
พระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกา

วาดวยหลกัเกณฑและวิธีการบริหารวาดวยหลกัเกณฑและวิธีการบริหาร

กจิการบานเมืองที่ดีกจิการบานเมืองที่ดี  

พพ..ศศ.. 25462546



1. เกิดประโยชนสุขของประชาชน

2. เกิดผลสัมฤทธิต์อภารกจิของรัฐ

3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกจิของรัฐ

4. ไมมีขั้นตอนการปฏิบัตงิานเกนิความจําเปน

5. มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอเหตกุารณ

6. ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนอง

ความตองการ

7. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ

เปาหมายเปาหมาย



เพื่อใหบรรลุเปาหมาย  7 ประการขางตน 

ใหทุกสวนราชการดําเนินการดังนี้

มาตรการมาตรการ



• กําหนดภารกจิของสวนราชการ ใหสอดคลองกบัแนวนโยบาย
แหงรัฐและแนวนโยบายรัฐบาล

• ปฏิบัติภารกจิดวยความซือ่สตัยสุจริต สามารถตรวจสอบได
• กอนเริ่มภารกิจตองวิเคราะหผลดี ผลเสยี มีความโปรงใส 

หากกระทบตอประชาชนตองรับฟงความคิดเหน็ และชี้แจงให
ประชาชนตระหนักในประโยชนที่สวนรวมจะไดรับ

1.   การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสขุ ของประชาชน



1.   การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสขุ ของประชาชน

• ขาราชการตองรับฟงความคิดเห็นความพึงพอใจ    ของ
สั ง ค ม แ ล ะ ป ร ะ ช า ช นที่ รั บ บ ริ ก า ร  เ พื่ อ นํ า ไ ป
ปรับปรุงการดําเนินงานใหเหมาะสม

• พบปญหาอุปสรรคในการดํ า เนินงานให รีบแก ไข 
หากปญหาเกิดจากระเบียบ ขอบังคับ  ให รีบแจง
สวนราชการที่เกี่ยวของใหปรับปรุงแกไข



กอนดาํเนินการ ตองจดัทําแผนปฏิบตัิราชการ
แผนปฏิบตัิราชการ มีรายละเอียดขั้นตอน ระยะเวลา
งบประมาณ ผลสมัฤทธิ ์และตัวชี้วัดความสําเร็จ
มีการประเมนิผลการปฏิบตัติามแผนปฏิบตัิราชการ

เมื่อปฏิบัตติามแผนหากเกดิผลกระทบตอประชาชน 
ตองรีบแกไขหรือบรรเทา หรือเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบตัิ
ราชการใหเหมาะสม

2.    การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ



ภารกิจใดเกี่ยวของกับหลายสวนราชการ ใหทุกสวน
กําหนดแนวปฏิบัติ เพื่อเกิดการบริหารแบบบูรณาการ

มุงใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ

พัฒนาความรูแกสวนราชการใหเกิดองคแหงการเรียนรู

เพื่อนํามาประยุกตใชไดอยางถูกตอง รวดเร็ว สงเสริม
พัฒนาความรู สรางวิสัยทัศน และเปลี่ยนทัศนคติ

2.    การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ



แผนปฏิบั ติ ร าชการ  เปนแผน  4 ป  สอดคลองกับ

แผนบริหารแผนดิน และใหมีแผนปฏิบัติงานประจําป

งบประมาณ เมื่อสิ้นปใหจัดทํารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์

2.    การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ



ตองกําหนดเปาหมาย แผนการทํางาน ระยะเวลา งบประมาณ 
เผยแพรใหราชการและประชาชนทราบ

ตองจัดทําบัญชีตนทุนและคํานวณรายจายตอหนวยของงาน

บริการสาธารณะ ถารายจายสูงกวาสวนราชการอื่นที่ใหบริการ
ประเภทและคุณภาพเดียวกัน ตองจัดทําแผนลดรายจาย

3. การบริหารราชการอยางมีประสทิธิภาพและเกิด

ความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ



จัดซื้อ จัดจาง ตองเปดเผย เที่ยงธรรม พิจารณาถึง

ประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน 
คุณภาพ ราคา ประโยชนระยะยาวของสวนราชการ  
หากตองมีเหตุคํานึงถึงคุณภาพการดูแลรักษา สามารถ
ทําไดโดยไมตองถือราคาต่ําสุดในการเสนอราคา

3. การบริหารราชการอยางมีประสทิธิภาพและเกิด

ความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ



ภารกิจใดจําเปนตองไดรับการอนุญาต อนุมตัหิรือความเห็นชอบ

สวนราชการที่พิจารณา ตองแจงผลใหสวนราชการที่ยื่นคําขอ

ทราบภายใน 15 วัน

เรื่องใดมีขั้นตอนปฏบิัติเกนิ 15 วัน ตองประกาศใหทราบ

หากเกดิความเสียหายเพราะไมดําเนนิการใหแลวเสร็จตาม

กําหนดเวลา ใหถือวาประมาทเลนิเลออยางรายแรง

3. การบริหารราชการอยางมีประสทิธิภาพและเกิด

ความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ



สวนราชการตองวินิจฉัยชี้ขาดปญหาในความรับผิดชอบโดยเร็ว

การตั้งคณะกรรมการขึ้นวินิจฉัยปญหา  ใหทําเทาที่จําเปน

อันไมอาจหลีกเลี่ยงได

มติของคณะกรรมการผูกพันทุกสวนราชการที่มี ผู แทน

รวมเปนกรรมการ  แมไมไดเขารวมพิจารณาวินิจฉัย

3. การบริหารราชการอยางมีประสทิธิภาพและเกิด

ความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ



การสั่งราชการ ใหทําเปนลายลักษณอกัษร เวนแตผูบังคับ

บัญชามีความจําเปนตองสั่งดวยวาจา ใหผูรับคําสั่งบันทึกไว

เปนลายลักษณอกัษร เมื่อปฏิบตัติามคาํสั่งแลวใหบันทกึรายงาน    

อางคําสั่งดวยวาจาดวย

3. การบริหารราชการอยางมีประสทิธิภาพและเกิด

ความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ



ใหกระจายอํานาจการบริหาร การตัดสินใจแกผู รับผิดชอบ

เรื่องนั้น  ๆ    โดยตรง    เพื่อใหบริการประชาชนไดรวดเร็ว

และลดขั้นตอน

4.    การลดขัน้ตอนการปฏิบัติงาน



ทุกสวนราชการใหจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลา

การดําเนินการ  รวมทั้งรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ         

โดยเปดเผย เพื่อใหทุกคนเขาตรวจดูได

ใหมีศูนยบริการประชาชนระดับจังหวัด อําเภอ

4.    การลดขัน้ตอนการปฏิบัติงาน



สวนราชการตองทบทวนภารกิจของตนวามีความจําเปนที่จะ

ดําเนินการตอไปหรือไม โดยคํานึงถึงแผนบริหารราชการแผนดิน 

นโยบายของ ค.ร.ม. งบประมาณ ความคุมคาและสถานการณอื่น

สวนราชการตองตรวจสอบและปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ   

ขอบังคับหรือประกาศ ที่อยูในความรับผิดชอบใหทันสมัยและ

เหมาะสมกับสภาวการณ

5.    การปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอเหตุการณ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นวา กฎหมาย กฎ 

ระเบียบ หรือประกาศของสวนราชการใดไมเหมาะสม ให

เสนอแนะสวนราชการนั้น ๆ ปรับปรุงแกไข

5.    การปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอเหตุการณ



งานบริการประชาชนหรือประสานระหวางสวนราชการ       
ตองกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของแตละงาน  ประกาศ        
ใหทราบทั่วกัน และเปนหนาที่ผูบังคับบัญชาตองตรวจสอบ        
ใหงานเสร็จตามกําหนด

สวนราชการที่ได รับการติดตอสอบถามเปนหนังสือจาก
ประชาชนหรือสวนราชการอื่น ตองแจงผลการดําเนินงาน        
ใหทราบภายใน 15 วัน หรือตามที่ประกาศกําหนดไว

6.  การอํานวยความสะดวก และตอบสนองความตองการของประชาชน



สวนราชการตองจดัตั้งระบบเครือขายสารสนเทศ อํานวย

ความสะดวกแก ประชาชนสอบถาม ตดิตอขอขอมูล

และแสดงความคิดเหน็ได

เมื่อไดรับคํารองหรือความคิดเห็นเกีย่วกับวิธีปฏิบัติราชการ           

ที่เปนปญหา สวนราชการตองปรับปรุงแลวแจงใหผูรองเรียน

ทราบโดยตรง หรือผานระบบสารสนเทศ

การแจงผานระบบเครือขาย หามเปดเผยชื่อผูรองเรียน

6.  การอํานวยความสะดวก และตอบสนองความตองการของประชาชน



โดยปกติ การปฏิบัติราชการใดๆ ใหทําโดยเปดเผย เวนแต

เพื่อความมัน่คงของชาติ ความสงบเรียบรอยของประชาชน 

หรือเพื่อคุมครองสิทธิสวนบคุคล

สวนราชการตองเปดเผยขอมูลงบประมาณรายจายแตละป     

รายการจัดซือ้จดัจาง สัญญาที่ไดรับการอนุมตั ิใหประชาชนขอดู

หรือตรวจสอบได ณ ที่ทําการ หรือระบบเครือขาย สารสนเทศ

6.  การอํานวยความสะดวก และตอบสนองความตองการของประชาชน



จัดใหมีผูประเมินอิสระ ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการที่ เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์  คุณภาพการใหบริการ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการ  ความคุมคาภารกิจ

อาจจัดใหมีการประเมินภาพรวมของผูบังคับบัญชา

แตละระดับ  ทั้งนี้ตองเปนความลับ และเกิดประโยชน

แหง ความสามคัคี

7.    การประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ



การประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการ ใหคํานึงถึง

ผลการปฏิบัติงานเฉพาะตัวของขาราชการผูนั้น ในตําแหนง

ที่ปฏิบัติ ประโยชนและผลสัมฤทธิ์ที่หนวยงานไดรับ

สวนราชการใดใหบริการมี คุณภาพตามเปาหมายและ

ประชาชนพอ ใจ   ให    ก .พ .ร . เ สนอ  ครม . จั ดสรร

เงิน เพิ่ มพิ เศษ เปนบํ า เหน็ จความชอบ  หรื อนํ า ไป ใช

ในการปรับปรุงงาน

7.    การประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ



สวนราชการใดดําเนินงานไดตามเปาหมาย มีผลสัมฤทธิ์  

โดยไมเพิ่มคาใชจายและคุมคาตอภารกิจ หรือลดคาใชจาย

ไดตามหลักเกณฑเกณฑ  ให ก.พ.ร. เสนอ ครม. จัดสรร

เงินรางวัลการเพิ่มประสิทธิภาพ ใหแกสวนราชการนั้น

เพื่อนําไปปรับปรุงงาน หรือเปนรางวัลใหขาราชการในสังกัด

7.    การประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ


