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แนวนโยบาย
ดานการบริหารราชการแผนดิน

มาตรา ๗๘ รัฐตองดำเนินการตามแนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน 
(๑) บริหารราชการแผนดินใหเปนไปเพ่ือการพฒันาสงัคม เศรษฐกิจ และความมัน่คง 
 ของประเทศอยางยั่งยืน โดยตองสงเสริมการดำเนินการตามปรัชญา 
 เศรษฐกิจพอเพียงและคำนึงถึงผลประโยชนของประเทศชาติในภาพรวม 
 เปนสำคัญ 
(๒) จดัระบบการบริหารราชการสวนกลาง สวนภมิูภาค และสวนทองถ่ินใหมีขอบเขต 
 อำนาจหนาที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจนเหมาะสมแกการพัฒนาประเทศ  
 และสนับสนุนใหจั งหวัดม ีแผนและงบประมาณเพ ื่อพัฒนาจังหวัด 
 เพื่อประโยชนของประชาชนในพื้นที่ 
(๓) กระจายอำนาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจ 
 ในกิจการของทองถิน่ไดเอง สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิน่มีสวนรวม 
 ในการดำเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐั พฒันาเศรษฐกิจของทองถ่ิน 
 และระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสรางพื้นฐาน 
 สารสนเทศในทองถ่ินใหทัว่ถึงและเทาเทียมกนัทัว่ประเทศ รวมทัง้พฒันาจงัหวดั 
 ที่มีความพรอมใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญ โดยคำนึงถึง 
 เจตนารมณของประชาชนในจังหวัดนั้น 
(๔) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และ 
 จริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ ควบคูไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการ 
 ทำงาน เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ 
 สงเสร ิมใหหนวยงานของรัฐใชหลักการบริหารกิจการบานเม ืองที่ด ี 
 เปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ 
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(๕) จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่น เพื่อใหการจัดทำและการให 
 บริการสาธารณะเปนไปอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได  
 โดยคำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน 
(๖) ดำเนินการใหหนวยงานทางกฎหมายที่ม ีหนาที่ใหความเห็นเกี่ยวกับการ 
 ดำเนินงานของรฐัตามกฎหมายและตรวจสอบการตรากฎหมายของรฐั ดำเนินการ 
 อยางเปนอิสระ เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปตามหลักนิติธรรม 
(๗) จดัใหมีแผนพฒันาการเมือง รวมทัง้จดัใหมีสภาพฒันาการเมืองท่ีมีความเปนอิสระ 
 เพื่อติดตามสอดสองใหมีการปฏิบัติตามแผนดังกลาวอยางเครงครัด 
(๘) ดำเนินการใหขาราชการและเจาหนาท่ีของรฐัไดรบัสิทธิประโยชนอยางเหมาะสม 
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รัฐบาลบริหารราชการแผนดินใหเปนไปเพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของ
ประเทศอยางยัง่ยนื ควบคูไปกบัการจดัระบบบรหิารราชการทีม่ปีระสทิธภิาพ เชน แผนพฒันาการเมอืง
การจัดระบบสิทธิประโยชนที่เหมาะสม การกระจายอำนาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยให
ประชาชนมีสวนรวม เปนตน ซึ่งมีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
 
๑. การบริหารราชการแผนดินทำใหภาวะความอยูเย็นเปนสุขของคนไทยเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง  

ในชวงปลายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๙ ตอเนื่องถึงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐ คาดการณวาความอยูเย็นเปนสุขของคนไทยจะเพิ่มขึ้น 
ตอเนือ่งจากการพฒันาประเทศภายใตแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิ ฉบบัที ่ ๙ ทีค่วามอยูด ี
มีสขุของคนไทยอยูในระดบัด ีอยางไรกต็าม ในปแรกของแผนพฒันาเศรษกจิและสงัคมแหงชาตฉิบบัที ่๑๐ 
สังคมไทยตองเผชิญกับเหตุการณผันผวนทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และการบริหารบานเมือง อันมี
สาเหตุมาจากปจจัยภายในและภายนอกประเทศ อาทิ ปญหาความขัดแยงของคนในชาติ ความไมมี
เสถยีรภาพทางการเมอืง รวมทัง้วกิฤตการณการเงนิโลก เปนตน ไดสงผลตอภาคการผลติ การสงออก
และการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ทำใหความอยูเย็นเปนสุขของคนไทยลดลง โดยที่ความอยูเย็น
เปนสขุรวมกนัของคนไทยในชวง ๓ ปแรกของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่๑๐ 
(พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๒) อยูในระดับที่ตองปรับปรุงตอเนื่อง ความอยูเย็นเปนสุขของคนไทย 
ในป ๒๕๕๒ อยูในระดบัรอยละ ๖๕.๗๔ ลดลงจากป ๒๕๕๑ ทีค่วามอยูเยน็เปนสขุอยูในระดบัรอยละ 
๖๗.๗๙ ซึ่งเปนระดับตองปรับปรุง และใกลเคียงกับในป ๒๕๔๙ ที่เปนรอยละ ๖๕.๘๙ โดยปจจัย 
ทีเ่อือ้ตอความอยูเยน็เปนสขุของคนไทยมาจากเศรษฐกจิทีเ่ขมแขง็ ชมุชนมัน่คงและเกือ้กลูกนั คนไทย 
มีงานทำ มีหลักประกันสุขภาพทั่วถึง คนยากจนลดลง แตเศรษฐกิจฐานรากออนแอและมีความ
เหลือ่มลำ้ คนไทยตองเผชญิความเสีย่งจากปญหายาเสพตดิทีส่งูขึน้ สมัพนัธภาพในครอบครวัเปราะบาง 
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คณุภาพการศกึษามปีญหาไมสามารถปลกูฝงการคดิเปน ทำเปน การเปนพลเมอืงทีม่คีณุภาพ ตลอดจน 
ความขัดแยงของคนในประเทศ การขาดจริยธรรมทางการเมือง การไมเคารพกฎระเบียบและ 
การขาดวินัยของคนในสังคม 

 
๒. การสนบัสนนุกระบวนการจดัทำแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่๑๑ 

รัฐบาลไดใหความสำคัญกับการเริ่มตนกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ซึ่งเปนแผนระยะปานกลางที่มุงเนนการมีสวนรวม 
ในการวางแผนหรือการกำหนดนโยบายเพื่อเตรียมความพรอมของประเทศใหสอดรับกับสถานการณ
การพัฒนาของโลกและประเทศไทยในระยะยาว ประเด็นสำคัญ ไดแก ปญหาโลกรอนที่ตองนำไปสู
โอกาสและความทาทายในการบริหารจัดการทรัพยากรใหสมดุลและยั่งยืน การเปลี่ยนไปสูสังคม
เมืองและความคาดหวังในเรื่องสิทธิของประชาชนที่เพิ่มขึ้น โครงสรางเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนไปหลัง
การฟนตัวทำใหอาเซียนตองผนึกกำลังกันมากขึ้น การบริหารจัดการระบบการผลิตในภาคการเกษตร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเชื่อมโยงเขากับเศรษฐกิจในภาพรวมหรือเศรษฐกิจหลัก การพัฒนา
ความเขมแข็งทางเศรษฐกิจโดยมุงพัฒนาระบบโลจิสติกสและเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค การพัฒนา
สังคมโดยอาศัยการปฏิรูปการศึกษาและขยายผลหลักประกันผูสูงอายุ การเรงสรางความสมดุล 
ในดานวัฒนธรรมในกระแสโลกาภิวัตน การสรางสัญญาประชาคมใหมโดยสรางธรรมาภิบาลและ 
คานิยมประชาธิปไตยที่เอื้อตอการพัฒนาประเทศในระยะยาว และการนอมนำปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเปนเปาหมายและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน 

 
๓. การสรางรายไดและศักยภาพเศรษฐกิจในระดับฐานรากโดยการจัดตั้งกองทุน
เศรษฐกิจพอเพียง  

รัฐบาลไดนอมนำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากำหนดในแนวทางเปนนโยบาย 
ในการพฒันาศกัยภาพของชมุชนใหเขมแขง็ มคีวามกาวหนาอยางยัง่ยนื ในชือ่ “กองทนุเศรษฐกจิพอเพยีง” 
โดยมีเปาหมายเพื่อเสริมสรางศักยภาพหมูบานและชุมชนจำนวน ๘๔,๕๖๓ หมูบานหรือชุมชน 
ทัว่ประเทศใหเขมแขง็ สามารถพึง่ตนเองและพึง่กนัเองตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงได ซึ่งมี
จำนวนชมุชนทีไ่ดรบัเงนิโอนเขาบญัชชีมุชนแลว เบกิจายงบประมาณจำนวนทัง้สิน้ ๕,๓๖๗,๖๓๐,๐๐๐ บาท 
มผีูไดรบัประโยชนจำนวน ๒๑,๗๑๖ หมูบาน มโีครงการทีป่ระสบความสำเรจ็ เชน การจัดทำถานไม
เพนตสี ปุยชีวภาพ โรงสีชุมชน และโรงเห็ด เปนตน 

 
๔. การทบทวนภารกิจของสวนราชการตามมาตรา ๓๓ แหงพระราชกฤษฎีกา 
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๔.๑ การจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาหนวยงาน ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งมีนายไตรรงค สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรีเปนประธาน เมื่อวันที่ 
๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ มีมติเห็นชอบกับแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาหนวยงาน 
(พ.ศ. ๒๕๕๔-พ.ศ. ๒๕๕๖) และใหสวนราชการจัดสงแผนฯ ตามแนวทางดังกลาว ภายในวันที่ 

“กองทุนเศรษฐกิจพอเพียง” มีเปาหมายเพื่อเสริมสรางศักยภาพหมูบาน
ชุมชนทั่วประเทศใหเขมแข็ง สามารถพึ่งตนเองและพึ่งกันเองตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได มีจำนวนชุมชนที่ไดรับเงินโอนเขาบัญชี
ชุมชนแลว เบิกจายงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น ๕,๓๖๗,๖๓๐,๐๐๐ บาท 
มีผูไดรับประโยชนจำนวน ๒๑,๗๑๖ หมูบาน 
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๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ เพือ่นำเสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณา โดยการจดัทำหรอืทบทวนแผนยทุธศาสตร 
การพัฒนาหนวยงาน (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖) โดยมีขอบเขตของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
หนวยงาน ประกอบดวย (๑) การทบทวนบทบาทภารกจิ (๒) การจดัโครงสรางสวนราชการ (๓) การจดั
ระบบและกระบวนการทำงาน และ (๔) การจัดกรอบอัตรากำลัง ปจจุบันมีกระทรวงและ 
สวนราชการ จำนวน ๑๐ แหง ไดมีหนังสือขอขยายระยะเวลาการจัดสงแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
หนวยงานไปยังสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ โดยชี้แจงเหตุผลความจำเปน 
ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการไดมีมติเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๔ เห็นชอบให 
สวนราชการ ๑๐ แหงขยายระยะเวลาตามที่เสนอ 

๔.๒ การตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐานที่มีอยูในสวนราชการตาง ๆ เมื่อวันที่ 
๘ มกราคม ๒๕๕๓ นายกรัฐมนตรีเปนประธานการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) และคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) เพื่อพิจารณามาตรการทบทวน
บทบาทภารกิจของสวนราชการ ตามมาตรา ๓๓ แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ประชุมมีความเห็นรวมกันวา การปรับบทบาทภารกิจ
ภาครัฐนั้นเปนสิ่งที่ตองดำเนินการ ซึ่งหากตองการใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมไดงายและสามารถ
ทำไดโดยไมตองใชเวลามาก ควรเลือกเฉพาะบางลักษณะงานมาดำเนินการกอน จึงมีมติใหสำนักงาน 
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำรวจวิเคราะหงานที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ และรับรอง
คุณภาพมาตรฐานที่มีอยูในสวนราชการตาง ๆ และจัดทำขอเสนอแนวทางการปรับบทบาทภารกิจ 
โดยขอใหพิจารณาในภาพตัดขวางกับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของกับงานลักษณะดังกลาว พรอมทั้ง
ศึกษาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากการถายโอนงานใหภาคสวนอื่นรับไปปฏิบัติ ผลจากการ
สำรวจขอมูลเกี่ยวกับงานตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐานที่ดำเนินการในสวนราชการตาง ๆ 
ทั้ง ๑๙ กระทรวง (ยกเวนกระทรวงกลาโหม) รวมทั้งสวนราชการไมสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวงหรอืทบวง พบวามจีำนวนทัง้สิน้ ๑๑๐ งาน ในจำนวนนีไ้ดมกีารถายโอนงานไปแลว ๑๗ งาน 
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คงเหลืองานที่นำมาพิจารณาจำนวน ๙๓ งาน  ในการพิจารณาเพื่อถายโอนงานในระยะแรกไดหารือ
กับสวนราชการเพื่อเลือกงานที่ถายโอนไปใหภาคเอกชนหรือภาคสวนอื่นไดโดยไมตองแกไขกฎหมาย
มาดำเนินการกอนและไดเห็นชอบรวมกับแตละสวนราชการวา เปนการโอนงานเฉพาะขั้นตอน 
ของการตรวจสอบใหเปนไปตามมาตรฐานเทานั้น แตในขั้นของการใหการรับรองยังคงเปนหนาที่ 
ของสวนราชการ เนื่องจากเปนอำนาจและความรับผิดชอบตามกฎหมาย อีกทั้งขณะนี้ผูที่เกี่ยวของ
ทั้งในและตางประเทศยังเชื่อมั่นและยอมรับการตรวจสอบรับรองจากหนวยงานของรัฐเปนหลัก 
จนกวาจะมกีารจดัระบบการตรวจสอบรบัรองมาตรฐานในประเทศไทยทีม่เีอกชนเขามารวมรบัผดิชอบ
ใหเปนที่ยอมรับของนานาประเทศ 

 ตอมาคณะรฐัมนตรไีดมมีตเิมือ่วนัที ่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เหน็ชอบใหถายโอนภารกจิ
ดานการตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐานระยะแรก (จำนวน ๓๗ งาน ใน ๑๘ สวนราชการ) 
ยกเวนในสวนของการถายโอนภารกิจของกระทรวงพลังงาน (กรมธุรกิจพลังงาน) จำนวน ๒ งาน 
ไดแก งานตรวจวิเคราะหน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหลอลื่น และงานตรวจสอบคุณภาพ 
น้ำมันเชื้อเพลิงของผูคาน้ำมัน ใหเลื่อนการถายโอนงานทั้งสองงานจากเดิมที่กำหนดใหถายโอน 
ในระยะแรกภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๔ ไปเปนการถายโอนในระยะที่สอง ซึ่งกำหนดใหถายโอน
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๕ 

๔.๓ มาตรการระงบัการขอจดัตัง้หนวยงานใหมหรอืขยายหนวยงาน คณะรฐัมนตรไีดมมีติ
เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ เห็นควรใหมีการทบทวนบทบาทภารกิจและโครงสรางของ 
สวนราชการตาง ๆ และเพือ่รองรบัการดำเนนิการดงักลาวใหมกีารวางมาตรการระงบัการดำเนนิการใด ๆ 
ทีม่ผีลกระทบตอการเปลีย่นแปลงจำนวนหนวยงานทีม่อียูในปจจบุนั โดยใหสวนราชการตาง ๆ ระงบั
การขอจัดตั้งหนวยงานใหมหรือขยายหนวยงาน รวมทั้งการขอจัดตั้งองคการมหาชนหรือหนวยงาน
อื่นของรัฐในสังกัดฝายบริหารและหนวยงานบริการรูปแบบพิเศษเพิ่มใหมชั่วคราว จนถึงสิ้นป 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒) 

 ตอมาเมื่อวันที ่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหขยายระยะ
การปฏบิตัติามมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่๑๗ กมุภาพนัธ ๒๕๕๒ ใหมผีลจนถงึวนัที ่๓๐ กนัยายน ๒๕๕๓ 

และมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่ ๗ กนัยายน ๒๕๕๓ ไดเหน็ชอบ
ใหขยายระยะเวลาของมาตรการระงับการขอจัดตั้งหนวยงาน
ใหมหรือขยายหนวยงาน รวมทั้งการขอจัดตั้งองคการมหาชน
หรอืหนวยงานอืน่ของรฐัในสงักดัฝายบรหิาร (ไมรวมรฐัวสิาหกจิ) 
เพิ่มใหมออกไปอีกระยะหนึ่ง ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ทั้งนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นวา
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการควรประสาน 
กับหนวยงานตาง ๆ เพื่อขอใหสงแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
หนวยงาน การขอขยายหนวยงาน หรือจัดตั้งหนวยงานใหม 
รวมทั้งการจัดตั้งองคการมหาชนของรัฐเพื่อจะไดพิจารณา 
ในภาพรวม 
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๕. การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด  
รัฐบาลไดใหความสำคัญและสนับสนุนใหจังหวัดมีแผนและงบประมาณเพื่อพัฒนาจังหวัด 

เพื่อประโยชนของประชาชนในพื้นที่ โดยมีจังหวัดและกลุมจังหวัดที่มีการจัดทำแผนพัฒนาและคำขอ
งบประมาณประจำป พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเกณฑที่กำหนดทุกจังหวัดและกลุมจังหวัด (รอยละ ๑๐๐) 
และจังหวัดมีผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ แลว
เสรจ็จำนวน ๔,๖๕๓ โครงการ จาก ๖,๖๖๘ โครงการ คดิเปนรอยละ ๖๙.๗๘ สรปุผลการดำเนนิการ
ในป ๒๕๕๒-๒๕๕๓  ไดดังนี้ 

๕.๑ ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัด 
แบบบูรณาการ (ก.น.จ.) เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ และวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
ไดกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด 
แผนปฏิบัติราชการประจำปของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปของกลุมจังหวัด ประจำ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ พรอมทั้งพิจารณาคำขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่ไดรับอนุมัติ
ใหดำเนินโครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำป 
ของจังหวัดและของกลุมจังหวัด ประจำปงบประมาณ ๒๕๕๓ 

๕.๒ การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดในป ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ 
๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ คณะรัฐมนตรีไดพิจารณาเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการประจำปของจังหวัด 
แผนปฏิบัติราชการประจำปของกลุมจังหวัด และคำของบประมาณของจังหวัดและของกลุมจังหวัด 
ประจำปงบประมาณ ๒๕๕๔ โดยในภาพรวมมีกรอบวงเงินจำนวน ๑๘,๐๐๐ ลานบาท  

๕.๓ การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดในป ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ 
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓-๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ ไดมีการประชุมพิจารณาโครงรางแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของจงัหวดัและกลุมจงัหวดั โดยคณะอนกุรรมการนโยบายการบรหิารงาน
จังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.น.จ.) ดานแผนและดานงบประมาณคณะที่ ๑-๕ และ 
จดัคลนิกิใหคำปรกึษาแนะนำแกจงัหวดัและกลุมจงัหวดั เพือ่ทบทวนแผนพฒันาจงัหวดัและกลุมจงัหวดั 
และแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ. ๒๕๕๕ ของจังหวัดและกลุมจังหวัด 
ในชวงเดอืนตลุาคม-พฤศจกิายน ๒๕๕๓ โดยมกีลุมจงัหวดัทีข่อรบัคำปรกึษาแนะนำทัง้สิน้ ๑๓ กลุมจงัหวดั 

๕.๔ รายงานความสำเร็จของโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ มีการดำเนินโครงการแลวเสร็จ ๑,๓๕๒ โครงการ จาก ๒,๒๓๔ โครงการ และมีผลการ
เบิกจายคิดเปนรอยละ ๘๗.๐๐ นอกจากนี้จังหวัดและกลุมจังหวัดมีการจัดทำแผนพัฒนาและคำขอ
งบประมาณประจำป พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามเกณฑที่กำหนดทุกจังหวัดและกลุมจังหวัด (รอยละ ๑๐๐) 
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๖. การวางกลไกรปูแบบบรหิารราชการสวนภมูภิาคและสวนทองถิน่ใหเกดิประสทิธภิาพ 
๖.๑ การบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ รัฐบาลไดสนับสนุนใหเริ่มการบริหารงาน

อำเภอแบบบรูณาการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึง่ถอืเปนกลไกสำคญัในการจดัทำแผนยทุธศาสตร
พัฒนาอำเภอ เพื่อเปนขอมูลสนับสนุนการจัดทำแผนยุทธศาสตรจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปของจังหวัด โดยการใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการบริหารงาน มีการดำเนินงานเปน
คณะทำงาน กลุมภารกิจ และชุดปฏิบัติการประจำตำบลภายใตการควบคุมดูแลของคณะกรรมการ
บริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) ซึ่งประกอบดวยภาคีการพัฒนา ไดแก ขาราชการ 
สวนภูมิภาค ขาราชการสวนทองถิ่น ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน โดยปจจุบันไดมีการจัดตั้ง 
คณะกรรมการบรหิารงานอำเภอแบบบรูณาการครบทัง้ ๘๗๘ อำเภอ และชดุปฏบิตักิารประจำตำบลแลว 

๖.๒ การจัดทำแผนยุทธศาสตรพัฒนาอำเภอ รัฐบาลไดสนับสนุนอำเภอใหมีบทบาท
สำคัญในการเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด กับความตองการของประชาชน
ในทองถิ่นจากการจัดทำแผนพัฒนาหมูบาน แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนตัวชี้วัด
การทำงานของนายอำเภอในการทำงานเชิงบูรณาการในระดับอำเภอ และมีงบประมาณสำหรับ
พัฒนาและแกไขปญหาใหกับประชาชน นอกจากนั้น เพื่อใหทราบถึงความตองการและศักยภาพของ
ประชาชนในพื้นที่ ตามบทบาทหนาที่ของคณะอนุกรรมการระดับอำเภอ (อ.ก.อ.) เปนขอมูลในการ
จัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปของจังหวัด กำหนดใหทุกอำเภอจัดทำ
แผนยุทธศาสตรพัฒนาอำเภอ โดยทั้ง ๘๗๘ อำเภอทั่วประเทศมีแผนยุทธศาสตรพัฒนาอำเภอ 
ครบถวนแลว และกำหนดใหมีการทบทวนแผนยุทธศาสตรพัฒนาอำเภอเปนประจำทุกปตามปฏิทิน
การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำป (คำของบประมาณ) ซึ่งตองดำเนินการ
ในชวงเดือนพฤศจิกายน-เดือนสิงหาคมของทุกป ทั้งนี้ ไดกำหนดเกณฑการจัดทำแผนยุทธศาสตร
พัฒนาอำเภอสำหรับเปนเครื่องมือชี้วัดกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตรพัฒนาอำเภอดังนี้ 

 ๖.๒.๑ การทบทวนแผนยุทธศาสตรพัฒนาอำเภอ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ เพื่อกำหนด
กรอบยุทธศาสตรพัฒนาอำเภอประจำป โดยจัดประชุมคณะอนุกรรมการระดับอำเภอเพื่อทบทวน
แผนยุทธศาสตรพัฒนาอำเภอ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ และกำหนดกรอบยุทธศาสตรพัฒนาอำเภอ
ประจำป รวมทั้งดำเนินการแจงกรอบยุทธศาสตรฯ ใหคณะกรรมการหมูบาน (กม.) ทราบ 

 ๖.๒.๒ การกลั่นกรองและบูรณาการแผนระดับอำเภอ โดยคณะอนุกรรมการระดับ
อำเภอซึง่มกีารทบทวนแผนพฒันาหมูบานโดยคณะกรรมการหมูบาน (กม.) กลัน่กรองและบรูณาการ
แผนยุทธศาสตรพัฒนาอำเภอโดยคณะอนุกรรมการระดับอำเภอ 

 ๖.๒.๓ การใชประโยชนจากแผนยุทธศาสตรพัฒนาอำเภอโดยการจัดส ง 
แผนยุทธศาสตรพัฒนาอำเภอที่ผานกระบวนการทบทวนใหกับจังหวัดสำหรับเปนขอมูลในการจัดทำ
แผนพัฒนาจังหวัดภายในระยะเวลาที่จังหวัดกำหนด และเพื่อใหการบูรณาการบริหารงานอำเภอ 
มีประสิทธิภาพ จึงไดจัดทำโครงการสนับสนุนการบูรณาการการปฏิบัติงานของอำเภอประจำ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานของอำเภอเปนจำนวนเงิน 
๔๑๖,๕๗๕,๐๐๐ บาท แบงเปนจดัสรรใหเปนงบสนบัสนนุการดำเนนิงานของอำเภอจำนวน ๘๗๘ อำเภอ 
รวม ๔,๘๐๖ โครงการ เปนเงิน ๓๕๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท จัดสรรใหที่ทำการปกครองจังหวัด 
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ในการบริหารจัดการและตรวจติดตามการทำงานของอำเภอ จำนวน ๗๕ จังหวัด เปนเงิน 
๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท จดัสรรโดยตรงจากสวนกลางเปนรายกรณตีามความจำเปน จำนวน ๒๔๑ โครงการ 
รวมเปนเงิน ๕๗,๘๗๕,๐๐๐ บาท 

๖.๓ การสนับสนุนการใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) รัฐบาล
สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 
มีการปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และเกิดการพัฒนา ปรับปรุงอยางตอเนื่อง เพื่อ
ใหการปฏิบัติราชการตอบสนองความตองการของประชาชนเหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป 
จึงจำเปนตองมีระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ที่เปนปจจุบันและสม่ำเสมอ เพื่อนำขอมูลไปสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพของการปฏิบัติ
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน จึงไดสนับสนุนใหดำเนิน
โครงการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นขึ้น โดยใหจังหวัด
แตงตั้งคณะทำงาน (Core Team) ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแบบประเมินรวม ๔ ดาน คือ 
ดานการบริหารจัดการ ดานการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ดานการเงินและการคลัง และ 
ดานการบริการสาธารณะ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ๗,๘๕๒ แหง ทั่วประเทศรวมเมืองพัทยาอยางตอเนื่องเปนประจำทุกป และ
เพื่อใหทราบประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงทั่วประเทศ 
เพือ่เปนขอมลูประกอบการสงเสรมิพฒันาประสทิธภิาพการปฏบิตังิานขององคกรปกครองสวนทองถิน่
ใหดียิ่งขึ้น ซึ่งดานบริหารจัดการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองปฏิบัติตามหลักเกณฑการบริหาร
กจิการบานเมอืงทีด่เีพือ่ใหเกดิประโยชนสขุกบัประชาชน โดยมอีงคประกอบการประเมนิ ๗ เปาหมาย 
คือ (๑) การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน (๒) การบริหารราชการเพื่อใหเกิด
ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ (๓) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิง
ภารกจิของรฐั (๔) การลดขัน้ตอนการปฏบิตังิาน (๕) การปรบัปรงุภารกจิของสวนราชการ (๖) การอำนวย
ความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน และ (๗) การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ผลการประเมินองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ผานการประเมินตามเกณฑที่กำหนด 
คือไดคะแนนประเมินไมนอยกวารอยละ ๖๐ จำนวน ๗,๘๑๓ แหง คิดเปนรอยละ ๙๙.๕๒ 
ของจำนวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมด แสดงใหเห็นวาประชาชนมีความเปนอยูที่ดีจากการ
ไดรับบริการจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
๗. การกระจายอำนาจใหองคกรปกครองสวนทองถิน่พึง่ตนเองและตดัสนิใจในกจิการ
ของทองถิ่นไดเอง  

สวนราชการไดดำเนินการในเรื่องการกระจายอำนาจเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
มีความเปนอิสระในการปกครองตนเอง และจัดทำบริการสาธารณะตอบสนองตามความตองการของ
ประชาชนในทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอำนาจ 
ในการจัดเก็บภาษีและรายไดอื่น ๆ เพื่อใหมีรายไดเพียงพอกับรายจายตามอำนาจหนาที่ ซึ่งมีผลการ
ดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้ 

องคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น ผานการ
ประเมินตามเกณฑ 
ที่กำหนด ๗,๘๑๓ แหง 
คิดเปนรอยละ ๙๙.๕๒ 
ของจำนวนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ทั้งหมด แสดงใหเห็นวา
ประชาชนมีความเปนอยู
ที่ดีจากการไดรับบริการ
จากองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
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๗.๑ การสงเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาทองถิ่น โดยได
ดำเนนิโครงการเสรมิสรางความรู ความเขาใจผูบรหิารเทศบาล ในการพฒันาทองถิน่ดวยกระบวนการ
แผนชมุชน โดยจดัอบรมนายกเทศมนตรหีรอืรองนายกเทศมนตรทีีไ่ดรบัมอบหมายจำนวน ๒,๐๐๖ คน 
เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่นโดยการสงเสริมใหมีการจัดทำและนำแผนชุมชนไปสู
กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น และเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ กระทรวงมหาดไทยไดมี
หนังสือถึงผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด แจงใหองคการบริหารสวนตำบล เทศบาล และองคการ
บริหารสวนจั งหวัดสนับสนุนการขับเคลื่ อนแผนชุมชนสูการพัฒนาทองถิ่นและจั งหวัด 
ดวยกระบวนการชมุชน โดย (๑) ใหเทศบาล องคการบรหิารสวนตำบล เปนองคกรอำนวยการบรูณาการ
สงเสริมในการบูรณาการการจัดทำและทบทวนปรับปรุงแผนชุมชนเพื่อใหทันกับสถานการณ 
การเปลี่ยนแปลงของประเทศ (๒) จัดตั้งงบประมาณสนับสนุนกระบวนการแผนชุมชนประจำทุกป 
และ (๓) ใหองคการบริหารสวนจังหวัดพัฒนาศักยภาพ ทักษะ ความรู ผูนำหมูบาน และผูนำชุมชน
ใหเปนแกนนำทีเ่ขมแขง็ และสนบัสนนุใหเกดิเครอืขายความรวมมอืภาคประชาชนในการพฒันาจงัหวดั 

๗.๒ การสงเสริมสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยเมื่อวันที่ 
๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือถึงผูวาราชการจังหวัดเพื่อแจงแนวทางการ
สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดย (๑) สนับสนุน
ใหประชาชนจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน (๒) สนับสนุนการพัฒนาการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน (๓) เทศบาล องคการบริหารสวนตำบล และเมืองพัทยา สามารถสมทบทุนงบประมาณ
กองทุนสวัสดิการชุมชน ดวยความเปนอิสระและศักยภาพการคลัง และ (๔) องคการบริหารสวน
จังหวัด สามารถอุดหนุนงบประมาณใหเทศบาล องคการบริหารสวนตำบล สมทบงบประมาณ
กองทุนสวัสดิการชุมชน 

๗.๓ การจัดตั้งศูนยอำนวยการสงเสริมบทบาทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
ประชาชนในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการพัฒนาชุมชนทองถิ่น (ศพท.) 
โดยจดัทำแนวทางขัน้พืน้ฐานสำหรบัใหองคกรปกครองสวนทองถิน่นำหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
ประยกุตไปใชในการบรหิารงานและพฒันาชมุชน ทัง้นี ้แบงเปนระดบัการบรหิารงานทองถิน่ ระดบัชมุชน 
และระดับครัวเรือน 

๗.๔ การจัดทำและปรับปรุงแกไขกฎหมายและระเบียบการกระจายอำนาจ เพื่อให
สอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดแก (๑) รางพระราชบัญญัติ
ใหใชประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. .... (๒) รางประมวลกฎหมายองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (๓) รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. .... และ (๔) ราง
พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 นอกจากนี้ ไดปรับปรุงแกไขกฎหมายตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจาย
อำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) ในกรณีสำคัญ คือ (๑) กรณีการแกไขปรับปรุง
พระราชบัญญัติที่ไดดำเนินการแลวจำนวน ๓ ฉบับ (๒) กรณีมีคำสั่งมอบอำนาจตามพระราชบัญญัติ
ทีไ่ดดำเนนิการแลวจำนวน ๖ ฉบบั (๓) กรณอียูระหวางการดำเนนิการของหนวยงานจำนวน ๙ ฉบบั 
และ (๔) กรณีที่ยังไมไดดำเนินการของหนวยงานจำนวน ๑๘ ฉบับ รวม ๓๖ ฉบับ รวมทั้งไดจัดทำ
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ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวม ๒ ฉบับ ไดแก 
(๑) ประกาศเรือ่งหลกัเกณฑการสนบัสนนุขององคการบรหิารสวนจงัหวดั เทศบาล และองคการบรหิาร
สวนตำบลในการใหบริการสาธารณะ และ (๒) ประกาศเรื่อง กำหนดอำนาจหนาที่ในการจัดระบบ
บริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด 

 ในดานการมีสวนรวมของประชาชนนั้น คณะกรรมการการกระจายอำนาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (กกถ.) ไดมีมติเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เห็นชอบในหลักการ
ของรางพระราชบัญญัติวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. .... และคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ เห็นวากฎหมาย 
ฉบบัดงักลาวมหีลกัการเชนเดยีวกนักบักฎหมายหลายฉบบั ดงันัน้ เพือ่มใิหมกีฎหมายซำ้ซอนกนัหลายฉบบั 
จึงมีมติใหสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับไปพิจารณาแลวนำเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง 

๗.๕ การจดัทำรางกฎหมายพระราชบญัญตัภิาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสราง พ.ศ. .... มจีดุประสงค
เพื่อปรับปรุงกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและที่ดิน และกฎหมายวาดวยภาษีบำรุงทองที่ไดใชบังคับ
มาเปนเวลานานใหเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน ทั้งในเรื่องฐานภาษี อัตราภาษี และการดำเนิน
การตาง ๆ ใหสอดคลองกบัหลกัการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ ซึง่การบงัคบัใช
กฎหมายนี้ จะชวยใหเกิดความเปนธรรมในการถือครองที่ดิน ลดปญหาการกระจุกตัวของการถือ
ครองที่ดินโดยบุคคลเพียงบางกลุม สงเสริมการใชประโยชนจากที่ดินอยางมีประสิทธิภาพ แกไข
ปญหาที่ดินรกรางวางเปลา รวมทั้งสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีรายไดที่สอดคลองกับ
การใหบริการสาธารณะที่มีคุณภาพในทองถิ่นของตน ซึ่งเปนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
โดยทั่วไป และขณะนี้รางกฎหมายดังกลาวอยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๗.๖ การจัดสรรงบประมาณป พ.ศ. ๒๕๕๓ เปนเงินอุดหนุนใหแกองคกรปกครอง 
สวนทองถิน่ จำนวน ๑๓๙,๘๙๕.๑๘ ลานบาท งบประมาณโครงการภายใตแผนปฏบิตักิารไทยเขมแขง็ 
๒๕๕๕ จำนวน ๓๘,๐๔๖.๔๘ ลานบาท  รวมเปนเงิน ๑๗๗,๙๔๑.๖๖ ลานบาท ทำใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดรับงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
คิดเปนรอยละ ๙.๑๒ สวนป ๒๕๕๔ องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินอุดหนุน 
๑๗๓,๙๐๐ ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ คิดเปนรอยละ ๒๔.๓ 
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พ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๕๓

๑๘๐

๑๖๐

๑๔๐

๑๒๐

๑๐๐

๘๐

๖๐

๔๐

๒๐

๐

พันลานบาท

๑๖๓.๐๗๐ ๑๓๙.๘๙๕

๓๘.๐๔๖

โครงการไทยเขมแข็ง เงินอุดหนุนประจำป

 แผนภูมิแสดงการจัดสรรเงินอุดหนุนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักนายกรัฐมนตรี 

ตารางแสดงรายละเอียดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ตามโครงการแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักนายกรัฐมนตรี 

                       โครงการ จำนวนเงิน

 (ลานบาท)

๑. กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ๓๕,๕๖๓.๖๖

    ๑.๑ ยกระดับคุณภาพการศึกษา ๑,๙๕๐.๓๑ 

    ๑.๒ เงินอุดหนุนตามอำนาจหนาที่ ๒๓,๐๐๐.๐๐ 

    ๑.๓ เพิ่มศักยภาพการบริการสาธารณะ ๑๐,๖๑๓.๓๕ 

๒. กรุงเทพมหานคร ๒,๔๘๒.๘๒ 

    โครงการดานสาธารณสุข พัฒนาแหลงทองเที่ยว 

    ปรับปรุงโรงเรียน พัฒนากรุงเทพมหานคร 

    รวม ๗ โครงการ 
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๘. การสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการดำเนินการตาม 
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของทองถิ่นและระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศในทองถิ่นใหทั่วถึงและ 
เทาเทียมกันทั่วประเทศ 

๘.๑ การใหบริการสาธารณะแกประชาชนอยางมีมาตรฐาน โปรงใส และประชาชน 
มสีวนรวมในการบรหิารจดัการ รฐับาลไดสนบัสนนุการประเมนิผลการจดับรกิารสาธารณะ ๑๑ ดาน 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๗,๘๕๑ แหงทั่วประเทศ ตามโครงการตรวจรับรองมาตรฐาน 
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจำป ๒๕๕๓ ผลการประเมินการจัดบริการ
สาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสรุปวา (๑) องคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญมีการ 
จดับรกิารสาธารณะคอนขางด ีโดยไดคะแนนสงูกวาเกณฑ (รอยละ ๖๐) จำนวน ๖,๙๔๒ แหง คดิเปน
รอยละ ๘๘.๔๒ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมด และ (๒) องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ที่ไดคะแนนการจัดบริการสาธารณะต่ำกวาเกณฑ (รอยละ ๖๐) จำนวน ๙๐๙ แหง คิดเปนรอยละ 
๑๑.๕๘ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมด  

๘.๒ การจดัหาแหลงนำ้เพือ่การอปุโภคบรโิภคใหครวัเรอืนโดยองคกรปกครองสวนทองถิน่ 
รัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณกอสรางระบบประปาหมูบานจำนวน ๑๕๔ แหง มีครัวเรือนไดรับ
ประโยชนจากการใชระบบประปาหมูบานเพื่อการอุปโภคบริโภคจำนวน ๓๔,๒๖๓ ครัวเรือน 
ประชาชนไดรับประโยชน ๑๓๘,๘๔๔ คน 

 
๙. การพัฒนาจังหวัดที่มีความพรอมใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญ 

๙.๑ การยกฐานะใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีขนาดใหญขึ้น ปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับการยกฐานะใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มี
ขนาดใหญขึ้น รวมทั้งสิ้น ๓๒๓ แหง ประกอบดวย (๑) จัดตั้งองคการบริหารสวนตำบลเปนเทศบาล
ตำบล ๓๒๐ แหง (๒) เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลเปนเทศบาลเมือง ๑ แหง (๓) เปลี่ยนแปลง
ฐานะเทศบาลตำบลเปนเทศบาลนคร ๑ แหง และ (๔) เปลีย่นแปลงฐานะเทศบาลเมอืงเปนเทศบาลนคร 
๑ แหง 

๙.๒ การยกฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนรูปแบบพิเศษ คณะกรรมการ 
การกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ไดมมีตเิมือ่วนัที ่ ๓๑ สงิหาคม ๒๕๕๒ และเมือ่วนัที ่
๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เห็นชอบตามขอเสนอของคณะอนุกรรมการการพัฒนารูปแบบการใหบริการ
สาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในลักษณะเครือขายหรือกลุมพื้นที่ และรูปแบบการจัดตั้ง
องคการบริหารจัดการในพื้นที่พิเศษ ในหลักการของรางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนคร
แมสอด พ.ศ. .... และคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ อนุมัติหลักการราง 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครแมสอด พ.ศ. .... ตามที่คณะกรรมการการกระจาย
อำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเสนอ ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาของสำนักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกา 
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๙.๓ การถายโอนภารกิจของหนวยงานราชการสวนกลางและ/หรือสวนภูมิภาคไปสู
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดใหสวนราชการ ๓๗ กรม ๑ สวนราชการอิสระ 
(สำนักงานตำรวจแหงชาติ) และ ๑ รัฐวิสาหกิจ (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย) ใน ๑๕ กระทรวง 
ถายโอนภารกิจ จำนวนภารกิจ ๔๔ ภารกิจ ๑๑๔ กิจกรรมและโครงการ ใหแกองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น ผลการดำเนินการถายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ดังกลาวจนถึงปลายป ๒๕๕๓ 
มีดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
๑๐. การพัฒนาระบบงานภาครัฐโดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และ
จริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐควบคูไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทำงาน
เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

๑๐.๑ การแกไขปญหาการทุจริต รัฐบาลไดวางกติกาในการทำงานเพื่อเปนแนวทางการ
ทำงานรวมกันของคณะรัฐมนตรี โดยเนนย้ำถึงความจำเปนที่รัฐบาลตองตระหนักวาเขามาบริหาร
บานเมืองในภาวะที่เปนวิกฤต ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และไมไดเขามาในภาวะเลือกตั้ง
ทั่วไป สิ่งที่มอบหมายไว ๙ แนวทาง โดยเฉพาะในเรื่องการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต 
อยางเครงครดั เปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในการดำเนนิการ โดยมกีารดำเนนิการตรวจสอบการ
ทุจริตที่สำคัญ อาทิ การตรวจสอบกรณีทุจริตโครงการชุมชนพอเพียง การเรงรัดการตรวจสอบปญหา
การทุจริตของภาครัฐแลวจำนวน ๑,๘๒๐ เรื่อง จำนวนเงินเสียหายจำนวน ๕,๒๔๗.๐๗ ลานบาท 
(เปนเรื่องที่รับใหมจำนวน ๓๓๕ เรื่อง จำนวนเงินที่เสียหาย รวม ๑,๗๕๔.๔๘ ลานบาท) สามารถ
เรงรัดติดตามไดจำนวนเงิน ๑๗.๙๗ ลานบาท โดยมีการลงโทษผูกระทำผิดทางวินัยโดยการ 
ไลออกจำนวน ๒๓ ราย ปลดออกหรอืเลกิจางจำนวน ๑๐ ราย ตกัเตอืน ตดัเงนิเดอืน ลดขัน้เงนิเดอืน
จำนวน ๓๐ ราย และมีเรื่องเขาสูกระบวนการพิจารณาคดีของอัยการหรือศาลจำนวน ๔๐ ราย และ
ไมมีการดำเนินคดีทางอาญาหรือไมใชกรณีทุจริต และอื่น ๆ จำนวน ๒๗ ราย 

๑. ภารกิจที่สามารถถายโอนไดทันที ๕๖ - ๔ ๑๔ ๓๘ 

๒. ภารกจิทีต่องผานการประเมนิความพรอม ๑๐ ๑ ๕ ๔ - 

๓. ภารกิจที่มอบอำนาจอนุญาต ๘ - - - ๘ 

๔. ภารกจิทีต่องปรบัปรงุและแกไขกฎหมาย ๔๐ ๑๙ ๑๐ - ๑๑ 

                    รวม ๑๑๔ ๒๐ ๑๙ ๑๘ ๕๗ 

ประเภทภารกิจ งาน 
หรือกิจกรรม 

ยังไม 
ดำเนินการ 

อยูระหวาง 
ดำเนินการ 

ทยอยถายโอน ถายโอนแลว 

ตารางแสดงผลการดำเนินการถายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอน 
การกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

C_7_110-141.indd   124 4/27/11   11:53:47 AM



รายงานแสดงผลการดำเนินการ 
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ  

รัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ปที่สอง (วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓) 

รายงานแสดงผลการดำเนินการ 
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ  

รัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ปที่สอง (วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓) 
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ  

รัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ปที่สอง (วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓) 
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ  

125

แน
วน

โย
บ

าย
ดา

น
กา

รบ
ริห

าร
รา

ชก
าร

แผ
น

ดิน

 นอกจากนี้ รัฐบาลยังไดวางมาตรการในการปองกันการทุจริตและสรางความโปรงใส
ในการจดัซือ้จดัจางภาครฐั โดยปรบัปรงุ แกไขระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตรวีาดวยการพสัดดุวยวธิกีาร
ทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อใหเปนมาตรฐานสากล เกิดความสะดวกในการนำไปปฏิบัติ 
รวมทั้งเพื่อใหเกิดความโปรงใสและงายตอการตรวจสอบของภาคประชาชน และออกระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดใหมีคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) ประกอบดวย บุคคลจาก ๒ ภาคสวน คือ ภาคราชการ และ 
ภาคประชาชน ซึ่งมาจากการสรรหาของจังหวัดและอำเภอ ไดแก ผูแทนภาคประชาสังคม ผูแทน
สมาชิกสภาทองถิ่น และผูแทนภาคธุรกิจเอกชน เปนกรรมการ เพื่อทำหนาที่สอดสองและเสนอแนะ 
การปฏิบัติภารกิจของหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐในจังหวัดใหใชวิธีการบริหารกิจการ 
บานเมืองที่ดี ซึ่งนับเปนองคกรตรวจสอบภาคประชาชนที่มีกฎหมายรองรับเปนครั้งแรก  

 โดยปจจุบันไดมีการประกาศรับรองรายชื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดจำนวน 
๗๕ คณะ รวมจำนวนผูเขามามีสวนรวม ๑,๑๔๙ คน ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศแลว และอยูระหวาง
การยกรางพระราชบญัญตัมิาตรการของฝายบรหิารในการปองกนัและปราบปรามการทจุรติ (ฉบบัที ่ ..) 
พ.ศ. .... เพื่อใชเปนมาตรการในการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงานของหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ 

 ในป ๒๕๕๓ จากการประชุมโครงการความรวมมือสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
เพื่อประเทศไทยใสสะอาด เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ นายกรัฐมนตรีมอบหมายใหสำนักงาน 
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการศึกษาแนวทางและมาตรการเพื่อลดปญหาทุจริต และจากการ
ประชุมรวมกันระหวางนายกรัฐมนตรีกับคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเมื่อวันที่ ๒ เมษายน 
๒๕๕๓ ไดมีมติเห็นชอบใหสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการดำเนินการโครงการปองกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจางของทางราชการ โดยใหมีการจัดทำขอตกลง
รวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐนำรองและภาคเอกชน วาจะไมมีการเรียกรับเงินหรือของกำนัลและ
การใหสินบนตอกันอยางสิ้นเชิงเพื่อเปนการสรางความโปรงใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง อีกทั้ง
ทำใหประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไววางใจในการบริหารราชการแผนดิน ตอมา 
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ เห็นชอบโครงการดังกลาว เปนโครงการหนึ่ง
ของมาตรการดำเนนิงานในการปองกนัและแกไขปญหาทจุรติคอรรปัชนัของคณะกรรมการขบัเคลือ่น
ยทุธศาสตรชาตวิาดวยการปองกนัและปราบปรามการทจุรติภาครฐั โดยมผีลการดำเนนิงานทีส่ำคญั คอื 

 ๑๐.๑.๑ จัดพิธีลงนามประกาศเจตนารมณรวมกัน ๓ ฝาย เพื่อการตอตานการ 
ทุจริตคอรรัปชันในกระบวนการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ระหวางนายกรัฐมนตรี ประธานสภาหอการคา
แหงประเทศไทย และประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ในการ
ประชุมนานาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต ครั้งที่ ๑๔ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ 

 ๑๐.๑.๒ สงเอกสารเชญิชวนไปยงัหนวยงานภาครฐัระดบักระทรวงเพือ่ขอความรวมมอื
ใหประสานกับหนวยงานในสังกัดที่สนใจเขารวมเปนหนวยงานนำรอง ทั้งนี้ มีหนวยงานภาครัฐ 
ตอบรับเปนหนวยงานนำรองรวมทั้งสิ้น ๑๔ หนวยงาน ประกอบดวย หนวยงานระดับกรม 
๑๒ หนวยงาน รัฐวิสาหกิจ ๑ หนวยงาน และองคการมหาชน ๑ หนวยงาน โดยไดมีการคัดเลือก

โครงการปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจางของทาง
ราชการ มีการจัดทำขอตกลงรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐนำรองและภาค
เอกชน วาจะไมมีการเรียกรับเงินหรือของกำนัลและการใหสินบนตอกัน 
อยางสิ้นเชิงเพื่อสรางความโปรงใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง อีกทั้งทำให
ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไววางใจในการบริหารราชการแผนดิน 
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โครงการจัดซื้อจัดจางเขารวมโครงการจำนวน ๑๔ โครงการ รวมมูลคาวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 
๒,๖๕๗,๒๗๔,๘๕๐ บาท 

๑๐.๒ การดำเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐนำแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตไปใชเปนกรอบทิศทาง
การประสานความรวมมือในการดำเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริต และแปลงยุทธศาสตร
ไปสูการปฏิบัติ โดยกำหนดเพิ่มไวในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป และแผนปฏิบัติราชการประจำป 
ซึ่งหนวยงานตาง ๆ ไดมีการดำเนินการที่สำคัญ เชน ติดตามและประเมินผลการนำยุทธศาสตรชาต ิ
วาดวยการปองกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครฐัโดยกำหนดเปนตวัชีว้ดัตามคำรบัรองการปฏบิตัิ
ราชการของสวนราชการประจำป ๒๕๕๒-๒๕๕๓ เปนตน 

๑๐.๓ โครงการจัดทำแผนพัฒนาความซื่อตรงแหงชาติ รัฐบาลไดสนับสนุนโครงการ 
จดัทำแผนพฒันาความซือ่ตรงแหงชาตขิองคณะกรรมการศกึษาตรวจสอบเรือ่งการทจุรติและเสรมิสราง
ธรรมาภิบาล วุฒิสภา ซึ่งในป ๒๕๕๓ ไดมีการจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นทั้งจากประชาชน 
ภาคประชาสังคม หนวยงานภาครัฐและภาคการเมืองเพื่อนำมาประกอบการจัดทำแผนพัฒนา 
ความซือ่ตรงแหงชาตจิำนวน ๒ ครัง้ นอกจากนีก้ระทรวงยตุธิรรมไดดำเนนิการพฒันาคณุธรรม จรยิธรรม 
ของเจาหนาทีข่องรฐัโดยการสรางความเขาใจในบทบาทภารกจิ หนาที ่และพระราชบญัญตัมิาตรการ
ของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ใหกับหนวยงานภาครัฐ 
และประชาชน การปลูกจิตสำนึกในการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชัน และการสราง
ความรวมมอื สรางเครอืขายในการปองกนัและปราบปรามการทจุรติคอรรปัชนัในชวงทีร่ฐับาลเขามา 
บริหารประเทศมาอยางตอเนื่อง 

 
๑๑. สงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติราชการ 

การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ คณะรัฐมนตรีไดพิจารณาเรื่องการประเมิน
ความคุมคาการปฏิบัติภารกิจของรัฐ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ และมีมติมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) รับไปพิจารณาในรายละเอียดรวมกับสำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อจัดทำตัวชี้วัดการประเมินความคุมคาการ
ปฏิบัติภารกิจของรัฐและใชเปนตัวชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติราชการของแตละหนวยงาน โดยให
ยกเลิกตัวชี้วัดเดิมที่ไมจำเปนและใหดำเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน แลวแจงผลใหสำนัก 
งบประมาณทราบเพื่อดำเนินการใหหนวยงานตาง ๆ ถือปฏิบัติและใชเปนตัวชี้วัดประกอบการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตอไป 
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๑๒. การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐไปสูระบบที่เปนสากลและมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนภาครัฐมีกำลังคนที่มีความรู ความสามารถ เหมาะสมกับ
ความตองการและสอดคลองกับภารกิจภาครัฐและนโยบายการพัฒนาประเทศ 

๑๒.๑ ระบบการติดตามผลการบังคับใชพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๑  รัฐบาลไดสนับสนุนใหดำเนินการติดตามผลการบังคับใชพระราชบัญญัติในสวนของ 
อนุบัญญัติที่ออกตามมาตราหลักและเปนอนุบัญญัติที่ออกภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๒ (ไมรวม
บทเฉพาะกาลทีม่สีภาพบงัคบัชัว่คราวและไมรวมอนบุญัญตัทิีอ่อกกอนกฎหมายลกัษณะ ๔ ใชบงัคบั) 
โดยวิธีประชุมรับฟงความเห็นสวนราชการในสวนกลางและการสำรวจโดยใชแบบสอบถามความเห็น
สวนราชการ มผีูตอบแบบสอบถามจำนวนทัง้สิน้ ๑,๑๘๙ ฉบบั แยกเปนสวนกลางจำนวน ๑๐๐ ฉบบั 
(จาก ๙๓ กรม) และสวนภูมิภาค ๑,๐๘๙ ฉบับ (จาก ๖๐ จังหวัด) และระดมสมองผูทรงคุณวุฒิ 
เพื่อใหไดความเห็นและขอแนะนำในมุมมองตาง ๆ เพิ่มเติมจากความเห็นของสวนราชการ 
เพื่อประโยชนในการจัดทำขอเสนอแนวนโยบายพัฒนาระบบกลไกและกฎหมายลูกที่จะสนับสนุน
ใหการบริหารทรัพยากรบุคคลเกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑๒.๒ การพฒันาระบบและเครือ่งมอืการบรหิารทรพัยากรบคุคล ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
รัฐบาลไดมุงเนนการดำเนินการเตรียมความพรอมใหสวนราชการเพื่อใหสามารถนำหลักเกณฑและ 
วธิกีารประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ และการเลือ่นเงนิเดอืนรปูแบบใหมไปปรบัใชไดจรงิ รวมทัง้การ
พัฒนาระบบเงินเดือน คาตอบแทน และสิ่งจูงใจ เพื่อพัฒนาระบบคาตอบแทน ในราชการพลเรือน 
ซึ่งเปนกลไกสำคัญในการดึงดูดและเสริมสรางแรงจูงใจผูมีความรูความสามารถในการปฏิบัติราชการ
ใหมีความเหมาะสมเปนธรรม สอดคลองกับลักษณะงานและสายอาชีพ และสามารถเทียบเคียงกับ
อัตราคาตอบแทนของตลาดแรงงานได ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ไดแก (๑) การปรับบัญชีเงินเดือน
ขั้ นต่ ำขั้ นสู งของข า ราชการพล เรื อนสามัญและบัญชี อั ต รา เ งิ น เดื อนข า ราชการและ 
เจาหนาที่อื่นของหนวยงานของรัฐ โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ อนุมัติ 
หลักการรางพระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวกับการปรับบัญชีเงินเดือน คาจาง และคาตอบแทนรายเดือน
ของบุคลากรภาครัฐรวม ๙ ฉบับ และบัญชีคาตอบแทนของประธานกรรมการและกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ (๒) การปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ (๓) การกำหนดอัตราเงินเพิ่มตาม และ 
(๔) การเสริมสรางคุณภาพชีวิตขาราชการพลเรือนสามัญ โดยไดกำหนดและเสนอยุทธศาสตรการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕ 

๑๒.๓ การพฒันานวตักรรมการสรรหาและเลอืกสรร ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ รฐับาล
ไดสนับสนุนการสรางนวัตกรรมเพื่อการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพที่สำคัญ ดังนี้ (๑) สรางและ
พัฒนาเครื่องมือประเมินบุคคลเขาสูตำแหนงดวยการสรางขอสอบใหมจำนวน ๑,๙๐๓ ขอ สนับสนุน
แบบทดสอบดานวิภาววิสัยจำนวน ๑๙ สวนราชการ มีผูเขารับการทดสอบ ๕๐๒ ราย (๒) พิจารณา
รับรองคุณวุฒิ โดยใหบริการพิจารณาคุณวุฒิผูสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาภายในประเทศ 
จำนวน ๗๖๙ ราย พิจารณาคุณวุฒิผูสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาในตางประเทศจำนวน 
๑๑๘ ราย รับรองหลักสูตรจากสถานศึกษาภายในประเทศที่ไดรับการรับรองจำนวน ๘๘๕ หลักสูตร 
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และตอบขอหารือเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษาใหกับประชาชนทางเว็บไซตสำนักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน จำนวน ๗๘๙ ราย และ (๓) เผยแพรขอมูลดานการสรรหาและเลือกสรร 
ทางศูนยรวมขอมูลขาวสารการสอบที่ เว็บไซต www.ocsc.go.th และที่ www.job.ocsc.go.th 
โดยประชาชนและผูสนใจสามารถเขามาคนหาขอมูลการสมัครงานและตำแหนงงานวางในภาค
ราชการได ซึ่งปจจุบันมีสมาชิกจำนวน ๑๓๒,๖๒๔ รายโดยเปนสมาชิกใหมของป ๒๕๕๓ จำนวน 
๑๓,๑๐๒ ราย นอกจากนี้ไดใหบริการแกสวนราชการประกาศรับสมัครงาน ๒๗๑ หนวยงาน 
๖๔๐ ชื่อตำแหนง ตำแหนงวาง ๒,๖๘๖ อัตรา 

๑๒.๔ การวางแผนการใชกำลังคนภาครัฐ ตั้งแตป ๒๕๕๒ จนถึงปจจุบัน รัฐบาลใหความ
สำคัญกับการใชกำลังคนภาครัฐเปนไปอยางคุมคาประหยัด (Economy) เต็มศักยภาพไดประโยชน
สูงสุด (Utilization) สอดคลองกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลแนวใหม โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์
ตอภารกิจของรัฐและประโยชนสุขของประชาชน ไดแก (๑) กำหนดมาตรการบริหารกำลังคนภาครัฐ 
(พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖) (๒) กำหนดมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของสวนราชการ (โครงการเกษียณ
อายุกอนกำหนด) ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (๓) กำหนดดัชนีชี้วัดสุขภาพทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
ที่สงผลตอสุขภาวะดานรางกาย/จิตใจของบุคลากร (๔) พัฒนาและปรับปรุงระบบพนักงานราชการ 
โดยจัดประชุมเพื่อรับฟงความเห็นและสรางความเขาใจเกี่ยวกับสาระสำคัญของแนวทางการพัฒนา
ระบบพนกังานราชการ โดยเฉพาะเรือ่งระบบสารสนเทศพนกังานราชการ (Government Employee 
Information System: GEIS) ซึ่งจะใหเริ่มจัดทำฐานขอมูลดังกลาวในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
และ (๕) พัฒนาระบบ หลักเกณฑ กลไกในการตรวจสอบการใชตำแหนง เครื่องมือที่ใชในการ 
ตรวจสอบ และคูมือ แนวทาง การตรวจสอบการใชตำแหนงงานของตำแหนงประเภทวิชาการ ระดับ
เชี่ยวชาญหรือระดับทรงคุณวุฒิ ตำแหนงผูตรวจราชการกรมหรือผูตรวจราชการกระทรวง และ
ตำแหนงประเภททั่วไปหรือระดับอาวุโส 

๑๒.๕ การพัฒนาระบบบริหารกำลังคนในตำแหนงที่มีความสำคัญตอยุทธศาสตร 
การพัฒนาประเทศ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ รัฐบาลไดสนับสนุนการดำเนินการที่สำคัญ ไดแก 
(๑) พฒันาระบบบรหิารจดัการทรพัยากรบคุคลทีม่สีมรรถนะสงู (High Performance and Potential 
System: HiPPS) (๒) พัฒนาระบบการวางแผนความกาวหนาในสายอาชีพดวยการพัฒนารูปแบบ 
(Model) การวางแผนพัฒนาทางกาวหนาในสายอาชีพเพื่อสรางความตอเนื่องในการปฏิบัติราชการ 
(Career Development and Succession Planning) เพื่อใหเปนแนวทางการจัดทำ Career 
Path และ Succession Plan และ (๓) การพัฒนาการบริหารงานบุคคลตามระบบเปด ไดแก จัดทำ
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการแตงตั้งขาราชการพลเรือนใหดำรงตำแหนงประเภท
บริหารและประเภทอำนวยการ การจัดทำแนวทางปฏิบัติการคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญ 
ขึ้นแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทบริหารและประเภทอำนวยการระดับสูง และการพัฒนาเครื่องมือ
ประเมินสมรรถนะสำหรับตำแหนงประเภทบริหารแบบใหม จัดทำขอเสนอระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตำแหนงประเภทบริหาร และจัดทำกรณีศึกษาเกี่ยวกับการคัดเลือกขาราชการ 
เพื่อแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทบริหาร 
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๑๒.๖ การบรหิารจดัการกำลงัคนภาครฐัเพือ่อนาคต ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ รฐับาล
ไดสนบัสนนุการดำเนนิการทีส่ำคญั ดงันี ้(๑) จดัสรรทนุรฐับาลไปแลว จำนวน ๔๕๕ ทนุ จากเปาหมาย
จำนวน ๕๐๐ ทุน (๒) สรรหาผูรับทุนรัฐบาล โดยโอนทุนพัฒนาผูนำคลื่นลูกใหม ใหทุนขาราชการ 
ผูมีผลสัมฤทธิ์สูง จำนวน ๔ ทุน (๓) สรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ ไดดำเนินการสอบ
แขงขันภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) เพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ ประจำป ๒๕๕๒ 
(ดำเนินการปงบประมาณ ๒๕๕๓) มีผูสอบผานระดับ ปวช. จำนวน ๒,๘๓๘ ราย และดำเนินการ
สอบแขงขนัภาคความรูความสามารถทัว่ไป (ภาค ก.) เพือ่บรรจบุคุคลเขารบัราชการ ประจำป ๒๕๕๓ 
จำนวน ๑ ครั้ง มีผูสมัครสอบ ๖๒๐,๐๕๘ ราย และ (๔) การดูแลจัดการศึกษานักเรียนไทย 
ในตางประเทศ อาทิ ทุนเลาเรียนหลวง เปนตน รวม ๕,๓๗๖ คน นอกจากนี้ ไดจัดกิจกรรม 
เพื่อเตรียมความพรอมการเปนนักเรียนทุนรัฐบาลและการเสริมสรางทัศนคติที่ดีตอระบบราชการ 
ที่นักเรียนจะกลับมารับราชการชดใชทุนดวย 

๑๒.๗ การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และรักษาจรรยาของขาราชการและเจาหนาที่
ของรัฐ ตั้งแตป ๒๕๕๒ จนถึงปจจุบัน รัฐบาลไดสนับสนุนใหดำเนินการเสริมสรางขาราชการและ 
เจาหนาที่ของรัฐใหมีความรู ความเขาใจคุณธรรม จริยธรรม และรักษาจรรยาขาราชการจนสามารถ
นำไปใชในการปฏบิตังิานไดอยางมปีระสทิธภิาพ โดย (๑) จดัพธิถีวายสตัยปฏญิาณเพือ่เปนขาราชการ
ที่ดีและพลังของแผนดิน เพื่อถวายเปนราชสักการะแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ 
ใหขาราชการไดแสดงความมุงมัน่แนวแนทีจ่ะเปนขาราชการทีด่แีละพลงัของแผนดนิ โดยปฏบิตัหินาที่
ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะขาของแผนดินใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนและประเทศชาติสืบไป 
(๒) การจดัทำประมวลจรยิธรรมขาราชการพลเรอืน (๓) การจดัทำจรรยาขาราชการ (๔) การสงเสรมิ
คานิยมรักความซื่อสัตย สุจริต และเสริมสรางจริยธรรม เพื่อรณรงคและเผยแพรประชาสัมพันธ อาทิ 
การจัดทำหนังสือเผยแพร เรื่อง “ขาราชการ ขาของแผนดิน ตองเปน คนดี คนเกง” เปนตน และ 
(๕) การพฒันาบคุลากรภาครฐัใหมคีณุธรรมจรยิธรรม และอดุมการณการทำงานดวยความซือ่สตัย สจุรติ 

๑๒.๘ การเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงานสงเสริมคานิยมรักความซื่อสัตย 
สุจริต และการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ตั้งแตป ๒๕๕๒ 
จนถึงปจจุบัน รัฐบาลไดสนับสนุนใหดำเนินการเสริมสรางขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐใหมีความรู
ความเขาใจในหลักการจัดทำมาตรฐานความโปรงใส และมีแนวทางการปฏิบัติงานที่มีความโปรงใส
เปนธรรมและสามารถตรวจสอบได โดย (๑) กำหนดมาตรฐานความโปรงใสและเกณฑการประเมิน
ตัวชี้วัดมาตรฐานความโปรงใสของสวนราชการ และ (๒) เสริมสรางความรู และสงเสริมการจัดทำ
มาตรฐานความโปรงใสแกสวนราชการ 

๑๒.๙ การดำเนินการเรื่องวินัย การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของและการเสริมสราง
ความเขมแข็งใหกับผูปฏิบัติงาน รัฐบาลไดสนับสนุนการดำเนินการ ดังนี้ (๑) ดำเนินการทางวินัย 
โดยดำเนนิการตอบรบัทราบรายงานการดำเนนิการทางวนิยัจำนวน ๓๖๔ เรือ่ง ตอบขอหารอืทางวนิยั 
จำนวน ๑๓๐ เรื่อง แจงเรื่องรองเรียนจำนวน ๒๔ เรื่อง และขอทราบขอเท็จจริงจำนวน ๖ เรื่อง 
รวมทั้งดำเนินการตอบขอหารือเกี่ยวกับกฎหมาย ตรวจรางสัญญาขอตกลงตาง ๆ ของหนวยงาน
ภายในและสวนราชการตาง ๆ จำนวน ๑๕๐ เรื่อง (๒) ศึกษาปญหาและสาเหตุเกี่ยวกับกรณีละทิ้ง
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หนาทีร่าชการ เพือ่กำหนดแนวทางการกำหนดเครือ่งมอืและกลไกในการเสรมิสรางวนิยัในเรือ่งดงักลาว 
โดยไดกำหนดกรอบการศึกษาและดำเนินการรวบรวมขอมูลการกระทำผิดวินัยกรณีละทิ้ง 
หนาที่ราชการตั้งแต ป ๒๕๔๗-๒๕๕๑ รวม ๕ ป และ (๓) เสริมสรางความเขมแข็งใหกับผูปฏิบัติงาน
ดานวินัย อาทิ จัดอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยแกบุคลากรที่ทำงานดานวินัยและนิติกร 
ของแตละสวนราชการรวม ๒ ครั้ง และจัดสัมมนาผูทรงคุณวุฒิเรื่องการเสริมสรางวินัยขาราชการ 
เพื่อหากรอบแนวทางการเสริมสรางวินัยขาราชการในมิติมุงเนนใหผูบังคับบัญชาใชวิธีการเสริมสราง
และปองกันมิใหขาราชการกระทำผิดมากกวาการปราบปราม เปนตน 
 
๑๓. การบังคับใชกฎหมายที่มีอยูใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางเปนธรรมในสังคม  

รัฐบาลไดเรงรัดตรวจสอบขอเท็จจริงและดำเนินคดีอยางทันทวงทีในหลายกรณี เพื่อให 
การบงัคบัใชกฎหมายเกดิผลอยางเปนรปูธรรมและดำรงไวซึง่ความเปนธรรมในสงัคม ซึง่ผลการดำเนนิงาน
ที่สำคัญมีดังนี้  

๑๓.๑ การตรวจสอบกรณีเหตุเพลิงไหมสถานบริการซานติกาผับ รัฐบาลไดมอบหมาย
สำนกังานคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั (สำนกังาน ป.ป.ท.) ใหดำเนนิการ
ตรวจสอบกรณีเหตุเพลิงไหมสถานบริการซานติกาผับ โดยมีมติใหแจงผลการตรวจสอบเบื้องตน 
ใหกรมสอบสวนคดีพิเศษ ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยผล
การตรวจสอบตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๒ พบวามีเจาหนาที่เขาขายทำผิดวินัย
รายแรง ๓ ราย คือ นายตรวจอาคาร หัวหนากลุมงานอาคาร และหัวหนาฝายรักษาความปลอดภัย 
ซึ่งเปนผูรับผิดชอบขณะนั้น โดยปจจุบัน ๒ ใน ๓ ราย เกษียณอายุราชการไปแลว 

๑๓.๒ การตรวจสอบกรณีทุจริตนมโรง เรียน 
รัฐบาลไดมอบหมายสำนักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ซึ่งไดแตงตั้งคณะกรรมการ
ปฏบิตักิารรวม ๑๐ คณะ เพือ่ดำเนนิการตรวจสอบขอเทจ็จรงิ
ตามเขตพืน้ทีร่บัผดิชอบนมโรงเรยีนตามอำนาจหนาที ่ โดยพบวา
ผูเสนอราคาสมยอมกนัเองกอนยืน่ประมลู และเมือ่ยืน่ประมลูแลว
จะผูกขาดเพียงรายเดียว ปจจุบันรัฐบาลไดสั่งยกเลิกนโยบาย
และแนวทางการจัดซื้อนมโรงเรียนโดยมีการดำเนินการไดโดย
ไมจำกัดเขตพื้นที่การจำหนายซึ่งทำใหนักเรียนมีทางเลือก 
ในการดื่มนมที่มีคุณภาพมากขึ้น  

๑๓.๓ การตรวจสอบกรณีการดำเนินงานของกอง
ทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.) ผลการดำเนินงาน
ประจำป ๒๕๕๑ ประสบภาวะขาดทุน โดยผลการตรวจสอบ

พบวาการขาดทนุดงักลาวเปนเพยีงการขาดทนุทางบญัชแีละการขาดทนุกำไร ซึง่ไมกระทบกบัเงนิตน
ของสมาชิก 
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๑๓.๔ การตรวจสอบลานมันสำปะหลังแปรรูปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ แหง มูลคา
การทุจริตประมาณ ๗๐๐ ลานบาท จุดที่เขาทำการจับกุม คือ ลานมันชัยมงคล ลานมันศิริพืชผล 
ลานมันชัยเจริญพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการลงตัวเลขจำนวนมันสำปะหลังที่รับจำนำไมตรง
กับความเปนจริงเพื่อใหเกษตรกรนำเอกสารไปขึ้นเงินกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร (ธ.ก.ส.) และมีการออกหมายเรียกเจาหนาที่ของรัฐ ๒๐ นาย มารับทราบขอกลาวหาเพื่อ
ดำเนินคดีตอไป 

๑๓.๕ การดำเนนิคดกีบัเครอืขายอาชญากรรมขามชาตเิชือ้สายโรฮงิญา พบเปนเครอืขาย
คาแรงงานและคามนุษย และหาผลประโยชนระหวางประเทศ ปลอมแปลงเอกสารใหกลุม 
อัลกออิดะหใหเขาไปกอวินาศกรรมถลมตึกเวิลดเทรดเซ็นเตอร ขณะนี้คดีอยูในระหวางการพิจารณา
ของศาล 

๑๓.๖ การดำเนินการเกี่ยวกับสินคาละเมิดทรัพยสินทางปญญา กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
กระทรวงยุติธรรม สงเจาหนาที่เขาตรวจคนจับกุมผูตองหาพรอมของกลางเปนยากระตุนสมรรถภาพ
ทางเพศปลอมเครื่องหมายการคา (VIAGRA และ CIALIS) จำนวน ๖,๓๒๘ เม็ด รวมมูลคากวา 
๑.๘ ลานบาท (๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๒) เปนนโยบายสำคัญที่ตองเรงดำเนินการเกี่ยวกับสินคาละเมิด
ทรัพยสินทางปญญา เพื่อวัตถุประสงคที่จะถอนชื่อประเทศไทยออกจากบัญชีประเทศที่ถูกจับตามอง
เปนพิเศษในเรื่องการละเมิดทรัพยสินทางปญญา (PWL- Priority Watch List) 

 
๑๔. การแกไขกฎหมาย ยกเลิกอายุความคดีทุจริต  

ตั้งแตป ๒๕๕๒ จนถึงปจจุบัน รัฐบาลไดใหความสำคัญในการแกไขกำหนดเวลารองทุกข 
ในกรณคีวามผดิอนัยอมความได และยกเลกิอายคุวามฟองคด ีและอายคุวามลวงเลยการลงโทษสำหรบั
ความผิดบางกรณีเกี่ยวกับการปกครองและการยุติธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งการยกเลิกอายุความคดี
ทุจริต ซึ่งจะสงผลทำใหคดีทุจริตไมมีอายุความอีก และรัฐบาลไดตระหนักดีวามีความจำเปนที่จะตอง
ทำใหผูกระทำผิดสำนึกวาแมเวลาจะผานไปนานเทาใดก็ตาม ผูกระทำความผิดตองรับผิดชอบตอการ
กระทำของตนเองดวยการรบัโทษตามกฎหมาย ซึง่คณะรฐัมนตรไีดมมีตเิมือ่วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ 
เห็นชอบรางแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปราม 
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งขณะนี้ยังอยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
๑๕. การพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหมีความเปนมืออาชีพเพื่อนำพาประเทศไปสู 
การพัฒนาที่ยั่งยืน  

ตั้งแตป ๒๕๕๒ จนถึงปจจุบัน รัฐบาลไดดำเนินการ ดังนี้ (๑) ดูแลจัดการศึกษานักเรียนทุน
รัฐบาลประเภทตาง ๆ ๔,๑๒๐ คน และดูแลจัดการศึกษาขาราชการลาศึกษา ฝกอบรมและทุนอื่น ๆ 
รวม ๑,๓๖๕ คน (๒) พัฒนาขาราชการพลเรือน อาทิ จัดทำยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการ
พลเรอืน พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖ ใหสอดคลองตามพระราชบญัญตัริะเบยีบขาราชการพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
พัฒนาผูนำที่มีวิสัยทัศนและคุณธรรมในภาครัฐ โดยดำเนินการฝกอบรมนักบริหารระดับสูงหลักสูตร 
“ผูนำที่มีวิสัยทัศนและคุณธรรมในภาครัฐ” เสริมสรางเครือขายดานการพัฒนาขาราชการ 
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กับประเทศในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN) โดยการพัฒนาขาราชการเทียบเทานักบริหารระดับกลาง
จากกลุมประเทศอาเซียนและภูฏานจำนวน ๑๑ คน เสริมสรางประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของขาราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยใชเงินกูเพื่อปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ (Structural 
Adjustment Loan: SAL) เพื่อมุงชวยเหลือ เยียวยา และฟนฟูสภาพจิตใจขาราชการที่ปฏิบัติหนาที่
ในจังหวัดชายแดนภาคใต เปนตน 
 
๑๖. การจัดหาพัสดุดวยการประมูลผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Auction)  

ตัง้แตวนัที ่๑ ตลุาคม ๒๕๕๓ ถงึวนัที ่๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๓ มกีารประมลูรวมทัง้สิน้ ๕,๐๖๔  ครัง้ 
วงเงินงบประมาณรวม ๖๗,๑๗๗.๒๙ ลานบาท ผลการจัดซื้อจัดจางดวยวิธี e-Auction เปนจำนวน 
๖๓,๑๗๗.๒๙ ลานบาท สามารถประหยัดเงินงบประมาณได ๔,๐๐๘.๐๖ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๖ 

 
๑๗. ขอบังคับกระทรวงการคลังวาดวยจรรยาของขาราชการการเมืองในสังกัด
กระทรวงการคลังและผูบริหารกระทรวงการคลัง  

เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ รัฐบาล โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เปนประธาน
พิธีการลงนามขอบังคับกระทรวงการคลังวาดวยจรรยาของขาราชการการเมืองในสังกัดกระทรวง
การคลัง และขอบังคับกระทรวงการคลังวาดวยจรรยาของผูบริหารกระทรวงการคลัง เพื่อปองกัน
การขดัหรอืแยงระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม พ.ศ. ๒๕๕๓ ทัง้นี ้เพือ่ใหการปฏบิตัิ
หนาที่ราชการของขาราชการการเมืองและขาราชการระดับผูบริหารกระทรวงการคลังเปนไปดวย
ความโปรงใส มีความซื่อสัตยสุจริต เที่ยงธรรม ปราศจากขอครหาของประชาชน และเพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพในการทำงานและประโยชนสูงสุดตอประชาชน และสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล
และหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

 
๑๘. การพัฒนาและจัดระบบงานของรัฐใหสามารถบริการไดอยางรวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 

๑๘.๑ การเสริมสรางความพึงพอใจและความเชื่อมั่นภาครัฐ เพื่อใหการจัดทำและการให
บริการสาธารณะเปนไปอยางรวดเร็วมีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได โดยคำนึงถึงการ 
มีสวนรวมของประชาชน รัฐบาลไดสนับสนุนใหกำหนดตัวชี้วัด “รอยละเฉลี่ยของระดับความเชื่อมั่น
ของประชาชนในการใหบริการของสวนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา” เพื่อสำรวจความ 
พึงพอใจและความเชื่อมั่นในคุณภาพการใหบริการของผูรับบริการของทุกสวนราชการ จังหวัด 
สถาบันอุดมศึกษา และองคการมหาชน ที่จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมผีลการสำรวจสรปุในภาพรวมในป ๒๕๕๒ ไดแก ความเชือ่มัน่ในคณุภาพการใหบรกิาร
ของผูรับบริการสำหรับงานบริการของสวนราชการมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ ๘๑.๔๐ ความเชื่อมั่น 
ในคุณภาพการใหบริการของผูรับบริการสำหรับงานบริการของจังหวัดมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ ๘๑.๔๐ 
และความเชื่อมั่นในคุณภาพการใหบริการของผูรับบริการสำหรับสถาบันอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย
รอยละ ๗๘.๔๐ 
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๑๘.๒ การพฒันาคณุภาพการใหบรกิารประชาชน รฐับาลไดสงเสรมิ สนบัสนนุ และผลกัดนั
ใหสวนราชการตาง ๆ ทั้งระดับกรม จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ปรบัปรงุกระบวนการทำงานใหประชาชนไดรบับรกิารทีส่ะดวก รวดเรว็ และตอบสนองความตองการ 
ตามแนวทางที่กำหนดไวในพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยในเบื้องตนใหทุกสวนราชการตองดำเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการลงรอยละ ๓๐-๕๐ และดำเนนิการใหครบทกุงานบรกิารภายในป ๒๕๕๐ สำหรบัในป ๒๕๕๑ 
ถงึป ๒๕๕๓ สวนราชการตาง ๆ ยงัคงใหบรกิารประชาชนดวยคณุภาพและประสทิธภิาพทีเ่ปนมาตรฐาน
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการที่ทุกสวนราชการตองดำเนินการ  

๑๘.๓ การสงเสริมการจัดทำมาตรฐานความโปรงใสในการปฏิบัติงาน ในป ๒๕๕๒ 
มสีวนราชการดานบรกิารจำนวน ๗๓ แหง จาก ๗๖ แหง หรอืรอยละ ๙๖.๐๕ ของสวนราชการทีไ่ดรบั
การสงเสริมการจัดทำมาตรฐานความโปรงใสในการปฏิบัติงาน โดยมีการดำเนินการที่สำคัญ คือ การ
จัดวางระบบสนับสนุนและกลไกตรวจสอบดวยการสงเสริมใหสวนราชการจัดทำมาตรฐาน 
ความโปรงใส และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม อันเปนไปตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  

 
๑๙. การปรับปรุงบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

ในป ๒๕๔๘ ธนาคารโลกไดจัดอันดับความยากงายในการเขามาประกอบธุรกิจ ในรายงาน
ผลการวิจัย เรื่อง Doing Business โดยประเทศไทยอยูอันดับที่ ๒๐ จาก ๑๔๕ ประเทศ ซึ่งผลการ
จัดอันดับแสดงถึงประสิทธิภาพในกระบวนการใหบริการของหนวยงานราชการที่เอื้อตอผูประกอบ
การในการเขามาลงทุนในประเทศไทย ดังนั้น เพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีการพัฒนาการใหบริการใหมี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ และสงผลใหอนัดบัของประเทศไทยในรายงานการวจิยัดงักลาวดขีึน้อยางตอเนือ่ง 
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๘ และวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ มอบให
สำนักงาน ก.พ.ร. เปนหนวยงานหลักในการสงเสริม และผลักดันใหสวนราชการตาง ๆ ปรับปรุง
บริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจตามรายงานผลการวิจัยเรื่อง Doing Business 
ของธนาคารโลกใหเปนผลสำเร็จ ในการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวไดใหหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของรวมกันจัดตั้งคณะทำงานเพื่อรวมกันกำหนดแนวทาง และดำเนินการปรับปรุงบริการ 
ใหบรรลุผลสำเร็จตามตัวชี้วัดของธนาคารโลก ซึ่งมีหลายหนวยงานไดปรับปรุงบริการจนเปนผลให
ประเทศไทยไดรับการจัดอันดับที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง เชน  

• กรมที่ดินนำเทคโนโลยีมาใชทำใหสามารถปรับปรุงงานบริการการขอจดทะเบียนทรัพยสิน 
เหลอื ๒ ขัน้ตอน ใชระยะเวลาดำเนนิการเพยีง ๒ วนั  

• กรมศลุกากรเปลีย่นระบบพธิกีารนำเขา สงออกสินคา เปนระบบ e-custom ทำใหสามารถ
ลดระยะเวลาและเอกสารที่ผูรับบริการจะตองใชและดำเนินการลง  

• กรมพฒันาธรุกจิการคารวมกบักรมสรรพากรและสำนกังานประกนัสงัคม ปรบัระบบเทคโนโลยี
ของแตละหนวยงานใหสามารถเชื่อมโยงและใชฐานขอมูลเดียวกัน (Single Number) ไดทำให
ประชาชนไดรับความสะดวกและความรวดเร็วในการขอรับบริการ  
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• กรมบงัคบัคดปีรบัขัน้ตอนในการดำเนนิการบงัคบัคดแีละกำหนดระยะเวลาในการดำเนนิการ
ใหมีความชัดเจน ทำใหการบริการมีความรวดเร็วมากขึ้น 

จากการสงเสรมิใหสวนราชการปรบัปรงุบรกิารเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการประกอบธุรกิจ
ของประเทศมาอยางตอเนื่องสงผลใหประเทศไทยมีอันดับที่ดีขึ้นเปนลำดับ โดยในป ๒๕๕๓ 
ประเทศไทยอยูในอันดับที่ ๑๒ (จาก ๑๘๓ ประเทศ) ดีขึ้นกวาอันดับที่ ๑๓ (จาก ๑๘๑ ประเทศ) 
ในป ๒๕๕๒ 
 
๒๐. การพัฒนาการใหบริการของศูนยบริการรวม/เคานเตอรบริการประชาชน และ
การพฒันาโปรแกรมการใหบรกิารรปูแบบหนาตางเดีย่ว (Single Window Service) 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๒ กำหนดใหกระทรวงและจังหวัดจัดใหสวนราชการภายในที่รับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการประชาชนรวมกันจัดตั้งศูนยบริการรวมเพื่ออำนวยความสะดวก 
แกประชาชนในการติดตอสอบถาม ขอทราบขอมูล ขออนุญาต หรือขออนุมัติในเรื่องใด ๆ โดยติดตอ
เจาหนาที่ ณ ศูนยบริการรวมเพียงแหงเดียว ซึ่งรัฐบาลไดสนับสนุนใหดำเนินการสงเสริมให 
สวนราชการตาง ๆ จัดตั้งศูนยบริการรวมใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาขางตนมาตั้งแตป ๒๕๔๙ 
โดยการศกึษารปูแบบการใหบรกิารทีเ่หมาะสมและสอดคลองกบัวธิกีารใหบรกิารของหนวยงานภาครฐั 
พรอมทัง้จดัตัง้ศนูยบรกิารรวมนำรองเพือ่เปนตนแบบใหแกหนวยงานตาง ๆ และในป ๒๕๕๐ กำหนด
เปนตวัชีว้ดัใหกระทรวงและจงัหวดัตองจดัตัง้ศนูยบรกิารรวมอยางนอย ๑ แหง รวมถงึพฒันารปูแบบ
ศูนยบริการรวมเพิ่มขึ้นเปนรูปแบบเคานเตอรเซอรวิส (Government Counter Service) ไปตั้งให
บริการประชาชนในแหลงชุมชน ซึ่งตอมาในป ๒๕๕๒ ไดขยายผลพัฒนารูปแบบการใหบริการไปสู
การใหบรกิารรปูแบบหนาตางเดีย่ว (Single Window Service) ในระดบัอำเภอและทองถิน่ โดยการ
พัฒนาระบบโปรแกรมงานบริการขึ้นเพื่อใหหนวยงานนำไปใชในการใหบริการประชาชน พรอมทั้ง
จัดตั้งศูนยสาธิตการเรียนรูระบบการใหบริการรูปแบบหนาตางเดี่ยว เพื่อเปนแหลงศึกษา 
แกหนวยงานอื่นตอไป  

สำหรับการดำเนินการในการจัดตั้งศูนยบริการรวม/
เคานเตอรบริการประชาชนนั้น เปนการดำเนินการเพื่อให
ประชาชนสามารถดำเนินการไดหลายเรื่องพรอมกันในคราวเดียว 
อำนวยความสะดวก รวดเร็ว สรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ 
และประชาชนจะไดรับประโยชนสูงสุดจากการรับบริการ ซึ่งจะ
สงผลตอความพึงพอใจของประชาชนตอการพัฒนาระบบราชการ 
จึงไดดำเนินการจัดตั้งศูนยบริการรวมและเคานเตอรบริการ
ประชาชนในระดับกระทรวงและจังหวัด รวมทั้งสิ้น ๑๑๙ แหง 
ไดแก 

๒๐.๑ ระดับกระทรวง มีการจัดตั้งศูนยบริการรวมหรือ
เคานเตอรบริการประชาชน ครอบคลุมทุกกระทรวง ยกเวน

กระทรวงกลาโหม และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีจำนวนศูนยบริการรวม ๒๙ แหง 
และเคานเตอรบริการประชาชน ๑ แหง 

๒๐.๒ ระดบัจงัหวดั มกีารจดัตัง้ศนูยบรกิารรวมหรอืเคานเตอรบริการประชาชน ครอบคลุม
ครบทุกจังหวัด โดยมีจำนวนศูนยบริการรวม ๗๑ แหง และเคานเตอรบริการประชาชน ๑๘ แหง 
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ทัง้นี ้ เนือ่งจากสวนราชการในภมูภิาครวมทัง้ระดบัทองถิน่
เปนหนวยงานที่ใหบริการใกลชิดกับประชาชน ดังนั้นในป ๒๕๕๓ 
จึงไดมีการพัฒนาระบบการใหบริการรูปแบบหนาตางเดี่ยว 
ไปใหหนวยงานในระดับอำเภอ และทองถิ่นใชงานแลวใน 
๔ จังหวัด (นำรอง) ไดแก จังหวัดอุดรธานี จังหวัดระยอง จังหวัด
สงขลา และจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งระบบดังกลาวสงผลใหการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่มีความสะดวกมากขึ้น และประชาชน
สามารถไดรับบริการที่สะดวกและรวดเร็ว 

 
๒๑. การจัดตั้งศูนยประสานงานการบริการดานการ
ลงทนุ (One Start One Stop Investment Center: OSOS)  

รัฐบาลไดสนับสนุนใหจัดตั้งศูนยประสานการบริการดานการลงทุน (OSOS) เปนศูนยบริการ
รวมจากหนวยงานตาง ๆ ของรัฐที่เชื่อมโยงการใหบริการและอำนวยความสะดวกแกนักลงทุน 
แบบเบด็เสรจ็ ณ สถานทีแ่หงเดยีว เริม่เปดใหบรกิารแกนกัลงทนุตัง้แตวนัที ่๒๓ พฤศจกิายน ๒๕๕๒ 
ณ ชั้นที่ ๑๘ ของอาคารจัตุรัสจามจุรี บริเวณสี่แยกสามยาน โดยนับเปนครั้งแรกของประเทศไทย 
ที่หนวยงานมากกวา ๒๐ แหง จาก ๑๐ กระทรวง ที่จะมาเปดใหบริการ ณ จุดเดียว  

สรปุผลการใหบรกิารในป ๒๕๕๓ มผีูมาขอรบับรกิารรวม ๒,๘๒๑ ราย (Visit) ไดแก (๑) นกัลงทนุ 
๒,๔๘๐ ราย (รอยละ ๘๘) (๒) นักวิชาการ ๒๙ ราย (รอยละ ๑) และ (๓) ประชาชนทั่วไป 
๓๑๒ ราย (รอยละ ๑๑) หากจำแนกสญัชาตขิองผูมาขอรบับรกิารพบวาเปนสญัชาตไิทย ๒,๕๗๑ ราย 
(รอยละ ๙๑) และตางชาติ ๒๕๐ ราย (รอยละ ๙) โดยในการใหบริการจำแนกเปน (๑) ใหคำปรึกษา 
จำนวน ๑,๔๖๒ เรื่อง (๒) รับเรื่อง-สงตอจำนวน ๖๒ เรื่อง และ (๓) จดทะเบียน อนุมัติ-อนุญาต 
จำนวน ๕,๘๓๙ เรื่อง (การจดทะเบียนบริษัท ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา) ๕,๕๙๖ เรื่อง การนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ๒๓๖ เรื่อง และกรมสรรพากร ๗ เรื่อง ทั้งนี้ ศูนยประสานการบริการ
ดานการลงทนุ ไดรบัรางวลัคณุภาพการใหบรกิารประชาชน ประจำป ๒๕๕๓ ประเภทรางวลันวตักรรม
การใหบริการกระบวนงานการใหคำปรึกษาแกนักลงทุนซึ่งจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ 
 
๒๒. การจัดตั้งศูนยบริการสารพันทันใจ (Single Window) 

รัฐบาลสนับสนุนการบริการประชาชนในทุกรูปแบบโดยเฉพาะการบริหารจากรูปแบบเดิม 
ใหเปนการบริหารงานแบบอิเล็กทรอนิกส (e-government) ตามนโยบายรัฐบาลเรื่องการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี (Good governance) โดยมุงเนนงานบริการแกผูประกอบการเปนหลักและ 
ลดขั้นตอนในการทำงานใชเวลาในการปฏิบัติงานสั้นที่สุด พรอมทั้งกำหนดสถานที่ใหรวมเปน
จุดศูนยกลางในการใหบริการ และตั้งชื่อ “ศูนยบริการสารพันทันใจ (Single Window)” ซึ่งเริ่ม
ดำเนินการตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๔๙ ไดมีการปรับปรุงและพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
ไดแก (๑) การลดขัน้ตอนวธิกีารดำเนนิงานและระยะเวลาการใหบรกิาร สามารถลดบคุลากร ลดขัน้ตอน 
และลดคาใชจายในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐและผูรับบริการถือเปนการสรางความคุมคา
ไดเปนอยางดี (๒) มีการนำระบบสารสนเทศมาใชในการดำเนินการตามภารกิจโดยจัดสรางระบบ
ฐานขอมลูโรงงาน ฐานขอมลูวตัถอุนัตราย และฐานขอมลูทะเบยีนเครือ่งจกัร (๓) ปรบัเปลีย่นทศันคติ
ของบุคลากรใหมีใจดานบริการ และ (๔) มีสิ่งอำนวยความสะดวกตาง ๆ แกผูรับบริการ ทั้งนี้ 
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ไดกำหนดนโยบายดำเนนิงานเชงิรกุ อาท ิการสรางสรรคงานบรกิารใหม ณ ศนูยสารพนัทนัใจ ในวนัเสาร
ตั้งแตเวลา ๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. การใหบริการนอกสถานที่ (Mobile Unit) เกี่ยวกับกระบวนการ 
ตออายใุบอนญุาตประกอบกจิการโรงงาน การชำระคาธรรมเนยีมรายป และการรบับรกิารเรือ่งรองเรยีน 
ในแตละเขตหมุนเวียนไปจนครบ ๕๐ เขต เปนตน ซึ่งในชวงที่ผานมาศูนยบริการสารพันทันใจ 
(Single Window) ไดใหบริการแกผูประกอบการเฉลี่ยปละ ๗๒,๐๐๐ ราย และผูรับบริการไดรับ
ความสะดวก รวดเรว็ โปรงใส เปนธรรม สรางความพงึพอใจใหแกผูรบับรกิารและประชาชนโดยทัว่ไป 
อีกทั้งยังเปนตัวอยางในดานการบริการที่ดีแกภาครัฐอื่นอีกดวย  

 
๒๓. การดำเนินการเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน  

ผลการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ นายกรัฐมนตรีไดลงนามราง 
พระราชบญัญตัเิกีย่วดวยการเงนิแลวทัง้สิน้ ๕๘ เรือ่ง (ผลการปฏบิตังิานตัง้แตวนัที ่๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๒-
๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓)  

 
๒๔. การชี้แจงการทำงานในเรื่องที่สำคัญใหสาธารณชนไดรับทราบ 

รัฐบาลไดจัดรายการ “เชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกอภิสิทธิ์” ซึ่งนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ 
เวชชาชวีะ ออกอากาศสดทางสถานวีทิยโุทรทศันแหงประเทศไทย ชอง ๑๑ และสถานวีทิยกุระจายเสยีง
แหงประเทศไทยทุกวันอาทิตย เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. และนำมาเผยแพรทางเว็บไซตของรัฐบาล
ใหประชาชนไดรับทราบนโยบายแนวทางการดำเนินงาน และผลการดำเนินงานที่ถูกตองชัดเจน
โดยตรงจากนายกรัฐมนตรีซึ่งในรายการจะมีการเปดคูสายโทรศัพทอัตโนมัติใหประชาชน 
โทรเขามาสอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็ โดยเริม่ดำเนนิการตัง้แตวนัอาทติยที ่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๒ 
ถงึวนัที ่๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๓ รวมทัง้สิน้ ๑๐๐ ครัง้ นอกจากนีย้งัมกีารดำเนนิการรายการ “เจาะลกึ ครม.” 
เพือ่เผยแพรมตคิณะรฐัมนตรปีระจำทกุสปัดาหโดยออกอากาศทกุวนัองัคาร เวลา ๒๑.๐๐-๒๒.๐๐ น. 
ทางสถานวีทิยแุหงประเทศไทยชอง ๑๑ โดยเริม่ดำเนนิการตัง้แตวนัที ่๒ พฤศจกิายน ๒๕๕๒ ถงึวนัที่ 
๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ รวมทั้งสิ้น ๖๑ ครั้ง 
 
๒๕. แนวทางการปฏิบัติทางปกครองและการวางหลักกฎหมายปกครอง  

รัฐบาลไดใหความสำคัญกับการดำเนินการใหหนวยงานทางกฎหมายที่มีหนาที่ใหความเห็น
เกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐตามกฎหมายและตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐดำเนินการ 
อยางเปนอิสระ เพื่อใหการใชแผนการบริหารราชการแผนดินเปนไปตามหลักนิติธรรม โดยไดใหการ
สนับสนุนการดำเนินงานและบทบาทของคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งเปนสถาบันที่ปรึกษากฎหมาย
ของรัฐ และเปนสถาบันทางวิชาการ รวมทั้งเปนกลไกสำคัญประการหนึ่งของการปกครองประเทศ
โดยกฎหมาย (Rule of Law) ที่ตองยึดถือหลักการของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
เพือ่ใหการใชอำนาจทางปกครองเปนไปตามกฎหมายและเพือ่ประโยชนของประชาชนสวนรวมในการ 
จัดทำกฎหมายและใหความเห็นทางกฎหมาย คณะกรรมการกฤษฎีกาและสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาไดคำนึงถึงความถูกตองตามหลักนิติศาสตรและความสอดคลองกับศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
รวมทั้งมุงหมายใหฝายปกครองสามารถนำไปแกไขปญหาที่แทจริงของสังคมได 

ในบางกรณีที่มีปญหาขอกฎหมายที่สำคัญอาจกระทบตอประโยชนสาธารณะเปนสวนรวม 
หรือมีความเกี่ยวของในการปฏิบัติราชการหลายหนวยงานหรือจำเปนตองมีการวางหลักกฎหมาย 
เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติราชการของหนวยงานของรัฐใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย 
คณะกรรมการกฤษฎีกาจะทำหนาที่ใหความเห็นตอขอกฎหมายเพื่อใหไดขอยุติในทางกฎหมาย 
นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองจะทำหนาที่ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับ 
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การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการตอไป ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครองจดัทำอยูในรปูของบนัทกึความเหน็ ซึง่ใหเหตผุลในทางวชิาการทีเ่ปนการวางหลกักฎหมาย 
เพื่อใชอางอิงในการปฏิบัติราชการได และเปนกลไกของรัฐในการดูแลใหเจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติ
ราชการโดยถูกตองตามกฎหมาย 

ผลการดำเนินการระหวางวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑-๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ ไดมีการตรวจ
พจิารณารางกฎหมายแลวเสรจ็จำนวน ๙๐๒ เรือ่ง และใหความเหน็ทางกฎหมายจำนวน ๔๒๐ เรือ่ง 
ที่สำคัญ ไดแก การจัดเก็บคาเบี้ยประกันภัยสำหรับนักทองเที่ยวที่เขาไปทองเที่ยวในอุทยานแหงชาต ิ
การชวยเหลือและคุมครองสวัสดิภาพผูเสียหายจากการคามนุษย การกำหนดใหมีผูตรวจสอบ 
และรับรองบัญชีเพื่อประโยชนแหงการจัดเก็บภาษีอากรตามมาตรา ๓ สัตต แหงประมวลรัษฎากร 
อำนาจของนายกรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและอำนาจของผูบัญชาการตำรวจแหงชาติในการ
วางระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญา อำนาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดในการลงทุน
จัดตั้งและบริหารจัดการสถานีบริการกาซธรรมชาติ (NGV) การขายสินทรัพยที่รับโอนของบรรษัท
บริหารสินทรัพยไทย (บสท.) สถานะของสำนักงานสภาพัฒนาการเมืองตามพระราชบัญญัติ 
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แนวทางการเขาบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย
ใหแก องคการปกครองสวนทองถิ่นและการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
๒๖. การพฒันาระบบบรหิารจดัการขอมลูภาครฐัและการรบัรูขอมลูขาวสารของประชาชน 

รัฐบาลไดสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง 
การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งการจัดทำบริการสาธารณะ โดยไดจัดทำโครงการ
เพื่อสงเสริมใหประชาชนไดรับทราบกลไกการตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ ไดแก (๑) โครงการ
สรางเครือขายการตรวจแนะนำการปฏิบัติงานของศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงานของรัฐ 
ในสวนภูมิภาคและทองถิ่น เพื่อใหหนวยงานที่อยูในสวนภูมิภาคและทองถิ่นมีที่ปรึกษาและมีผูให 
คำแนะนำในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ แกหนวยงาน
ภาครัฐในสวนภูมิภาค และ (๒) โครงการสัมมนาเพื่อสรางความรูความเขาใจพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ แกผูนำชุมชนในสวนภูมิภาค เพื่อใหผูนำชุมชน 
ในสวนภมูภิาคสามารถนำความรูความเขาใจทีไ่ดรบัไปใชเปนแนวทางการใชสทิธติามกฎหมาย และเผยแพร
แกสมาชิกภายในชุมชนของตนเองและประชาชนทั่วไป ซึ่งเปนอีกชองทางหนึ่งที่ประชาชนจะได 
รบัทราบเพือ่เปนกลไกหรอืเครือ่งมอืในการตดิตาม ตรวจสอบการบรหิารงานภาครฐัใหมคีวามโปรงใส 

 
๒๗. การจัดทำแผนพัฒนาการเมือง  

ในการจัดทำแผนพัฒนาการเมืองไดดำเนินการแลวเสร็จตั้งแตป ๒๕๕๐ และตอมาไดมีการ
ตราพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดใหสภาพัฒนาการเมืองมีอำนาจหนาที่
ตดิตาม สอดสองและประสานงานกบัสวนราชการ หนวยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ ราชการสวนทองถิน่ 
องคกรภาคประชาสังคม และองคการตางประเทศ และไดกำหนดใหสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง
เปนหนวยงานอิสระในสถาบันพระปกเกลา เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการตามอำนาจหนาที่ 
ของสภาพฒันาการเมอืง โดยสามารถสรปุผลการนำแผนพฒันาการเมอืงสูการปฏบิตัขิองหนวยงานภาคี 
ประจำป ๒๕๕๒-๒๕๕๓ จากการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการเมือง พบวา มีการ
ดำเนนิกจิกรรมและโครงการทีส่อดคลองกบัแผนพฒันาการเมอืงตามยทุธศาสตร ๖ ยทุธศาสตร ดงันี้ 
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ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ  
รัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ปที่สอง (วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓) 
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ  
รัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ปที่สอง (วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓) 
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ  
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ตารางการดำเนินกิจการและโครงการที่สอดคลองกับแผนพัฒนาการเมืองตามยุทธศาสตร 

การนำแผนสูการปฏิบัติ  
โดยสภาพัฒนาการเมือง และ 
สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง  

ประจำป ๒๕๕๓  
(งบประมาณรวม ๑๖๔,๘๓๕,๓๐๐ บาท) ดังนี้  

(๑) ยุทธศาสตรการคุมครองสิทธิ เสรีภาพ และ 

 สงเสริมความเขมแข็งของภาคประชาสังคม  

 งบประมาณ ๒๘,๑๗๖,๕๕๘ บาท  

 (รอยละ ๑๗.๐๙)  

(๒) ยุทธศาสตรการเสริมสรางวัฒนธรรม   

 ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยและการมี 

 สวนรวม งบประมาณ ๑๑๙,๖๔๒,๑๘๐ บาท  

 (รอยละ ๗๒.๕๘)  

(๓) ยุทธศาสตรพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ 

 ผูนำทางการเมือง งบประมาณ  

 ๒,๑๕๐,๐๐๐ บาท (รอยละ ๑.๓๐)  

(๔) ยุทธศาสตรธรรมาภิบาลทางการเมืองและ 

 การบริหาร งบประมาณ ๒,๒๓๑,๙๘๔ บาท  

 (รอยละ ๑.๓๕)  

(๕) ยุทธศาสตรการจัดการความขัดแยงและ 

 สรางสังคมสมานฉันท งบประมาณ  

 ๔๕๔,๖๙๐ บาท (รอยละ ๐.๒๘) 

(๖) กระจายอำนาจและการสรางความเปนธรรม 

 ในการบริหาร งบประมาณ  

 ๑๒,๑๗๙,๘๘๘ บาท (รอยละ ๗.๓๙) 

การนำแผนสูการปฏิบัติ  
โดยกองทุนพัฒนาการเมือง 

ภาคพลเมือง ประจำป ๒๕๕๓  
จำนวน ๒๔๓ องคกร  

(งบประมาณรวม ๕๙,๓๐๓,๖๔๙ บาท) ดังนี้ 

(๑) ยุทธศาสตรการคุมครองสิทธิ เสรีภาพ และ 

 สงเสริมความเขมแข็งของภาคประชาสังคม  

 งบประมาณ ๑๖,๓๑๙,๕๒๐ บาท  

 (รอยละ ๒๗.๕๒)  

(๒) ยุทธศาสตรการเสริมสรางวัฒนธรรม 

 ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยและการมี 

 สวนรวม งบประมาณ ๒๖,๐๒๗,๗๘๔ บาท  

 (รอยละ ๔๓.๘๙)  

(๓) ยุทธศาสตรพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ 

 ผูนำทางการเมือง งบประมาณ  

 ๑,๒๔๗,๐๐๐ บาท (รอยละ ๒.๑๐)  

(๔) ยุทธศาสตรธรรมาภิบาลทางการเมืองและ 

 การบริหาร งบประมาณ ๑,๒๙๐,๙๖๐ บาท  

 (รอยละ ๒.๑๘)  

(๕) ยุทธศาสตรการจัดการความขัดแยงและ 

 สรางสังคมสมานฉันท งบประมาณ  

 ๘๓๖,๕๐๐ บาท (รอยละ ๑.๔๑)  

(๖) กระจายอำนาจและการสรางความเปนธรรม 

 ในการบริหาร งบประมาณ  

 ๑๓,๕๘๑,๙๓๐ บาท (รอยละ ๒๒.๙๐) 

การนำแผนสูการปฏิบัติ  
โดยหนวยงานภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ
ตามแผนพัฒนาการเมือง ในป ๒๕๕๒ 

จำนวน ๒๙ หนวยงาน  
(งบประมาณรวม ๗๓๗,๙๑๑,๕๗๑ บาท) ดังนี้  

(๑) ยุทธศาสตรการคุมครองสิทธิ เสรีภาพ และ 

 สงเสริมความเขมแข็งของภาคประชาสังคม  

 งบประมาณ ๑๕๓,๐๔๔,๕๕๐ บาท 

 (รอยละ ๒๐.๗๔)  

(๒) ยุทธศาสตรการเสริมสรางวัฒนธรรม  

 ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยและ 

 การมีสวนรวม งบประมาณ  

 ๒๔๗,๖๙๑,๒๔๐ บาท (รอยละ ๓๓.๕๗) 

(๓) ยุทธศาสตรพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ 

 ผูนำทางการเมือง งบประมาณ  

 ๙๑,๙๑๕,๔๔๑ บาท (รอยละ ๑๒.๔๖)  

(๔) ยุทธศาสตรธรรมาภิบาลทางการเมืองและ 

 การบริหาร งบประมาณ ๕,๑๒๙,๗๒๐ บาท  

 (รอยละ ๐.๗๐)  

(๕) ยุทธศาสตรการจัดการความขัดแยงและ 

 สรางสังคมสมานฉันท งบประมาณ  

 ๑๕๐,๘๓๙,๑๕๗ บาท (รอยละ ๒๐.๔๔)  

(๖) กระจายอำนาจและการสรางความเปนธรรม 

 ในการบริหาร งบประมาณ  

 ๘๙,๒๙๑,๔๖๓ บาท (รอยละ ๑๒.๑๐) 

 การดำเนนิการของหนวยงานภาคเีครอืขายทีเ่กีย่วของกบัแผนพฒันาการเมอืง แบงเปน 
(๑) หนวยงานราชการสวนกลางจำนวน ๑๐ หนวยงาน จำนวนโครงการทั้งสิ้น ๙๐ โครงการ 
งบประมาณรวม ๕๙๕,๒๔๙,๘๘๗ บาท (๒) หนวยงานราชการสวนภูมิภาคจำนวน ๙ หนวยงาน 
จำนวนโครงการทัง้สิน้ ๑๑๔ โครงการ งบประมาณรวม ๓๒,๙๖๗,๘๙๖ บาท และ (๓) สถาบนัการศกึษา 
จำนวน ๑๒ สถาบนั จำนวนโครงการทัง้สิน้ ๕๖ โครงการ งบประมาณรวม ๒๖,๔๘๘,๑๘๔ บาท 
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รายงานแสดงผลการดำเนินการ 
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ  

รัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ปที่สอง (วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓) 

รายงานแสดงผลการดำเนินการ 
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ  

รัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ปที่สอง (วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓) 
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ  

รัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ปที่สอง (วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓) 
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ  
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๒๘. โครงการชวยเหลือคาครองชีพบุคลากรภาครัฐ  
รัฐบาลไดดำเนินงานผานโครงการตาง ๆ ทั้งในรูปแบบ

การเพิ่มเงินพิเศษและการดูแลราคาสินคาอุปโภคบริโภค 
ที่จำเปนแกกลุมประชาชนและบุคลากรภาครัฐผูมีรายไดนอย 
อาทิ โครงการเช็คชวยชาติ ซึ่งอยูภายใตโครงการชวยเหลือ 
คาครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐ โดยจายเปนเงิน 
ใหกับบุคลากรภาครัฐที่มีรายไดต่ำกวาเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท 
คนละ ๒,๐๐๐ บาท ทัง้นี ้ตัง้แตป ๒๕๕๒ ถงึปจจบุนั กระทรวง
การคลังไดจายเช็คชวยชาติใหแกบุคลากรภาครัฐเบิกจายแลว
รวม ๒,๑๑๒.๓๒ ลานบาท หรือรอยละ ๙๘.๖๑ ของวงเงิน
รวม ๒,๑๔๒ ลานบาท เปนตน 
 
๒๙. การปรับเพิ่มอัตราเงินตอบแทนตำแหนงกำนัน ผูใหญบาน แพทยประจำตำบล 
สารวัตรกำนัน ผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง และผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความ
สงบแบบคอยเปนคอยไป ภายในระยะเวลา ๒ ป โดยปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในอัตรา 
รอยละ ๕๐ ของอัตราคาตอบแทนที่ไดรับปจจุบัน และสวนที่เหลือรอยละ ๕๐ ใหพิจารณาปรับเพิ่ม
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
๓๐. การแกไขปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แกไขเพิ่มเติม ขณะนี้รางพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับใหมดังกลาว อยูระหวาง
การดำเนินการในขั้นตอนกอนการประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป 
 
๓๑. การปรับปรุงสิทธิใหผูมีสิทธิซึ่งปวยเปนโรคมะเร็งและจำเปนตองฉายรังสีรักษา 
สามารถเบิกจายคารังสีรักษาในโรงพยาบาลเอกชนที่เขารวมโครงการกับกรมบัญชีกลาง โดยให 
โรงพยาบาลเอกชนดังกลาวเบิกโดยตรงกับกรมบัญชีกลางได ซึ่งไดมีประกาศใชเรียบรอยแลว 
 
๓๒. การพัฒนาระบบและกลไกสำหรับการพัฒนาขาราชการ ตั้งแตป ๒๕๕๒ ถึงปจจุบัน 
รัฐบาลไดใหความสำคัญกับการดำเนินโครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูนำคลื่นลูกใหม 
ในราชการไทยใหเปนศูนยกลางทางดานการพัฒนาผูนำ (Leadership Development) การจัด
โครงการพฒันาผูนำคลืน่ลกูใหมในราชการไทย การพฒันาหลกัสตูรการฝกอบรมผานสือ่อเิลก็ทรอนกิส 
(e-Learning) จำนวน ๗๐ หลักสูตรมีผูใชบริการจำนวนถึง ๒๑,๒๐๕ คน การพัฒนาภาวะผูนำ 
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ และยกระดับความรวมมือระหวางกลุมประเทศเพื่อนบาน ไดแก 
อนิโดนเีซยี มาเลเซยี ลาว เวยีดนาม พมา ภฏูาน และไทย รวมทัง้การเสรมิสรางคณุภาพชวีติ โดยไดจดั
หลักสูตรเสริมสรางประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการ ดังนี้ (๑) โครงการ 
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รายงานแสดงผลการดำเนินการ 
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ  
รัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ปที่สอง (วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓) 

รายงานแสดงผลการดำเนินการ 
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ  
รัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ปที่สอง (วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓) 
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ  
รัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ปที่สอง (วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓) 
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ  
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ปจฉิมนิเทศขาราชการเกษียณอายุ และ (๒) โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของขาราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต 
 
๓๓. การกำหนดเงินเพิ่มสำหรับตำแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตำแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) 
โดยไดออกระเบียบ ก.พ. วาดวยเงินเพิ่มสำหรับตำแหนงที่มีเหตุพิเศษของขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศ ก.พ. เรื่อง กำหนดตำแหนงและเงินเพิ่มสำหรับตำแหนงที่มีเหตุพิเศษ 
ของขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒  
 
๓๔. การกำหนดหลกัเกณฑและวธิกีารรบัเงนิเดอืน สทิธแิละประโยชนของขาราชการ
พลเรือนสามัญผูที่ไดรับแตงตั้งใหกลับไปดำรงตำแหนงตามเดิมหรือตำแหนงอื่นในประเภท
เดียวกันและระดับเดียวกัน เพราะเหตุที่มีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 
 
๓๕. การออก กฎ ก.พ. วาดวยการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและการพัฒนา
ขาราชการที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ และไดประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๓ ก วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๓ แลว  
 
๓๖. การกำหนดหลักเกณฑและวิธีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจ
แกขาราชการพลเรือนสามัญ ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗๒ บัญญัติใหสวนราชการมีหนาที่ดำเนินการใหมีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
และเสริมสรางแรงจูงใจแกขาราชการพลเรือนสามัญ เพื่อใหขาราชการพลเรือนสามัญมีคุณภาพ 
คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
ตอภารกิจของรัฐ 

 
๓๗. การออก กฎ ก.พ. วาดวยการใหขาราชการ
พลเรือนสามัญซึ่ งมีอายุครบหกสิบปบริบู รณ 
รับราชการตอไป พ.ศ. ๒๕๕๒ ใหกระทรวง กรม และ
จังหวัดเพื่อทราบและถือปฏิบัติ โดยกฎ ก.พ. ฉบับนี้ไดประกาศ
ในราชกจิจานเุบกษา ฉบบักฤษฎกีา เลม ๑๒๗ ตอนที ่๕๕ ก วันที่ 
๙ กันยายน ๒๕๕๓ แลว 
 
๓๘. การกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ขาราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖ 
ซึ่งสืบเนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 

พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๔ บัญญัติวาการจัดระเบียบขาราชการพลเรือนตองเปนไปเพื่อผลสัมฤทธิ์ 
ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพและความคุมคา โดยใหขาราชการปฏิบัติราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๔ บัญญัติวาการจัดระเบียบขาราชการพลเรือนตองเปนไปเพื่อผลสัมฤทธิ์ 
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รายงานแสดงผลการดำเนินการ 
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ  

รัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ปที่สอง (วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓) 

รายงานแสดงผลการดำเนินการ 
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ  

รัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ปที่สอง (วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓) 
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ  

รัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ปที่สอง (วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓) 
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ  
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อยางมีคุณภาพ คุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมาตรา ๑๓ (๘) บัญญัติใหสำนักงาน ก.พ. 
มีอำนาจหนาที่สงเสริม ประสานงาน เผยแพรใหคำปรึกษาแนะนำ และดำเนินการเกี่ยวกับการจัด
สวัสดิการและการเสริมสรางคุณภาพชีวิตสำหรับทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่ออนุวัตใหเปนไปตาม
มาตรา ๓๔ และมาตรา ๑๓ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  
 
๓๙. แผนการปรับบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของขาราชการพลเรือนสามัญ และ
บัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการและเจาหนาที่อื่นของหนวยงานของรัฐ และแผนการ
ปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ เห็นชอบ
แผนการปรับบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำ ขั้นสูงของขาราชการพลเรือนสามัญฯ ตามที่สำนักงาน 
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนเสนอ การปรับเงินเดือนขาราชการทุกตำแหนง ทุกประเภท 
ขึ้นรอยละ ๕ โดยมีผลวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ใชวงเงินงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ประมาณ ๑๓,๐๐๐ ลานบาท ขณะนี้อยูระหวางดำเนินการรางพระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวของ 
 
ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ 

การปฏิบัติหนาที่ราชการของขาราชการบางแหงมีปญหาดานความโปรงใส ความซื่อสัตย
สุจริต เที่ยงธรรม ดังนั้น เพื่อใหปราศจากขอครหาของประชาชน เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน 
และเปนประโยชนสูงสุดตอประชาชน จึงควรจัดใหมีแนวทางหรือกลไกในการสรางธรรมาภิบาลและ
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีใหเกิดความเขาใจถูกตองและเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน 

 

C_7_110-141.indd   141 4/27/11   11:54:42 AM




