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พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติให้การบริหารราชการของส่วนราชการ 
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่า 
ในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจ�าเป็น มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ 
ให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอ�านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ  
และมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม�่าเสมอ จึงได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ก�าหนดแนวทางการปฏิบัติของส่วนราชการ ซึ่งในมาตรา 52  
ได้ก�าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท�าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามแนวพระราช- 
กฤษฎีกาดังกล่าว อย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและการอ�านวยความสะดวก 
และตอบสนองความต้องการของประชาชนท่ีสอดคล้องกับบทบัญญัติในหมวด 5 และหมวด 7 โดยให้ 
กระทรวงมหาดไทยดูแลและให้ความช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการจัดท�าหลักเกณฑ์การบริหาร 
กิจการบ้านเมืองท่ีดี ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ร ่วมกับส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรีและส�านักงาน 
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ จัดท�าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว และได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติมาอย่างต่อเน่ือง

ในปี พ.ศ. 2562 ได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง 
ท่ีดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นการปรับปรุงเพิ่มเติมรายละเอียดเก่ียวกับการจัดท�าแผนปฏิบัติราชการ 
ให้สอดคล้องกับแผนปฏรูิปประเทศ แผนแม่บท ยุทธศาสตร์ชาต ิแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิและนโยบาย 
รัฐบาล และก�าหนดเร่ืองการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางในการให้บริการประชาชนและติดต่อระหว่างส่วนราชการ 
รวมถึงในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงบริบทของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ินจึงได้ปรับปรุงคู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ินมีแนวทางและตัวอย่างการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม ทันสมัย สอดคล้อง 
กับระเบียบกฎหมายและบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินหวังเป็นอย่างย่ิงว่า คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีด ี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินฉบับน้ีจะสามารถเป็นคู่มือท่ีช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถปฏิบัติงาน
ได ้อย ่างมีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารกิจการบ ้านเมือง ท่ีดี  น�ามา ซ่ึงการจัดบริการสาธารณะ 
แก่ประชาชนท่ีมีประสิทธิผล คุ้มค่า เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนในท้องถ่ินต่อไป 

กรมส่งเสริมก�รปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมห�ดไทย
พุทธศักร�ช 2563
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บทที่ 1
ความเป็นมาของ “ธรรมาภิบาล” 

และ “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี”



บทที่ 1 คว�มเป็นม�ของ “ธรรม�ภิบ�ล” 
และ “ก�รบริห�รกิจก�รบ้�นเมืองที่ดี”

การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี เป็นแนวคิดท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ 
ในปี พ.ศ. 2540 ซึ่งเชื่อว ่าสาเหตุส�าคัญมาจากความบกพร่อง อ่อนแอ หย่อนประสิทธิภาพของกลไก 
ด้านการบริหารจัดการท้ังภาครัฐและเอกชน จึงต้องวางรากฐานในการบริหารราชการแนวใหม่ไปพร้อมกับ 
การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของภาคเอกชน และยังมีการกล่าวถึงค�าว่า Good Governance 
ในความหมายแบบเดียวกันด้วย 

ท้ังน้ี ได้มีการนิยามค�าว่า Good Governance กันไปหลากหลาย เช่น การบริหาร การปกครองท่ีดี  
ธรรมาภิบาล ธรรมรัฐแห่งชาติ สุประศาสนการ ดังน้ัน เพื่อให้ทางราชการได้ใช้ค�าว่า Good Governance  
ไปในทางเดียวกัน ราชบัณฑิตยสถานได้ก�าหนดให้แปลว่า “การปกครองท่ีดี” ซึ่งสรุปความหมายในทางรัฐศาสตร์  
หมายถึง การบริหารงานโดยประชารัฐท่ีมีการส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงเป็นพหุภาคี และประสานการสนับสนุน 
ซึ่งกันและกัน ระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการจัดสรรและบริหารจัดการทรัพยากร 
เพ่ือตอบสนองความต้องการและปัญหาของประชาชน ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน และความรับผิดชอบ 
ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ท่ีมีต่อประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส เสมอภาค  
และเป็นธรรม

ต่อมามีการใช้ค�าว่า “การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและสังคมท่ีดี” เน่ืองจากคณะรัฐมนตรีได้มี 
มติเห็นชอบเม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม 2542 กับวาระแห่งชาติส�าหรับการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมือง 
และสังคมท่ีดี และได้ก�าหนดให้มีระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมือง 
และสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 ข้ึน มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 11 สิงหาคม 2542 ทุกส่วนราชการต้องถือปฏิบัติ 
และต้องมีการรายงานผลการปฏิบัติตามระเบียบในรอบปี ซ่ึงได้มีการออกระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี  
9 สิงหาคม พ.ศ. 2547 เพื่อยกเลิกระเบียบฯ ฉบับน้ีไป 

ระยะหลังภาครัฐและในระบบราชการใช้ค�าว่า “การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี” เน่ืองจากมีการออก 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งก�าหนดว่า “ในการปฏิบัติหน้าท่ี 
ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี” และมีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 เพื่อขยายความวิธีการปฏิบัติการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

“การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี” ตามมาตรา 52 ระบุว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท�าหลักเกณฑ ์
การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลด 
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน การอ�านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชนท่ีสอดคล้อง 
กับบทบัญญัติในหมวด 5 และหมวด 7 และให้เป็นหน้าท่ีของกระทรวงมหาดไทยดูแลและให้ความช่วยเหลือ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการจัดท�าหลักเกณฑ์การบริการกิจการบ้านเมืองท่ีดี
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พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562  
ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 ก�าหนดให้ส่วนราชการปรับปรุงการจัดท�าแผนปฏิบัติราชการ 
ของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาต ิแผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นท่ีเก่ียวข้อง และก�าหนดให้การปฏิบัติงาน 
ท่ีเก่ียวข้องกับการบริการประชาชนและการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกันต้องกระท�าโดยใช ้
แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการบริหารราชการ
แผ่นดินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

กฎหม�ย ระเบียบ หนังสือสั่งก�รที่เกี่ยวข้องกับ “ก�รบริห�รกิจก�รบ้�นเมืองที่ดี”
1. พระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�รแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 วรรคแรก 

ได้ก�าหนดว่า “ในการปฏิบัติหน้าท่ีของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี”
2. พระร�ชกฤษฎีก�ว่�ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีก�รบริห�รกิจก�รบ้�นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ได้ก�าหนด

ขอบเขต แบบแผน วิธีปฏิบัติราชการ ซึ่งจะน�าไปสู ่ผลลัพธ ์ของการบริหารราชการท่ีดีตามเจตนารมณ์ 
ของการปฏิรูประบบราชการ โดยขยายความวิธีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 ให้ส ่วนราชการและข้าราชการท่ีจะด�าเนินการไปสู ่ เป ้าหมายหลัก 
โดยก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติราชการ และการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติให้ชัดเจน 
เป็นแนวทางเดียวกันไม่ก่อให้เกิดการใช้ดุลยพินิจในการเลือกปฏิบัติของแต่ละส่วนราชการ และสามารถ 
วัดผลการปฏิบัติงานได้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

เป้�หม�ยของก�รบริห�รร�ชก�รต�มพระร�ชกฤษฎีก�ฉบับนี้มี 7 ประก�ร ได้แก่
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(1) บริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
(2) บริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
(4) ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจ�าเป็น
(5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
(6) ประชาชนได้รับการอ�านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
(7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม�่าเสมอ

ประโยชน์ที่จะได้รับจ�กก�รปฏิบัติต�มพระร�ชกฤษฎีก�ดังกล่�ว คือ 
(1) รัฐสามารถก�าหนดนโยบายและเป้าหมายการด�าเนินงานได้ชัดเจน และมีกลไกท่ีจะพัฒนาองค์กร

ภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ
(2) ส่วนราชการและข้าราชการมีแนวทางในการปฏิบัติราชการท่ีเป็นมาตรฐานชัดเจน มีความโปร่งใส 

สามารถวัดผลการด�าเนินงานได้ 
(3) ประชาชนได้รับบริการท่ีสะดวกรวดเร็ว สามารถตรวจสอบการด�าเนินงานของภาครัฐได้  

และมีส่วนร่วมในการบริหารส่วนราชการ 
3. พระร�ชกฤษฎีก�ว่�ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีก�รบริห�รกิจก�รบ้�นเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 

ม�ตร� 4 ให้ยกเลิกความในมาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ท่ีดี พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน

“มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดท�าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการน้ันโดยจัดท�าเป็นแผนห้าป ี
ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นท่ีเก่ียวข้อง”

มาตรา 6 ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นวรรคสองของมาตรา 29 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

“การบริการประชาชนและการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ต้องกระท�าโดยใช้
แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางท่ีส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ก�าหนดด้วย”

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

“มาตรา 33 ให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตนว่าภารกิจใดมีความจ�าเป็น หรือสมควร 
ท่ีจะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการด�าเนินการต่อไปหรือไม่ โดยค�านึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท  
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงต่อรัฐสภา  
และแผนอื่นท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงก�าลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจ และสถานการณ์อื่น
ประกอบกัน”
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มาตรา 8 ให้ยกเลิกความในมาตรา 34 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร 
กิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน

“มาตรา 34 ในกรณีท่ีมีการยุบเลิก โอน หรือรวมส่วนราชการใดท้ังหมดหรือบางส่วน ห้ามมิให้จัดตั้ง 
ส่วนราชการท่ีมีภารกิจหรืออ�านาจหน้าท่ีท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันกับส่วนราชการดังกล่าวข้ึนอีก  
เว้นแต่มีเหตุผลและความจ�าเป็นเพื่อรักษาความม่ันคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ หรือรักษาผลประโยชน์
ส่วนรวมของประชาชน และโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.พ.ร.”

มาตรา 9 ในวาระเร่ิมแรก การจัดท�าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป็นแผนห้าปี ตามมาตรา 16  
แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชกฤษฎีกาน้ี ให ้จัดท�าเป ็นแผนสามปีโดยมีห้วงระยะเวลาตั้งแต ่ป ีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

นอกจากน้ี ในพระราชบัญญัติจัดตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท้ัง 3 ประเภท ยังก�าหนดให ้
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี ดังน้ี 

พระร�ชบัญญัติองค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2562 ม�ตร� 45/1 ก�าหนดว่า  
การปฏิบัติงานตามหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ ้านเ มือง ท่ีดีและให ้ค� า นึง ถึงการมีส ่วนร ่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดท�างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ท้ังน้ี ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการน้ัน และหลักเกณฑ์ 
และวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยก�าหนด 

พระร�ชบัญญัติเทศบ�ล (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 ม�ตร� 50 วรรคสอง ก�าหนดว่า การปฏิบัติงาน 
ตามหน้าท่ีของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
และให้ค�านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาล การจัดท�างบประมาณ การจัดซ้ือ 
จัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ท้ังน้ี ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการน้ัน และหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยก�าหนด 

พระร�ชบัญญัติสภ�ตำ�บลและองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 ม�ตร� 69/1 ก�าหนด
ว่า การปฏิบัติงานตามหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต�าบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและให้ค�านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาองค์การบริหาร 
ส ่วนต�าบล การจัดท�างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ท้ังน้ี ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการน้ัน และหลักเกณฑ์ 
และวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยก�าหนด 

จากกฎหมายท่ีเก่ียวข้องข้างต้น จึงเป็นเหตุผลความจ�าเป็นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องปฏิบัต ิ
ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นท่ีท้องถ่ินนั้นเป็นส�าคัญ 

คู่มือหลักเกณฑ์ก�รบริห�รกิจก�รบ้�นเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น12



บทที่ 2
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



บทที่ 2 หลักเกณฑ์ก�รบริห�รกิจก�รบ้�นเมืองที่ดี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 ก�าหนดให้มีการปรับปรุงระบบบริหารราชการ เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน โดยก�าหนด
ให้การบริหารราชการแนวทางใหม่ต้องมีการก�าหนดนโยบาย เป้าหมาย และแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถ
ประ เ มินการปฏิบั ติ ง านในแต ่ ละระดับ ได ้ อย ่ า งชั ด เจน มีกรอบการบ ริหาร กิจการบ ้ าน เ มือง ท่ีดี 
เป็นแนวทางในการก�าหนดนโยบายและการปฏิบัติราชการ จึงเป็นท่ีมาของการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารและการปฏิบัต ิ
ราชการของส่วนราชการต่าง ๆ 

ท้ังน้ี พระราชกฤษฎีกาว ่าด ้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  พ.ศ. 2546  
ยังได้ก�าหนดในมาตรา 52 ระบุว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท�าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมือง 
ท่ีดีตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
และการอ�านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนท่ีสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ
ในหมวด 5 และหมวด 7 และให้เป็นหน้าท่ีของกระทรวงมหาดไทยดูแลและให้ความช่วยเหลือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในการจัดท�าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี เน่ืองจากกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครอง 
ส ่วนท้องถ่ินได ้ให ้อ�านาจอิสระในการบริหารงานแก่องค ์กรปกครองส ่วนท้องถ่ินไว ้ จึงไม ่สามารถน�า 
พระราชกฤษฎีกาน้ีไปบังคับใช้ได้ทันที ดังน้ัน พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 จึงก�าหนดให้เป ็นหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีมีอ�านาจก�ากับดูแลองค์กรเหล่าน้ัน 
ตามกฎหมายในการก�าหนดแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี

อน่ึง พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2562 มาตรา 45/1 พระราชบัญญัติ
เทศบาล (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 พระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล (ฉบับท่ี 7) 
พ.ศ. 2562 มาตรา 69/1 ได้น�าหลักการเร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีไปบัญญัติไว้ด้วย 
ดัง น้ัน แนวทางการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ ้านเมืองท่ีดีจะได ้ รับการปฏิบัติ 
ท่ีสอดคล้องกันท้ังการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถ่ิน

ต ่อมา พระราชกฤษฎีกาว ่าด ้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 ก�าหนดให้ส ่วนราชการปรับปรุงการจัดท�า 
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เก่ียวข้อง  
และก�าหนดให้การปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข ้องกับการบริการประชาชนและการติดต ่อประสานงานระหว่าง 
ส่วนราชการด้วยกันต้องกระท�าโดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติราชการและการบริหารราชการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
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องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในฐานะเป็นองค์กรท่ีอยู่ใกล้ชิดประชาชนมากท่ีสุด และเป็นหน่วยงาน 
ด�าเนินการซึ่งท�าหน้าท่ีแทนรัฐในการจัดบริการสาธารณะ  การบริหารจัดการภารกิจต่าง ๆ ในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
แก่ประชาชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนเป็นประการส�าคัญ กระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดท�าหลักเกณฑ์
การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้น�าไปใช ้
เป็นแนวทางปฏิบัติและปรับปรุงภารกิจในความรับผิดชอบต่อไป

เป้�หม�ยของก�รบริห�รกิจก�รบ้�นเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประช�ชน
 การบริหารภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ียึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (citizen-centric)  

มีเป้าหมายให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชน ความสงบและปลอดภัยของสังคมส่วนรวม  
ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของประเทศ 

2.  มุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภ�รกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 การบริหารภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบูรณาการการปฏิบัติงาน มีการก�าหนดภารกิจ

ท่ีชัดเจน รวมไปถึงมีดัชนีชี้วัดท่ีแสดงให้เห็นถึงประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึง
ความสามารถในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

3.  มีประสิทธิภ�พและเกิดคว�มคุ้มค่�ในเชิงภ�รกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 การบริหารภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการเปรียบเทียบต้นทุนค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน 

มีการเปิดเผยแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้บุคคลท่ัวไปตรวจสอบความคุ้มค่า โปร่งใส 
และประสิทธิภาพในการด�าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

4.  ไม่มีข้ันตอนก�รปฏิบัติง�นท่ีเกินคว�มจำ�เป็น
 การบริหารภารกิจขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ่ินจะต ้องลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

และลดข้ันตอนการปฏบัิตงิานท่ีเกินความจ�าเป็น เช่น การพจิารณา การสัง่ การอนุญาต การอนุมัติ โดยการกระจายอ�านาจ 
การตัดสินใจ เพื่อให้ประชาชนเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนต่อประชาชน 
อันเน่ืองมาจากความล่าช ้า ซึ่งจะต ้องมีหลักเกณฑ์การควบคุม ติดตาม และก�ากับดูแลการใช ้อ�านาจ 
และความรับผิดชอบของผู้รับมอบอ�านาจและผู้มอบอ�านาจ เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วย

5.  มีก�รปรับปรุงภ�รกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทันต่อสถ�นก�รณ์
 การบริหารภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องมีการทบทวนภารกิจและกระบวนงาน 

ของตนอยู่เสมอ ว่ามีความจ�าเป็นและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของชุมชนและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
หรือไม่ รวมถึงประเมินความคุ้มค่าท่ีได้รับ ถ้าไม่จ�าเป็นควรยกเลิกหรือปรับปรุงภารกิจนั้น เพื่อให้มีประสิทธิภาพ
และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน 

6. ประช�ชนได้รับก�รอำ�นวยคว�มสะดวกและได้รับก�รตอบสนองคว�มต้องก�ร
 การบริหารภารกิจขององค ์กรปกครองส ่วนท ้อง ถ่ินจะต ้องมีการก�าหนดระยะเวลาในการ 

ให้การบริการประชาชนในแต่ละกิจกรรม/งาน รวมถึงมีการจัดช่องทางการสื่อสารท่ีหลากหลายเพื่ออ�านวย 
ความสะดวกให้แก่ประชาชนในการติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูล หรือแสดงความคิดเห็น
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7. มีก�รประเมินผลก�รปฏิบัติร�ชก�รอย่�งสมำ่�เสมอ 
 การบริหารภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ว่ามีผลสัมฤทธิ์ตรงกับเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้หรือไม่ ประชาชนมีความพึงพอใจอยู ่ในระดับใด และต้องมี 
การตรวจสอบประสิทธิภาพการท�างานในหน่วยงานอย่างสม�่าเสมอเพื่อพัฒนาระบบการควบคุมตนเอง (internal 
control) และก�ากับการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เป็นไปอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

แนวท�งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้บรรลุเป้�หม�ยก�รบริห�รกิจก�รบ้�นเมืองที่ดี 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไข 

เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 เป ็นเร่ืองของการก�าหนดขอบเขต แบบแผน วิธีการปฏิบัติราชการ  
เพื่อให้การบริหารราชการบรรลุเป้าหมาย โดยมีแนวทางการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองท้องถ่ิน ดังนี้ 

(1) ก�รบริห�รร�ชก�รเพ่ือเกิดประโยชน์สุขของประช�ชน
 1.1  การเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติงานให้ประชาชนสามารถติดตามตรวจได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูล

ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 1.2 การจัดท�ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค ์กรปกครองส ่วนท้องถิ่น 

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส�าหรับหน่วยงาน 
ของรัฐ พ.ศ. 2561   

 1.3  การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2562

 1.4  การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีและการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบได้โดยสะดวก ผ่านช่องทางการสื่อสารท่ีหลากหลายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 1.5  ก่อนการด�าเนินการต้องจัดให้มีการวิเคราะห์ผลดีผลเสียทุกด้าน ก�าหนดข้ันตอนการด�าเนินงาน 
ท่ีโปร่งใส มีกลไกตรวจสอบการด�าเนินการในแต่ละข้ันตอน 

 1.6  ในภารกิจท่ีมีผลกระทบต่อประชาชน นอกจากจะต้องด�าเนินการตามข้อ 1.5 ยังต้องรับฟัง 
ความคิดเห็นของประชาชนและชี้แจงท�าความเข้าใจเพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงประโยชน์ท่ีส่วนรวมได้รับ 

(2) ก�รบริห�รร�ชก�รเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภ�รกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 2.1 การจัดท�าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท�าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561
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 2.2 การประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นท่ี
 2.3 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนา และน�าผลท่ีได้มาทบทวนปรับปรุง 

แผนพัฒนาดังกล่าว
 2.4 การน�าแผนพัฒนาท ้องถ่ินมาใช ้ เป ็นกรอบในการจัดท�างบประมาณรายจ ่ายประจ�าป ี

และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
 2.5 การจัดท�าข ้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว ่างข ้าราชการหรือพนักงานส ่วนท ้อง ถ่ิน 

กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  โดยผู้บริหารจะท�าหน้าท่ีก�ากับการปฏิบัติภารกิจให้ประสบความส�าเร็จ
และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

 2.6 ในกรณี ท่ีภารกิจใดมีความเ ก่ียวข ้องกับหลายหน ่วยงาน หรือเป ็นภารกิจท่ีใกล ้ เ คียง 
หรือต่อเน่ืองกัน ให้พิจารณาบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและร่วมกับ 
หน่วยงานอื่น ๆ

 2.7 การส่งเสริมการพัฒนาความรู้ในหน่วยงาน โดยจัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมท้ังส่งเสริม
และพัฒนาความรู ้ความสามารถ สร ้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข ้าราชการหรือพนักงาน 
ส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างย่ังยืน 

(3) ก�รบริห�รร�ชก�รอย่�งมีประสิทธิภ�พและเกิดคว�มคุ้มค่�ในเชิงภ�รกิจขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น

 3.1 การก�าหนดเป้าหมาย แผนการด�าเนินงาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานหรือโครงการ 
และงบประมาณท่ีใช้ และต้องเผยแพร่ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินและประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 

 3.2  การจัดซื้อหรือจัดจ้างให้ด�าเนินการโดยเปิดเผยและเท่ียงธรรม พิจารณาถึงความคุ้มค่า คุณภาพ 
การดูแลรักษาประโยชน์ และผลเสียต่อประชาชนเป็นส�าคัญ

 3.3 หากส่วนราชการจ�าเป็นต้องได้รับอนุญาต อนุมัติ หรือความเห็นชอบจากองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินตามท่ีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรีก�าหนด ให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินน้ัน ๆ แจ้งผลการพิจารณาให้ส่วนราชการท่ีย่ืนค�าขอทราบภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันท่ีได้รับค�าขอ
หรือตามประกาศก�าหนดระยะเวลาการพิจารณาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 3.4  การพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาโดยเร็ว การตั้งคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยให้ท�าเท่าท่ีจ�าเป็น 
และให้ก�าหนดกระบวนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เช่น การจัดท�าบัญชีรับเร่ืองราวร้องทุกข์ 
การมอบหมายเจ ้าหน ้า ท่ีผู ้ รับผิดชอบ การก�าหนดกรอบระยะเวลาในการแก ้ไขป ัญหา การติดตาม 
ผลการแก้ไขปัญหา การรายงานผลการแก้ไขปัญหา

 3.5 การสั่งราชการให้กระท�าเป็นลายลักษณ์อักษร เว้นแต่กรณีผู ้บังคับบัญชามีความจ�าเป็น 
อาจสั่งราชการด้วยวาจาก็ได้ แต่ให้ผู้รับค�าสั่งน้ันบันทึกค�าสั่งด้วยวาจาไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และเมื่อได้ปฏิบัติ
ภารกิจตามค�าสั่งแล้ว ให้บันทึกรายงานให้ผู้สั่งการทราบต่อไป
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(4) ก�รลดข้ันตอนก�รปฏิบัติง�น
 4.1  กระจายอ�านาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติให้แก่ผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบ

การด�าเนินการในเร่ืองน้ันโดยตรง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 4.2  การจัดให้มีการควบคุม ติดตาม และก�ากับดูแลการใช้อ�านาจและความรับผิดชอบของผู้รับมอบ

อ�านาจและผู้มอบอ�านาจไว้ด้วย
 4.3  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมตามความเหมาะสมและก�าลังงบประมาณ 

เพื่อช่วยลดข้ันตอน เพิ่มประสิทธิภาพ ประหยัดค่าใช้จ่าย และไม่เกิดผลเสียหายแก่ภารกิจ ท้ังนี้ ควรจะเผยแพร่
ให้ประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 

 4.4  ในการจัดบริการสาธารณะแก ่ประชาชน ให ้ จัดท� าแผนภู มิ ข้ันตอนและระยะเวลา 
การด�าเนินการ รวมท้ังรายละเอียดอื่น ๆ  ท่ีเก่ียวข้องในแต่ละข้ันตอน ประชาสัมพันธ์ไว้ ณ ท่ีท�าการ และในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนหรือผู้ท่ีเก่ียวข้องทราบ

 4.5  การจัดตั้งหรือสนับสนุนศูนย์บริการร่วม รวมถึงการให้บริการเชิงรุก เพื่ออ�านวยความสะดวก 
แก่ประชาชนในการติดต่อขอทราบข้อมูล ขออนุญาต ขออนุมัติ หรือรับบริการในเร่ืองท่ีเป็นอ�านาจหน้าท่ี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและหน่วยงานน้ัน ๆ 

 4.6  การบริการประชาชนและการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน สามารถกระท�า
โดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางท่ีส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ก�าหนด

(5) ก�รปรับปรุงภ�รกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 5.1 การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกบทบาทภารกิจตามความจ�าเป็น 

โดยค�านึงถึงแผนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ยุทธศาสตร์ในระดับต่าง ๆ ฐานะการเงิน
การคลัง และสถานการณ์อื่นประกอบกัน

 5.2 จัดให้มีการแก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสม 
กับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎ และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

(6) ก�รอำ�นวยคว�มสะดวกและก�รตอบสนองคว�มต้องก�รของประช�ชน
 6.1 การก�าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะแต่ละงาน และประกาศให้ประชาชนทราบ
 6.2 กรณี ท่ีมีหนังสือร ้องเรียน เสนอแนะ สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นจากประชาชน 

หรือส่วนราชการ ให้ตอบค�าถามหรือแจ้งผลการด�าเนินการภายในสิบห้าวัน หรือภายในระยะเวลาท่ีได้ก�าหนดไว้
เป็นการเฉพาะ 

 6.3 การจัดให้มีช ่องทางการสื่อสารท่ีหลากหลาย เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 
ท่ีจะติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูล หรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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(7) ก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�น 
 7.1 การจัดให ้ มีบุคคลภายนอกร ่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานเ ก่ียวกับผลสัมฤทธิ ์

ของภารกิจ คุณภาพของบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ และความคุ้มค่าในภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 7.2 การประเมินบุคคล ให้ค�านึงถึงผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 
ในต�าแหน่งท่ีปฏิบัติและประโยชน์ท่ีหน่วยงานได้รับจากการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 
ผู้นั้น

 7.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณาจัดสรรเงินรางวัลให้ข ้าราชการหรือพนักงาน 
ส่วนท้องถ่ินตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ก�าหนด และเป็นไปตามมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542
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บทที่ 3
แนวทางการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



บทที่ 3 แนวท�งก�รปฏิบัติง�นต�มหลักเกณฑ์ก�รบริห�ร
กิจก�รบ้�นเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีแนวทางในการน�าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไปใช้อย่างมีรูปธรรมและเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 
หลกัเกณฑ์และวธิกีารบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีด ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน จึงได้ประมวลแนวทางปฏบิตังิาน 
ตามท่ีได้เคยมีหนังสือเสนอแนะ รวมถึงแนวทางปฏิบัติงานท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินถือปฏิบัติ มาน�าเสนอ 
ในบทท่ี 3 แนวทางการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายของหลักเกณฑ ์
การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ดังนี้ 

1. ก�รบริห�รร�ชก�รเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประช�ชน 
หลักเกณฑ์น้ีเน ้นการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ียึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  

โดยการก�าหนดภารกิจและการบริการของรัฐจะต ้องสามารถตอบสนองต ่อป ัญหาและความต ้องการ 
ของประชาชนในพื้นท่ี อีกท้ังต้องค�านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมและประชาชนแต่ละราย 
ควบคู่กัน โดยการด�าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องมีความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
ซึ่งความโปร่งใสจะเกิดข้ึนได้เม่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเปิดเผยข้อมูลทุกข้ันตอนในการปฏิบัติราชการ 
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ตลอดจนสามารถติดตามและตรวจสอบการด�าเนินงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ โดยจะต้องเปิดเผยข้อมูลให้มากท่ีสุด มิใช่อ้างเหตุข้อยกเว้นไม่เปิดเผย 
เป็นหลัก ในทางหน่ึงเพื่อสร้างกลไกการตรวจสอบและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ินจึงได้ประมวลแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายไว้ ดังน้ี 

1.1  การเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติงานให้ประชาชนสามารถติดตามตรวจสอบได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ก�าหนดสิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูล 
ข ่าวสารของราชการพร้อมกับการก�าหนดหน้าท่ีของหน่วยงานของรัฐในการให้บริการข ้อมูลข ่าวสาร 
ของราชการแก่ประชาชน เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐเป็นไปโดยถูกต้องและครบถ้วนตามท่ีกฎหมาย
ก�าหนด ตามมติคณะรัฐมนตรี และด�าเนินการตามกฎกระทรวง ประกาศและมติของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ ส�านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ จึงมีข้อแนะน�าส�าหรับหน่วยงานของรัฐเพ่ือปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินพิจารณาแล้ว 
มีข้อแนะน�าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรปฏิบัติตาม ดังน้ี 
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ก�รเตรียมให้บริก�รข้อมูลข่�วส�ร
1. ก�าหนดการเปิดเผยข้อมูลเป็นนโยบายส�าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยต้องมีศูนย์ข้อมูล 

ข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งจัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและจัดให้มี 
การบริการข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามท่ีกฎหมายก�าหนดเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้  
โดยอาจจัดเป็นห้องบริการสถานท่ีสืบค้นข้อมูลข่าวสาร หรือเผยแพร่เอกสารทางราชการ หรืออาจจัดมุมเอกสาร
สืบค้นเพ่ือให้บริการข้อมูลข ่าวสาร โดยมีป้ายชื่อศูนย ์ข ้อมูลข ่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ติดไว้ให้เห็นชัดเจน ท้ังน้ี ท่ีตั้งของศูนย์ข้อมูลข่าวสารควรเป็นสถานท่ีท่ีสะดวกแก่การเข้าใช้ของประชาชน ประชาชน
พบเห็นได้ง่าย มีวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ หรือสิ่งอ�านวยความสะดวก เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าสืบค้นข้อมูลได้ 
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมนอกส�านักงานได้ เช่น ห้องสมุด
ประชาชน ศูนย์บริการประชาชนนอกสถานท่ี 

 ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน นอกเหนือจากท่ีก�าหนดในมาตรา 9  
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (นอกเหนือจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ) ได้แก่ 

1) บอร์ดประชาสัมพันธ์ของส�านักงาน ซึ่งอาจจัดไว้ในส�านักงานในชุมชนต่าง ๆ
2) สื่อ สิ่งพิมพ์ วารสารประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว แผ่นพับ รายงานประจ�าปี 
3) การประชาสัมพนัธ์ผ่านสือ่สาธารณะ เช่น หอกระจายข่าว เสยีงตามสาย วทิยุชมุชน วิทยุกระจายเสียง  

โทรทัศน์ หรือหนังสือพิมพ์ 
4) การจัดหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนท่ี การโฆษณาผ่านรถกระจายเสียง 
5) การจัดแถลงข่าว การจัดนิทรรศการ 
6) การจัดให้สื่อมวลชนหรือประชาชนศึกษาดูงาน
7) เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เว็บไซต์ SMS เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ 

2. แต่งตั้งผู ้ รับผิดชอบในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข ้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
เป็นการเฉพาะ โดยอาจแต่งตั้งบุคคลเพื่อบริหารงานหรือก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน โดยผู ้ ท่ีได้รับแต่งตั้ง 
ให้ปฏิบัติหน้าท่ีในศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องมีความรู้เก่ียวกับพระราชบัญญัติข้อมูล 
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี และมีจิตใจในการให้บริการ รวมถึงสามารถประยุกต์ใช ้
ช่องทางการเผยแพร่ข ้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่างเหมาะสม สามารถน�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช ้
ในการจัดเก็บ รักษา และเผยแพร่ข้อมูลของทางราชการได้ นอกจากน้ันต้องก�าหนดให้มีระเบียบปฏิบัติ 
ในการสืบค้นข้อมูลเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสาร 

3.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องส่งข้อมูลข่าวสารท่ีมีกฎหมายก�าหนดให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  
โดยส่งตรงไปท่ีส�านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท�าเนียบรัฐบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ส�าหรับข้อมูลข่าวสาร 
ท่ีเกิดข้ึนก่อนวันท่ี 9 ธันวาคม 2540 ต้องด�าเนินการตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  
(ฉบับลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2541) ได้แก่ โครงสร้างการจัดองค์กร และสรุปอ�านาจหน้าท่ีของหน่วยงาน  
สถานท่ีติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ระเบียบ ค�าสั่ง นโยบาย หรือการตีความ  
เฉพาะท่ีจัดให้มีข้ึนโดยมีสภาพอย่างกฎเพื่อให้มีผลเป็นการท่ัวไปต่อเอกชนท่ีเก่ียวข้อง
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4.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่เอกสารข้อมูลตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ. 2540 ให้ประชาชนทราบ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 ข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดไว้ให้บริการท่ีศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
ต้องมีการจัดท�าดัชนีเพื่อแสดงรายการข้อมูลท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรวบรวมไว้เพ่ืออ�านวยความสะดวก 
ให ้แก ่ประชาชน หรือเพื่ อ ให ้ประชาชนสามารถค ้นหาข ้อ มูลข ่ าวสารของราชการได ้ด ้ วยตนเอง  
ประกอบด้วยข้อมูลซึง่พระราชบญัญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ก�าหนดให้ต้องรายงานให้ประชาชนทราบ  
และข้อมูลข่าวสารความรู้จากส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ รวมถึงข้อมูลส่งเสริมสิทธิการได้รู้ของประชาชน 
ซึ่งเป็นข้อมูลท่ีประชาชนต้องรู้หรือควรรู้ แม้กฎหมายมิได้บังคับให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชน 
เข้าตรวจดูก็ตาม หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารใดท่ีประชาชนควรรู้และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ได้แก่  

 1)  แผนพัฒนาท้องถ่ิน
 2)  งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี/รายการการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 
 3)  แผนการด�าเนินงาน
 4)  รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปี 
 5)  รายงานการประชุมสภา
 6)  ประกาศเชิญชวนท่ัวไป สอบราคา ประกวดราคา ประกาศผลผู ้ชนะการจัดซื้อจัดจ ้าง  

สัญญาซื้อขาย และสัญญาจ้าง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
 7)  แผนอัตราก�าลัง 3 ปี
 8)  แผนอัตราก�าลังพนักงานจ้าง 4 ปี
 9)  รายชื่อผู ้ เข ้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรหรือการฝึกอบรมท่ีหน่วยงานของรัฐเป็นเจ้าของ 

หรือเป็นผู้จัดให้มีข้ึน 
 10)  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity &  Transparency Assessment : ITA)
 11)  ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (Local Performance Assessment 

: LPA) 
 12)  รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

พ.ศ. 2522
 13)  ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
 14)  คู ่มือส�าหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 

ของทางราชการ พ.ศ. 2558
 15)  รายชื่อประชาชนท่ีได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 

เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ�านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2560 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม
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 16)  รายงานการเงินประจ�าปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 72

 ท้ังน้ี กรณีท่ีประชาชนขอข้อมูลข่าวสารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และข้อมูลข่าวสารน้ัน  
องค ์กรปกครองส ่ วนท ้อง ถ่ินมีข ้อ มูลพร ้อม ท่ีจะจัดให ้ ได ้  จะต ้องด� า เ นินการให ้แล ้ ว เส ร็จโดยเร็ว 
หรือภายในวันท่ีรับค�าขอ หากข่าวสารท่ีขอมีจ�านวนมากหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่สามารถด�าเนินการ 
ให้แล้วเสร็จภายในวันท่ีรับค�าขอ ให้ด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน รวมท้ังแจ้งก�าหนดวันท่ีจะด�าเนินการ
แล้วเสร็จให้ผู้ขอข้อมูลทราบด้วย  

 กรณีหน่วยงานไม่มีข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนร้องขออยู่ในความครอบครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้องแจ้งให้ผู ้ขอทราบ และอาจแนะน�าให้ไปย่ืนค�าขอต่อหน่วยงานท่ีครอบครองข้อมูลข่าวสาร หรือประสาน 
กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่ออ�านวยความสะดวกต่อประชาชนตามความเหมาะสม

 กรณีข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประชาชนเข้าตรวจดู ถ้ามีส่วนที่ต้องห้ามมิให้เปิดเผยตามมาตรา 14  
(ข้อมูลข่าวสารท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์) หรือมาตรา 15 (ข้อมูลข่าวสาร 
ท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อความม่ันคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และความม่ันคง 
ในทางเศรษฐกิจ/การคลังของประเทศ หรือการเปิดเผยจะท�าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมสภาพ หรือไม่อาจ 
ส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ รวมถึงการเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหน่ึง 
บุคคลใด รายงานทางการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล�้าสิทธิส่วนบุคคล 
โดยไม่สมควร เป็นต้น) อยู่ด้วย ให้ลบหรือตัดทอน หรือท�าโดยประการอื่นใด ท่ีไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
น้ันได้ ท้ังน้ี ค�าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะก�าหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ แต่ต้องระบุไว้ด้วยว่า  
เปิดเผยไม่ได้เพราะเป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด

5. ประชาสัมพันธ ์สิทธิและแนวทางปฏิบัติของประชาชนในการขอรับบริการข ้อมูลข ่าวสาร 
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ

 ข้ันตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร มีดังน้ี
 1) จัดให้มีแบบค�าร้องและสมุดทะเบียนค�าร้องขอข้อมูลข่าวสาร 
 2) จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบให้บริการประจ�าศูนย์
 3) การอนุญาตค�าขอ เป็นความรับผิดชอบของปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยอาจมอบอ�านาจ

ให้ผู้รับผิดชอบศูนย์ฯ เป็นผู้อนุญาตแทน เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน ท้ังน้ีต้องพิจารณาให้สอดคล้อง
กับกฎกระทรวง ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2540 ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

 4) หากปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่อนุญาตตามค�าขอ ผู้ย่ืนค�าขอสามารถย่ืนค�าร้องต่อนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนค�าร้องขอข้อมูลน้ันได้

 5) หากนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่อนุญาตตามค�าขอ จะต้องแจ้งสิทธิอุทธรณ์ให้ผู ้ ย่ืน 
ค�าขอทราบ โดยผู้ย่ืนค�าขอสามารถอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ภายใน 15 วัน     
นับแต่วันท่ีได ้ รับแจ้งค�าสั่ง โดยส่งค�าวินิจฉัยไปยังส�านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  
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ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี ท�าเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก กรุงเทพมหานคร 10300 ท้ังน้ีเป็นไปตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

6. จัดให้มีโครงการประชุม สัมมนา หรือฝึกอบรม เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานมีความรู้ ความเข้าใจ 
ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้อย่างถูกต้อง

7.  สร้างระบบจัดเก็บข้อมูล หรือส�ารวจ แก้ไขปรับปรุง ระบบจัดเก็บข้อมูลข่าวสารของราชการท่ีมีอยู่เดิม 
ให้สามารถทราบถึงวงจรเอกสาร ข้ันตอนการจัดเก็บ ส่วนงานย่อยท่ีจัดเก็บ และสถานท่ีจัดเก็บให้สามารถค้นหา
หรือหยิบใช้ได้โดยสะดวก หรือให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว

8.  เตรียมบุคลากร สถานท่ี และอุปกรณ์ เพื่อการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนตามมาตรา 9  
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

9.  กรณีต้องมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอส�าเนา หรือขอส�าเนาท่ีมีค�ารับรองถูกต้องของข้อมูล
ข่าวสารของราชการ ให้แจ้งให้ประชาชนทราบ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากภาคผนวกท่ี 7

ก�รประเมินประสิทธิภ�พและประสิทธิผลของก�รเผยแพร่ข้อมูลข่�วส�ร
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เป็นระบบงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงและตรวจสอบได้ 

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ เม่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเผยแพร่ข ้อมูลข่าวสาร 
ของราชการผ่านช่องทางต่าง ๆ แล้ว จะต้องตรวจสอบว่า ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเหล่าน้ันหรือไม ่
โดยอาจส�ารวจหรือจัดท�าเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนท้ังในรูปแบบเอกสารหรือในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ เพื่อน�ามาเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงวิธีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในโอกาสต่อไป 

ก�รสรุปผลก�รปฏิบัติง�น
ให ้เจ ้าหน้าท่ีผู ้ รับผิดชอบสรุปผลการให้บริการเผยแพร่ข ้อมูลข ่าวสารของศูนย์ข ้อมูลข ่าวสาร 

และช่องทางต่าง ๆ เป็นประจ�าทุกปี และรายงานผลให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทราบ เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการปรับปรุง พัฒนาข้อมูลข่าวสาร และการบริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินต่อไป 
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ที่ม� : หนังสือคู่มือก�รจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่�วส�รของท�งร�ชก�ร  
โดยสำ�นักง�นคณะกรรมก�รข้อมูลข่�วส�รของร�ชก�ร สำ�นักง�นปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี
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1.2 ก�รจัดทำ�ร�ยง�นก�รประเมินผลก�รควบคุมภ�ยในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต�มหลักเกณฑ์กระทรวงก�รคลังว่�ด้วยม�ตรฐ�นและหลักเกณฑ์ปฏิบัติก�รควบคุมภ�ยในสำ�หรับหน่วยง�น 
ของรัฐ พ.ศ. 2561   

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2561 
โดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก�าหนด

กระทรวงการคลัง ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ 
การควบคุมภายในส�าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เม่ือวันท่ี 4 ตุลาคม 2561 โดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์น้ี และให้ใช้หลักเกณฑ์น้ีในการประเมินผลการควบคุมภายใน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 เป็นต้นไป โดยมีสาระส�าคัญดังน้ี

1) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งส�านัก/กองขึ้นใหม่ หรือที่ได้ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ ให้จัดวาง 
ระบบการควบคุมภายในให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันท่ีจัดตั้งข้ึนใหม่ หรือท่ีได้ปรับโครงสร้างองค์กรใหม ่ 
แล้วจัดส่งรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามแบบ วค.1 และแบบ วค.2 ให้ผู ้ก�ากับดูแลภายใน  
60 วัน นับแต่วันท่ีจัดวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ (ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติฯ ข้อ 6 และข้อ 7)

2)  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีคณะกรรมการเพ่ือท�าหน้าท่ีเก่ียวกับการประเมินผลการควบคุม
ภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติฯ ข้อ 5) และให้คณะกรรมการจัดท�ารายงาน 
การประเมินผลการควบคุมภายใน ประกอบด้วย (ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติฯ ข้อ 8)

 2.1)  แบบรายงาน ปค. 1
   หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในส�าหรับหน่วยงานของรัฐ                 
 2.2) แบบรายงาน ปค. 4
   แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในส�าหรับหน่วยงานของรัฐ
 2.3) แบบรายงาน ปค. 5
   แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในส�าหรับหน่วยงานของรัฐ
 2.4) แบบรายงาน ปค. 6
   แบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
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3) ให้คณะกรรมการเสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในให้ผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาลงนาม 
และจัดส่งให้ผู้ก�ากับดูแล (ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติฯ ข้อ 9)

 3.1) กรณีองค์การบริหารส่วนต�าบลและเทศบาลต�าบลจัดส่งให้นายอ�าเภอ เพื่อให้คณะกรรมการ 
ท่ีนายอ�าเภอจัดให้มีข้ึนด�าเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในท่ีได้รับจัดท�า 
เป็นรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดับอ�าเภอ และส่งให้ส�านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

 3.2) กรณีเทศบาลเมือง เทศบาลนคร และองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดส่งให้ส�านักงานส่งเสริม 
การปกครองท้องถ่ินจังหวัดภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

 3.3) กรณีเมืองพัทยา จัดส่งให้กระทรวงการคลังโดยตรงภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
 3.4) ให้ส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดรวบรวมและสรุปรายงาน การประเมินผล 

การควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีได้รับตามข้อ 3.1 - 3.2 จัดท�าเป็นรายงานการประเมินผล
การควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดับจังหวัด แล้วเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน 150 วัน  
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ และส�าเนาให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินด้วย (ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติฯ ข้อ 10)   
หม�ยเหตุ : ร�ยละเอียดเพ่ิมเติมต�มหนังสือกระทรวงก�รคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0409.3/ว 105 
 ลงวันท่ี 5 ตุล�คม 2561
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1.3 ก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต�มหลักเกณฑ์กระทรวงก�รคลัง 
ว่�ด้วยม�ตรฐ�นและหลักเกณฑ์ปฏิบัติก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยงสำ�หรับหน่วยง�นภ�ครัฐ พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2561  
โดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก�าหนด

กระทรวงการคลัง ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ 
การบริหารจัดการความเสี่ยงส�าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2562  
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์น้ี และให้ใช้หลักเกณฑ์น้ีส�าหรับ 
การบริหารจัดการความเสี่ยง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป โดยมีสาระส�าคัญดังนี้

1. ก�าหนดนิยามของ “ความเสีย่ง” ว่าหมายถึง “ความเป็นไปได้ของเหตกุารณ์ท่ีอาจเกิดข้ึน และเป็นอุปสรรค 
ต ่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน” และก�าหนดนิยามของ “การบริหารความเสี่ยง” หมายถึง  
“กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงาน 
ของรัฐสามารถด�าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ 
ให้หน่วยงานของรัฐ”

2. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีผู ้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง ซ่ึงต้องประกอบด้วย 
ฝ่ายบริหารและบุคลากรท่ีมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดท�ายุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ของหน่วยงานภาครัฐ ด�าเนินการเก่ียวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ท้ังน้ี ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

3. ให้ผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีหน้าท่ี ดังนี้ 
 3.1 จัดท�าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 3.2 ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 3.3 จัดท�ารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 3.4 พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
4.  ให ้ผู ้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ก�ากับดูแลฝ่ายบริหาร ผู ้ รับผิดชอบ และบุคลากร 

ท่ีเก่ียวข้องให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีก�าหนดไว้
5.  ให้ฝ่ายบริหารและผู ้ รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดให้มีการติดตามประเมินผล 

การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามประเมินผลอย่างต่อเน่ืองในระหว่างการปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินผล 
เป็นรายคร้ังหรือใช้ท้ังสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องท่ีมีสาระส�าคัญให้รายงานผู้บริหารองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินทันที

6.  ให้ผู ้ รับผิดชอบจัดท�ารายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอผู ้บริหารองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินและผู้ก�ากับดูแลพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง

7. ผู ้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถก�าหนดนโยบาย วิธีการ และระยะเวลาการรายงาน 
การบริหารจัดการความเสี่ยง
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1.4 ก�รเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปี และก�รจัดซ้ือจัดจ้�งเพ่ือให้ประช�ชน
ส�ม�รถตรวจสอบได้โดยสะดวก ผ่�นช่องท�งก�รสื่อส�รท่ีหล�กหล�ยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หลักเกณฑ์น้ีเป็นการเปิดเผยข้อมูลตามพระราชบัญญัติข ้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
ในส่วนของการใช้จ่ายงบประมาณให้ประชาชนทราบ การเปิดเผยข้อมูลรายจ่ายประจ�าปีจะปรากฏเป็นส่วนหนึ่ง
ในรายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปี

 1) ในแต่ละปีจัดส่งสำ�เน�งบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปีและงบประม�ณร�ยจ่�ยเพ่ิมเติมให้ผู้กำ�กับ
ดูแล : ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดส่งส�าเนางบประมาณรายจ่ายประจ�าปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ท่ีได้รับการอนุมัติและประกาศใช้แล้วไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ส�าหรับองค์การบริหารส่วนต�าบลให้ส่งนายอ�าเภอ 
เพื่อทราบภายในระยะเวลาไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นสุดการประกาศ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ  
ณ ส�านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและช่องทางอื่น ๆ ให้ท่ัวถึงมากท่ีสุด เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ หอกระจายข่าว 
เสียงตามสาย วิทยุชุมชน เว็บไซต์ 

 2) ประก�ศ เผยแพร่ ประช�สัมพันธ์ร�ยง�นก�รรับจ่�ยเงินประจำ�ปี : เม่ือสิ้นสุดปีงบประมาณ 
ให ้องค ์กรปกครองส ่วนท ้อง ถ่ินประกาศรายงานการรับ - จ ่ายเงินประจ�าป ีงบประมาณท่ีสิ้นสุดนั้น 
ท้ังงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้โดยเปิดเผย ณ ส�านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
เพื่อให้ประชาชนทราบภายในเวลาก�าหนดสามสิบวันตามแบบท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินก�าหนด  
แล้วส่งส�าเนารายงานการรับ - จ่ายดังกล่าวไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือทราบและเก็บเป็นข้อมูลระดับจังหวัด 
ภายในระยะเวลาสิบห ้าวันหลังจากน้ันแล ้วให ้ จังหวัดรายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินทราบ 
และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบท่ัวถึงมากท่ีสุด โดยใช้ช่องทางต่าง ๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ หอกระจายข่าว  
เสียงตามสาย วิทยุชุมชน เว็บไซต์

1.5 ก่อนก�รดำ�เนินก�รต้องจัดให้มีก�รศึกษ�วิเคร�ะห์ผลดีผลเสียทุกด้�น กำ�หนดข้ันตอน 
ก�รดำ�เนินง�นท่ีโปร่งใส มีกลไกตรวจสอบก�รดำ�เนินก�รในแต่ละข้ันตอน 

ในการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน การด�าเนินภารกิจหรือโครงการต่าง ๆ  จะต้องค�านึง 
ถึงประโยชน์หรือผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อประชาชน ฉะน้ัน ความเป็นมาหรือหลักการเหตุผล 
ของโครงการต่าง ๆ จะต้องปรากฏข้อมูลการวิเคราะห์ผลดีผลเสียและความน่าจะเป็นของโครงการให้ชัดเจน

ประโยชน์ของก�รศึกษ�วิเคร�ะห์ผลดีผลเสีย
 1) เป็นเคร่ืองมือในการพิจารณาว่าโครงการท่ีจะเกิดข้ึนอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนหรือไม่  

อยู่ในระดับมากน้อยเพียงใด และหากเกิดผลกระทบต่อประชาชนหรือคุณภาพสิ่งแวดล้อมแล้ว องค์กรปกครอง 
ส ่วนท้องถ่ินจะต ้องมีมาตรการป ้องกันและแก ้ไขผลกระทบ และมาตรการตรวจติดตาม ประเมินผล 
อย่างเหมาะสมก่อนการด�าเนินงาน
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 2) เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในการพัฒนาโครงการ การเตรียมแผนงาน รวมท้ังเป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในข้ันตอนการอนุมัติ/อนุญาตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 3) ผลการวิเคราะห์ผลดีผลเสีย รวมถึงผลกระทบต่อประชาชนสามารถใช้เป็นข้อมูลสาธารณะ 
แก่ประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และลดความขัดแย้งของการใช้ทรัพยากร
ท่ีอาจเกิดข้ึนในท้องถ่ิน

1.6 ในภ�รกจิท่ีมผีลกระทบต่อประช�ชน นอกจ�กต้องดำ�เนนิก�รต�มข้อ 1.5 ยังต้องรบัฟังคว�มคดิเห็น 
ของประช�ชนและช้ีแจงทำ�คว�มเข้�ใจเพ่ือให้ประช�ชนได้ทร�บถึงประโยชน์ท่ีส่วนรวมได้รับ 

หลักเกณฑ์ข้อนี้ต่อเนื่องจากข้อ 1.5 ซึ่งบังคับใช้กรณีโครงการขนาดใหญ่ ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น 
ของประชาชน โดยปฏิบัติตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ดังน้ี 

1) ขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟัง 
ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 (ข้อ 7) มีดังน้ี 

 1.1) ก่อนเร่ิมด�าเนินการโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่  
ต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนทราบ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงประโยชน์ท่ีส่วนรวมจะได้รับ 
จากการด�าเนินการน้ัน เช่น การก่อสร้างบ่อบ�าบัดน�้าเสีย ระบบก�าจัดขยะ 

 1.2) รับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีการต่าง ๆ และรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน 
ท่ีมีต่อโครงการน้ัน รวมท้ังความเดือดร้อนหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน 

 1.3) ประกาศให้ประชาชนทราบถึงวิธีการรับฟังความคิดเห็น ระยะเวลา สถานท่ี ตลอดจน 
รายละเอียดอื่นท่ีเพียงพอแก่การท่ีประชาชนจะเข้าใจและสามารถแสดงความคิดเห็นได้ โดยปิดประกาศไว ้
โดยเปิดเผยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเร่ิมด�าเนินการรับฟังความคิดเห็น ซึ่งในการรับฟังความคิดเห็น 
ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องมุ่งให้ประชาชนมีความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับโครงการของรัฐ  
และรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อโครงการน้ัน รวมตลอดท้ังความเดือดร้อนหรือความเสียหาย 
ท่ีอาจเกิดข้ึนแก่ประชาชนด้วย 

 1.4) เมื่อด�าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้ว ให้หน่วยงานจัดท�าสรุปผลการรับฟัง 
ความคิดเห็นและประกาศให้ประชาชนทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีเสร็จสิ้นการรับฟังความคิดเห็น 
ของประชาชน
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2)  การวิเคราะห์ผลกระทบต่อประชาชนจะต้องมีการวิเคราะห์อย่างรอบคอบ รอบด้าน โดยรับฟัง 
ความคิดเห็นของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเหล่าน้ันอย่างแท้จริง ซึ่งประเด็นท่ีควรมีการวิเคราะห์ ได้แก่ 

 2.1) วิเคราะห์ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย ว่าใครคือผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก และจะด�าเนินการอย่างไร 
เพื่อให้กลุ่มคนเหล่าน้ีมีความเข้าใจ

 2.2) วิเคราะห์ผลกระทบต่อชุมชน เป็นการให้ความส�าคัญกับประเด็นท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิต 
ของประชาชน ประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกับความปลอดภยั วัฒนธรรม วถีิชวีติความเป็นอยู่ การท�างาน การประกอบอาชีพ  
หลักการส�าคัญ คือ ประชาชนทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบและได้รับประโยชน์ร่วมกัน

 2.3) ศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีท่ีต้องดำ�เนินก�รต�มพระร�ชบัญญัติส่งเสริม
และรักษ�คุณภ�พสิ่งแวดล้อมแห่งช�ติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561

   ม�ตร� 46 ก�รประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล ้อม  หมายความว ่า กระบวนการศึกษา 
และประเมินผลท่ีอาจเกิดข้ึนจากการด�าเนินโครงการหรือกิจกรรมหรือการด�าเนินการใดของรัฐ หรือท่ีรัฐจะอนุญาต
ให้มีการด�าเนินการท่ีอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต 
หรือส่วนได้ส่วนเสียอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนท้ังทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน เพื่อก�าหนดมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบดังกล่าว ผลการศึกษาเรียกว่า รายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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   ก�รมีส่วนร่วมของประช�ชนในก�รประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หมายถึง กระบวนการ 
ท่ีจัดให้มีข้ึนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชน องค์กรพัฒนา
เอกชน ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีได้รับผลกระทบจากโครงการ สามารถเข้าร ่วมแสดงความคิดเห็น  
น�าเสนอข้อมูล ข้อโต้แย้ง หรือข้อแนะน�าท่ีเก่ียวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการน้ัน 
อันเป็นการสื่อสารสองทาง

 ประเภทของก�รประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 การก�าหนดโครงการหรือกิจกรรมใด ๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจะต้องจัดท�ารายงาน

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 1) รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination : IEE)
 2) รายงานการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อมเบือ้งต้น (Environmental Impact Assessment : EIA)
 3) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมส�าหรับโครงการ กิจกรรม หรือการด�าเนินการ 

ท่ีอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชน 
ในชุมชนอย่างรุนแรง (Environmental and Health Impact Assessment : EHIA)

หม�ยเหตุ : ศึกษ�ร�ยละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีพระร�ชบัญญัติส่งเสริมและรักษ�คุณภ�พสิ่งแวดล้อมแห่งช�ติ 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561

 2.4) การประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment : SIA) เป็นการประเมินผล 
ต่อเน่ืองท่ีเกิดข้ึนจากการด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินว่ามีผลในการเปลี่ยนวิถีชีวิต  
การท�างาน การปรับตัวของสมาชิกในสังคม เพื่อท่ีจะหาแนวทางแก้ไข ให้ข้อแนะน�าในการลดผลกระทบ 
ท่ีอาจจะเกิดข้ึน

 2.5) การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Health Impact Assessment : HIA) เป็นการประเมิน 
ท่ี ใช ้ เพื่ อคาดการณ ์ผลกระทบทางบวกและทางลบท่ีอาจเ กิด ข้ึนจากนโยบาย แผนงาน โครงการ 
หรือกิจกรรม ท่ีมีต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบในทุกมิติ โดยพิจารณา
ปัจจัยดังน้ี

   1) ปัจจัยก�าหนดสุขภาพด้านสิ่งแวดล้อม เช่น สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เช่น แสง เสียง ฝุ ่น  
สิ่งแวดล้อมทางเคมี เช่น สารอินทรีย์และโลหะหนัก สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ เช่น เชื้อโรค หรือพาหะน�าโรคต่าง ๆ 

   2) ป ัจจัยก�าหนดสุขภาพด้านสังคม - เศรษฐกิจ เช ่น การจ ้างงาน พฤติกรรมสุขภาพ 
การรวมกลุ่มทางสังคม

   3) ปัจจัยก�าหนดสุขภาพด้านบริการสาธารณะและสาธารณสุข เช่น จ�านวนสถานบริการ 
ทางการแพทย์ การบรรเทาสาธารณภัย การจัดการของเสีย การจัดการน�้าดื่ม
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 กระบวนก�รในก�รดำ�เนินก�รประเมินผลกระทบท�งสุขภ�พ 
 1. การกล่ันกรอง คือ การพิจารณาโครงการ/กิจกรรมน้ัน ๆ ว่าต้องท�าการประเมินผลกระทบ 

ทางสุขภาพหรือไม่ โดยพิจารณาจากพื้นท่ีตั้งของโครงการ กระบวนการผลิต สิ่งท่ีอาจคุกคามประชาชน 
ท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ี รวมถึงผลกระทบต่อปัจจัยก�าหนดสุขภาพ

 2. การก�าหนดขอบเขตการศึกษา คือ การระบุประเด็นท่ีมีผลกระทบทางสุขภาพ ข้อวิตกกังวล 
ของประชาชนในพ้ืนท่ีหรือประชาชนกลุ่มเสี่ยง รูปแบบ วิธีการ เคร่ืองมือ และระยะเวลาท่ีจะท�าการประเมิน 
ผลกระทบทางสุขภาพ 

 3. การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ คือ การคาดการณ์หรือระบุผลกระทบต่อสุขภาพท้ังทางบวก 
และทางลบท่ีเกิดข้ึนจากการด�าเนินโครงการ/กิจกรรม โดยใช้เคร่ืองมือท้ังทางวิทยาศาสตร์ ทางสังคม  
และทางเศรษฐศาสตร์ในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล โดยต้องมีการจัดล�าดับความส�าคัญของปัญหา 
มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ รวมถึงมาตรการติดตามตรวจสอบ

 4. การจัดท�ารายงาน คือ การจัดท�ารายงานท่ีแสดงความเชื่อมโยงระหว่างการเปลี่ยนแปลง 
ของปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมและผลกระทบทางสุขภาพ โดยต้องน�าเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
ทางสุขภาพ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสุขภาพ และมาตรการติดตามตรวจสอบ 

 5. การติดตามตรวจสอบและประเมินผล คือ การตรวจสอบความถูกต้องแม่นย�าของการประเมิน 
ผลกระทบท่ีศึกษาไว้ และประเมินประสิทธิภาพของมาตรการท่ีน�าไปปฏิบัติเพื่อลดผลกระทบที่ระบุไว้

หม�ยเหตุ : ศึกษ�ร�ยละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีคู่มือแนวท�งก�รประเมินผลกระทบต่อสุขภ�พในระดับโครงก�ร 
กรมอน�มัย กระทรวงส�ธ�รณสุข 

3) การรับฟังความคิดเห็นและส�ารวจความพึงพอใจ
 ในระหว่างที่มีการด�าเนินการตามภารกิจใด ต้องรับฟังความคิดเห็นและส�ารวจความพึงพอใจของสังคม

โดยรวมและประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมอยู่เสมอ และในกรณีท่ีพบปัญหาอุปสรรค 
ต้องจัดให้มีการแก้ไขปัญหาน้ันโดยเร็ว ซ่ึงถ้าเป็นปัญหาจากส่วนราชการอื่นต้องแจ้งให้ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง
ด�าเนินการโดยเร็ว
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2. ก�รบริห�รร�ชก�รเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภ�รกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป้าหมายน้ีมุ ่งส่งเสริมประสิทธิภาพการด�าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยมุ ่งให้มี 

การด�าเนินการอย่างเป็นระบบ เกิดความคุ้มค่า ประกอบด้วยแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

2.1 ก�รจัดทำ�แผนพัฒน�ท้องถิ่นต�มระเบียบกระทรวงมห�ดไทยว่�ด้วยก�รจัดทำ�แผนพัฒน� 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องจัดท�าประชุมประชาคมท้องถ่ิน
ตามสัดส่วนท่ีก�าหนดไว้ เพื่อรวบรวมปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน และก�าหนดทิศทาง 
การด�าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีความต่อเน่ืองเป็นรูปธรรม และน�ามาจัดท�าแผนพัฒนาท้องถ่ิน
ซึ่งก�าหนดแผนงาน/โครงการท่ีจะขับเคลื่อนให ้ส�าเร็จตามความจ�าเป ็น ซึ่งต ้องสอดคล้องและน�าไปสู ่ 
การบรรลุเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละระดับ เช่น แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนยุทธศาสตร์จังหวัดด้วย  
ท้ังน้ี เน่ืองจากในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีกลไกท่ีเก่ียวข้องกับการจัดท�าแผนในแต่ละชุมชนแตกต่างกัน 
และมีความหลากหลาย 

คู่มือหลักเกณฑ์ก�รบริห�รกิจก�รบ้�นเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น38



2.2 ก�รประส�นแผนพัฒน�ในระดับพ้ืนท่ี
 นอกจากการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถ่ินเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิด 

ผลสัมฤทธ์ิในท้องถ่ินของตนเองแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยังต้องท�าการประสานแผนในแต่ละระดับ 
เพื่อให้การจัดท�าแผนในพื้นท่ีมีความสอดคล้องและไม่ซ�้าซ้อนกัน สามารถน�าโครงการ/กิจกรรมท่ีเกินศักยภาพ
ประสานเข้าสู่แผนพัฒนาในระดับท่ีสูงข้ึนไปได้ โดยมีแนวทางในการด�าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจัดท�าแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอ�าเภอและต�าบล พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

 1) น�าปัญหาความต้องการของประชาชนจากการจัดท�าเวทีประชาคมท้องถ่ิน และโครงการ 
ท่ีศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต�าบล (ศอช.ต.) ขอประสานมาใช้ประกอบการพิจารณาจัดท�าแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน และให้พิจารณาว่าแผนงาน/โครงการใดท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก็ให้จัดท�าเป็น
บัญชีเพื่อประสานเข้าสู่คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินในระดับอ�าเภอต่อไป

 2)  คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ�าเภอจ�าแนกแผนงาน/โครงการที่ อบต. เทศบาล
เมืองพัทยา และแผนงาน/โครงการท่ีคณะกรรมการบริหารงานอ�าเภอ (กบอ.) ขอรับการสนับสนุน รวบรวมจัดท�า
เป็นบัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่งให้คณะกรรมการประสานแผนท้องถ่ินระดับ
จังหวัด รวมท้ังจัดท�าบัญชีประสานโครงการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาในพื้นท่ีอ�าเภอส่งให้ กบอ.

 3) คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินระดับจังหวัด พิจารณาโครงการท่ีคณะกรรมการ
ประสานแผนท้องถิ่นระดับอ�าเภอขอรับการประสานโครงการตามบัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินหรือโครงการท่ีคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด (ก.บ.จ.) ขอประสาน เพ่ือน�าไปบรรจุไว ้ 
ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมท้ังจัดท�าบัญชีประสานโครงการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับทิศทาง 
การพัฒนาในพื้นท่ีจังหวัดส่งให้ ก.บ.จ. หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องบรรจุไว้ในแผนเพื่อจัดสรรงบประมาณ

ท่ีม� : คู่มือก�รจัดทำ�และประส�นแผนพัฒน�ในระดับพ้ืนท่ี
สำ�นักพัฒน�และส่งเสริมก�รบริห�รร�ชก�รจังหวัด สำ�นักง�นปลัดกระทรวงมห�ดไทย

คู่มือหลักเกณฑ์ก�รบริห�รกิจก�รบ้�นเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 39



2.3 ก�รติดต�มและประเมินผลก�รปฏิบัติต�มแผนพัฒน� และนำ�ผลท่ีได้ม�ทบทวนปรับปรุง 
แผนพัฒน�ดังกล่�ว 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตลอดจนประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินให้ประชาชนทราบโดยท่ัวกัน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การจัดท�าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมท้ังน�าผลจากการติดตามและประเมินท่ีได้ทบทวน 
ปรับปรุงแผนพัฒนาในระยะต่อไป โดยมีข้ันตอนดังต่อไปน้ี 

 1) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำ�เนินก�รติดต�มและประเมินผลแผนพัฒน�ท้องถิ่น

หม�ยเหตุ : ส�ม�รถศึกษ�ร�ยละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีระเบียบกระทรวงมห�ดไทยว่�ด้วยก�รจัดทำ�แผนพัฒน�
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561

คู่มือหลักเกณฑ์ก�รบริห�รกิจก�รบ้�นเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น40



 2) กรณีให้หน่วยง�นหรือบุคคลภ�ยนอกดำ�เนินก�รติดต�มและประเมินผลแผนพัฒน�ท้องถิ่น

หม�ยเหตุ : ส�ม�รถศึกษ�ร�ยละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีระเบียบกระทรวงมห�ดไทยว่�ด้วยก�รจัดทำ�แผนพัฒน�
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561

คู่มือหลักเกณฑ์ก�รบริห�รกิจก�รบ้�นเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 41



2.4 ก�รนำ�แผนพัฒน�ท ้องถิ่นม�ใช ้ เป ็นกรอบในก�รจัดทำ�งบประม�ณร�ยจ ่�ยประจำ�ป ี 
และงบประม�ณร�ยจ่�ยเพ่ิมเติมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องมีการจัดล�าดับความส�าคัญของโครงการ/กิจกรรมตั้งแต่การจัดท�า 
แผนชุมชน และมีการทบทวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินระยะยาวท่ียังไม่ได้ด�าเนินการ โดยน�ามาปรับ 
ให้สัมพันธ์กับสถานการณ์ความจ�าเป็นในปัจจุบัน ท้ังน้ี โครงการท่ีจะน�ามาจัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 
ต้องเป็นโครงการท่ีปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ินระยะยาวด้วย 

2.5 ก�รจัดทำ�ข้อตกลงก�รปฏิบัติร�ชก�รระหว่�งข้�ร�ชก�รหรือพนักง�นส่วนท้องถิ่นกับผู้บริห�ร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผู ้บริห�รจะทำ�หน้�ท่ีกำ�กับก�รปฏิบัติภ�รกิจให้ประสบคว�มสำ�เร็จ 
และเกิดผลสัมฤทธิ์ต�มเป้�หม�ย 

 เพ่ือสร้างความม่ันใจว่าในแต่ละปีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการปฏิบัติงานให้บังเกิดผล 
เป็นรูปธรรม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท�าข้อตกลงการปฏบิตัริาชการระหว่างผูบ้ริหารกบัหวัหน้าส่วนราชการ      
ทุกส่วนราชการ (ส�านัก/กอง/ส่วน) ก�าหนดผลงานที่แต่ละส่วนราชการจะต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จในปีน้ัน ๆ  
โดยผู้บริหาร (นายก/รองนายก) พิจารณาผลความส�าเร็จตามข้อตกลงเป็นผลสัมฤทธิ์ของแต่ละส่วนราชการ  
ท้ังน้ี ผู ้บริหารอาจน�าผลความส�าเร็จตามข้อตกลงไปใช้ประกอบการพิจารณาความดีความชอบประจ�าป ี
ของบุคลากรและส่วนราชการของบุคลากรแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ ในการจัดท�าข้อตกลงมีแนวทาง
ด�าเนินการ ดังน้ี

  1. จัดการประชุมหารือระหว่างผู้บริหารกับหัวหน้าส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน     
เพื่อจัดท�าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ โดยก�าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในการประเมินผล 

 2. จัดท�าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างผู้บริหารกับหัวหน้าของทุกภาคส่วนราชการภายใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 3. ติดตามผลการด�าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการเป็นระยะ ๆ (รายไตรมาสทุก 3 เดือน)
 4. ประเมินผลการด�าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการในรอบปีงบประมาณ 
 5. เพิ่มแรงจูงใจให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีจะได้รับ 

ในการด�าเนินการตามข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ เช่น น�าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนข้ัน 
เงินเดือนประจ�าปี การพิจารณาเงินรางวัลประจ�าปี (โบนัส)  

หม�ยเหตุ : ส�ม�รถดูตัวอย่�งข้อตกลงก�รปฏิบัติร�ชก�รและตัวอย่�งแบบร�ยละเอียดแนบข้อตกลง 
ก�รปฏิบัติร�ชก�รเพ่ิมเติมได้ท่ีภ�คผนวก

คู่มือหลักเกณฑ์ก�รบริห�รกิจก�รบ้�นเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น42



2.6 ในกรณีที่ภ�รกิจใดมีคว�มเกี่ยวข้องกับหล�ยหน่วยง�น หรือเป็นภ�รกิจที่ใกล้เคียงหรือต่อเนื่องกัน 
ให้พิจ�รณ�บูรณ�ก�รก�รปฏิบัติง�นร่วมกันระหว่�งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือร่วมกับหน่วยง�นอื่น ๆ  

 ในการบูรณาการการท�างานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ัน ปัจจุบันองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินสามารถท�าความตกลงร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ตามแนวทางท่ีคณะกรรมการ
การกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ก.ก.ถ.) ได้ออกประกาศเร่ือง การท�าความตกลงร่วมมือกัน
จัดท�าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2558 

 “ความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น” หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่สองแห่งขึ้นไป ซึ่งอาจเป็น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเดียวกันหรืออาจข้ามเขตจังหวัดก็ได้ สามารถร่วมมือกันจัดท�าบริการ 
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะได้ตามหลักเกณฑ์ ดังน้ี

 (1) เป็นหน้าที่และอ�านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือกฎหมายว่าด้วยการก�าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน หรือเป็นภารกิจท่ีได้รับการถ่ายโอนตามแผนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 (2) เป็นภารกิจหรือโครงการท่ีเกินศักยภาพหรือไม่คุ้มค่าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละแห่ง 
จะด�าเนินการเอง หรือเป็นภารกิจโครงการท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินร่วมมือกันเพื่อเกิดประโยชน์ 
แก่ประชาชนในท้องถ่ิน

 ความร่วมมือระหว่างท้องถ่ินหรือหน่วยงานอื่น ๆ  จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณะ
แก่ประชาชนและการแก้ไขปัญหาของท้องถ่ิน เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ช่วยให้เกิดความประหยัดและคุ้มค่า 
อีกท้ังยังเป็นการเพิ่มศักยภาพให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีไม่ส่งผลกระทบในเชิงโครงสร้าง

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินเป็นเคร่ืองมือในการบูรณาการให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีร่วมมือด�าเนินการในระยะเวลาเดียวกัน หรือด�าเนินการในแต่ละพื้นท่ีให้มีความต่อเนื่อง
สัมพันธ์กัน อย่างไรก็ตามการบูรณาการจะต้องอยู่ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ถือปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน 

สิ่งที่ควรพิจ�รณ�ในก�รสร้�งคว�มร่วมมือระหว่�งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.  กรอบความร่วมมือระหว่างท้องถ่ินควรเป็นกระบวนการริเร่ิมโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเอง  

เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรตระหนักถึงความส�าคัญของปัญหา และต้องมีการร่วมมือกันเพื่อจัดการ 
กับปัญหาดังกล่าว จึงไม่ควรเป็นกระบวนการที่ชี้น�าโดยส่วนกลางหรือภูมิภาค 

2.  การวางรูปแบบความร่วมมือต้องมีการศึกษาข้อมูลและทางเลือกต่าง ๆ  ท่ีดี เพราะความร่วมมือระหว่าง
องค ์กรปกครองส ่วนท ้อง ถ่ินสามารถด�าเ นินการได ้หลายลักษณะ เช ่น การพัฒนาแหล ่งท ่องเ ท่ียว 
เพียงด้านเดียวหรือหลายกิจกรรมควบคู่กันไป เช่น การบริหารจัดการน�้า หรืออาจจะเป็นความร่วมมือระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วยกัน หรือกับหน่วยงานอื่น 
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3.  การเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งได้เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ในระยะเร่ิมต้น  
และเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่งได้เสนอแนวคิดและปัญหาต่าง ๆ 

4. การบริหารงานความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องโปร่งใสตรวจสอบได้โดยภาคส่วนต่าง ๆ  

วิธีดำ�เนินก�รสร้�งคว�มร่วมมือระหว่�งท้องถิ่น 
ขั้นตอนที่ 1 ก�รประชุมห�รือแลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็น คว�มรู้ และประสบก�รณ์

 1.1  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีความสนใจในการสร้างความร่วมมือร่วมกันประชุม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และสภาพปัญหาร่วมกัน ซึ่งจะน�าไปสู่การก�าหนดแนวทางการสร้าง 
ความร่วมมือ 

 1.2  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน�าผลจากการประชุมตามข้อ 1.1 รายงานต่อสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินของตนเอง เพื่อให้สภามีส่วนร่วมต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร

 1.3  จัดประชุมประชาคมท้องถ่ิน
 1.4  จัดประชุมระหว่างผู ้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีตัดสินใจเข้าร่วมกลุ่มเพื่อน�าเสนอ 

ข้อมูลพื้นฐานท่ีจะใช้เป็นข้อมูลของกลุ่มต่อไป 

ขั้นตอนที่ 2 ก�รจัดทำ�บันทึกข้อตกลง
 2.1 ให้สมาชิกประชุมร่วมกันแล้วจัดท�าร่างบันทึกข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือน�าเสนอ 

สภาท้องถ่ินของแต่ละแห่งให้ความเห็นชอบ โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน เม่ือผู้บริหารท้องถ่ินได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงครบถ้วน ให้ประธานกรรมการจัดส่งส�าเนาประกาศ
จัดตั้ ง ศูนย ์ปฏิบัติ งาน ส�าเนาบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการพร ้อมส�าเนาบันทึกข ้อตกลง 
ให้นายอ�าเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายใน 15 วัน

 2.2  บันทึกข้อตกลงให้เป็นไปตามแบบท่ีปลัดกระทรวงมหาดไทยก�าหนด โดยอย่างน้อยต้องมี 
รายละเอยีดเก่ียวกับชือ่สมาชิก วตัถุประสงค์ สถานท่ีตัง้ศูนย์ปฏบิตังิาน โครงสร้างการบริหารงานของศูนย์ปฏิบตังิาน  
ขอบเขตความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละแห่ง ขอบเขตพื้นที่ให้บริการ แผนการด�าเนินงาน ท่ีมาของงบประมาณ
และพัสดุ ระยะเวลาการด�าเนินงาน

 2.3  การจัดท�าแผนการด�าเนินงานของศูนย์ความร่วมมือ เพื่อเป็นกรอบการด�าเนินกิจกรรม 
และการบริหารงบประมาณ และเพื่อให้การจัดบริการสาธารณะของศูนย์สามารถตอบสนองต่อปัญหา 
และความต้องการของประชาชน

 2.4  การบริหารจัดการงบประมาณของศูนย์ภายใต้กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้องในการบริหาร
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 2.5 การประชาสัมพันธ์การด�าเนินงานของศูนย์ 
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 2.6 การติดตามประเมินผล ซึ่งอาจใช้เครื่องมือ คือ เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดท่ีก�าหนดข้ึนเอง  
หรือว่าจ้างหน่วยงานภายนอก 

  ทั้งน้ี เม่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท�าความร่วมมือระหว่างกัน ให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินรายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินทราบ เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาและส่งเสริม 
การจัดท�าความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อไป

2.7 ก�รส่งเสริมก�รพัฒน�คว�มรู้ในหน่วยง�น โดยจัดให้มีระบบข้อมูลส�รสนเทศรวมท้ังส่งเสริม 
และพัฒน�คว�มรู ้คว�มส�ม�รถ สร้�งวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้�ร�ชก�รหรือพนักง�น 
ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภ�พและมีก�รเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งก�รเรียนรู้อย่�งยั่งยืน 

 “การส่งเสริมการพัฒนาความรู้ในหน่วยงาน” หลักเกณฑ์ ก. กลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก�าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องพัฒนาความรู้ของบุคลากร โดยอาจจัดให้มีระบบสารสนเทศ รวมท้ัง 
ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปล่ียนทัศนคติของข้าราชการหรือพนักงาน 
ส่วนท้องถ่ินให้รู ้ จักแสวงหาความรู ้ ค ้นคว้า และริเร่ิมเพื่อให้เป็น “องค์กรแห่งการเรียนรู ้อย่างย่ังยืน”  
ซึ่งสามารถด�าเนินการได้หลายวิธี เช่น จัดฝึกอบรมความรู้หรือวิธีปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าท่ีในองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน  โดยเชิญวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ มาให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ส่งบุคลากรไปอบรม 
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานอื่น เพื่อน�าความรู้กลับมาใช้ปฏิบัติงาน จัดอบรมถ่ายทอด 
องค์ความรู้ในองค์กร สนับสนุนส่งบุคลากรไปศึกษาต่อ ท้ังท่ีใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
และท่ีได้รับเงินทุนจากแหล่งอื่น จัดท�าเอกสารเผยแพร่ความรู้การถ่ายทอดความรู้ในลักษณะของพี่เลี้ยง สอนงาน  
หรือให้ค�าแนะน�าปรึกษาจากผู ้ ท่ีมีความรู ้หรือประสบการณ์ในหน่วยงาน เพื่อให้มีการถ่ายทอดความรู ้
ท่ีอยู่ในบคุคลไปสูผู่ป้ฏบิตัรุ่ินต่อไปโดยไม่ขาดช่วง ส่งเสริมการเรียนรู้จากระบบข้อมูลสารสนเทศ ท้ังท่ีมีหน่วยงานอื่น 
จัดท�าหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท�าข้ึนเอง ส่งเสริมการสร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคต ิ
ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินให้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป ้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
น�าความรู้สมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานอยู่เสมอโดยเรียนรู้ร่วมกัน

  ท้ังน้ี ผู้ท่ีได้รับโอกาสพัฒนาความรู้ต้องน�าความรู้มาเผยแพร่ให้กับบุคลากรอื่น และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินต้องจัดเวทีหรือโอกาสให้บุคลากรดังกล่าวได้เผยแพร่ความรู้ท่ีได้รับ
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3. ก�รบริห�รร�ชก�รอย่�งมีประสิทธิภ�พและเกิดคว�มคุ้มค่�ในเชิงภ�รกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป้าหมายน้ีมุ ่งสร้างประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ รวมถึงการด�าเนินงานต้องมี 

ความถูกต้องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วยแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

3.1 ก�รกำ�หนดเป ้�หม�ยแผนก�รดำ�เนินง�น ระยะเวล�แล ้วเสร็จของง�นหรือโครงก�ร 
และงบประม�ณท่ีใช้ และต้องเผยแพร่ให้ข้�ร�ชก�รหรือพนักง�นส่วนท้องถิ่นและประช�ชนทร�บโดยท่ัวกัน 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท�าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2548 ข้อ 25 รวมถึงท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน�าแผนพัฒนาท้องถ่ินเป็นกรอบ 
ในการจัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม โดยท�าแผนระยะยาว ก�าหนดเป้าหมาย  
มีแผนระยะสั้น ท่ีเรียงล�าดับการด�าเนินการตามความส�าคัญ และจัดท�าแผนด�าเนินการ มีการก�าหนดวิธีการ 
ให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ แผนการด�าเนินการจึงต้องเป็นแผนท่ีแสดงเป้าหมายชัดเจน มีรายละเอียด 
ของโครงการ/กิจกรรมท่ีด�าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ระบุระยะเวลาด�าเนินการ
และงบประมาณหรือทรัพยากรท่ีใช้เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานและควบคุมงานของผู้บริหารท้องถ่ิน 
ท้ังน้ี ต้องเผยแพร่ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินและประชาชนทราบโดยท่ัวกันผ่านช่องทางต่าง ๆ 

3.2 ก�รจัดซ้ือหรือจัดจ้�งให้ดำ�เนินก�รโดยเปิดเผยและเท่ียงธรรม พิจ�รณ�ถึงคว�มคุ้มค่� คุณภ�พ    
ก�รดูแลรักษ�ประโยชน์ และผลเสียของประช�ชนเป็นสำ�คัญ

 พระร�ชบัญญัติก�รจัดซ้ือจัดจ้�งและบรหิ�รพัสดุภ�ครฐั พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงก�รคลัง 
ว่�ด้วยก�รจัดซ้ือจัดจ้�งและก�รบริห�รพัสดุภ�ครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ก�าหนดแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างไว้ ดังนี้

 1) กรณีการซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป ต้องประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐตามวิธี ท่ีกรมบัญชีกลางก�าหนด และให้ปิดประกาศ 
โดยเปิดเผย ณ สถานท่ีปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐน้ัน

 2) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการบันทึกรายงานการพิจารณารายละเอียดวิธีการ 
และข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้างเก็บไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจดูข้อมูลเม่ือมีการร้องขอ 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 12 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 16 กล่าวคือ เม่ือสิ้นสุด 
กระบวนการจัดซือ้จัดจ้างในแต่ละโครงการ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดให้มกีารบนัทึกรายงานผลการพิจารณา  
รายละเอียดวิธีการ และข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมท้ังเอกสารหลักฐานประกอบ โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับ
รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง เอกสารเก่ียวกับการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ 
เฉพาะของพัสดุท่ีซื้อหรือจ้าง ประกาศและเอกสารเชิญชวนข้อเสนอของผู้ย่ืนเสนอราคาทุกราย บันทึกรายงาน 
ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ 
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 3) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ท่ีมีงานก่อสร้างซึง่มีค่างานตัง้แต่ 100,000 บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน)  
ข้ึนไป ติดต้ังแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างไว้ ณ บริเวณท่ีก่อสร้าง เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร 
ในงานจ้างและสามารถตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ ตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 2808 ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2547

 4) ในกรณีจ�าเป็นและเพื่อประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจแต่งต้ังประชาคมหมู่บ้าน 
เข ้ามาเป ็นกรรมการจัดซ้ือจัดจ ้างด ้วยก็ได ้  ตามระเบียบกระทรวงการคลังว ่าด ้วยการจัดซ้ือจัดจ ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 26

3.3 ห�กส่วนร�ชก�รจำ�เป็นต้องได้รับอนุญ�ต อนุมัติ หรือขอคว�มเห็นชอบจ�กองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นต�มท่ีมีกฎหม�ย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประก�ศ หรือมติคณะรัฐมนตรีกำ�หนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ แจ้งผลก�รพิจ�รณ�ให้ส่วนร�ชก�รท่ีย่ืนคำ�ขอทร�บภ�ยในสิบห้�วันนับแต่วันท่ีได้รับ  
คำ�ขอหรือต�มประก�ศกำ�หนดระยะเวล�ก�รพิจ�รณ�ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 กรณีเป็นการให้ความร่วมมืออ�านวยความสะดวกแก่ส่วนราชการอื่น ๆ ท่ีมีความจ�าเป็นต้องได้รับ
อนุญาต อนุมัติ  หรือความเห็นชอบจากองค ์กรปกครองส ่วนท้องถ่ินตามท่ีมีระเบียบกฎหมายก�าหนด  
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องแจ้งผลการพิจารณาให้ส่วนราชการท่ีย่ืนค�าขอทราบภายใน 15 วัน นับแต่วัน
ท่ีได้รับค�าขอ 

  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีข้ันตอนการปฏิบัติท่ีต้องใช้ระยะเวลาเกินกว่า 15 วัน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินต้องจัดท�าประกาศก�าหนดระยะเวลาการพิจารณาเร่ืองดังกล่าวไว้ให้ส่วนราชการอื่น ๆ  ทราบ 
เช่น การอนุญาตใช้สถานท่ี การขออนุญาตใช้เสียง การขออนุญาตการล่วงล�าน�้าขนาดเล็ก 

3.4  ก�รพิจ�รณ�วินิจฉัยช้ีข�ดปัญห�โดยเร็ว ก�รต้ังคณะกรรมก�รพิจ�รณ�วินิจฉัยให้ทำ�เท�่ท่ีจำ�เป็น  
และให้กำ�หนดกระบวนก�รแก้ไขปัญห�คว�มเดือดร้อนของประช�ชน เช่น ก�รจัดทำ�บัญชีรับเรื่องร�ว 
ร้องทุกข์ ก�รมอบอำ�น�จเจ้�หน้�ท่ีผู ้รับผิดชอบ ก�รกำ�หนดระยะเวล�ในก�รแก้ไขปัญห� ก�รติดต�ม 
ผลก�รแก้ไขปัญห� ก�รร�ยง�นผลก�รแก้ไขปัญห� 

 ก�รแก้ไขปัญห�คว�มเดือดร้อนของประช�ชนเป็นภ�รกิจหลักท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ต้องให้คว�มสำ�คัญ ในก�รดำ�เนินก�รมีแนวท�งปฏิบัติ ดังนี้ 

 1) ก�าหนดเจ้าหน้าท่ีผู ้ รับผิดชอบรับเร่ืองร ้องเรียน/ร้องทุกข์ พร้อมจัดสถานท่ีในส่วนหน้า 
ของท่ีท�าการ/ส�านักงาน เพื่ออ�านวยความสะดวกให้ประชาชน 

 2) จัดท�าสมุดบัญชีรับเร่ืองราวร้องทุกข์ ระบุวัน เวลาร้องเรียน/ร้องทุกข์ และผู ้ รับผิดชอบ 
รับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ ไปด�าเนินการพร้อมก�าหนดเวลารับเร่ือง 
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 3)  ผู้รับผิดชอบแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ต้องเร่งด�าเนินการภายใน 15 วัน หากไม่แล้วเสร็จ
ต้องแจ้งผู้ร้องแล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชา และแจ้งผู้ร้องทราบ

 4)  กรณีท่ีมีประเด็นต้องพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้เป็นหน้าท่ี 
ของผู้บริหารหรือผู้รับมอบหมายจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จะต้องวินิจฉัยโดยเร็ว ท้ังน้ี การตั้ง 
คณะกรรมการข้ึนพิจารณาวินิจฉัย ให้ด�าเนินการได้เท่าท่ีจ�าเป็น อันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เช่น กรณีรุกล�้า 
ท่ีสาธารณะ การตั้งโรงโม่หิน 

 5) ให้ผู้รับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ ติดตามการด�าเนินงาน หากเกิน 15 วันให้รายงานผู้บังคับบัญชา
วินิจฉัยสั่งการ 

3.5  ก�รสั่งร�ชก�รให้กระทำ�เป็นล�ยลักษณ์อักษร เว้นแต่กรณีท่ีผู้บังคับบัญช�มีคว�มจำ�เป็นอ�จสั่ง
ร�ชก�รด้วยว�จ�ได้ แต่ให้ผู้รับคำ�สั่งนั้นบันทึกคำ�สั่งด้วยว�จ�ไว้เป็นล�ยลักษณ์อักษร และเม่ือได้ปฏิบัติภ�รกิจ
ต�มคำ�สั่งแล้ว ให้บันทึกร�ยง�นให้ผู้สั่งก�รทร�บต่อไป 

 การส่ังราชการท่ีมีผลทางกฎหมายจะต้องกระท�าเป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีท่ีผู ้บังคับบัญชา 
มีความจ�าเป็นท่ีไม่อาจสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรในขณะน้ันจะสั่งราชการด้วยวาจาก็ได้ แต่ให้ผู้รับค�าสั่งน้ันบันทึก
ค�าสั่งด้วยวาจาน้ันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และเม่ือได้ปฏิบัติราชการตามค�าสั่งดังกล่าวแล้วให้บันทึกรายงาน 
ให้ผู้สั่งราชการทราบ ในบันทึกให้อ้างอิงค�าสั่งด้วยวาจาไว้ด้วย โดยถือปฏิบัติตามรูปแบบท่ีพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ 
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ก�าหนดไว้ ในมาตรา 34 ระบุว่า ค�าสั่งทางปกครองอาจท�าเป็นหนังสือหรือวาจา 
หรือโดยการสื่อความหมายในรูปแบบอื่นก็ได้ แต่ต้องมีข้อความหรือความหมายท่ีชัดเจนเพียงพอท่ีจะเข้าใจได้  
และในมาตรา 35 ระบุว่า ในกรณีท่ีค�าสั่งทางปกครองเป็นค�าสั่งด้วยวาจา ถ้าผู้รับค�าสั่งนั้นร้องขอและการร้องขอ
ได้กระท�าโดยมีเหตุอันสมควรภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีมีค�าสั่งดังกล่าว เจ้าหน้าท่ีผู้ออกค�าสั่งต้องยืนยันค�าสั่งน้ัน
เป็นหนังสือ อีกท้ังตามมาตรา 42 ระบุว่า ค�าสั่งทางปกครองให้มีผลใช้ยันต่อบุคคลตั้งแต่ขณะท่ีผู้น้ันได้รับแจ้ง 
เป็นต้นไป และค�าสั่งทางปกครองย่อมมีผลตราบเท่าท่ียังไม่มีการเพิกถอนหรือสิ้นผลลงโดยเงื่อนเวลา 
หรือโดยเหตุผลอื่น 

 อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมากข้ึน การท่ีหน่วยงาน 
ทางปกครองมีค�าสั่งทางวาจาผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน หรือผ่านช่องทางอื่น ๆ  มอบหมายเจ้าหน้าท่ีให้ปฏิบัติงาน
อย่างใดอย่างหน่ึงน้ัน ย่อมมีผลบังคับตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
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4. ก�รลดขั้นตอนก�รปฏิบัติง�น 
การลด ข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ ราชการ เพื่ ออ� านวยความสะดวกแก ่ประชาชน  

สามารถด�าเนินการให้บังเกิดผลส�าเร็จได้โดยเร็ว เกิดประโยชน์กับประชาชนโดยตรง เนื่องจากจะท�าให้บริการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีข้ันตอนท่ีสั้นและใช้เวลาด�าเนินการน้อยกว่าท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการท่ีดีข้ึน โดยการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการสามารถด�าเนินการได้ดังนี้

4.1 ก�รกระจ�ยอำ�น�จก�รตัดสินใจ ก�รสั่ง ก�รอนุญ�ต ก�รอนุมัติให้แก่ผู ้ท่ีมีหน้�ท่ีรับผิดชอบ 
ก�รดำ�เนินก�รในเรื่องนั้นโดยตรงเพ่ือให้เกิดคว�มรวดเร็วและลดข้ันตอนก�รปฏิบัติง�น

 การลดความล่าช้าในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจากการท่ีจะต้องเสนองาน 
ตามล�าดบัน้ันสามารถกระท�าได้โดยการมอบอ�านาจ (Delegation) ไปให้แก่ผูป้ฏิบตังิาน เพ่ือให้มีอสิระ สามารถริเร่ิม  
การบริหารต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับปัญหา ความจ�าเป็น และความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องถิ่น  
เกิดความรวดเร็วและสามารถลดข้ันตอนการปฏบิตังิาน ช่วยอ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนโดยพระราชกฤษฎกีา 
ว่าด้วยการมอบอ�านาจ พ.ศ. 2550 มาตรา 5 ระบุว่า การมอบอ�านาจต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 1)  การอ�านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
 2)  ความคุ้มค่า ความรวดเร็ว และประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
 3)  การกระจายอ�านาจการตัดสินใจและความรับผิดชอบท่ีเหมาะสม
 4)  ไม่เป็นการเพิ่มข้ันตอนหรือระยะเวลาในการใช้อ�านาจ และไม่ต้องผ่านการพิจารณาของผู้ด�ารง

ต�าแหน่งต่าง ๆ มากเกินความจ�าเป็น 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส�ม�รถจัดให้มีก�รมอบอำ�น�จโดยดำ�เนินก�ร ดังนี้ 
 1) เพิ่มการมอบอ�านาจบางเร่ืองให้ระดับรองนายกหรือปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอนุมัติ 

อนุญาตได้ 
 2) จัดท�าค�าสั่งมอบหมายผู้รักษาราชการแทนในกรณีท่ีผู้บริหารไม่อาจปฏิบัติงานได้
 3) กรณีการลงนามอนุมัติ อนุญาตตามกฎหมายเฉพาะ พร้อมท้ังท�าบัญชีสรุปการมอบอ�านาจ 

แนบท้ายค�าสั่ง 
 4) สรุปกรณีอ�านาจเฉพาะของผู ้บริหารไม่สามารถมอบอ�านาจได้ ผู ้บริหารท้องถ่ินมอบอ�านาจ 

ให้ผูท้ีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบด�าเนนิการในเรือ่งนัน้โดยตรง โดยท�าเป็นค�าสัง่และให้มกีารประกาศให้ประชาชนทราบด้วย 
   

หม�ยเหตุ : ส�ม�รถดูตัวอย่�งคำ�สั่งมอบอำ�น�จขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ท่ีภ�คผนวก
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4.2 ก�รจัดให้มีก�รควบคุม ติดต�ม และกำ�กับดูแลก�รใช้อำ�น�จและคว�มรับผิดชอบของผู้รับมอบ
อำ�น�จและผู้มอบอำ�น�จไว้ด้วย โดยมีข้ันตอนติดต�มดังนี้

  1) แจ้งเวียนค�าสั่งหรือหนังสือมอบอ�านาจให้ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถ่ิน และประกาศ 
ให้ประชาชนทราบโดยท่ัวกัน

 2) ผู้ได้รับมอบหมายรายงานการใช้อ�านาจท่ีได้รับมอบทุกเดือน (กรณีมีการใช้อ�านาจแทนให้รายงาน
การใช้อ�านาจทุกคร้ัง โดยสรุปผลอย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง)

 3) รวบรวมข้อมูล ศึกษา ส�ารวจ วิเคราะห์ การประเมินการมอบอ�านาจ และการใช้อ�านาจในแต่ละปี 

4.3 ก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศหรือโทรคมน�คมต�มคว�มเหม�ะสมและกำ�ลังงบประม�ณ 
เพื่อช่วยลดขั้นตอน เพิ่มประสิทธิภ�พ ประหยัดค่�ใช้จ่�ย และไม่เกิดผลเสียห�ยแก่ภ�รกิจ ทั้งนี้ ควรจะเผยแพร ่
ให้ประช�ชนทร�บโดยท่ัวกัน 

 การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) หรือโทรคมนาคมมาใช้ในการให้บริการ
ประชาชนช่วยให้เกิดความรวดเร็วในการให้บริการ ถือเป็นการอ�านวยความสะดวกให้ประชาชน แต่เน่ืองจาก 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีสถานะทางการคลังและศักยภาพท่ีแตกต่างกันจึงอาจต้องมีการพิจารณา 
ถึงความเหมาะสมในการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมมาใช้ตามบริบทของแต่ละพื้นท่ี เช่น บางพ้ืนท่ี 
อาจมีการให้บริการช�าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต จัดให้มี WiFi ตามสถานท่ีสาธารณะขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินท่ีมีผู้ใช้บริการหนาแน่น ซ่ึงหากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอยู่ในเขตชุมชนเมืองและมีงบประมาณ
เพียงพออาจเลือกใช้เทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อให้เพียงพอแก่ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีก็ได้

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด�าเนินการตามมาตรการไม่เรียกส�าเนาเอกสารท่ีทางราชการ
ออกให้จากประชาชน (ส�าเนาทะเบียนบ้านและส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน) ในการจัดหาเคร่ืองอ่านบัตร 
(Smart Card Reader) และน�ามาใช้กับงานให้บริการประชาชนเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและไม่เรียกส�าเนา 
จากประชาชน ตัวอย่างเช่น การน�าเคร่ืองอ่านบัตรมาใช้คู่กับระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (Welfare) ในการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู ้สูงอายุ ผู ้พิการ ผู ้ป่วยเอดส์  
โดยอ่านข้อมูลจากการเสียบบัตรแทนการเรียกส�าเนา โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและคู่มือการใช้งานได้จาก  
welfare.dla.go.th

 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจน�าตัวอย่างรูปแบบการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช ้
กับการปฏิบัติงานและขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท้ังการบริหารจัดการภายในองค์กร
และการจัดบริการสาธารณะเพื่อดูแลประชาชน จากแนวทางปฏิบัติ ท่ี เป ็นเลิศ (Best Pract ices)  
จากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย ดังน้ี

 1) โครงการพัฒนาสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ Smart 2 ของเทศบาลต�าบลป่าไผ่ อ�าเภอลี้  
จังหวัดล�าพูน โดยมีการประยุกต์ใช้โปรแกรมแผนท่ีภาษี (LTAX GIS) มาใช้ในการวางระบบภูมิสารสนเทศ 
เพื่อระบุท่ีอยู่ของผู้พิการในพื้นท่ีและสามารถน�ามาใช้วางแผนในการให้บริการและตรวจเย่ียมผู้พิการได้ตรงจุด
มากข้ึน
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 2) โครงการสมาร์ทประปา แม่ขรี ของเทศบาลต�าบลแม่ขรี อ�าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 
โดยเป็นการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคมมาใช้ในการบริหารจัดการระบบประปาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน นอกจากน้ีในส่วนของการให้บริการประชาชนก็ได้มีการจัดท�าแอปพลิเคชัน ส�าหรับผู้ใช้งานระบบ
ประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ได้ด้วย

 3) โครงการศูนย์ GIS จัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านทับ  
อ�าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการน�าฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS Database) มาใช้ประโยชน ์
ในการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ท่ีดนิและทรัพยากรธรรมชาตใินพืน้ท่ีครบท้ัง 13 หมู่บ้านในเขตองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน

 4) โครงการจัดท�าระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินแบบมีส่วนร่วมของเทศบาลเมืองแม่เหียะ  
อ�าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการน�าแผนท่ีภาษีและโปรแกรม LTAX มาพัฒนาต่อยอด 
เป็นฐานข้อมูลด้านต่าง ๆ  เพิ่มเติม เช่น ด้านการค้าการลงทุน ด้านการท่องเที่ยว ด้านผังเมือง ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
และสาธารณูปโภค โดยมีการด�าเนินการท่ีเปิดให้ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ  เข้ามามีส่วนร่วม ท�าให้ได้ข้อมูลท่ีแม่นย�า 
และข้อมูลได้รับการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ต่อในการวางแผนการด�าเนินงานทั้งในส่วนของเทศบาลเมืองแม่เหียะ 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นท่ี

 5) โครงการจัดการเหตุฉุกเฉินแบบบูรณาการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา 
มีการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบงานให้เกิดประสิทธิภาพ เช่น สนับสนุนโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ประจ�า
หน่วยปฏิบัติการพร้อมค่าอินเทอร์เน็ต การใช้ประโยชน์จาก CCTV ในการบูรณาการการท�างานกับหน่วยต่าง ๆ 
ท้ังเอกชนและประชาสังคมในพื้นท่ี

 6) โครงการนวตักรรมบ้านต้นแบบสขุภาวะผูป่้วยเร้ือรังและผู้สงูอายุ (Excellent Happy Home Ward)  
ของเทศบาลต�าบลเขาพระงาม อ�าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีการร่วมมือกับ บริษัท TOT จ�ากัด (มหาชน) 
น�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้โดยกระจายโทรศัพท์ไร ้สายลงไปในทุกบ้านท่ีมีผู ้ป ่วยติดเตียงจ�านวน 45 เคร่ือง 
ใน 45 หลังคาเรือน เมื่อผู้ป่วยโทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต�าบลเขาพระงามจะมีข้อมูลของผู้ป่วย สถานที ่
เส้นทางเข้าออกปรากฏท่ีจอคอมพิวเตอร์ และรถการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลจะรับตัวไปน�าส่งสถานพยาบาล

 7) การน�าระบบการแจ้งปัญหาและข้อร้องเรียน (Traffy Fondue) ซึ่งเป็นระบบส�าหรับแจ้ง 
และติดตามปัญหาเมืองเพื่อลดปัญหาขยะ และระบบบริหารจัดการการเก็บขยะอัจฉริยะ (Traffy Waste)  
ที่ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  
(NECTEC) พัฒนาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้งาน โดยประชาชนสามารถแจ้งปัญหาท่ีพบ ผ่าน LINE  
Chatbot เพียงเป็นเพื่อนกับ @traffyfondue ซึ่งระบบจะช่วยคัดแยกประเภทปัญหาให้อัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี  
Artificial Intelligence (AI) ท�าให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องทราบถึงปัญหาได้อย่างรวดเร็ว พร้อมมีข้อมูล 
และรายละเอียดต่าง ๆ  เช่น ภาพถ่าย ต�าแหน่งของปัญหา เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
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4.4  ในก�รจัดบริก�รส�ธ�รณะแก่ประช�ชน ให้จัดทำ�แผนภูมิข้ันตอนและระยะเวล�ก�รดำ�เนินก�ร 
รวมท้ังร�ยละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละข้ันตอน ประช�สัมพันธ์ไว้ ณ ท่ีทำ�ก�ร และในระบบเครือข่�ย
ส�รสนเทศของหน่วยง�น เพ่ือให้ประช�ชนหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องทร�บ 

  เน่ืองจากปัญหาท่ีเกิดข้ึนเสมอ คือ การให้บริการประชาชนของภาครัฐหลายบริการจะมีข้ันตอน 
หลายข้ันตอน ซึง่ผูรั้บบริการไม่ทราบว่าจะต้องท�าอะไรบ้าง ต้องใช้เวลาในการด�าเนินการมากน้อยเพยีงใด ระยะเวลา 
ในการพิจารณาไม่ได้ก�าหนดไว้ชัดเจน ในการบริหารราชการเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสามารถอ�านวย 
ความสะดวกแก่ประชาชนจึงก�าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท�าแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลา 
การให้บริการต่าง ๆ พร้อมข้อควรปฏิบัติที่จ�าเป็นส�าหรับประชาชนประชาสัมพันธ์ไว้ ณ ท่ีท�าการ โดยอาจจัดท�า 
แผนภูมิติดผนังหรือแผ่นพับ แผ่นใบปลิว ตลอดจนประชาสัมพันธ์ในระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของหน่วยงานเพือ่ให้ประชาชนหรือผูท่ี้เก่ียวข้องทราบ ท้ังน้ีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท�าคู่มือส�าหรับประชาชน 
ตาม พ.ร.บ. อ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ให้ครบทุกกระบวนงาน 
ท่ีให้บริการประชาชน และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบทางสือ่อเิลก็ทรอนิกส์และช่องทางต่าง ๆ  รวมถึงจัดไว้ท่ีส�านักงาน 
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก

คู่มือหลักเกณฑ์ก�รบริห�รกิจก�รบ้�นเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น52



4.5  ก�รจัดต้ังหรือสนับสนุนศูนย์บริก�รร่วม รวมถึงก�รให้บริก�รเชิงรุก เพ่ืออำ�นวยคว�มสะดวก 
แก่ประช�ชนในก�รติดต่อขอทร�บข้อมูล ขออนุญ�ต ขออนุมัติ หรือรับบริก�รในเรื่องท่ีเป็นอำ�น�จหน้�ท่ี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยง�นนั้น ๆ

 การจัดตั้งหรือสนับสนุนศูนย์บริการร่วม รวมถึงการให้บริการเชิงรุก เพื่ออ�านวยความสะดวก 
แก่ประชาชนในการติดต่อขอทราบข้อมูล ขออนุญาต ขออนุมัติ หรือรับบริการในเร่ืองท่ีเป็นอ�านาจหน้าท่ี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อเป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล 
ย่ืนค�าขออนุมัติ หรือขออนุญาตในเร่ืองท่ีเป็นอ�านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและหน่วยงานอื่น ๆ 
รวมถึงการจัดบริการเชิงรุก มีขั้นตอนด�าเนินการ ดังนี้ 

 1) ตั้งคณะท�างานจัดตั้งศูนย์บริการร่วม ประกอบด้วย ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานภายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน และหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้อง 

 2) รวบรวมกระบวนงานบริการประชาชนท้ังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและหน่วยงานภายนอก
ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อคัดเลือกงานบริการส�าหรับจัดท�าแผนการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม โดยอาจส�ารวจจากความต้องการ
ของประชาชนผู ้ใช ้บริการ/หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องว่าต้องการให้มีงานบริการใดอยู ่ร ่วมกัน เพื่อให้บริการ  
ณ ศูนย์บริการร่วม 

 3) ปรับระบบการท�างานของแต่ละกระบวนงานเพื่อให้มีระบบบริการท่ีเชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการ 
ร่วมและหน่วยงานเจ้าของเร่ือง ท้ังด้านเอกสาร การส่งต่อเร่ือง ระบบการรับเงิน และก�าหนดระยะเวลา 
ด�าเนินการของแต่ละกระบวนงาน

 4) ปรับปรุงเอกสารค�าขอและจัดพิมพ์รายละเอียดเอกสารหลักฐานท่ีใช้ประกอบการขออนุญาต 
อนุมัติ เพื่อบริการประชาชน ณ ศูนย์บริการร่วม

 5) ประสานงานกับหน่วยงานท่ีให้บริการในศูนย์บริการร่วม จัดอบรมเจ้าหน้าท่ีประจ�าศูนย์บริการ
ร่วม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานและรายละเอียดต่าง ๆ ของแต่ละกระบวนงานท่ีให้บริการ 

 6) จัดตั้งศูนย์บริการร่วมและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบท่ัวกัน
 7) รวบรวมข้อมูล สถิติผู ้ใช้บริการ อาจมีการส�ารวจความพึงพอใจ และรวบรวมข้อเสนอแนะ 

ความเห็นจากผูใ้ช้บริการ เป็นการประเมนิผลการด�าเนินงานของศูนย์บริการร่วม เพือ่พฒันาปรับปรุงศูนย์บริการร่วม 
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีข้ึนได้อย่างต่อเน่ือง

 8) จัดบริการเชิงรุก เช่น การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ การจ่ายเบี้ยยังชีพนอกสถานท่ี การจัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินเคลื่อนท่ี การจัดหน่วยเคลื่อนท่ีรับผู้บาดเจ็บกรณีอุบัติเหตุ สาธารณภัย หรือเป็นผู้ป่วยกรณี
ฉุกเฉิน

 ท้ังน้ี สามารถน�าหลักเกณฑ์ของการประเมินศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ของส�านักงานปลัด 
ส�านักนายกรัฐมนตรี มาประยุกต์ใช้ในการจัดตั้งหรือสนับสนุนศูนย์บริการร่วม และการบริการเชิงรุกเพื่ออ�านวย 
ความสะดวกให้ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ตามความเหมาะสมของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จากภาคผนวก
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4.6  ก�รบริก�รประช�ชนและก�รติดต่อประส�นง�นระหว่�งส่วนร�ชก�รด้วยกันส�ม�รถกระทำ� 
โดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกล�งท่ีสำ�นักง�นพัฒน�รัฐบ�ลดิจิทัล (องค์ก�รมห�ชน) กำ�หนด

 ในกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่มีระบบสารสนเทศหรืออยู่ระหว่างพัฒนาระบบสารสนเทศ  
เพื่อสนับสนุนการบริการประชาชน สามารถขอใช้งานระบบ GDX ซึ่งพัฒนาโดยส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องค์การมหาชน) (สพร.) และเป็นรูปแบบแพลตฟอร์มระบบการรับส่งข้อมูลกลางได้ โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น 
ดังนี้

ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกล�งภ�ครัฐ (Government Data Exchange : GDX)
GDX เป็นแพลตฟอร์มของระบบการรับส่งข้อมูล เอกสารและทะเบียนดิจิทัลภาครัฐท่ีจะมีรูปแบบ 

การท�างานท่ีแตกต่างจากการเช่ือมโยงข้อมูลภาครัฐท่ีผ่านมา มีการออกแบบโดยค�านึงถึงมาตรฐาน ความม่ันคง 
ปลอดภัย สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง รองรับการขยายหรือเพิ่มเติมการเชื่อมโยงจากหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ  
และท่ีส�าคัญคือ การด�าเนินงานของผู้ท่ีเก่ียวข้องท้ังหมดจะเป็นไปตามธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) 
โดยแต่ละหน่วยงานเจ้าของข้อมูลยังคงจัดเก็บและดูแลข้อมูล เอกสารทะเบียนดิจิทัลเหมือนเดิม และ GDX  
จะเป็นฐานของการต่อยอดไปสู่การพัฒนาบริการดิจิทัลภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ หรือ One Stop Service (OSS)  
ท่ีสมบูรณ์ได้

GDX นับเป็นภารกิจหลักตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล 
พ.ศ. 2562 ท่ีส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ได้รับมอบหมายในการด�าเนินการ 
และจะเป็นเคร่ืองมือส�าคัญท่ีจะน�าไปสู่การยกระดับทุกหน่วยงานภาครัฐในการก้าวเข้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
ท่ีมีธรรมาภิบาลข้อมูลและมีความมั่นคงปลอดภัย การเข้าถึงเอกสารต่าง ๆ ผ่านระบบ GDX ท่ี สพร. ให้บริการ  
จะมีการเก็บบันทึกประวัติการเข ้าถึงเอกสารข้อมูลต่าง ๆ ของเจ ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เพื่อการตรวจสอบในอนาคต ซึ่งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูล

ในระหว่างน้ี หากหน่วยงานต้องการค�าแนะน�าหรือความช่วยเหลือในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล 
กับหน่วยงานภาครัฐอืน่ เช่น เพือ่การยกเลกิการขอส�าเนาทะเบยีนบ้าน ส�าเนาบตัรประชาชน หรือเอกสารราชการอืน่ ๆ  
ตามนโยบายรัฐบาล หน่วยงานสามารถติดต่อเพื่อขอรับค�าแนะน�าหรือความช่วยเหลือได้ที่ DGA Contact Center  
โทร 0 2612 6060 หรืออีเมล contact@dga.or.th
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ข้อมูลที่เชื่อมโยงได้จากหน่วยงานจะถูกแสดงผล
บนระบบ และสามารถส่งออกข้อมูลมาจัดเก็บ
ในรูปแบบ PDF ที่มีการรักษาความปลอดภัย
ข้อมูลตามมาตรฐานที่ สพธอ. กำาหนด 

เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงข้อมูลในบัตรประชาชน
ข้อมูลในฐานข้อมูลทะเบยีนราษฎร ข้อมูลนติบิคุคล
หรืออื่นๆ ภายใต้เงื่อนไขที่หน่วยงานเจ้าของข้อมูล
กำาหนดได้ เช่น
- กรณีเข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
หน่วยงานจะต้องมี MOU กับกรมการปกครอง
และเจ้าหน้าที่จะต้องใช้บัตรประชาชนของตน
เพื่อยืนยันตัวบุคคลในการเข้าถึงข้อมูล
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ขั้นตอนก�รติดต่อเพื่อขอใช้ง�นระบบ GDX
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สิ่งที่หน่วยง�นต้องจัดเตรียมสำ�หรับใช้ง�น GDX
1. กรณีเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง แบบออนไลน์

1.1 กรณีท่ียังไม่มีสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลกรมการปกครอง ประสานกรมการปกครองเพื่อขออนุญาตเข้าถึง
ข้อมูล (สิทธิ์การเข้าถึง : Linkage center หรือ IKNO) และก�าหนดสิทธิ์เจ้าหน้าท่ีท่ีจะใช้งาน (โดยเจ้าหน้าท่ี 
ท่ีจะใช้ต้องขอ PIN ส�าหรับเข้าระบบด้วย)

1.2 หน่วยงานกรอกใบค�าขอใช้บริการระบบ GDX (สพร.)
   ก�าหนดข้อมูลท่ีต้องการเชื่อมโยง
   แจ้งรายละเอียดผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน
   สพร. ลงทะเบียนข้อมูลหน่วยงาน
1.3  ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานเข้าสู่ระบบท่ี url : https://gdx.dga.or.th
1.4  ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานจัดการผู้ใช้ของหน่วยงาน

*หมายเหตุ : หน่วยงานต้องจัดหาเคร่ืองอ่านบัตร (smart card reader) ส�าหรับใช้งาน

2. กรณีเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง แบบอ่านข้อมูลจากบัตร
2.1  หน่วยงานกรอกใบค�าขอใช้บริการระบบ GDX (สพร.)
   ก�าหนดข้อมูลท่ีต้องการเชื่อมโยง
   แจ้งรายละเอียดผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน
   สพร. ลงทะเบียนข้อมูลหน่วยงาน
2.2  ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานเข้าสู่ระบบท่ี url : https://gdx.dga.or.th
2.3  ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานจัดการผู้ใช้ของหน่วยงาน

*หมายเหตุ : หน่วยงานต้องจัดหาเคร่ืองอ่านบัตร (smart card reader) ส�าหรับใช้งาน

3. กรณีเชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3.1  หน่วยงานต้องท�าหนังสือขอเชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยแจ้งว่าใช้งาน 

ผ่าน สพร. จากน้ัน DBD จะออก user/pass ให้กับหน่วยงาน และหน่วยงานส่งให้ สพร. เพื่อติดตั้งระบบ
3.2  หน่วยงานกรอกใบค�าขอใช้บริการระบบ GDX (สพร.)
   ก�าหนดข้อมูลท่ีต้องการเชื่อมโยง
   แจ้งรายละเอียดผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน
   สพร. ลงทะเบียนข้อมูลหน่วยงาน
3.3 ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานเข้าสู่ระบบท่ี url : https://gdx.dga.or.th
3.4  ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานจัดการผู้ใช้ของหน่วยงาน

หม�ยเหตุ :  ส�ม�รถดูข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีเว็บไซต์สำ�นักง�นพัฒน�รัฐบ�ลดิจิทัล (องค์ก�รมห�ชน) (สพร.) 
 www.dga.or.th
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5. ก�รปรับปรุงภ�รกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป้าหมายน้ีมุ ่งเน้นให้เกิดความถูกต้อง ทันสมัย และเป็นธรรม เน้นความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ  

ในการปฏิบัติภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เน่ืองจากสภาพสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  
การด�าเนินการของภาครัฐจ�าเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชน ภารกิจหรือข้ันตอนบางอย่างอาจมีความจ�าเป็นต้องปฏิบัติงานในช่วงเวลาหน่ึง แต่เม่ือเวลา 
ผ่านไปภารกิจหรือข้ันตอนน้ันอาจไม่จ�าเป็นอีกหรือลดความจ�าเป็นลง หรือซ�้าซ้อนกับภารกิจอ่ืน ดังน้ัน เพื่อให ้
การปฏบิัตงิานและการบริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสทิธิภาพ ประหยดั และมคีวามคุม้ค่า 
มากข้ึน มีแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังน้ี

 
5.1  ก�รพิจ�รณ�ทบทวน ปรบัปรุง เปลีย่นแปลง หรอืยกเลกิบทบ�ทภ�รกจิต�มคว�มจำ�เป็นโดยคำ�นึงถึง 

แผนกระจ�ยอำ�น�จให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศ�สตร์ในระดับต่�ง ๆ ฐ�นะก�รเงินก�รคลัง 
และสถ�นก�รณ์อ่ืนประกอบกัน

 ข้ันตอนก�รดำ�เนินก�รทบทวนภ�รกิจให้สอดคล้องกับคว�มจำ�เป็นและสถ�นก�รณ์ มีดังนี้
 1. แต่งตั้งคณะท�างาน ประกอบด้วยผู ้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับภารกิจในความรับผิดชอบ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และอาจจัดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาท่ีเก่ียวข้องร่วมเป็นคณะท�างาน
 2. คณะท�างานมีการประชุมเพื่อพิจารณาว่าภารกิจท่ีด�าเนินการอยู่ในปัจจุบันมีความสอดคล้อง

เหมาะสมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎ และระเบียบท่ีเก่ียวข้องหรือไม่ 
 3. คณะท�างานมีการสรุปผลการประชุมวิเคราะห์ความเหมาะสมของภารกิจและข้อเสนอแนะส�าหรับ

การแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกภารกิจ เสนอให้ผู้บริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป 

5.2 ก�รจัดให้มีก�รแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เพ่ือให้สอดคล้องเหม�ะสม 
กับสถ�นก�รณ์ก�รเปลี่ยนแปลงกฎหม�ย กฎ และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

 ข้ันตอนก�รแก้ไขปรับปรุง ยกเลิกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ดำ�เนินก�รดังนี้
 1. แต ่งตั้งคณะท�างานมาส�ารวจและศึกษาข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ท่ีอยู ่ในความรับผิดชอบ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกฉบับ 
 2. คณะท�างานมีการประชุมเพื่อวิ เคราะห์ข ้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ท่ีใช ้บังคับอยู ่ในปัจจุบัน 

ว่ามีความสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 3. คณะท�างานมีการสรุปผลการประชุมวิเคราะห์ความเหมาะสมของข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ  

ท่ีมีอยู่และข้อเสนอแนะส�าหรับการแก้ไขปรับปรุง หรือการตราข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติข้ึนมาใหม่ เสนอให้ผู้บริหาร
พิจารณา ตัวอย่างเช่นข้อบัญญัติเก่ียวกับการดูแลควบคุมสุนัข ข้อบัญญัติการควบคุมการประกอบกิจการ 
ท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ข้อบัญญัติสถานท่ีจ�าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร เป็นต้น

หม�ยเหตุ : ส�ม�รถดูตัวอย่�งก�รปรับปรุงข้อบัญญัติเพ่ิมเติมได้ท่ีภ�คผนวก
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6. ก�รอำ�นวยคว�มสะดวกและตอบสนองคว�มต้องก�รของประช�ชน 
 คุณภาพการให้บริการเป็นสิ่งท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องให้ความส�าคัญ นอกจากจะต้อง 

ด�าเนินการตามกระบวนการท่ีกฎหมายได้ก�าหนดให้เป ็นหน้าท่ีในความรับผิดชอบขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินแล้ว ยังต้องค�านึงถึงประชาชนเป็นศูนย์กลางของการให้บริการท้ังในการจัดให้มีการบริการท่ีดี 
และมีคุณภาพ การปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว อ�านวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการแก่ประชาชน 
ในท้องถ่ิน การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นหรือความพึงพอใจต่อการบริการเพื่อน�าไปใช้ปรับปรุง
การให้บริการประชาชนได้ดีย่ิงข้ึน 

 สิ่งท่ีประช�ชนมีคว�มค�ดหวังต่อก�รม�รับบริก�รจ�กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี 3 ประก�ร 
ประกอบด้วย 

 1. ความคาดหวังด้านบุคลากร : บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมี “จิตบริก�ร” 
แสดงออกภายนอกให้ผู ้ รับบริการประทับใจ คือ ต ้องมีหัวใจแห่งการให้บริการท้ังภายในขอบเขตงาน  
มีความรับผิดชอบในส่วนงานของตนเอง และนอกขอบเขตงานท่ีรับผิดชอบ คือ ยินดีให้บริการ แม้งานบางอย่าง 
ท่ีประชาชนชนมาขอรับบริการจะอยู ่นอกเหนือขอบเขตงานของตน แต่ก็ยินดี ท่ีจะติดต ่อประสานงาน 
หรือให้ค�าแนะน�าแก่ประชาชนด้วยใจบริการ ซึ่งอาจสรุปคุณลักษณะ 7 ประการที่ประชาชนคาดหวังจากบุคลากร 
ของรัฐ ได้แก่

  Smiling คือ มีความย้ิมแย้มท่ีจะให้บริการ
  Responsibility คือ ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างรวดเร็ว ทันใจ
  Respectful คือ แสดงออกถึงความนับถือ และให้เกียรติประชาชนท่ีมารับบริการ
  Voluntaries Manner คือ ให้บริการประชาชนด้วยความสมัครใจและเต็มใจ 
  Image Enhancing คือ การรักษาภาพลักษณ์ขององค์กร
  Courtesy คือ การมีกิริยาอ่อนน้อม สุภาพ และมีมารยาทดี
  Enthusiasm คือ ความกระฉับกระเฉง กระตือรือร้นในการให้บริการ
 ท้ังน้ี อาจมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมท่ีจะให้บริการประชาชน เช่น จัดให้มีการฝึกอบรม 

เจ ้าหน้าท่ีก ่อนเข ้าปฏิบัติหน ้าท่ี ท้ังความรู ้ด ้านตัวบทกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ กระบวนการ 
ในการปฏิบัติงาน กิริยามารยาท และจิตส�านึกดี การประเมินทดสอบความรู ้ความเข้าใจในเน้ือหาของงาน 
ท่ีปฏิบัติอยู ่  ท้ังตัวบทกฎหมาย หนังสือสั่งการ และกระบวนการในการปฏิบัติงานเพื่อจะได ้น�าข ้อมูล 
มาด�าเนินการพัฒนางานบริการต่อไป 

 2. ความคาดหวังด้านสถานท่ี : การจัดสภาพแวดล้อมเพื่ออ�านวยความสะดวกขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินแต่ละแห่งอาจด�าเนินการตามความเหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจ 
ของประชาชน โดยอาจน�าแนวทาง 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) มาเป็นแนวทางการจัด 
และปรับปรุงสถานท่ีท�างานและสถานท่ีให้บริการให้สะอาด เป็นระเบียบ เพื่อเอื้ออ�านวยให้เกิดประสิทธิภาพ 
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ในการให้บริการอันเป็นพื้นฐานของการเพิ่มผลผลิตและบริการ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถด�าเนินการ  
โ ดยการ จัดบ ริ เวณ ท่ีจอดรถ ให ้ แก ่ ผู ้ ม า รับบ ริการอย ่ า ง เพี ย งพอ  จั ดสถาน ท่ี ให ้ มี ค ว ามสะอาด 
เป็นระเบียบเรียบร้อย มีภูมิทัศน์สวยงาม จัดให้มีท่ีน่ังรออย่างเพียงพอ มีบริการหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และน�้าด่ืม
ไว้บริการขณะน่ังรอ มีป้ายบอกทาง ป้ายแสดงข้ันตอนการติดต่อราชการ ป้ายชื่อสถานท่ีจุดบริการ แผนผัง 
จุดบริการตามล�าดับข้ันตอน เช่น บัตรคิว มีแบบฟอร์มค�าร้องต่าง ๆ  ท่ีเพียงพอ และตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม  
จัดให้มีช่องทางพิเศษ หรือบริการเขียนค�าร้อง จัดส่งเอกสารต่าง ๆ ให้กับผู้ไม่รู้หนังสือ คนชรา และผู้พิการ  
จัดให้มีการบริการเสริมอื่น ๆ เช่น การให้บริการอินเทอร์เน็ต สัญญาณ WiFi ในบริเวณส�านักงาน เพื่อให้บริการ 
ผู้ท่ีมาติดต่อส�านักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 3. ความคาดหวังด้านกระบวนการให้บริการ : การให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ต้องเป็นไปอย่างมีข้ันตอน มีระบบ รวดเร็ว ไม่มีข้ันตอนท่ียุ่งยาก เสมอภาค และมีความถูกต้อง 

  ทั้ง น้ี องค ์กรปกครองส ่วนท้องถ่ินควรก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานการให ้บริการเพื่อสร ้าง 
ความพึงพอใจและเพิ่มคุณภาพการให้บริการประชาชนเบื้องต้น ได้แก่ 

  1) ประสิทธิภาพ 
  2) คุณภาพ 
  3) ความทั่วถึง 
  4) ความเสมอภาค 
  5) ความเป็นธรรม 
  6) การตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  7) การตอบสนองความพึงพอใจ 
  8) ความต่อเนื่อง 
  9) ความสะดวก 
  10) ความพร้อมในการให้บริการ

6.1  ก�รกำ�หนดระยะเวล�แล้วเสรจ็ของง�นบรกิ�รส�ธ�รณะแต่ละง�นและประก�ศให้ประช�ชนทร�บ
 ในการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการประชาชนน้ัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องก�าหนดระยะเวลา 

แล้วเสร็จท่ีแน่นอนของงานบริการสาธารณะทุกงาน เพื่อให้ประชาชนทราบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ต้องใช้ระยะเวลาก่ีวันในการด�าเนินงานจนแล้วเสร็จ และต้องประกาศให้ประชาชนทราบ โดยองค์กรปกครอง 
ส ่วนท้องถ่ินอาจจัดให้มีแผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการด�าเนินการ รวมท้ังรายละเอียดอื่น ๆ  
ท่ีประชาชนหรือส ่วนราชการอื่นท่ีจะมาติดต ่อจ�าเป ็นต ้องรู ้  อย ่างไรก็ตาม การก�าหนดระยะเวลาน้ัน  
ต้องค�านึงถึงการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานราชการด้วยว่างานใดสามารถรวมพิจารณาในข้ันตอนเดียวกันได้  
การก�าหนดระยะเวลาก็ต ้องลดระยะเวลาในส ่วนดังกล ่าวลงด ้วย และเพื่อให ้ เกิดผลสัมฤทธิ์ ท่ีชัดเจน  
จึงก�าหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีต้องดูแลให้มีการปฏิบัติงานตรงตามระยะเวลาท่ีก�าหนดไว้ด้วย 
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 ท้ังน้ี กระบวนงานบริการหลกัตามภารกิจท่ีได้ก�าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จไว้แล้วมีจ�านวน 17 กระบวนงาน  
(อบจ. 4 เทศบาล 16 อบต. 10) (ตาม นส.มท. ท่ี มท. 0810.3/ว 10793 ลว. 19 ก.ย. 46 และ นส.มท.  
ท่ี มท 0810.3/ว 4422 ลว. 22 ธ.ค. 46)

ที่ กระบวนง�นบริก�รประช�ชน ระยะเวล�ให้บริก�รท่ีปรับลดแล้ว ภ�รกิจของ อปท. 
ท่ีดำ�เนินก�ร

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

จากผู้พักโรงแรม
5 นาที/ราย อบจ.

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

15 วัน/ราย

- ขั้นตอนพิจารณาออกใบอนุญาต 15 วัน/ราย
5 สนับสนุนน�้าอุปโภคบริโภค 3 ชม./ราย อบจ./เทศบาล/อบต.
6 ช่วยเหลือสาธารณภัย ในทันที อบจ./เทศบาล/อบต.
7 รับแจ้งเร่ืองราวร้องทุกข์ แจ้งตอบการด�าเนินการ

ให้ผู้ร้องทราบ
ภายใน 7 วัน

อบจ./เทศบาล/อบต.

ด้�นทะเบียนร�ษฎร/ 
บัตรประจำ�ตัวประช�ชน

8 แจ้งเกิด 10 นาที/ราย เทศบาล
9 แจ้งตาย 10 นาที/ราย เทศบาล
10 ย้ายท่ีอยู่ 10 นาที/ราย เทศบาล
11 ก�าหนดเลขท่ีบ้าน 3 วัน/ราย เทศบาล
12 ขอมีบัตรประจ�าตัวประชาชน  

(คร้ังแรก)
10 นาที/ราย เทศบาล

13 ขอมีบัตรประจ�าตัวประชาชน
(บัตรเดิมหมดอายุ)

10 นาที/ราย เทศบาล
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ที่ กระบวนง�นบริก�รประช�ชน ระยะเวล�ให้บริก�รท่ีปรับลดแล้ว ภ�รกิจของ อปท. 
ท่ีดำ�เนินก�ร

ด้�นส�ธ�รณสุข
14 การขออนุญาตประกอบกิจการ

ท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
(130 ประเภท) ท้ังกรณี
ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต

20 วัน/ราย เทศบาล/อบต.

15 การขออนุญาตจัดตั้งตลาดท้ังกรณี
ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต

20 วัน/ราย เทศบาล/อบต.

16 การขออนุญาตจัดตั้งสถานท่ี
จ�าหน่ายอาคารหรือสถานท่ีสะสม
อาหาร (พื้นท่ีเกิน 200 ตร.ม.)  
ท้ังกรณขีออนุญาตใหม่/ 
ต่อใบอนุญาต

20 วัน/ราย เทศบาล/อบต.

17 การขออนุญาตจ�าหน่ายสินค้าในท่ี
หรือทางสาธารณะ ท้ังกรณี
ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต

20 วัน/ราย เทศบาล/อบต.

ท้ังน้ี ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2560 เร่ือง แผนการยกระดับการบริการภาครัฐ  
ระยะท่ี 2 ตามพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  
แผนงานที่ 1 การปรับปรุงคู่มือส�าหรับประชาชน ระยะที่ 2 มีเป้าหมายการด�าเนินการประกอบด้วยการลดขั้นตอน 
และระยะเวลาแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 - 50 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถพิจารณาด�าเนินการ 
ลดข้ันตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จในการให้บริการประชาชนตามบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ตามสมควร ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถพิจารณาคัดเลือกงานเพื่อลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ โดยอาจพิจารณาจากหลักเกณฑ์และแนวทาง ดังน้ี 

1)  เป็นกระบวนงานหลัก เว้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้น�ากระบวนงานหลักข้ึนมาด�าเนินการ
ท้ังหมดแล้ว อาจเลือกกระบวนงานรองและกระบวนงานสนับสนุนมาด�าเนินการต่อไปได้ 

2)  เป็นกระบวนงานที่จะเกิดประโยชน์กับประชาชนจ�านวนมาก เน่ืองจากเป็นกระบวนงานท่ีมีประชาชน
มาใช้บริการจ�านวนมาก

3) เป็นกระบวนงานที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วจะมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
4)  เป็นกระบวนงานท่ีตรงกับความต้องการของประชาชน โดยอาจจะพิจารณาจากจ�านวนข้อร้องเรียน

และผลจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
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6.2 กรณีท่ีมีหนังสือร ้องเรียน เสนอแนะ สอบถ�ม หรือเสนอคว�มคิดเห็นจ�กประช�ชน 
หรือส่วนร�ชก�ร ให้ตอบคำ�ถ�มหรือแจ้งผลก�รดำ�เนินก�รภ�ยในสิบห้�วันหรือภ�ยในระยะเวล�ที่ได้กำ�หนดไว ้
เป็นก�รเฉพ�ะ

 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องจัดระบบการรับเร่ืองร้องเรียน เสนอแนะ สอบถาม หรือเสนอ 
ความคิดเห็น ข้อร ้องเรียน เช ่น พบเห็นการทุจริตของพนักงาน พนักงานให้บริการไม่ดี ข้อร ้องทุกข  ์ 
มักมีสาเหตมุาจากการท่ีผูร้้องเชือ่ว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏบิตัหิน้าท่ี หรือละเว้นการปฏิบตัหิน้าท่ี 
ของหน่วยงาน เช่น การไม่ได้รับเบี้ยยังชีพ ซึ่งเป็นการสะท้อนการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ส่วนการแสดงคว�มคดิเห็นให้ข้อเสนอแนะ เป็นช่องทางในการให้ข้อมูลเพือ่ให้เกิดการสือ่สารแบบสองทาง ให้ประชาชน 
มีโอกาสให้ข้อมูล ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ันเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข 
ของประชาชนตามท่ีมุ่งหวงัจริงหรอืไม่ หรือมีสภาพปัญหาท่ีเกิดจากการได้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
หรือไม่ อย่างไร ท้ังน้ีต้องตอบค�าถามในทุกค�าถามปัญหาท่ีประชาชนต้องการทราบเก่ียวกับงานในหน้าท่ี น�าข้อเสนอ 
ไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อตอบสนองความต้องการของผู ้มารับบริการได้ตรงจุด หรือสอบถามความพึงพอใจ 
ในเร่ืองท่ีมีประชาชนมาติดต่อขอรับบริการต่าง ๆ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ณ สถานท่ีบริการ

 ก�รจัดระบบก�รรับเรื่องร้องเรียน เสนอแนะ สอบถ�ม หรือเสนอคว�มคิดเห็นจ�กประช�ชน 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำ�เนินก�รดังนี้

 1) มอบหมายหน่วยงาน/เจ้าหน้าท่ีผู ้รับผิดชอบในการรับเร่ือง ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีความพร้อมอาจจัดตั้งเป็นศูนย์ด�ารงธรรมของหน่วยงานเพื่อท�าหน้าท่ี 
เป็นศูนย์กลางในการรับเร่ือง ประสานงาน ติดตามเร่ือง และรายงานผลการด�าเนินการ

 2)  จัดให้มีสมุดบันทึกหรือบัญชีรับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ โดยในรายละเอียดของสมุดบันทึก 
หรือบัญชีรับเร่ืองควรประกอบด้วยเร่ืองท่ีร้องเรียน/ร้องทุกข์ หน่วยงานรับผิดชอบ ชื่อผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ท่ีคาดว่าจะด�าเนินการแล้วเสร็จ

 3)  ก�าชับให้ผู้รับผิดชอบให้ความส�าคัญในเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ และด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 
15 วัน และหากกรณีใดมีปัญหาอุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหาจากบุคคลอื่นโดยมีข้อมูลเบื้องต้นพอสมควร 
ให้ผู้รับผิดชอบในเร่ืองน้ัน ๆ เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด�าเนินการแก้ไขโดยทันที

 4)  การรายงานผลความคืบหน้าหรือผลการด�าเนินการให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบภายใน 15 วัน  
หรือตามท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ประกาศไว้ในการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
กรณีไม่แล้วเสร็จ หรือเป็นเร่ืองท่ีส่งต่อให้หน่วยงานอื่นก็ให้แจ้งผู้ร้องภายในก�าหนดเวลาเดียวกัน

 5)  รวมเร่ืองร้องเรียนเพื่อจัดท�าเป็นระบบข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป
 6)  รายงานสรุปผลการด�าเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
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6.3  ก�รจัดให้มีช่องท�งก�รสื่อส�รท่ีหล�กหล�ย เพ่ืออำ�นวยคว�มสะดวกให้แก่ประช�ชนท่ีจะติดต่อ
สอบถ�มหรือขอข้อมูล หรือแสดงคว�มคิดเห็นเกี่ยวกับก�รปฏิบัติง�นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 เพื่อให้ประชาชนมีช่องทางในการร้องเรียน/ร้องทุกข์ หรือมีส่วนร่วมในการเสนอแนะเก่ียวกับ 
การปฏิบัติราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรเปิดช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
และข ้อร ้องเรียน/ร ้องทุกข ์จากประชาชน เพื่อน�าข ้อมูลมาใช ้ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ เพื่อชี้แจง 
ท�าความเข้าใจในเหตุผลและความจ�าเป็นของการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งจะท�าให้เกิด 
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ินร่วมกัน ดังน้ัน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการร้องเรียนหรือเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติราชการอาจด�าเนินการได้หลายวิธี เช่น การจัดให้มีกล่อง/ 
ตู ้รับฟังความคิดเห็น จัดให้มีแบบสอบถามเพ่ือให้ผู ้ยื่นค�าขอกรอก เปิดโทรศัพท์สายด่วนรับฟังความคิดเห็น 
ของประชาชน เว็บไซต์รับฟังความคิดเห็น จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น การสัมภาษณ์รายบุคคล การส�ารวจ 
ภาคสนาม การส�ารวจทางไปรษณีย์ มีตู้ ปณ. ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน การส�ารวจโดยส่งข้อความสั้น บัญชี
สื่อสังคมออนไลน์ (เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์) ที่เป็นทางการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นต้น

ตัวอย่�งช่องท�งก�รสื่อส�รขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประช�ชน
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7. ก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�น  
“การประเมินผลการปฏิบัติ งาน” ถือเป ็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินว ่ามีผลสัมฤทธิ์ตรงตามเป้าหมายภารกิจ/วิสัยทัศน์ขององค์กรหรือไม่  
มีความต่อเน่ืองและสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานหรือไม ่ ตลอดจนเป ิดโอกาสให ้มีการตรวจสอบ 
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินว่ามีการใช้บุคลากรและทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า 
และมีประสิทธิภาพหรือไม่ โดยจัดให้มีบุคคลภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
เพื่อน�าผลท่ีได้จากการประเมินมาเป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยในการวางแผนบริหารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา หรือยุติการด�าเนินการ ท้ังน้ี สามารถใช้เป็นข้อมูลพิจารณา
บ�าเหน็จความชอบหรือเงินรางวัลประจ�าปี โดยมีแนวทางตามหลักเกณฑ์ดังน้ี

7.1 ก�รจัดให้มีบุคคลภ�ยนอกร่วมในก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิของภ�รกิจ 
คุณภ�พของบริก�ร คว�มพึงพอใจของประช�ชนผู้รับบริก�ร และคว�มคุ้มค่�ในภ�รกิจขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น

 ข้ันตอนก�รจัดให้มีบุคคลภ�ยนอกร่วมในก�รประเมินก�รปฏิบัติง�นขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นมีดังนี้

 1.  แต่งตัง้คณะกรรมการประเมินผลตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ขีององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน จ�านวน 9 คน โดยมีบุคคลภายนอกเข้าร่วมเป็นกรรมการ ประกอบด้วย 

  1.1 ผู้แทนภาคประชาชน      จ�านวน 2 คน
  1.2 ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถ่ิน        จ�านวน 2 คน 
  1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิ       จ�านวน 2 คน
  1.4 ผู้แทนส่วนราชการภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  จ�านวน 2 คน
  1.5 ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   เป็นกรรมการและเลขานุการ 

  1.6 หัวหน้าส�านักงานปลัดฯ    เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
  1.7 หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป    เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

  **(1.1) ผู้แทนภาคประชาชนในข้อ 1.1 หมายถึง ผูแ้ทนกลุม่ต่างๆ ท่ีได้รับการคัดเลอืกจากประชาคม 
ในท้องถ่ินตามแนวทางในคู่มือฉบับน้ี และมีค�าสั่งแต่งตั้งโดยผู้บริหารท้องถ่ิน โดยอาจเป็นผู้แทนจากกลุ่มต่าง ๆ 
เช่น ผู้แทนกลุ่มอาชีพ ผู้แทนของประชาคม ผู้แทนชุมชนของเทศบาล ผู้แทนหมู่บ้านของ อบต. ผู้แทนกลุ่มเยาวชน

  **(1.3) ผู้ทรงคุณวุฒิต้องไม่ใช่ข้าราชการส่วนท้องถ่ินหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน ท้ังนี้ให้มีความรู ้
ในด้านต่างๆ สอดคล้องกับภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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แนวท�งก�รคัดเลือกตัวแทนภ�คประช�ชนในคณะกรรมก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นต�มหลักเกณฑ ์
และวิธีก�รบริห�รกิจก�รบ้�นเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

..............................................

1)  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก�าหนดให้มีการจัดประชุมประชาคมหรืออาจใช้ท่ีประชุมประชาคม 
ท้องถ่ินในโอกาสต่าง ๆ เช ่น การประชุมประชาคมเพื่อจัดท�าแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพื่อคัดเลือกตัวแทน 
ภาคประชาชนในคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง 
ท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ�านวน 2 คน โดยตัวแทนภาคประชาชนให้พิจารณาจากผู ้ท่ีมีลักษณะ 
เป็นตวัแทนของท้องถ่ิน เช่น ผูน้�าชมุชน คณะกรรมการชมุชน คณะกรรมการหมู่บ้าน ผูแ้ทนกลุม่อาชพี ผูแ้ทนองค์กร 
อาสาสมัคร ผู้แทนกลุ่มเยาวชนหรือผู้สูงอายุ

2)  ให้ที่ประชุมเสนอชื่อผู้ท่ีสมควรได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคประชาชน โดยผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อ
ต้องให้ความยินยอม และให้ผู้เข้าร่วมการประชุมจ�านวน 2 คน รับรองผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อนั้น

3)  กรณีมีผู ้ได ้รับการเสนอชื่อมากกว่า 2 คน ให้ท่ีประชุมลงคะแนนโดยเปิดเผยและนับคะแนน 
ของผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อ โดยผู้ท่ีได้คะแนนสูงสุด 2 อันดับแรก จะถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน 
ภาคประชาชน หากมีผู้ท่ีได้คะแนนสูงสุดเท่ากันมากกว่า 2 คน ให้ท่ีประชุมลงคะแนนอีกคร้ังหนึ่ง จนกว่าจะได ้
ผู ้ ท่ีมีคะแนนสูงสุดเพียง 2 คน เม่ือคัดเลือกได้ตัวแทนภาคประชาชนจ�านวน 2 คนแล้ว ให้ท่ีประชุมลงมต ิ
เพื่อรับรองผู้ท่ีได้รับคัดเลือกน้ัน โดยต้องมีมติเห็นชอบไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของผู้มาประชุม

4)  ให ้ ผู ้บริหารองค ์กรปกครองส ่วนท้องถ่ินแต ่งตั้ งตัวแทนภาคประชาชนตามท่ีได ้ รับคัดเลือก 
จากการประชุมประชาคม เป็นกรรมการในคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

คุณสมบัติตัวแทนภ�คประช�ชน
1)  อายุไม่ต�่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันคัดเลือก
2)  มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและอาศัยอยู่จริงติดต่อกันจนถึงวันคัดเลือก 

ไม่น้อยกว่า 180 วัน

ลักษณะต้องห้�มของตัวแทนภ�คประช�ชน
1)  ติดยาเสพติดให้โทษ 
2)  เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
3)  เป็นบุคคลล้มละลายหรือเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
4)  เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตจิตฟั่นเฟือน
5)  ได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ�าคุก เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได้กระท�า

โดยประมาท
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2.  ให้คณะกรรมการฯ เลือกบุคคลใน (1.1) หรือ (1.3) เป็นประธานคณะกรรมการ
3.  ให้คณะกรรมการฯ ท�าหน้าท่ีประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

ใน 4 มิติ ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ คุณภาพของภารกิจ คุณภาพของบริการ ความคุ้มค่าของภารกิจ 
และความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการดังน้ี  

 3.1 มิติ ท่ี  1 ประเ มินผลสัมฤทธิ์ ของงาน :  พิจารณาจากผลการปฏิ บัติ งานท่ี เ กิด ข้ึนจริง 
ในรอบการประเมินว่าบรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด โดยก�าหนดให้ผลลัพธ์ต้องมีตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
เพื่อเป็นเกณฑ์ในการวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน ค่าเป้าหมายจะต้องสะท้อนต่อสิ่งท่ีต้องการให้บรรลุ ภายหลังจากท่ี 
ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานจนครบรอบการประเมินแล้ว สรุปเป็นคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ เช่น องค์กรปกครอง
ส ่ วนท ้อง ถ่ิน มีการฝ ึ กอบรมประชาชนเร่ือง เศรษฐ กิจพอเพี ยง  ผลสัมฤทธิ์  คื อ  ร ้ อยละ/จ� านวน 
ของประชาชนท่ีได้ปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น

 3.2 มิติ ท่ี 2 ประเมินคุณภาพบริการ : ประเมินท้ังประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยการวัด 
ใน 3 ระดับ คือ 

  ระดับกระบวนการ (Process) เป็นการวัดพฤติกรรมและวิธีการให้บริการ
  ระดับปัจจัยน�าออก (Output) เป็นการวัดความสามารถท่ีผู้ให้บริการมีอยู่
  ระดับผลลัพธ์ท่ีบังเกิด (Outcome) เป็นการวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ระดับการให้บริการ 

  ที่คาดหวังและท่ีได้รับแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด)
 3.3 มิติท่ี 3 ประเมินความคุ้มค่าของภารกิจ : ประเมินการด�าเนินภารกิจของหน่วยงานเพื่อให้ได้

ผลผลิต/ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ สมดุลกับทรัพยากรท่ีใช้ ท้ังนี้ลดผลกระทบ 
ในทางลบท่ีเกิดข้ึนแก่ประชาชนและสังคม ท้ังท่ีสามารถค�านวณเป็นตัวเงินได้และไม่สามารถค�านวณเป็นเงินได้

  การประเมินความคุ้มค่า หน่วยงานสามารถประเมินการปฏิบัติภารกิจได้ 3 ข้ันตอน ได้แก่  
ก่อนการปฏิบัติงาน ระหว่างการด�าเนินงาน และภายหลังเสร็จสิ้นการด�าเนินงานว่ามีผลสัมฤทธิ์และคุ้มค่าหรือไม่  
เพียงใดใน 3 ประการ ได้แก่

  - ประสิทธิผลของการปฏิบัติภารกิจ : ประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการปฏิบัติ
ภารกิจ โดยเปรียบเทียบผลท่ีได้รับจากการปฏิบัติภารกิจว่ามีความสอดคล้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
และผลท่ีคาดว ่าจะได ้ รับ ท่ีก�าหนดก ่อนด�า เ นินการหรือไม ่ โดยพิจารณาจากตัว ช้ีวัด 3 ด ้าน ได ้แก  ่ 
การบรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติภารกิจ ความพึงพอใจ และคุณภาพการให้บริการ

  - ประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจ : ประเมินความเหมาะสมสอดคล้องของการใช้ทรัพยากร 
และกระบวนการท�างาน พิจารณาจากผลผลิต เทียบกับต้นทุนท้ังหมด ค่าใช้จ่ายท่ีเหมาะสม รวมท้ังมีกระบวนการ
ท�างานท่ีประหยัดทรัพยากร

  - ผลกระทบ : ประเมินผลสืบเน่ืองจากการปฏิบัติภารกิจ ท้ังท่ีคาดหมายหรือตั้งใจและไม่ได ้
คาดหมายท่ีเกิดข้ึนระหว่างและภายหลังการปฏิบัติภารกิจ ท่ีอาจจะกระทบต่อการพัฒนาในมิติอ่ืนหรือการปฏิบัติ
ภารกิจของหน่วยงานอื่นท้ังในและนอกพื้นท่ี ครอบคลุมถึงผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อม รวมท้ังผลกระทบ
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ด้านบวกและด้านลบในมิติท่ีสามารถประเมินในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน นอกจากน้ียังต้องค�านึงถึงผลกระทบ 
ในกรณีท่ีไม่ได้ด�าเนินงานตามภารกิจด้วย

 3.4 มิติท่ี 4 ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะ : เป็นการวัดระดับ 
ความพอใจของผู้รับบริการ เช่น พอใจม�ก พอใจ พอใจน้อย ไม่พอใจ ไม่พอใจม�ก
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4. ให้คณะกรรมการฯ วิเคราะห์การประเมินและจัดท�าสรุปผลเสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
หม�ยเหตุ : องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจน�าผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ประจ�าปี (Local Performance Assessment : LPA) ซึ่งด�าเนินการประเมิน 5 ด้าน (ด้านการบริหารจัดการ  
ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ด้านการบริการสาธารณะ  
ด้านธรรมาภิบาล) มาให้คณะกรรมการประเมินผลพิจารณาซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินมอบหมาย 
ให้จังหวัดตั้งคณะท�างานระดับจังหวัดวิเคราะห์ โดยไม่จ�าเป็นต้องสร้างเคร่ืองมือประเมินใหม่ อย่างไรก็ตาม 
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 5 ด้าน สามารถสะท้อนผลสัมฤทธิ์ 3 มิติ คือ ผลสัมฤทธิ์
ของงาน คุณภาพบริการและความคุ้มค่าของภารกิจ ยังขาดมิติความพึงพอใจของประชาชนท่ีมารับบริการต่าง ๆ 
ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดบริการเพื่อให้ครบ 4 มิติ  

7.2 ก�รประเมินบุคคลให้คำ�นึงถึงผลก�รปฏิบัติง�นของข้�ร�ชก�รหรือพนักง�นส่วนท้องถิ่น 
ในตำ�แหน่งท่ีปฏิบัติ และประโยชน์ท่ีหน่วยง�นได้รับจ�กก�รปฏิบัติง�นของข้�ร�ชก�รหรือพนักง�น 
ส่วนท้องถิ่นผู้นั้น

 การประเมินบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด�าเนินการ 
ตามประกาศหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลที่ กจ. กท. หรือ ก.อบต. ก�าหนด

7.3 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นอ�จพจิ�รณ�จดัสรรเงินร�งวัลให้ข�้ร�ชก�รหรือพนักง�นส่วนท้องถิ่น 
ต�มหลักเกณฑ์ท่ี ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำ�หนด และเป็นไปต�มม�ตร� 35 ของพระร�ชบัญญัติระเบียบ
บริห�รง�นบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณาจัดสรรเงินรางวัลให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน
ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ก�าหนด และเป็นไปตามมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542

คู่มือหลักเกณฑ์ก�รบริห�รกิจก�รบ้�นเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 69



รายชื่อผู้ประสานงาน/
ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติม



ร�ยชื่อผู้ประส�นง�น/ติดต่อสอบถ�มเพิ่มเติม
กลุ่มง�นส่งเสริมก�รบริห�รกิจก�รบ้�นเมืองที่ดีท้องถิ่น กองพัฒน�และส่งเสริมก�รบริห�รง�นท้องถิ่น
โทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 2312
นางสาวลัดดาวรรณ น้อยอรุณ  ผู้อ�านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีท้องถ่ิน
นายโพธิรัตน รัตนพันธ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

ประเด็น ก�รจัดทำ�แผนพัฒน�ท้องถิ่น ติดต่อ
กลุ่มง�นแผนพัฒน�ท้องถิ่น กองพัฒน�และส่งเสริมก�รบริห�รง�นท้องถิ่น
โทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 2123

ประเด็น ก�รทำ�คว�มร่วมมือระหว่�งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ติดต่อ
กลุ่มง�นวิช�ก�รและวิจัยเพ่ือก�รพัฒน�ท้องถิ่น กองพัฒน�และส่งเสริมก�รบริห�รง�นท้องถิ่น
โทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 2214

ประเด็น ก�รควบคุมภ�ยใน ติดต่อ
กองตรวจสอบระบบก�รเงินบัญชีท้องถิ่น
โทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 1306

ประเด็น ก�รส่งเสริมก�รพัฒน�คว�มรู้ในหน่วยง�น ก�รประเมินบุคคล ก�รพิจ�รณ�จัดสรรเงินร�งวัล
ให้ข้�ร�ชก�รหรือพนักง�นส่วนท้องถิ่นต�มหลักเกณฑ์ท่ี ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำ�หนด ติดต่อ
ส�านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน
โทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 3785, 3133 และ 4211

ประเด็น ก�รจัดซ้ือหรือจัดจ้�งให้ดำ�เนินก�รโดยเปิดเผยและเท่ียงธรรม ติดต่อ
สำ�นักบริห�รก�รคลังท้องถิ่น
โทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 1504
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แบบฟอร์ม 
การรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติฯ ข้อ 6 
กรณีหน่วยงานของรัฐ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) จัดตั้งส านัก/กอง ขึ้นใหม่ 

หรือท่ีได้ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ 
 

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

 
(1) ปค.1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน  

(ระดับหน่วยงานของรฐั) 
(2) ปค. 2 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(กรณีกระทรวงเจ้าสังกดัส่งรายงานต่อกระทรวงการคลัง  
หรือจังหวัดรายงานในภาพรวมจังหวัดต่อกระทรวงการคลัง) 

(3) ปค. 3 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(กรณีหน่วยงานของรัฐไม่อยู่ในสังกัดกระทรวง) 

(4) ปค. 4 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(5) ปค. 5 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(6) ปค. 6 รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ของผู้ตรวจสอบภายใน 
 
 
 

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