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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
     เป็นส่วนราชการที่จัดต้ังข้ึนใหม่ใน สังกัดกระทรวงมหาดไทยท่ีมีบทบาทภารกิจสําคัญในการ
ส่งเสริมสนับสนุนองค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยการพัฒนาและให้คําปรึกษา แนะนําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในด้านการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง 
และการบริหารจัดการ เพ่ือให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการ
ให้บริการสาธารณะ ทั้งนี้ อํานาจหน้าที่และโครงสร้างส่วนราชการ ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน เป็นไปตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินกระทรวง 
มหาดไทย พ.ศ. 2545 ซ่ึงกําหนดไว้ดังนี้ 
 
อํานาจหน้าท่ี 

1. ดําเนินการพัฒนาระบบ รปูแบบ และโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดทํา ประสานและบูรณาการแผนพัฒนาท้องถ่ินและวางระบบในการ

ติดตามและประเมิน ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
3. ดําเนินการจัดทํา แก้ไข ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

รวมทั้งให้คําปรึกษา แนะนํา และกํากบัดูแลการปฏิบัติงานตามอํานาจ หน้าที่ขององคก์ารปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

4. กําหนดแนวทางและจัดทํามาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กร ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการบริการงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน 

5. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการดําเนินงานด้านการเงิน การคลัง การงบประมาณ การพัสดุ
การจัดเก็บรายได้ และการประกอบกิจการพาณิชยข์ององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน รวมทั้งวางระบบตรวจสอบระบบการเงิน การบัญชี และ การพัสดุขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  

6. ส่งเสริมสนับสนุนและประสานการจัดการบริการสาธารณะและการศึกษาในอํานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

7. กําหนดแนวทาง วางระบบ และสร้างตัวชี้วัดเพ่ือเป็นมาตรฐานการดําเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ตลอดจนกํากับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
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วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (Vision) 
มุ่งสร้างท้องถ่ินไทยให้เข้มแข็ง โปร่งใส ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 อย่างมั่นคง  ตามแนวทาง

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พันธกิจกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (Mission) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความรู้เก่ียวกับตาํแหน่งนกัวิชาการคลัง  



หน้า 6 
 

 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  คู่มือ การคลัง....... 

 

การบริหารการคลัง 
 ในการศึกษาการบริหารการคลัง มีแนวทางการศึกษาท่ีเน้นในด้านต่างๆ อยู่ 3 แนวทาง 
คือ 
   1.แนวเศรษฐศาสตร์การคลัง  เป็นแนวท่ีสนใจในเรื่องการกําหนดนโยบาย
และแผนการคลังตัวแปรต่าง ๆ ทางด้านการคลัง ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรดังกล่าวใน
ระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงมักใช้วิธีการศึกษาตามแนว "ปฏิฐานนิยม" 
   2.แนวการบริหารรัฐกิจ  เป็นแนวที่สนใจในด้านการบริหารซ่ึงเกี่ยวข้อง
กับเรื่องรูปแบบข้ันตอน กระบวนการ และวิธีปฏิบัติ รวมทั้งปัญหาในการบริหารการคลัง ซ่ึงมักจะ
ใช้วิธีการศึกษาตามแนว "ปทัฏฐานนิยม" 
   3.แนวนโยบายสาธารณะและรัฐศาสตร์ เป็นแนวที่สนใจในเรื่อง
กระบวนการตัดสินใจในการกําหนดนโยบายและการบริหารการคลัง ความสัมพันธ์ระหว่าง
การเมืองกับการบริหารงานคลังของภาครัฐบาลตลอดจนผลกระทบของนโยบายการคลัง ต่อระบบ
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ซ่ึงมักจะใช้วิธีการศึกษาตามแนว "ปฏิฐานนิยม" 
  การศึกษาการบริหารการคลังในแนวของการบริหารรัฐกิจ สามารถแบ่งออกได้เป็น 
2 ระดับ คือ 
          1.การบริหารการคลังระดับมหภาค เป็นการศึกษาการบริหารการคลังโดย
ภาพรวม จะไม่มีการแยกศึกษาเฉพาะงานคลังในด้านใดด้านหนึ่ง การศึกษาการบริหารการคลังใน
ระดับมหภาคน้ี ได้แก่ การศึกษา "การศึกษานโยบายการคลัง" 
   2.การบริหารการคลังระดับจุลภาค  เป็นการศึกษาการบริหารการคลังใน
แต่ละด้าน ได้แก่ 
   - การบริหารการจัดเก็บภาษีและรายได้อ่ืน ๆ 
   - การบริหารงบประมาณแผ่นดิน 
   - การบริหารหน้ีสาธารณะ 
   - การบริหารเงินคงคลัง 
   - การบริหารเงินนอกงบประมาณ 
   - การบริหารเงินทุนหมุนเวียนและกองทุนพิเศษ 
   - การบริหารทรัพย์สินแผ่นดิน 
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   - การบริหารพัสดุ 
   - การบริหารบัญชีรัฐบาลและระบบข้อมูลข่าวสาร 
   - การบริหารระบบการตรวจสอบและรายงานทางการคลัง 
   - การบริหารการประเมินผลทางการคลัง 
 
พัฒนาการของแนวคิดในการบริหารการคลัง 

พัฒนาการของการคลังรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ 
  การศึกษาพัฒนาการของการคลังรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ สามารถแบ่งออกได้
เป็น 5 ยุค คือ 
  1.ยุคโบราณหรือยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 
  2.ยุคเสรีนิยมคลาสสิก 
  3.ยุคหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมหรือยุคทุนนิยม 
  4.ยุคสวัสดิการสังคมหรือยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 
  5.ยุคทฤษฎีการคลัง 
  ยุคโบราณหรือยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 
  เป็นยุคท่ีมีการปกครองแบบกษัตริย์ในสมัยโบราณ นับต้ังแต่สมัยของ "อริสโตเติล" 
ซ่ึงในยุคนี้มีลักษณะเด่น คือ ในการบริหารการคลังนั้นผลประโยชน์จะตกอยู่แก่ชนชั้นปกครอง คือ 
กษัตริย์ และบรรดาขุนนางทั้งหลาย การบริหารการคลังในยุคนี้จึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารท้องพระคลัง 
  ยุคเสรีนิยมคลาสิก 
  อยู่ในช่วงประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 16 - 17 ซ่ึงในยุคนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "ยุค
พาณิชย์นิยม" (Mercantilism) ซ่ึงเป็นยุคที่มีการล่าอาณานิคม เพ่ือส่งเสริมความมั่งคั่งให้แก่รัฐ
ของตน สําหรับการบริหารการคลังในยุคนี้ ได้แก่ การล่าอาณานิคมให้ได้มากที่สุด แล้วนําเอา
ทรัพย์สินจากอาณานิคมเข้าคลัง ยิ่งล่าอาณานิคมได้มากเท่าไร แสดงว่ามีความม่ังคั่งมากข้ึนเท่านั้น 
  ยุคหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมหรือยุคทุนนิยม 
  เป็นยุคที่ตรงกับสมัยของ "อดัม  สมิธ" (Adam  Smith) ซ่ึงถือเป็นบิดาของวิชา
เศรษฐศาสตร์ ยุคนี้อยู่ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 19 

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548  
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  คู่มือ การคลัง....... 

และที่แก้ไขเพ่ิมเตมิถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2554 
------------- 

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงการบริหารงบประมาณ ให้สอดคล้องกับระบบและวิธีการ
จัดการงบประมาณท่ีมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ ด้วยการจัดสรรงบประมาณให้กับส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า รวมทั้งมอบอํานาจและความรับผิดชอบให้
หน่วยปฏิบัติสามารถบริหารงบประมาณได้อย่างยืดหยุ่นคล่องตัวสูง ให้บรรลุเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของงานตามแผนงบประมาณ และแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการท่ีกําหนดไว้ โดยมี
การจัดทําค่าใช้จ่ายต่อหน่วย แผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ การรายงานผล และ
สอดรับกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายมีความรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า โปร่งใส สามารถตรวจสอบและเปิดเผยต่อสาธารณะได้อาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา 6 มาตรา 7 แห่งพระราช บัญญัติวิธีการงบประมาณพ.ศ. 2502 มาตรา 19 แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2543 และมาตรา 20 แห่ง พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 
พ.ศ. 2502 ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณจึงกําหนดระเบียบข้ึนไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548” 
ข้อ 2 ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับ ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก 
1. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2546 
2. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 
3. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 

2547 
บรรดาข้อบังคับ หรือระเบียบอ่ืนใดในส่วนท่ีกําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซ่ึงขัดหรือแย้ง

กับระเบียบน้ี ให้ใช้ระเบียบน้ีแทน 
 
 
 
 

สรุปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542  
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  คู่มือ การคลัง....... 

 
พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาล 

องค์การบริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนที่มี
กฎหมายจัดต้ัง 

“พนักงานส่วนท้องถ่ิน” หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพนักงาน
เทศบาล พนักงานส่วนตําบล ข้าราชการกรุงเทพมหานคร พนักงานเมืองพัทยา และข้าราชการ
หรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนที่มีกฎหมายจัดต้ัง ซ่ึงได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง
ให้ปฏิบัติราชการโดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน หรือจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนํามาจัดเป็นเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงาน ส่วนท้องถ่ิน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

 การบรหิารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละแห่ง ให้มีคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน

จังหวัดคณะหนึ่ง ประกอบด้วย 
(1) ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน 
(2) หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดจํานวนสามคนจากส่วนราชการในจังหวัดนั้น ซ่ึงผู้ว่า

ราชการจังหวัดประกาศกําหนดว่าเป็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ ในกรณีจําเป็นเพ่ือประโยชน์
ในการบริหารงานบุคคล ผู้ว่าราชการจังหวัดจะประกาศเปล่ียนแปลงการกําหนดส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องเม่ือใดก็ได้ 

(3) ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดจํานวนส่ีคน ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดซ่ึงสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคัดเลือกจํานวน
หน่ึงคน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซ่ึง
คัดเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน 

(4) ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนส่ีคน ซ่ึงคัดเลือกจากบุคคลซ่ึงมีความรู้ความเช่ียวชาญในด้านการ
บริหารงานท้องถ่ิน ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริหารและการจัดการ
หรือด้านอ่ืนที่จะเป็นประโยชน์แก่การบริหารงาน บุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  คู่มือ การคลัง....... 

มีปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเลขานุการคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ตํ่ากว่าส่ีสิบปีบริบูรณ์ 
(3) ไม่เป็นข้าราชการซ่ึงมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา 
(4) ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(5) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
(6) ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน 
(7) ไม่เป็นเจ้าหน้าท่ีหรือผู้มีตําแหน่งใด ๆ ในพรรคการเมือง 

 
 การบรหิารงานบุคคลในเทศบาล 

เทศบาลที่อยู่ในเขตจังหวัดหน่ึง ให้มีคณะกรรมการพนักงานเทศบาลร่วมกันคณะหนึ่งทํา
หน้าที่บริหารงานบุคคลสําหรับ เทศบาลทุกแห่งที่อยู่ในเขตจังหวัดนั้น ประกอบด้วย 

(1) ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน 
(2) หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดจํานวนห้าคนจากส่วนราชการในจังหวัด นั้น ซ่ึงผู้ว่า

ราชการจังหวัดประกาศกําหนดว่าเป็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ ในกรณีจําเป็นเพ่ือประโยชน์
ในการบริหารงานบุคคล ผู้ว่าราชการจังหวัดจะประกาศเปล่ียนแปลงการกําหนดส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องเม่ือใดก็ได้ 

(3) ผู้แทนเทศบาลจํานวนหกคน ดังนี้ 
(ก) ประธานสภาเทศบาล ซ่ึงประธานสภาเทศบาลในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองจํานวน

สองคน 
(ข) นายกเทศมนตรี ซ่ึงนายกเทศมนตรีในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 

 

สรุปสาระสําคัญ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  คู่มือ การคลัง....... 

 พระราชกฤษฎีกาน้ีมีผลบังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 “ส่วนราชการ” หมายความว่า ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง 

ทบวง กรม และหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกํากับของราชการฝ่ายบริหาร แต่ไม่รวมถึงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 “รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจที่จัดต้ังข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราช
กฤษฎีกา 

“ข้าราชการ” หมายความรวมถึงพนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ 
 นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาน้ี 

 
 การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ได้แก่การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายดังต่อไปนี้ 
(1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
(4) ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น 
(5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
(6) ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
(7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ําเสมอ 

 
 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 

 การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน หมายถึง การปฏิบัติราชการที่มี
เป้าหมายเพ่ือให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความสงบและปลอดภัยของ
สังคมส่วนรวม ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของประเทศ 

 ในการบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนราชการจะต้องดําเนินการ
โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐ และจะต้องมีแนวทางการบริหาร
ราชการดังต่อไปนี้ 

(1) การกําหนดภารกิจของรัฐและส่วนราชการต้องเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์และสอดคล้อง
กับแนวนโยบายแห่งรัฐและนโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงต่อรัฐสภา 
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  คู่มือ การคลัง....... 

 (2) การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยซ่ือสัตย์สุจริต สามารถตรวจสอบ
ได้และมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนทั้งในระดับประเทศและท้องถ่ิน 

(3) ก่อนเริ่มดําเนินการ ต้องวิเคราะห์ผลดีและผลเสียให้ครบถ้วนทุกด้าน กําหนด
ขั้นตอนการดําเนินการท่ีโปร่งใส มีกลไกตรวจสอบ 

(4) รับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคมโดยรวมและประชาชนผู้รับบริการ 
เพ่ือปรับปรุงหรือเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชา  

(5) ในกรณีที่เกิดปัญหาและอุปสรรคจากการดําเนินการ ให้รีบแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
นั้นโดยเร็ว   

 

 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 

การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(1) จัดทําแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า 

(2) การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน 
ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดําเนินการของแต่ละข้ันตอน เป้าหมายของภารกิจ 
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ 

(3) มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ีส่วนราชการกําหนดข้ึน   

 (4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อ
ประชาชน ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องดําเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบน้ัน หรือ
เปล่ียนแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม 
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  คู่มือ การคลัง....... 

สถานการณ์ 


