
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546    
  ในการดําเนินการปฏิรูประบบราชการ นอกจากจะมีการกําหนดนโยบาย
ในรูปแบบของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการแลว รัฐบาลยังไดมีออก
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2546 เพื่อกําหนดหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยมีความ
ประสงคจะใหใชบังคับกับสวนราชการในทุกกระทรวง ทบวง กรม ท้ังท่ีเปน
ราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาค รวมทั้งหนวยงานอื่นที่อยูในกํากับของ
ราชการฝายบริหารที่มีการจัดตั้งขึ้นและมีการปฎิบัติราชการเชนเดียวกับกระทรวง 
ทบวง กรม ดังมี รายละเอียดของหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี และกรอบแนวทางการดําเนินการที่สําคัญ ดังนี้   
 

หมวดที่ 1 เปนการกําหนดขอบเขตความหมาย 
หมวดที่ 2 กําหนดแนวทางการบริหารราชการ 
หมวดที่ 3 กลาวถึง “การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ” 
หมวดที่ 4 การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา 
หมวดที่ 5 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
หมวดที่ 6 การปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ 
หมวดที่ 7 การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน  
หมวดที่ 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ   

 
หมวดที่ 1 เปนการกําหนดขอบเขตความหมายของคําวา “การบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี”   

  โดยชี้ใหเห็นถึงวัตถุประสงคของการบริหารราชการ และแนวทางปฏบิตัิ
ราชการของทุกสวนราชการในการกระทําภารกิจวาจะตองมีเปาหมายดังนี้ 

1) เกิดประโยชนสุขของประชาชน 
2) เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
4) ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน ซ่ึงไดแก การกําหนดระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานและการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน จัดใหมีการกระจายอํานาจการ
ตัดสินใจ เพื่อใหการปฏิบัติงานเสร็จสิ้นที่จุดบริการใกลตัวกับประชาชน รวมท้ัง
การปฏิบัติงานในรูป one – step service 
5) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอเหตุการณ ซ่ึงไดแก การ
ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ และขั้นตอนทํางานใหมอยูเสมอ ทบทวนลําดับ
ความสําคัญ และความจําเปนทางแผนงานและโครงการทุกระยะ การยุบเลิกสวน
ราชการที่ไมจําเปน และปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ตาง ๆ ใหเหมาะสมกับ
เหตุการณอยูเสมอ 
6) ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการ 
ซ่ึงไดแก การปฏิบัติราชการที่มุงเนนกับความตองการและความพึงพอใจของ
ประชาชนผูรับบริการเปนหลัก โดยมีการสํารวจความตองการของประชาชน และ



ความพึงพอใจของผูรับบริการอยางสม่ําเสมอ เพื่อนํามา ปรับปรุงการปฏิบัติ
ราชการ 
7) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ ซ่ึงไดแก การตรวจสอบและ
วัดผลการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดระบบการควบคุมตนเอง   

 
หมวดที่ 2 กําหนดแนวทางการบริหารราชการ   

  ในความหมายของ “การบริหารราชการใหเกิดประโยชนสุขของ
ประชาชนวาตองอยูในแนวทางที่ถือวาประชาชนเปนศูนยกลางในการไดรับบริการ
จากรัฐ" ดังตอไปนี้ 

1) การกําหนดภารกิจแตละเร่ืองรัฐและสวนราชการมีหนาที่ตองกําหนดใหอยูใน
กรอบที่มีวัตถุประสงค เพื่อใหบรรลุเปาหมายใหเกิดประโยชนสูงสุดของประเทศ 
ความสงบ และปลอดภัยของสังคมสวนรวม และความผาสุกและความเปนอยูท่ีดี
ของประชาชนโดยทั่วไป และสอดคลองกับแนวนโยบายแหงรัฐและนโยบายของ
คณะรัฐมนตรี 

2) ตองจัดวางระบบใหการปฏิบัติราชการเปนไป โดยมีความซื่อสัตยสุจริตสามารถ
ตรวจสอบได และมุงใหเกิดประโยชนแกประชาชนในภาพรวม 

3) กอนเริ่มดําเนินการในภารกิจใด ตองมีการศึกษาวิเคราะหผลดีและผลเสียให
ครบถวนทุกดาน มีการวางกลไกการทํางานชัดเจนทุกขั้นตอนและโปรงใส ใน
กรณีท่ีมีผลกระทบตอประชาชนตองมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนหรือมี
การชี้แจงทําความเขาใจกับประชาชน ใหไดทราบถึงประโยชนท่ีสวนรวมจะไดรับ
จากภารกิจนั้น 

4) เมื่ออยูในระหวางการดําเนินการตามภารกิจใด ตองรับฟงความคิดเห็นและ
สํารวจความพึงพอใจของสังคมโดยรวม เพื่อปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมอยูเสมอ 

5) ในกรณีท่ีพบปญหาอุปสรรคตองจัดใหมีการแกไขปญหานั้นโดยเรว็ และถาเปน
ปญหาจากสวนราชการอื่นตองแจงใหสวนราชการที่เก่ียวของแกไขปรับปรุง
โดยเร็ว 

 
 ในการดําเนินการของสวนราชการที่ตามหมวดนี้ 

 - จะตองคํานึงถึงการใหบริการประชาชนเปนศูนยกลางในการไดรับการ
บริการจากรัฐเปนหลักสําคัญ การกําหนดภารกิจแตละเรื่องตองมีดัชนีชี้วัดและ
แสดงผลลัพธใหเห็นโดยชัดเจน ประชาชนไดรับประโยชนจากภารกิจนั้นตรงตอ
ความตองการของประชาชน หรือเกิดผลตอการพัฒนาชีวิต ความเปนอยู และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอยางยั่งยืนโดยคํานึงถึงประโยชนของ
ประชาชนสวนรวม และแตละรายควบคูกัน 

 - การดําเนินการใหมีความโปรงใส จะเกิดขึ้นไดเมื่อสวนราชการได
สรางหลักเกณฑการปฏิบัติในแตละเรื่องขึ้นไวอยางชัดเจน และตรวจสอบไดใน
ทุกขั้นตอน และเปดเผยขอมูลทุกขั้นตอนในการปฏิบัติภารกิจใหประชาชนไดรับ
ทราบ 



 - การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึงการเปดโอกาสใหประชาชน
ไดรับรูขอมูลเก่ียวกับภารกิจหรือโครงการที่สวนราชการจะดําเนินการ ซ่ึงมี
ผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูโดยปกติของประชาชนในชุมชนนั้น การทําความ
เขาใจถึงผลกระทบและแนวทางแกปญหาที่สวนราชการจะดําเนินการ และการ
ปรึกษาหารือรวมกันระหวางภาครัฐและของประชาชน โดยใหประชาชนแสดง
ความคิดเห็นและรัฐ ตองรับฟงและแกไขปญหาจนประชาชนเกิดความพอใจ และมี
สวนรวมในการผลักดันภารกิจนั้นเกิดผลสําเร็จ   

 
หมวดที่ 3 กลาวถึง “ การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ
ของรัฐ"   

  ซ่ึงหมายถึง การบริหารงานมุงเนนผลลัพธท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
ท่ีสอดคลองเปนไปในแนวทางเดียวกันกับภารกิจและวัตถุประสงคท่ีกําหนดขึ้นไว
สําหรับงานนั้น ๆ โดยผลลัพธท่ีเกิดขึ้นมีความคุมคากับการใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ และสามารถกําหนดตัวชี้วัดผลการทํางานไดอยางชัดเจน 
บ ท บั ญ ญั ติ ใ น ห ม ว ด  3  
เปนการกําหนดวิธีการปฏิบัติราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ซ่ึงจะวาดวยการ
กําหนดแผนการทํางานที่มีวัตถุประสงคและตัวชี้วัดผลลัพธของงาน ดังนี้ 

1) การปฏิบัติของสวนราชการตองสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของภารกิจที่
กระทําไดอยางชัดเจน โดยตองปฏิบัติดังตอไปนี้ 

 - ในการจัดทําภารกิจตาง ๆ สวนราชการตองมีแผนปฏิบัติงานลวงหนา
กอนลงมือดําเนินการ 
 - แผนปฏิบัติงานตองมีรายละเอียดท่ีแสดงใหเห็นถึงขั้นตอนระยะเวลา 
และงบประมาณที่จะตองใช เปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ 
 - ตองมีระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงาน
นั้น 
 - ในกรณีท่ีมีผลกระทบตอประชาชน สวนราชการตองแกไขหรือ
บรรเทาผลกระทบ หรือเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสม 

 
2) การบริหารราชการแบบบูรณาการ 

 การบริหารงานแบบบูรณาการ คือ การรวมมือกันในระหวางสวนราชการ
ท่ีเก่ียวของ เพื่อใหมีการปฏิบัติงานรวมกันหรือมีแผนการดําเนินงานที่สอดคลอง
ไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงจะทําใหภารกิจท่ีสําคัญของรัฐในแตละดานเกิดผล
สําเร็จเปนประโยชนแกประชาชนสวนรวม และมีความประหยัดโดยใชทรัพยากร
รวมกันใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมทั้งสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการใหเกิด
ความ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากการรวมมือปฏิบัติงานของทุกฝายที่เก่ียวของ 
ซ่ึงในพระราชกฤษฎีกานี้มีแนวทาง ดังตอไปนี้ 

(1) ในกรณีท่ีสวนราชการหลายแหงมีภารกิจใดที่เก่ียวของสัมพันธกันใหสวน
ราชการทุกแหงท่ีมีภารกิจเก่ียวของกันนั้นกําหนดแนวทางปฏิบัติราชการ เพื่อใหมี



การบริหารจัดการทั้งในดานการวางแผน การใชทรัพยากร และการดําเนินการ
รวมกัน โดยกําหนดเปาหมายใหเกิดผลสําเร็จ ในภารกิจนั้นเปนเอกภาพเดียวกัน 

(2) โดยท่ีขณะนี้ รัฐบาลไดมีนโยบายในการใหมีการบริหารราชการแบบบูรณา
การในจังหวัดและในตางประเทศ โดยในจังหวัดนั้นเปนไปตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2546 และ
ในตางประเทศเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 
5) พ.ศ. 2545 ฉะนั้น ในพระราชกฤษฎีกานี้จึงบัญญัติรองรับการดําเนินการ 
ดังกลาว โดยใหสวนราชการทุกแหงมีหนาที่สนับสนุนการปฏิบัติราชการของผูวา
ราชการจังหวัดหรือหัวหนาคณะผูแทนในตางประเทศ เพื่อใหการบริหารราชการ
เปนผลสําเร็จ โดยสามารถใชอํานาจหนาที่ตามกฎหมายไดอยางครบถวนตาม
ความจําเปน ซ่ึงในการดําเนินการดังกลาวตองใชการมอบอํานาจ และในขณะนี้ได
มีการกําหนดรายละเอียดไวแลวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการมอบ
อํานาจ พ.ศ. 2546 

3) การพัฒนาสวนราชการใหเปนองคการแหงการเรียนรู ในการบริหาร
ราชการแนวใหม สวนราชการจะตองพัฒนาความรู ความเชี่ยวชาญใหเพียงพอแก
การปฏิบัติงาน ใหสอดคลองกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและ
สถานการณของตางประเทศที่มีผลกระทบตอประเทศไทยโดยตรง ซ่ึงในการ
บริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะตองมีการวางแผนการปฏิบัติราชการทุก
ระยะ ตองมีการปรับแผนเพื่อใหบรรลุเปาหมาย ตองมีการกําหนดผลสัมฤทธิ์ของ
งานท่ีเปนความจริง ฉะนั้น แนวความคิดของผูปฏิบัติงานภาครัฐจะตอง
เปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมเสียใหม จากการที่ยึดแนวความคิดวาตองปฏิบัติงาน
ตามระเบียบแบบแผนที่วางไว ตั้งแตอดีตจน ตอเนื่องถึงปจจุบัน เนนการสราง
ความคิดใหม ๆ ตามวิชาการสมัยใหมและนํามาปรับใชกับการปฏิบัติราชการ
ตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึงกําหนดเปนหลักการวา สวนราชการตอง
มีการพัฒนาความรูเพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ 
โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

• ตองสรางระบบใหสามารถรับรูขาวสารไดอยางกวางขวาง 

• ตองสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติ
ราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
ไป 

 
• ตองมีการสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและ 
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการ เพื่อใหขาราชการทุกคนเปนผูมีความรู
ความสามารถในวิชาการสมัยใหมตลอดเวลา มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่
ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และมีคุณธรรม 

• ตองมีการสรางความมีสวนรวมในหมูขาราชการใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูซ่ึง
กันและกัน เพื่อการนํามาพัฒนาใชในการปฏิบัติราชการรวมกันใหเกิด
ประสิทธิภาพ 



4) การจัดทําคํารับรองในการปฏิบัติราชการ 

ในการบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์นั้น จะมีแผนงานในการปฏิบัติราชการกํากับ
การดําเนินการอยูเสมอ เพื่อแสดงนโยบายของรัฐบาลใหเห็นเปาหมายการ
บริหารงานในระดับชาติเปนภาพรวมของภารกิจของรัฐ ซ่ึงจะแสดงออกมาในรูป
แผนการบริหารราชการแผนดิน และสวนราชการทุกแหงจะมีการกําหนด
แผนปฏิบัติการเพื่อนํานโยบายที่รัฐบาลกําหนดแปลงไปสูภาคปฏิบัติ ซ่ึงจะ
กําหนดวิธีดําเนินการและผลสําเร็จของงานที่มีตัวชี้วัดไดวาเกิดผลสัมฤทธิ์ตรง
ตามเปาหมาย ฉะนั้น เพื่อใหมีการดําเนินการตามแผนตาง ๆ บรรลุผลสําเร็จอยาง
แทจริงโดยมีผูรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานนั้น จึงกําหนดมาตรการใหมีจัดทําคํา
รับรองในการปฏิบัติราชการ(Performance agreement) ขึ้นเพื่อเปนมาตรการ
สําคัญในการกํากับการปฏิบัติ ราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ในการจัดทําคํารับรองใน
การปฏิบัติราชการนั้นจะจัดทําในรูปแบบการทําความตกลงรวมกันระหวางผู
กําหนดนโยบายกับผูรับผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิบัติแตละเรื่อง โดยเปน
การทําความตกลงระหวางรัฐมนตรีกับปลัดกระทรวง ปลัดกระทรวงกับอธิบดี หรือ
ผูดํารงตําแหนงอ่ืน ๆ ท่ีตองรับผิดชอบปฏิบัติภารกิจตามแผนงาน ท้ังนี้ การ
ดําเนินการตามหลักการนี้จะนํามาใชเมื่อ ก.พ.ร. ไดวิเคราะหและจัดทํารูปแบบ 
และหลักเกณฑของการทําความตกลงในการปฏิบัติงานเสนอตอคณะรัฐมนตรี 
เพื่อนํามาใชในการปฏิบัติงานของแตละระดับการจัดทําคํารับรองในการปฏิบัติ
ราชการนอกจากเปนมาตรการในการกํากับการปฏิบัติราชการเพื่อเปนหลักประกัน
การปฏิบัติงานตามแผนใหเกิดผลสําเร็จแลว ยังใชเปนขอมูลในการประเมิน
ศักยภาพของบุคคลผูดํารงตําแหนงตาง ๆ และความเหมาะสมในการมอบหมาย
ความรับผิดชอบตอไป รวมถึงจะเปนขอมูลเพื่อสรางแรงจูงใจและจายคาตอบแทน
ตามผลงาน (Performance-related pay) ไดในระยะตอไปดวย 

5) การจัดทําแผนบริหารราชการแผนดิน 

เพื่อใหการบริหารราชการมีเปาหมายที่ชัดเจนและทุกสวนราชการสามารถกําหนด
ยุทธศาสตรการปฏิบัติราชการใหเปนไปอยางตอเนื่อง รวมทั้งกําหนดความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการซึ่งจะเปนที่มาของการจัดทําขอตกลงวาดวย
ผลงานใหเกิดขึ้น และทุกคนในองคกรของภาครัฐรวมทั้งประชาชนจะสามารถ
ทราบไดวาในแตละปทิศทางของการบริหารประเทศจะดําเนินการในเรื่องใด การ
ดําเนินการในสวนนี้จึงกําหนดใหมีแผนตางๆ ท่ีจะตองจัดทําขึ้น ดงันี้ 

 (1) แผนการบริหารราชการแผนดิน เปนแผนการบริหารของรัฐบาลมีระยะเวลา 4 
ป ซ่ึงเปนการนํานโยบายของรัฐบาลมาแปลงเปนแผนโดยสอดคลองกับ
แนวนโยบายของรัฐตามรัฐธรรมนูญและแผนพัฒนาประเทศดานตาง ๆ เพื่อ
กําหนดหัวขอท่ีสําคัญในแตละเรื่อง ท่ีจะใชเปนแนวทางการบริหารราชการ
แผนดินที่มีเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน การกําหนดผูที่จะตองรับผิดชอบ
รายไดรายจายและทรัพยากรที่ตองใช ระยะเวลา และการติดตามประเมินผล 

ในการดําเนินการนั้น สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
และสํานักงบประมาณ จะเปนผูรับผิดชอบรวมกันในการจัดทําแผนการบริหาร
ราชการแผนดิน โดยจะเริ่มจัดทําเมื่อรัฐบาลไดแถลงนโยบายตอรัฐสภาแลว 



จะตองทําใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน เพื่อประกาศใชเปนแผนชาติท่ีมีผลผูกพัน
ทุกสวนราชการตองนําไปปฏิบัติ 

(2) แผนนิติบัญญัติ เปนการจัดทําแผนดานกฎหมายที่จะตองจัดใหมีหรือแกไข
เพิ่มเติมกฎหมายเพื่อเปนกลไกรองรับการดําเนินการตามแผนการบริหารราชการ
แผนดิน ซึ่งจะมีการกําหนดสาระสําคัญของกฎหมาย ผูรับผิดชอบ และระยะเวลา
การดําเนินการที่สอดคลองกับระยะเวลาของแผนการบริหารราชการแผนดิน 

ในการดําเนินการสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี จะรับผิดชอบรวมกันเพื่อจัดทําแผนนิติบัญญัติขึ้น เมื่อมีแผนนิติ
บัญญัติแลว ทุกสวนราชการ ท่ีเก่ียวของจะตองนําไปจัดทํากฎหมาย ให
สอดคลองกับเนื้อหาและระยะเวลา เพื่อใหมีกฎหมายเปนกลไกสนับสนุนการ
ดําเนินการตามแผนการบริหารราชการแผนดินไดตอไป 

(3) แผนปฏิบัติราชการ เปนแผนของทุกสวนราชการที่จะแปลงแผนบริหาร
ราชการแผนดินซึ่งเปนการกําหนดในเชิงนโยบายใหเปนแนวทางการปฏิบัติ
ราชการตามความรับผิดชอบของสวนราชการนั้น ซ่ึงจะตองมีการจัดทําเปน 2 
ระยะ คือ 

- แผนปฏิบัติราชการสี่ป เพื่อเปนการวางแผนระยะยาวในการปฏิบัติตามภารกิจใน
ขอบเขตความรับผิดชอบของแตละสวนราชการ ใหสอดคลองกับแผนบริหาร
ราชการแผนดิน 

- แผนปฏิบัติราชการประจําป เพื่อเปนการกําหนดแผนการปฏิบัติ ราชการในแตละ
ปโดยแปลงมาจากแผนสี่ปนั้นวา ในปหนึ่งมีภารกิจใดจําเปนตองกระทํา โดยมี
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานอยางไร ซ่ึงแผนปฏิบัติราชการประจําปนี้จะเปน
สิ่งท่ีกําหนดงบประมาณของสวนราชการในปนั้นดวย เพราะเมื่อคณะรัฐมนตรี
เห็นชอบกันแผนปฏิบัติราชการประจําปของสวนราชการใดแลว สํานัก งบประมาณ
จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณ เพื่อใหเพียงพอแกการปฏิบัติงานใหเกิดผลสําเร็จ 
และการโอน งบประมาณจะทําไดเมื่อมีการปรับแผนตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
ภายใตเงื่อนไขที่กําหนดไว คือ ภารกิจใดไมอาจดําเนินการตอไปไดหรือหมด
ความจําเปนหรือไมเปนประโยชน หรือตองเสียคาใชจายเกินความจําเปนหรือมี
ความจําเปนอยางอื่น และในการปรับแผนนั้นจะตองแกไขแผนบริหารราชการ
แผนดินใหสอดคลองกันดวย สวนแผนปฏิบัติราชการใดคณะรัฐมนตรีไมอนุมัติจะ
จัดสรรงบประมาณใหมิได และเมื่อสิ้นปสวนราชการตองรายงานแสดงผลสัมฤทธิ์
เสนอตอคณะรัฐมนตรีหลักการในขอนี้มีขึ้น เพื่อรองรับการปรับปรุงระบบ
งบประมาณ แบบมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน ซ่ึงขณะนี้กําลังดําเนินการปรับปรุง
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณที่กําหนดใหสวนราชการตองมีแผนระยะยาว 
แผนระยะปานกลางขึ้นไวเพื่อการจัดสรรงบประมาณดวย ฉะนั้น เมื่อมีการตรา
กฎหมายวิธีการงบประมาณกําหนดใหมีแนวทางดังกลาว สํานักงบประมาณ และ 
ก.พ.ร. จะตองรวมกันกําหนดแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการใหสามารถ
ใชได โดยสอดคลองกับการจัดทํางบประมาณ 



(4) ความตอเนื่องในการปฏิบัติราชการ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรี 
หัวหนาสวนราชการมีหนาที่สรุปผลและใหขอมูลตอนายกรัฐมนตรีคนใหม เพื่อใช
เปนขอมูลการกําหนดนโยบายการบริหารราชการแผนดิน  

 

หมวดที่ 4 การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา  

  เปนการกําหนดวิธีการทํางานของสวนราชการ ท้ังในกรณีท่ีใหเกิด
ประสิทธิภาพในการทํางานและสามารถวัดความคุมคา ในการปฏิบัติแตละภารกิจ 
โดยกําหนดใหสวนราชการตองปฏิบัติตามหลักการ ดังนี้ 

1) หลักความโปรงใส  

สวนราชการตองประกาศกําหนดเปาหมาย และแผนการทํางาน ระยะเวลาแลว
เสร็จ และงบประมาณที่ตองใชเพื่อใหขาราชการและประชาชนทราบ ซ่ึงจะทําให
การทํางานมีความโปรงใสสามารถตรวจสอบแผนการทํางานได 

2) หลักความคุมคา  

(1) สวนราชการตองจัดทําบัญชีตนทุนในงานบริการสาธารณะแตละประเภท และ
รายจายตอหนวยของบริการสาธารณะ เพื่อการเปรียบเทียบความคุมคาระหวาง
ปจจัยนําเขากับผลลัพธท่ี เกิดขึ้น ซ่ึงหากรายจายตอหนวยของงานบริการ
สาธารณะของสวนราชการใด สูงกวารายจายตอหนวยของงานบริการสาธารณะ
ประเภทเดียวกันของสวนราชการอื่น สวนราชการนั้นตองจัดทําแผนการลด
รายจายตอหนวย เพื่อดําเนินการปรับปรุงการทํางานตอไป ซ่ึงรายละเอียดในการ
จัดทําบัญชีตนทุนกรมบัญชีกลางจะเปนผูกําหนดขึ้น 

(2) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จะเปนผู
ตรวจสอบความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจแหงรัฐ เพื่อรายงานตอคณะรัฐมนตรี
ประเมินวาภารกิจใดสมควร ทําตอไปหรือยุบเลิก โดยคํานึงถึงประโยชนท่ีรัฐและ
ประชาชนจะพึงไดรับจากภารกิจนั้น และในการประเมินความคุมคาจะตองคํานึงถึง
ประเภทและสภาพของแตละภารกิจ ความเปนไปได ประโยชนท่ีรัฐและประชาชน
จะไดรับ โดยเทียบกับรายจายของรัฐ ท้ังนี้ มิใชคํานวณเปนตัวเงินเทานั้น แตตอง
คํานึงถึงประโยชนไดเสียของสังคมดวย 

(3) การจัดซ้ือจัดจางจะตองกระทําโดยเปดเผยและเที่ยงธรรม โดยจะตองชั่ง
น้ํ าหนักถึงประโยชนและผลเสียตอสังคม  ภาระตอประชาชน  คุณภาพ 
วัตถุประสงคท่ีจะใช ราคา และประโยชนระยะยาวของสวนราชการ ซ่ึงมิใชถือ
ราคาต่ําสุดเปนเกณฑอยางเดียว แตคํานึงถึงการใชทรัพยากรอยางคุมคาในระยะ
ยาวท่ีจะทําใหตนทุนการบริการสาธารณะต่ําลงได โดยจะตองมีการปรับปรุง
ระเบียบวาดวยการพัสดุเพื่อใหเปนไปตามหลักการดังกลาว 

3) หลักความชัดเจนในการปฏิบัติราชการ (หลักความรับผิดชอบ) 



(1) ในการปฏิบัติราชการระหวางสวนราชการดวยกัน ถาการปฏิบัติงานของ สวน
ราชการหนึ่งตองไดรับความเห็นชอบ หรืออนุญาตจากอีกสวนราชการหนึ่ง สวน
ราชการผูเห็นชอบหรืออนุญาตตองดําเนินการภายใน 15 วัน เวนแตจะไดประกาศ
กําหนดเวลาไวลวงหนาแลววาตองเกินกวา 15 วัน เพราะตองปฏิบัติตามขั้นตอน
ของกฎหมาย ถามีการเห็นชอบหรืออนุมัติเกินเวลา ขาราชการที่เก่ียวของตอง
รับผิดชอบ 

(2) การวินิจฉัยชี้ขาดปญหาใด ๆ สวนราชการตองเปนผูพิจารณาวินิจฉัย โดยเร็ว 
และหลีกเลี่ยงการแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณา ท้ังนี้ เพื่อใหเกิดหลักท่ี
ชัดเจนในการรับผิดชอบของสวนราชการ และมิใหใชเวลานานในการพิจารณาใน
รูปแบบของคณะกรรมการ 

(3) ในกรณีท่ีเปนการพิจารณาในรูปแบบคณะกรรมการใหมีผลผูกพันผูแทน สวน
ราชการแมจะมิไดเขารวมประชุม และจะตองมีการบันทึกฝายขางนอยไวดวย ท้ังนี้ 
เพื่อใหเกิดหลักท่ีชัดเจนในความรับผิดชอบของผูปฏิบัติหนาที่แทนสวนราชการ
ในคณะกรรมการ อันจะกอใหเกิดผลสรุปของงานที่แนนอนไมเปลี่ยนแปลงโดย
สวนราชการนั้นในภายหลัง 

(4) การสั่งราชการตองเปนลายลักษณอักษร ถามีการสั่งการดวยวาจาตองบันทึก
คําสั่งนั้นไว ท้ังนี้ เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการสั่งเพื่อปฏิบัติราชการที่ตองมี
หลักฐานยืนยันคําสั่งท่ีแนนอน มีความรับผิดชอบทั้งผูสั่งและผูปฏิบัติงาน   

 

หมวดที่ 5 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน   

  กําหนดหนาที่ใหสวนราชการปฏิบัติเพื่อเปน การลดระยะเวลาในการ
พิจารณา การสั่ง การอนุญาต การอนุมัติหรือการปฏิบัติราชการที่มีผลโดยตรงตอ
ประชาชนใหเกิดความสะดวกและรวดเร็วขึ้น ดังนี้ 

1) การกระจายอํานาจการตัดสินใจ 

(1) สวนราชการตองจัดใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจลงไปสูผูดํารง
ตําแหนงท่ีมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการในเรื่องนั้นโดยตรง โดยมุงผลให
เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการบริการประชาชน 

(2) สวนราชการตองจัดใหมีหลักเกณฑการควบคุม ติดตาม และกํากับดูแลการ
ใชอํานาจและความรับผิดชอบของผูรับมอบอํานาจและผูมอบอํานาจ เพื่อใหเกิด
ความรับผิดชอบและเปนกรอบการปฏิบัติหนาที่ แตตองไมเพิ่มขั้นตอนเกินจําเปน 
และใหใชเทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมตามความเหมาะสม เพื่อใหเกิด
การลดขั้นตอนในการติดตอราชการ เพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดคาใชจาย และ
เมื่อมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเปนประการใดแลว ใหเผยแพรใหประชาชน
ทราบดวย 



(3) ก.พ.ร. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
หรือแนวทางในการกระจายอํานาจ ความรับผิดชอบ และการลดขั้นตอน เพื่อให
สวนราชการถือปฏิบัติก็ได 

(4) สวนราชการแตละแหงตองจัดทําแผนภูมิขั้นตอน และระยะเวลาการ
ดําเนินการ รวมทั้งรายละเอียดอ่ืนโดยเปดเผยเพื่อใหประชาชนตรวจสอบได ซ่ึง
จะเปนการลดขั้นตอนการติดตอสอบถามหรือการทําความเขาใจเรื่องสําหรับ
ประชาชนที่จะมาขอรับบริการจากรัฐไดโดยสะดวกและรวดเร็ว 

2) การจัดตั้งศูนยการบริการรวม 

(1) ใหเปนหนาที่ของแตละกระทรวงตองจัดสวนราชการภายในที่รับผิดชอบ ใน
การปฏิบัติงานกับประชาชนใหรวมเปนศูนยบริการรวมแหงเดียวที่ประชาชนจะ
สามารถติดตอสอบถาม ขอขอมูล ขออนุญาตหรือขออนุมัติไดพรอมกันทุกเร่ืองท่ี
อยูในความรับผิดชอบของกระทรวงนั้น 

(2) กระทรวงตองจัดใหมีเจาหนาที่และแบบพิมพท่ีจําเปนในศูนยบริการรวม 
เพื่อใหเจาหนาที่นั้นบริการประชาชนไดอยางครบถวน โดยเจาหนาที่นั้นจะตอง
สามารถแจงรายละเอียดรับเอกสารหลักฐานที่จําเปน แจงใหทราบระยะเวลาการ
ดําเนินการ และเปนผูติดตอประสานกับสวนราชการอื่น เพื่อดําเนินการใหเปนไป
ตามหลักเกณฑของกฎหมายหรือกฎในเรื่องนั้น ๆ  

(3) ในการดําเนินการของศูนยบริการรวม ถาหากมีปญหาหรืออุปสรรคที่ไมอาจ
ดําเนินการได เพราะไมเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายหรือ
กฎระเบียบกําหนดไว ใหสวนราชการแจงให ก.พ.ร. ทราบเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
ใหมีการปรับปรุงกฎหมายหรือกฎระเบียบนั้นตอไป 

(4) แนวทางการจัดตั้งศูนยบริการรวมของกระทรวงนี้ ใหผูวาราชการจังหวัดและ
นายอําเภอจัดใหมีขึ้นในจังหวัดหรืออําเภอ แลวแตกรณี ตามที่ตนตองรับผิดชอบ
ดวย   

 

หมวดที่ 6 การปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ   

  มีวัตถุประสงคเพื่อใหสวนราชการมี หนาที่ตรวจสอบภายในของสวน
ราชการตนเอง เพื่อการปรับปรุงภารกิจใหเปนไปโดยเหมาะสมกับสภาพการณท่ี
เปลี่ยนไปของสังคม หรือสอดคลองกับการปฏิบัติงานตามนโยบายหรือแผนการ
ปฏิบัติราชการ ดังตอไปนี้ 

1) การทบทวนภารกิจ 

(1) สวนราชการจะตองทบทวนภารกิจตามระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กําหนด เพื่อ
ตรวจสอบวาภารกิจใดมีความจําเปนตองดําเนินการตอไปหรือไม โดยคํานึงถึง
แผนการบริหารราชการแผนดิน นโยบายของรัฐ เงินงบประมาณของประเทศ 
ความคุมคาของภารกิจ ซ่ึงหากเห็นควรเปลี่ยนแปลงตองเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อ



ปรับปรุงอํานาจหนาที่ โครงสรางและอัตรากําลังใหสอดคลองกับภารกิจท่ีจะ
ยกเลิกปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงขึ้น 

(2) ในกรณีท่ี ก.พ.ร. ไดทําการวิเคราะหความจําเปนของภารกิจของสวนราชการ
ใดแลว อาจเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาปรับปรุงภารกิจ อํานาจหนาที่ 
โครงสรางหรืออัตรากําลังของสวนราชการใดก็ได 

2) การทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 

(1) สวนราชการมีหนาที่สํารวจและทบทวนเพื่อยกเลิก ปรับปรุง หรือจัดใหมีขึ้น
ใหมสําหรับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ฯลฯ ท่ีอยูในความรับผิดชอบเพื่อให
ทันสมัยอยูเสมอ และเพื่อใหลดภาระของประชาชน โดยตองรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนดวย 

(2) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีหนาที่ตรวจสอบกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ฯลฯ ของทุกสวนราชการ ท่ีไมเหมาสะมแกกาลสมัยหรือไมเอ้ืออํานวยตอการ
พัฒนาประเทศหรือเปนภาระแกประชาชน เพื่อเสนอใหมีการแกไข ปรับปรุง หรือ
ยกเลิก ซ่ึงโดยปกติสวนราชการจะตองดําเนินการแกไขปรับปรุงตอไป แตถาไม
เห็นดวยกับขอเสนอจะตองเสนอเรื่องใหคณะรัฐมนตรีวินิจฉัยตอไป   

 

หมวดที่ 7 การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของ
ประชาชน    

  เปนการกําหนดแนวทางที่สวนราชการตองจัดใหมีขึ้นเพื่อเปนการอํานวย
ความสะดวกแกประชาชนใหไดรับบริการโดยเร็ว ในขณะเดียวกันก็จะสามารถ
ตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาไดตอไป 
โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 

1) การกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

สวนราชการที่มีภารกิจในการใหบริการประชาชน หรือติดตอประสานงาน ระหวาง
สวนราชการดวยกัน ตองกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน และประกาศให
ประชาชนไดรับทราบ และเปนหนาที่ของผูบังคับบัญชาตองตรวจสอบให
ขาราชการของตนมีการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามระยะเวลาดวย 

ในกรณีท่ี ก.พ.ร. เห็นวา สวนราชการใดไมกําหนดระยะเวลาหรือกําหนดเวลาที่
ลาชาเกินสมควร ก.พ.ร. จะกําหนดเวลาแลวเสร็จ เพื่อใหสวนราชการนั้นตอง
ปฏิบัติก็ได 

2) การจัดระบบสารสนเทศ 

(1) สวนราชการตองจัดใหมีระบบเครือขายสารสนเทศเพื่ออํานวยความสะดวกแก
ประชาชน เพื่อติดตอสอบถามหรือใชบริการของสวนราชการนั้นได 



(2) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตองจัดใหมีระบบเครือขาย
สารสนเทศกลาง เพื่อใหมีการเชื่อมโยงขอมูลระหวางสวนราชการ และจะตอง
ชวยเหลือสวนราชการอื่นในการจัดทําระบบเครือขายสารสนเทศ 

3) การรับฟงขอรองเรียน 

(1) สวนราชการตองจัดใหมีระบบการตอบคําถามเกี่ยวกับงานในหนาที่ของ สวน
ราชการใหประชาชนไดทราบ โดยตองมีระยะเวลาในการตอบใหชัดเจน 

(2) ในกรณีท่ีสวนราชการไดรับคํารองเรียน ขอเสนอแนะ หรือความคิดเห็น จาก
ประชาชนในการชี้แจง ปญหาอุปสรรค ความยุงยาก หรือปญหาในวิธีปฏิบัติ
ราชการ สวนราชการจะตองนํามาพิจารณาดําเนินการใหลุลวงไปและแจงผลใหผู
แแจงทราบดวย 

(3) สวนราชการที่มีหนาที่ออกกฎเพื่อบังคับสวนราชการอื่นใหปฏิบัติตาม มี
หนาที่ตองตรวจสอบวากฎนั้นเปนอุปสรรคหรือเกิดความยุงยาก ซํ้าซอน หรือ
ลาชาหรือไม เพื่อปรับปรุงใหเหมาะสม และถาไดรับการรองเรียนจากสวนราชการ
หรือขาราชการ ใหสวนราชการที่ออกกฎพิจารณา โดยทันทีและแจงผลใหทราบ  

4) การเปดเผยขอมูล 

(1) สวนราชการมีหนาที่ตองเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการปฏิบัติราชการใหทราบ
โดยท่ัวไป เวนแตกรณีจําเปนตองกระทําเปนความลับเพื่อความมั่นคงหรือรักษา
ความสงบเรียบรอย หรือคุมครองสิทธิของประชาชน 

(2) สวนราชการตองเปดเผยขอมูลเก่ียวกับงบประมาณรายจาย รายการจัดซ้ือ 
จัดจาง และสัญญาใด ๆ ท่ีมีการดําเนินการ โดยหามทําสัญญาใดที่มีขอความหาม
มิใหเปดเผยขอความหรือขอตกลงในสัญญา เวนแตขอมูลท่ีไดรับความคุมครอง
โดยกฎหมาย   

 

หมวดที่ 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ   

  มีขึ้นเพื่อการวัดผลการปฏิบัติราชการวา มีผลสัมฤทธิ์ตรงตามเปาหมายท่ี
กําหนดขึ้นไวหรือไม คุณภาพ และความพึงพอใจอยูในระดับที่ยอมรับได หรือไม 
รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติราชการภายในองคกร โดยมีการดําเนินการดังนี้ 

1) การประเมินผลโดยคณะผูประเมินอิสระ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของภารกิจความพึง
พอใจของผูรับบริการ และความคุมคาในภารกิจ 

2) การประเมินผลประสิทธิภาพในการบังคับบัญชา 

3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการ ซ่ึงตองกระทําทั้งการปฏิบัติงาน
เฉพาะตัว และประโยชนของหนวยงานที่ผูนั้นสังกัดอยู ท้ังนี้ เพื่อใหเกิดการ
ปฏิบัติงานในลักษณะที่เปนทีมทํางานมากขึ้น 



4) ในกรณีท่ีการปฏิบัติราชการของสวนราชการใดผานการประเมินที่แสดงวาอยู
ในมาตรฐานและการปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมายอยางมีผลดี ใหมีการจัดสรร
เงิน เพื่อเปนบําเหน็จความชอบของสวนราชการหรือเปนเงินรางวัลการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ท้ังนี้ เพื่อเปนการจูงใจใหสวนราชการพัฒนาการปฏิบัติราชการให
บังเกิดประสิทธิภาพตามความมุงหมาย 

 
หลักการของการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาน้ี จะ
ประกอบดวย 

1) การประเมินผลสวนราชการวาไดดําเนินการใหเกิดผลสัมฤทธิ์เพียงใดซึ่งจะวัด
จากผลผลิต (output) และผลลัพธ (outcome) วาเปนไปตามวัตถุประสงค
หรือไม คุณภาพของการใหบริการซึ่งอาจวัดไดจากความสะดวกในการขอรับ
บริการ (convenience) ความไมยุงยากตอการทําความเขาใจ (simplicity) การ
ใหบริการที่ถูกตองและรวดเร็ว (accuracy and timeliness) รวมทั้งการสํารวจ
ความพึงพอใจของผูรับบริการและความคุมคาในการใชทรัพยากรกับประโยชนท่ี
ไดรับ 

2) การประเมินผูปฏิบัติงานโดยแยกเปนการประเมินผูบังคับบัญชา เพื่อใหเกิด 
การสะทอนกลับของการปฏิบัติงานในฐานะผูบริหาร เพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุง
ใหเกิดเปนทีมทํางานที่มีประสิทธิภาพ และการประเมินเจาหนาที่ซ่ึงเปนการ
ประเมินศักยภาพของเจาหนาที่แตละราย เพื่อวัดความสามารถเฉพาะตัวและ
ความสามารถในการมีสวนรวมในผลสําเร็จของภารกิจในความรับผิดชอบของ
หนวยราชการนั้นหลักเกณฑและวิธีประเมิน ก.พ.ร. จะเปนผูกําหนดรายละเอียด
ตอไป โดยผลที่ไดรับจากการประเมินผลหากอยูในเกณฑท่ีนาพึงพอใจจะเปน
เคร่ืองชี้วัดความสําเร็จในการบริหารงานแบบมุงสัมฤทธิ์และสวนราชการจะไดรับ
รางวัลตอบแทน เพื่อการพัฒนาคุณภาพของสวนราชการนั้นตอไป  

 

 

 
 


