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เอกสารแนบทายประกาศ กรมสงเสริมสหกรณ 

เร่ือง การกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน ลงวันท่ี    23   เดือน   มิถุนายน   พ.ศ. 2553 
   

ระยะเวลา 
รายชื่อกระบวนงาน 

ดําเนินการแลวเสร็จ 

1. กระบวนงานที่แลวเสร็จใน 1 วัน   

 -ไมม-ี   

2. กระบวนงานที่แลวเสร็จภายใน 2-15 วัน ไดแกกระบวนงานที่ 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12   

    2) คําขอจดทะเบียนแกไขขอบังคับ 13 วันทําการ 

    3) คําขอความเห็นชอบระเบียบสหกรณ 6 วันทําการ 

    4) คําขอความเห็นชอบในการควบสหกรณและคําขอวนิิจฉัยใหแยกสหกรณ  7 วันทําการ 

    5) คําขอจดทะเบียนสหกรณ  กรณีควบสหกรณเขากนั  15 วันทําการ 

    7) การเลิกสหกรณและแตงตั้งผูชําระบัญชี 7 วันทําการ 

    8) คําขอความเห็นชอบกําหนดวงเงินกูยมืหรือคํ้าประกันประจําป 3 วันทําการ 

    10) คําขอกูเงินรายไดของนิคมสหกรณ 14 วันทําการ 

    11) คําขอเบิกเงินกองทนุพฒันาสหกรณ/เงินรายไดนิคมสหกรณ  

          11.1 กรณี เงินกองทุนพัฒนาสหกรณหรือเงินกองทุนอื่น 6 วันทําการ 

          11.2 กรณีเงินรายไดของนิคมสหกรณ 2 วันทําการ 

    13) คําขอโอนสิทธิ์ครอบครองที่ดิน 15 วันทําการ  

   14) กระบวนการออกหนงัสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในที่ดินของนิคมสหกรณ (กสน.3) 15 วันทําการ 

3. กระบวนงานที่ใชเวลามากกวา 15 วัน ไดแก กระบวนงานที่  1, 6, 9, 11, 13, 14   

    1) คําขอจดทะเบียนสหกรณทุกประเภท 16 วันทําการ 

    6) คําขอจดทะเบียนสหกรณ  กรณแียกสหกรณ 16 วันทําการ 

    9) คําขอกูเงนิกองทุนพัฒนาสหกรณ (กพส.) หรือเงินกองทุนอื่น 16 วันทําการ  

     9.1 กรณีวงเงนิกูยืมอยูในอํานาจของผูวาราชการจังหวัดหรือผูอํานวยการสํานักงาน   

              สงเสริมสหกรณพืน้ที่ 1 และ 2 19 วันทําการ 

         9.2 กรณวีงเงินกูยืมอยูในอํานาจของอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ 29 วันทําการ 

   12) คําขออนุญาตใชที่ดินภายในเขตนิคมสหกรณ 17 วันทําการ 

   15) กระบวนการออกหนงัสือแสดงการทําประโยชนในที่ดินของนิคมสหกรณ (กสน.5) 17 วันทําการ  



สารบัญ 
 

กระบวนงาน
ท่ี 

รายชื่อกระบวนงาน หนา 

1 คําขอจดทะเบยีนสหกรณทุกประเภท 1 

2 คําขอจดทะเบยีนแกไขขอบงัคับ 2 

3 คําขอความเหน็ชอบระเบียบสหกรณ 3 

4 คําขอความเหน็ชอบในการควบสหกรณและ คําขอวินิจฉัยใหแยกสหกรณ 4 

5 คําขอจดทะเบยีนสหกรณ กรณีควบสหกรณเขากัน 5 

6 คําขอจดทะเบยีนสหกรณ  กรณีแยกสหกรณ 6 

7 การเลิกสหกรณและแตงตั้งผูชําระบัญชี 7 

8 คําขอความเหน็ชอบกําหนดวงเงินกูยืมหรือ  ค้ําประกันประจําป 8 

9 คําขอกูเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ (กพส.) หรือเงินกองทุนอื่น  

 9.1 กรณีวงเงนิกูยืมอยูในอํานาจของผูวาราชการจังหวัดหรือผูอํานวยการ    
สํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นที่ 1 และ 2 

9 

 9.2 กรณีวงเงนิกูยืมอยูในอํานาจของอธิบด ีกรมสงเสริมสหกรณ 10 

10 คําขอกูเงินรายไดของนิคมสหกรณ 12 

11 คําขอเบิกเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ(กพส.) /เงินรายไดนิคมสหกรณ 13 

12 คําขออนุญาตใชที่ดินภายในเขตนิคมสหกรณ 14 

13 คําขอโอนสิทธิ์ครอบครองที่ดิน 16 

14 กระบวนการออกหนังสืออนญุาตใหเขาทําประโยชนในที่ดินของนิคมสหกรณ 
(กสน.3) 

17 

15 กระบวนการออกหนังสือแสดงการทําประโยชนในทีด่ินของนิคมสหกรณ  
(กสน.5) 

18 

 

 



ขอแตกตางระหวางงานบริการประชาชน ป 2548 กับ ป 2553 
กรมสงเสริมสหกรณ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 
งานบริการประชาชน ป 2548 งานบริการประชาชน ป 2553 

 ลําดับ
ที่ 

ชื่อเรื่อง / คําขอ ระยะเวลา 
(วันทําการ)/ 
ขั้นตอน 
(จํานวน) 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อเรื่อง / คําขอ ระยะเวลา 
(วันทําการ)/ 
ขั้นตอน 
(จํานวน) 

ระยะเวลา  
(วันทําการ) 
เพิ่ม(+),ลด(-) 

 

หมายเหตุ 

1 คําขอจดทะเบียนสหกรณทุกประเภท 15/3 1 คําขอจดทะเบียนสหกรณทุกประเภท 16/3 +1 ปรับปรุงระยะเวลาเนื่องจากการปรับปรุง
โครงสรางหนวยงาน 

2 คําขอจดทะเบียนแกไขขอบังคับ 12/3 2 คําขอจดทะเบียนแกไขขอบังคับ 13/3 +1 ปรับปรุงระยะเวลาเนื่องจากการปรับปรุง
โครงสรางหนวยงาน 

3 คําขอความเห็นชอบระเบียบสหกรณ 5/3 3 คําขอความเห็นชอบระเบียบสหกรณ 6/3 +1 ปรับปรุงระยะเวลาเนื่องจากการปรับปรุง
โครงสรางหนวยงาน 

4 คําขอความเห็นชอบในการควบสหกรณ
และคําขอวินิจฉัยใหแยกสหกรณ 

6/3 4 คําขอความเห็นชอบในการควบสหกรณและ 
คําขอวินิจฉัยใหแยกสหกรณ 

7/3 +1 ปรับปรุงระยะเวลาเนื่องจากการปรับปรุง
โครงสรางหนวยงาน 

5 คําขอจดทะเบียนสหกรณ 
5.1  กรณีควบสหกรณเขากัน 
5.2  กรณีแยกสหกรณ 

 
14/3 
15/3 

5 คําขอจดทะเบียนสหกรณ กรณีควบ 
สหกรณเขากัน 

15/3 +1 ปรับปรุงระยะเวลาเนื่องจากการปรับปรุง
โครงสรางหนวยงาน 

   6 คําขอจดทะเบียนสหกรณ  กรณีแยกสหกรณ 16/3 +1 ปรับปรุงระยะเวลาเนื่องจากการปรับปรุง
โครงสรางหนวยงาน 

6 การเลิกสหกรณและแตงตั้งผูชําระ
บัญชี 

6/3 7 การเลิกสหกรณและแตงตั้งผูชําระบัญชี 7/3 +1 ปรับปรุงระยะเวลาเนื่องจากการปรับปรุง
โครงสรางหนวยงาน 

7 คําขอความเห็นชอบกําหนดวงเงินกูยืม
หรือค้ําประกันประจําป 

3/2 8 คําขอความเห็นชอบกําหนดวงเงินกูยืมหรือ  
ค้ําประกันประจําป 

3/2 คงเดิม ไมไดรับผลกระทบจากการปรับปรุงโครงสราง
หนวยงาน 



งานบริการประชาชน ป 2548 งานบริการประชาชน ป 2553 

 ลําดับ
ที่ 

ชื่อเรื่อง / คําขอ ระยะเวลา 
(วันทําการ)/ 
ขั้นตอน 
(จํานวน) 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อเรื่อง / คําขอ ระยะเวลา 
(วันทําการ)/ 
ขั้นตอน 
(จํานวน) 

ระยะเวลา  
(วันทําการ) 
เพิ่ม(+),ลด(-) 

 

หมายเหตุ 

8 คําขอกูเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ 
(กพส.) หรือเงินกองทุนอื่น 

 9 คําขอกูเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ (กพส.) 
หรือเงินกองทุนอื่น 

  

 8.1 กรณีวงเงินกูยืมอยูในอํานาจของ 
ผูวาราชการจังหวัดหรือผูอํานวยการ 
สํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นที่ 1และ 2 

20/4  9.1 กรณีวงเงินกูยืมอยูในอํานาจของ            
ผูวาราชการจังหวัดหรือผูอํานวยการ    
สํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นที่ 1 และ 2 

19/5 -1 

 8.2 กรณีวงเงินกูยืมอยูในอํานาจของ
อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ 

30/6  9.2 กรณีวงเงินกูยืมอยูในอํานาจของอธิบดี 
กรมสงเสริมสหกรณ 

29/8 -1 

ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาตามระเบียบ 
วาดวยการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ 
พ.ศ. 2552 

9 คําขอกูเงินรายไดของนิคมสหกรณ 14/5 10 คําขอกูเงินรายไดของนิคมสหกรณ 14/5 คงเดิม ไมไดรับผลกระทบจากการปรับปรุงโครงสราง
หนวยงาน 

10 คําขอเบิกเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ 
(กพส.) เงินกองทุนอื่นหรือเงินรายได
ของนิคมสหกรณ 

 11 คําขอเบิกเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ(กพส.) / 
เงินรายไดนิคมสหกรณ 

6/3 +1 
 

 10.1 กรณีเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ
(กพส.) หรือเงินกองทุนอื่น 

5/2     

 10.2 กรณีเงินรายไดของนิคมสหกรณ 2/1     

ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาตามระเบียบ 
วาดวยการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ 
พ.ศ. 2552 

11 คําขออนุญาตใชทรัพยากรในเขตจัด
นิคมสหกรณ (ทําแร น้ํามัน) 

24/7    ยกเลิก กระบวนงานที่ 13 ไดครอบคลุมกระบวนงาน 
ที่ 11 

12 คําขออนุญาตใชทรัพยากรในเขตจัด
นิคมสหกรณ (ใชถนนลูกรัง) 

16/5    ยกเลิก กระบวนงานที่ 13 ไดครอบคลุมกระบวนงาน 
ที่ 12 

13 คําขออนุญาตใชที่ดินภายในเขตนิคม
สหกรณ 

20/5 12 คําขออนุญาตใชที่ดินภายในเขตนิคม
สหกรณ 

17/5 -3  



งานบริการประชาชน ป 2548 งานบริการประชาชน ป 2553 

 ลําดับ
ที่ 

ชื่อเรื่อง / คําขอ ระยะเวลา 
(วันทําการ)/ 
ขั้นตอน 
(จํานวน) 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อเรื่อง / คําขอ ระยะเวลา 
(วันทําการ)/ 
ขั้นตอน 
(จํานวน) 

ระยะเวลา  
(วันทําการ) 
เพิ่ม(+),ลด(-) 

 

หมายเหตุ 

14 คําขอโอนสิทธิ์ครอบครองที่ดิน 15/4 13 คําขอโอนสิทธิ์ครอบครองที่ดิน 15/4 คงเดิม ไมไดรับผลกระทบจากการปรับปรุงโครงสราง
หนวยงาน 

15 คําขอออกหนังสืออนุญาตใหเขาทํา 
ประโยชนในที่ดินของนิคมสหกรณ 
(กสน.3) 

15/7 14 กระบวนการออกหนังสืออนุญาตใหเขาทํา
ประโยชนในที่ดินของนิคมสหกรณ (กสน.3) 

15/7 คงเดิม ไมไดรับผลกระทบจากการปรับปรุงโครงสราง
หนวยงาน 

16 คําขอออกหนังสือแสดงการทํา
ประโยชนในที่ดินของนิคมสหกรณ 
(กสน.5) 

17/7 15 กระบวนการออกหนังสือแสดงการทํา
ประโยชนในที่ดินของนิคมสหกรณ  
(กสน.5) 

17/7 คงเดิม ไมไดรับผลกระทบจากการปรับปรุงโครงสราง
หนวยงาน 

17 การขออนุญาตใหทายาทเขาทํา
ประโยชนในที่ดินแทนสมาชิกนิคม
สหกรณที่ถึงแกกรรม 

     กระบวนงานที่ 15 ไดครอบคลุมกระบวนงาน 
ที่ 17 

 17.1 กรณีสมาชิกนิคมสหกรณผูไดรับ
อนุญาตใหเขาทําประโยชนในที่ดินของ
นิคมสหกรณและยังไมมีสิทธิไดรับ
หนังสือแสดงการทําประโยชนได 
ถึงแกกรรม 

14/7    ยกเลิก  

 17.2 กรณีสมาชิกนิคมสหกรณผูมีสิทธิ
ไดรับหนังสือการทําประโยชนหรือ
ไดรับหนังสือแสดงการทําประโยชน
ไดถึงแกกรรม 

15/7    ยกเลิก  

 



รายละเอียดงานบริการประชาชน 
 

  1.  คําขอจดทะเบียนสหกรณทุกประเภท  

การเสนอเอกสารขอจดทะเบียนสหกรณ 
 

 1. สํานักงานสหกรณจังหวดัรับเอกสารที่สมบูรณคร้ังหลังสุด โดยกลุมสงเสริมสหกรณ 
ตรวจสอบ  เอกสารการขอจดทะเบยีนเพื่อรายงานกลุมจดัตั้งและสงเสริมสหกรณ          

6  วัน 

 2. กลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณเจาของเรื่อง ตรวจสอบ วิเคราะหและพิจารณา 
รายงานขอจดทะเบียนสหกรณตอนายทะเบียนสหกรณ 

7  วัน 

 3. นายทะเบยีนสหกรณพิจารณารับจดทะเบยีนสหกรณและลงนามในใบสาํคัญ 
รับจดทะเบยีนสหกรณ    

3  วัน 

  รวม   16   วันทําการ 
    

หมายเหตุ  
 1. ระยะเวลาปฏบิัติงานดังกลาวเปนกรณีที่ไมมีขอขัดของใด ๆ  ทั้งส้ิน  
 2. นายทะเบียนสหกรณอนุญาตใหสหกรณปรับปรุงขอบังคับสหกรณทุกประเภทตางจาก 

ขอบังคับฉบับรางของนายทะเบียนสหกรณได  เปนเหตใุหตองใชเวลาดําเนินการมากขึ้น 
 

 3. นายทะเบียนสหกรณไดมอบอํานาจใหสหกรณจังหวัดในฐานะรองนายทะเบียน
สหกรณ  ตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ ที่ 827/2546  ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2546 

 

    
เอกสารเพื่อใหตรวจสอบในการจัดเก็บขอมูล 

1. หนังสือคณะผูจัดตั้งสหกรณ  ซ่ึงจัดสงเอกสารที่สมบูรณคร้ังหลังสุด 
2. หนังสือสํานักงานสหกรณจงัหวัด  แจงสหกรณทราบการรับจดทะเบยีนสหกรณ 
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  2.  คําขอจดทะเบียนแกไขขอบังคับ  
 

1. สํานักงานสหกรณจังหวดัรับเอกสารที่สมบูรณคร้ังหลังสุด โดยกลุมสงเสริมสหกรณ 
ตรวจสอบเอกสาร  วิเคราะหขอมูลคําขอจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณ 
รายงานกลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ 

5  วัน 

 2. กลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณเจาของเรื่อง ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน วิเคราะห 
และพิจารณาความเหมาะสมเพื่อรายงานขอจดทะเบียนตอนายทะเบียนสหกรณ  

6  วัน 

 3. นายทะเบียนสหกรณพิจารณารับจดทะเบยีนและลงนามในขอบังคับ    2  วัน 
  รวม   13   วันทําการ 
    

หมายเหตุ  
 1. การปฏิบัติงานดังกลาวใชสําหรับ 1 รายงาน และเปนกรณีที่ไมมีขอขัดแยงใด ๆ ทั้งส้ิน  
 2. นายทะเบียนสหกรณไดมอบอํานาจใหสหกรณจังหวดัในฐานะรองนายทะเบยีน

สหกรณ  ตามคําส่ังนายทะเบียนสหกรณ ที่ 827/2546  ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2546 
 

    
  เอกสารเพื่อใหตรวจสอบในการจัดเก็บขอมูล  
 1. หนังสือสหกรณ  ซ่ึงจัดสงเอกสารที่สมบูรณคร้ังหลังสุด  

 2. หนังสือสํานักงานสหกรณจงัหวัด  แจงสหกรณทราบการรับจดทะเบยีน  
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  3.  คําขอความเห็นชอบระเบียบสหกรณ  
 

1. สํานักงานสหกรณจังหวดัรับคําขอความเห็นชอบ  กําหนดระเบยีบหรือแกไข 
ระเบียบสหกรณ  โดยกลุมสงเสริมสหกรณตรวจเอกสาร วิเคราะหขอมูล พิจารณา 
ใหความเห็นชอบหรือรายงานจังหวัด 

2 วัน 

 2. กลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน วิเคราะหและพจิารณา 
ความเหมาะสมเพื่อประกอบการพจิารณา  รายงานขอความเหน็ชอบใหสหกรณถือใช 
ระเบียบสหกรณ และเสนอขอความเห็นชอบตอนายทะเบยีนสหกรณ 

3  วัน 

 3. นายทะเบียนสหกรณพิจารณาใหความเห็นชอบระเบียบ 1  วัน 
  รวม   6   วันทําการ 
    

หมายเหตุ     
 1. การปฏิบัติงานดังกลาวจะใชระยะเวลาที่กําหนดไวใชสําหรับ 1 คําขอกับเปนกรณีทีไ่ม

มีขอขัดของใด ๆ ทั้งส้ิน 
 

 2. นายทะเบียนสหกรณไดมอบอํานาจใหสหกรณจังหวดัในฐานะรองนายทะเบยีน
สหกรณ ตามคําส่ังนายทะเบียนสหกรณ ที่ 827/2546  ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2546 

 

    
  เอกสารเพื่อใหตรวจสอบในการจัดเก็บขอมูล  
 1. คําขอถือใชระเบียบหรือแกไขระเบียบ 2  ชุด 
 2. สําเนารายงานการประชุมใหญของสหกรณและ/หรือสําเนารายงานการประชุม 

คณะกรรมการดําเนินการ ซ่ึงมีมติในเรื่องดงักลาวแลวแตกรณ ี
2  ชุด 

 3. ระเบียบพรอมกับสําเนาระเบยีบที่สหกรณขอถือใชหรือแกไขเพิ่มเติม 2  ชุด 
 4. ขอความและเหตุผลในการแกไขเพิ่มเติมระเบียบ (แบบ ท.ข.3)  

(กรณแีกไขเพิม่เตมิขอบังคับ) 
2  ชุด 
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  4.  คําขอความเห็นชอบในการควบสหกรณและคําขอวินิจฉัยใหแยกสหกรณ  
 

1. สํานักงานสหกรณจังหวดัรับคําขอความเห็นชอบในการควบสหกรณและคําขอวินจิฉัย 
ใหแยกสหกรณ โดยกลุมสงเสริมสหกรณตรวจเอกสาร  วิเคราะหขอมูล  รายงาน 
ขอความเห็นชอบควบสหกรณเขากัน 

3 วัน 

 2. กลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน  วิเคราะหและพจิารณา 
ความเหมาะสมเพื่อประกอบการพจิารณารายงานขอความเห็นชอบใหควบสหกรณเขากัน 

2  วัน 

 3. นายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบในการควบสหกรณ 2  วัน 
  รวม   7   วันทําการ 
    

หมายเหตุ  
 1. การปฏิบัติงานดังกลาว จะใชระยะเวลาที่กําหนดไว ใชสําหรับ 1 คําขอกับเปนกรณีที่

ไมมีขอขัดของใด ๆ ทั้งส้ิน 
 

 2. นายทะเบียนสหกรณไดมอบอํานาจใหสหกรณจังหวดัในฐานะรองนายทะเบยีน
สหกรณ   ตามคําส่ังนายทะเบียนสหกรณ ที่ 827/2546  ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2546 

 

    
  เอกสารเพื่อใหตรวจสอบในการจัดเก็บขอมูล  
 1. หนังสือขอความเห็นชอบควบสหกรณเขากัน 2  ชุด 
 2. สําเนารายงานการประชุมใหญของแตละสหกรณซ่ึงมีมตใินเรื่องดังกลาว 2  ชุด 
 3. บัญชีแสดงฐานะการเงนิของทุกสหกรณทีจ่ะควบเขากัน 2  ชุด 
 4. รายช่ือสหกรณที่จะควบเขากัน 2  ชุด 
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  5.  คําขอจดทะเบียนสหกรณ  กรณีควบสหกรณเขากัน  

 1. สํานักงานสหกรณจังหวดัรับเอกสารที่สมบูรณคร้ังหลังสุด โดยกลุมสงเสริมสหกรณ 
ตรวจสอบ  วิเคราะหขอมูล  รายงานขอจดทะเบียนควบสหกรณเขากนั          

5  วัน 

 2. กลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณตรวจสอบเอกสารหลักฐาน วิเคราะหพิจารณาความ
เหมาะสม เพื่อประกอบการพิจารณารายงานขอจดทะเบียนควบสหกรณเขากัน 

7  วัน 

 3. นายทะเบยีนสหกรณพิจารณารับจดทะเบยีนควบสหกรณเขากนั 3  วัน 
 รวม   15  วันทําการ 
    

หมายเหตุ  
 1. ระยะเวลาปฏบิัติงานดังกลาวใชสําหรับ 1 คําขอ และเปนกรณีที่ไมมีขอขัดของใด ๆ 

ทั้งส้ิน 
 

 2. นายทะเบียนสหกรณไดมอบอํานาจใหสหกรณจังหวดัในฐานะรองนายทะเบยีน
สหกรณ ตามคําส่ังนายทะเบียนสหกรณ ที่ 827/2546  ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2546 

 

    
  เอกสารเพื่อใหตรวจสอบในการจัดเก็บขอมูล  
 

1. คําขอจดทะเบยีนควบสหกรณเขากัน 2  ชุด 
 2. หนังสือรับรองวาไดแจงไปยังเจาหนี้ทั้งปวงของสหกรณ 2  ชุด 
 3. บัญชีรายช่ือของสหกรณที่ควบเขากัน 2  ชุด 
 4. สําเนารายงานการประชุมของผูแทนสหกรณที่ประสงคควบเขากันเปนสหกรณเดียว 2  ชุด 
 5. ขอบังคับของสหกรณใหมทีข่อจดทะเบยีน 4  เลม 
 6. ใบสําคัญรับจดทะเบยีนของสหกรณเดิม   สหกรณละ 1 ฉบับ 
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  6. คําขอจดทะเบียนสหกรณ  กรณีแยกสหกรณ  

 1. สํานักงานสหกรณจังหวดัรับเอกสารที่สมบูรณคร้ังหลังสุด โดยกลุมสงเสริมสหกรณ 
ตรวจสอบ  วิเคราะหขอมูล  รายงานขอจดทะเบียนแยกสหกรณ 

6  วัน 

 2. กลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณตรวจสอบเอกสารหลักฐาน วิเคราะห  และพิจารณา 
ความเหมาะสม เพื่อประกอบการพิจารณารายงานเสนอ ขอความเห็นการขอจด
ทะเบียนแยกสหกรณ 

7  วัน 

 3. นายทะเบยีนสหกรณพิจารณารับจดทะเบยีนแยกสหกรณ 3  วัน 
 รวม   16   วันทําการ 
  

หมายเหตุ  
 1. ระยะเวลาปฏบิัติงานดังกลาวเปนกรณีที่ไมมีขอขัดของใด ๆ  ทั้งส้ิน  
 2. นายทะเบียนสหกรณอนุญาตใหสหกรณปรับปรุงขอบังคับสหกรณทุกประเภทตางจาก 

ขอบังคับฉบับรางของนายทะเบียนสหกรณได  เปนเหตใุหตองใชเวลาดําเนินการมากขึ้น 
 

 3. นายทะเบียนสหกรณไดมอบอํานาจใหสหกรณจังหวัดในฐานะรองนายทะเบียน
สหกรณ   ตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ ที่ 827/2546  ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2546 

 

    
  เอกสารเพื่อใหตรวจสอบในการจัดเก็บขอมูล  
 1. คําขอจดทะเบยีนแยกสหกรณ 2  ชุด 
 2. หนังสือรับรองวาไดแจงไปยังเจาหนี้ทั้งปวงของสหกรณ 2  ชุด 
 3. บัญชีรายช่ือของสหกรณที่แยก 2  ชุด 
 4. สําเนารายงานการประชุมของสหกรณที่ประสงคจะแยกสหกรณ 2  ชุด 
 5. ขอบังคับฉบับเดิม  1  เลม 
 6. ขอบังคับของสหกรณที่ขอจดทะเบยีนแยก  สหกรณละ 4  เลม 
 7. ใบสําคัญรับจดทะเบยีนของสหกรณเดิม 1 ฉบับ 
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7.  การเลิกสหกรณและแตงตั้งผูชาํระบัญช ี

1. สํานักงานสหกรณจังหวดัรับเอกสารที่สมบูรณคร้ังหลังสุด  
โดยกลุมสงเสริมสหกรณ ตรวจสอบ วิเคราะหขอมูล   
รายงานการเลกิสหกรณ          3  วัน 

2. กลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  
วิเคราะหและพิจารณาวินิจฉัย รายงานเสนอความเห็นในเรื่องดังกลาว 2  วัน 

3. นายทะเบยีนสหกรณพิจารณาการเลกิสหกรณ 2  วัน 
  

                                 รวม   7   วันทําการ 

หมายเหตุ 
1.  ระยะเวลาปฏิบัติงานดังกลาวใชสําหรบั 1 รายงาน และเปนกรณีทีไ่มมีขอขัดของใด ๆ ทั้งส้ิน 
2.  นายทะเบียนสหกรณไดมอบอํานาจใหสหกรณจังหวัดในฐานะรองนายทะเบยีนสหกรณ   

ตามคําส่ังนายทะเบียนสหกรณ ที่ 827/2546  ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2546 

เอกสารเพื่อใหตรวจสอบในการจัดเก็บขอมูล 

1.  รายงานการเลิกสหกรณ ตามมาตรา 70(3) 1  ชุด 
- สําเนารายงานการประชุมใหญของสหกรณ  ซ่ึงมีมติในเรื่องดังกลาว 1  ชุด 

หรือ 
 2.  รายงานการเลิกสหกรณ  ตามมาตรา  70(2) 1  ชุด 

- หนังสือการแจงสหกรณ 1  ชุด 
- บันทึกการตรวจเหตุแหงการเลิกสหกรณ 1  ชุด 

หรือ 
3.  รายงานการเลิกสหกรณ  ตามมาตรา  71 1  ชุด 

- เอกสารที่แสดงใหเห็นวาสหกรณไมประสงคจะดําเนนิกิจการตอไป 1  ชุด 
- เอกสารที่แสดงวาสหกรณไมดําเนนิกิจการตามที่กําหนดในมาตรา 71 1  ชุด 
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8. คําขอความเห็นชอบกําหนดวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันประจําป 

1. สํานักงานสหกรณจังหวัด  รับคํากําหนดวงเงินกูยืมหรือคํ้าประกันประจําป 
    ดําเนินการตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอ  วิเคราะหธุรกิจ 
2. นายทะเบียนสหกรณ (สหกรณจังหวัด ในฐานะรองนายทะเบยีนสหกรณ)  พจิารณา                               
    ใหความเหน็ชอบใหสหกรณกําหนดวงเงินกูยืมหรือคํ้าประกันประจําป 

                      รวม    3   วันทําการ 
 
หมายเหตุ   

1. ระยะเวลาปฏิบัติงานดังกลาวใชสําหรับ 1 คําขอ  และเปนกรณีที่ไมมขีอขัดของใดๆ ทั้งส้ิน 
 2. เอกสารประกอบ 

    2.1 คําขอถือใชวงเงนิกูยมืหรือคํ้าประกัน     1  ชุด 
    2.2 สําเนารายงานการประชุมใหญของสหกรณ ที่มีมติในเรื่องดังกลาว           1  ชุด 
    2.3 รายงานกิจการประจําปสหกรณ      1  ชุด 
    2.4 งบทดลอง  วันส้ินเดือนกอนประชุมใหญ     1  ชุด  
    2.5 แผนการดําเนินงานของสหกรณ                        1  ชุด 
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9.  คําขอกูเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ 

9.1  กรณีวงเงนิกูอยูในอํานาจของผูวาราชการจังหวัดหรือผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นที่ 1     
       และ 2        
       (วงเงินกูรวมทุกสัญญาของสหกรณในปงบประมาณไมเกินสหกรณละ  3,000,000.-  บาท) 
 1.  ขั้นตอนขอกูเงินกองทุนพฒันาสหกรณ 
      (1)  กลุมสงเสริมสหกรณพื้นที่รับคําขอกูเงินของสหกรณ    5  วัน 
             -  ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสารประกอบคําขอกูเงิน 
             -  วิเคราะหถึงความจาํเปนของสหกรณและความเปนไปไดของแผนงาน/ 
                โครงการความเหมาะสมของจํานวนเงินกูที่สหกรณจําเปนตองใช 

               ใหเปนไปตามวตัถุประสงค 
            -  ศึกษาขอมูลในพื้นที่ 
            -  ใหความเหน็ประกอบคําขอกูของสหกรณและสงเรื่องใหสํานกังาน  
               สหกรณจังหวัด/สํานักงานสงเสรมิสหกรณพืน้ที่ 1 และ 2 

      (2)  สํานักงานสหกรณจังหวัด/สํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นที่ 1และ 2  8  วัน 
             -  ตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอกู 
             -  เตรียมเอกสารการประชุม 
             -  จัดประชุมคณะอนกุรรมการฯ กพส. 
             -  จัดทาํรายงานการประชุมและเสนอผูมีอํานาจอนมุัติ/ไมอนุมัต ิ
      (3)  ผูมีอํานาจ(ผูวาราชการจังหวดั/ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริม   2  วัน 
                          สหกรณพืน้ที่ 1และ 2)  อนุมัติ/ไมอนุมตัิ 
      (4)  สํานักงานสหกรณจังหวัด/สํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นที่ 1 และ 2  2  วัน 
              แจงผลการอนุมัติ/ไมอนุมัติ  พรอมเอกสารแนบ พรอมหนังสือสัญญากูยืมเงิน   

หนังสือค้ําประกันและหลกัประกันอื่น ๆ (ถามี)  ใหกลุมสงเสริมสหกรณ 
ดําเนินการตอไป 

      (5)  กลุมสงเสริมสหกรณ แจงผลการอนุมัติ/ไมอนมุัติใหสหกรณทราบ  2  วัน 
             เพื่อดําเนินการตอไป 

   รวม   19   วันทําการ 

หมายเหตุ 
 1.  ระยะเวลา  หมายถึง  วนัเวลาทําการ 
 2.  กรณีสหกรณจัดสงเอกสารประกอบคําขอกูไมครบถวนใหกลุมสงเสริมสหกรณ มหีนังสือ 

     แจงใหสหกรณช้ีแจงและจัดสงขอมูลเพิ่มเติม  การนบัระยะเวลาปฏิบัติงานจะเริม่นับจากวันที ่
     ไดรับขอมูลและเอกสารครบถวนสมบูรณทุกขั้นตอน 
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9.2  กรณีวงเงนิกูอยูในอํานาจกรมสงเสริมสหกรณ ตามคําสั่งคณะกรรมการบริหาร กพส. ท่ี 3/2552  ลงวันท่ี   
       9  ธันวาคม  พ.ศ. 2552  เกิน  3,000,000.-  บาท 
       (อํานาจคณะกรรมการบริหาร กพส. พิจารณาวงเงินเกิน  25  ลานบาท  คณะอนุกรรมการกองทุน 
       พัฒนาสหกรณ  กรมสงเสริมสหกรณ  พิจารณาวงเงินไมเกิน  25  ลานบาท  คณะอนุกรรมการกองทุน 
       พัฒนาสหกรณ  สํานักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ  พิจารณาวงเงินไมเกิน  5  ลานบาท) 

 1.  ขั้นตอนขอกูเงินกองทุนพฒันาสหกรณ 
      (1)  กลุมสงเสริมสหกรณพื้นที่รับคําขอกูเงินของสหกรณ    5  วัน 
             -  ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสารประกอบคําขอกู 
             -  วิเคราะหถึงความจาํเปนของสหกรณและความเปนไปไดของแผนงาน/ 
                โครงการความเหมาะสมของจํานวนเงินกูที่สหกรณจําเปนตองใช 

               ใหเปนไปตามหลกัเกณฑ 
            -  ศึกษาขอมูลในพื้นที่ 
            -  ใหความเหน็ประกอบคําขอกูของสหกรณและสงเรื่องใหสํานกังาน 

  สหกรณจังหวัด/สํานกังานสงเสรมิสหกรณพื้นที่ 1 และ 2 
      (2)  สํานักงานสหกรณจังหวัด/สํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นที่ 1และ 2  2  วัน 

            รับคําขอกูผลการวิเคราะหและความเห็นของกลุมสงเสริมสหกรณ    
             -  ตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอกู 
             -  ใหความเหน็ประกอบคําขอกูของสหกรณโดยพิจารณาถึงความจําเปน 

  ความเปนไปไดของแผนงาน/โครงการและความเหมาะสมของจํานวนเงินกู 
  ที่สหกรณจําเปนตองใชและสงคําขอกูใหกรมสงเสริมสหกรณพิจารณา 

      (3)  กรมสงเสริมสหกรณรับคําขอกู (กลุมวิเคราะหกองทุนพัฒนาสหกรณ)  7  วัน 
             -  ตรวจสอบเอกสารคําขอกูใหครบถวน 
             -  ศึกษาขอมูลในพื้นที่ 
             -  วิเคราะหคําขอกูเสนอประกอบคณะอนกุรรมการฯ พิจารณาเงินกู 

  กองทุนพัฒนาสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ/สํานักพฒันาระบบการบริหาร 
  การจัดการสหกรณ 

     (4)  กรมสงเสริมสหกรณ  (กลุมบริหารเงินทุน)  จดัประชุม   7  วัน 
            คณะอนุกรรมการเงนิกูกองทุนพฒันาสหกรณ  กรมสงเสริมสหกรณ/ 
            สํานักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ             
            -  เตรียมเอกสารการประชุม 
            -  จัดประชุม 
            -  จัดทาํรายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงนิกูกองทุนพัฒนาสหกรณ   
                กรมสงเสริมสหกรณ/สํานักพฒันาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ 
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     (5)   คณะอนกุรรมการพิจารณาเงนิกูกองทุนพฒันาสหกรณ/อธิบดี  2  วัน 
กรมสงเสริมสหกรณ/ผูอํานวยการสํานักพฒันาระบบการบริหาร 
การจัดการสหกรณ/พจิารณาอนุมัติ/ไมอนมุัติใหสหกรณกูเงินกองทนุ 
พัฒนาสหกรณและสํานกัพฒันาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ  

             (กลุมบริหารเงนิทุน) แจงผลการพิจารณา 
     (6)   กรมสงเสริมสหกรณ (กลุมบริหารเงินทุน) ดําเนินการโอนเงินเขาบัญช ี 2  วัน 
             สํานักงานสหกรณจังหวดั/สํานักงานสงเสริมสหกรณพืน้ที่ 1 และ 2 
     (7)   สํานักงานสหกรณจังหวดั/สํานักงานสงเสริมสหกรณพืน้ที่ 1 และ 2  2  วัน 
             แจงผลการอนมุัติ/ไมอนุมัติ  พรอมเอกสารแบบฟอรม  หนังสือสัญญากูยืมเงิน   

หนังสือสัญญาค้ําประกัน และหลักประกนัอื่น ๆ (ถามี) ใหกลุมสงเสริมสหกรณ 
ดําเนินการ 

      (8)  กลุมสงเสริมสหกรณแจงผลการอนุมัติ/ไมอนุมตัิใหสหกรณทราบ  2  วัน 
            และดําเนินการตอไป 

              รวม    29   วันทําการ 
 
หมายเหตุ 
 1.  ระยะเวลา  หมายถึง  วนัเวลาทําการ 
 2.  กรณีสหกรณจัดสงเอกสารประกอบคําขอกูไมครบถวนใหกลุมสงเสริมสหกรณมีหนังสือ 

     แจงใหสหกรณช้ีแจงและจัดสงขอมูลเพิ่มเติม  การนบัระยะเวลาปฏิบัติงานจะเริม่นับจากวันที ่
     ไดรับขอมูลและเอกสารครบถวนสมบูรณทุกขั้นตอน 
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10. คําขอกูเงนิรายไดของนคิมสหกรณ 

 1. สํานักงานสหกรณจังหวัดรับคําขอกูเงินของสหกรณ  2  วัน 
- ตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอกู 
- ศึกษาขอมูลในพื้นที ่
- วิเคราะหคําขอกูเงินของสหกรณ  

 2. กรมสงเสริมสหกรณรับคาํขอกู 2  วัน 
- ตรวจสอบเอกสารคําขอกูใหครบถวน 
- วิเคราะหคําขอกูเสนอคณะกรรมการบริหารเงินรายไดของนิคมสหกรณ  

 3. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงนิรายไดของนิคมสหกรณ  6  วัน 
- เตรียมเอกสารการประชุม 
- จัดประชุม 
- จัดทํารายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายไดของนิคมสหกรณ 
        และเสนออธิบดีพิจารณา 

 4. อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณพิจารณาอนญุาต / ไมอนญุาต ใหกูเงนิรายได  2  วัน 
                    ของนิคมสหกรณ  และสํานกัพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ  
     แจงผลการพิจารณาใหจังหวัดทราบ 
 5. สํานักงานสหกรณจังหวัดแจงผลอนุญาต / ไมอนุญาตใหสหกรณ 2  วัน 
   

                                                                                               รวม    14   วันทําการ 
 

หมายเหตุ 
 1.  ระยะเวลา  หมายถึง  วนัเวลาทําการ 
 2.  กรณีสหกรณจัดสงเอกสารประกอบคําขอกูไมครบถวนใหกลุมสงเสริมสหกรณ มหีนังสือ 

     แจงใหสหกรณช้ีแจงและจัดสงขอมูลเพิ่มเติม  การนบัระยะเวลาปฏิบัติงานจะเริม่นับจากวันที ่
     ไดรับขอมูลและเอกสารครบถวนสมบูรณทุกขั้นตอน 
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11.  คําขอเบิกเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ (กพส.) เงินกองทุนอื่น 
และเงินรายไดของนิคมสหกรณ 

11.1 กรณี เงินกองทุนพัฒนาสหกรณหรือเงินกองทุนอืน่ 
      (1)   กลุมสงเสริมสหกรณชวยแนะนําสหกรณจดัทําหลักประกัน   2  วัน 

    พรอมทั้งตรวจสอบหนังสือสัญญากูยืมเงิน  หนังสือค้ําประกัน   
    หลักประกนัอืน่ ๆ (ถามี)  และเอกสารอื่นที่เกี่ยวของใหครบถวน  

แลวสงเอกสารใหสํานักงานสหกรณจงัหวดั/สํานักงานสงเสริมสหกรณ 
พื้นที่ 1 และ 2  แลวแตกรณ ี

      (2)   สํานักงานสหกรณจังหวดั/สํานักงานสงเสริมสหกรณพืน้ที่ 1 และ 2    2  วัน 
             ตรวจสอบเอกสารการขอเบิกหนังสือสัญญาการกูยืม  หนังสือค้ําประกนั   

และหลักประกันอื่น (ถาม)ี พรอมเอกสารอื่นที่เกี่ยวของลงนาม 
ในเอกสารตาง ๆ 

      (3)   สํานักงานสหกรณจังหวดั/สํานักงานสงเสริมสหกรณพืน้ที่ 1 และ 2     2  วัน 
             ดําเนินการโอนเงินเขาบัญชขีองสหกรณ  พรอมแจงใหสหกรณและแจง 

กลุมสงเสริมสหกรณทราบดวย 
   รวม   6   วันทําการ 

11.2 กรณีเงินรายไดของนคิมสหกรณ 
     1. นิคมสหกรณตรวจสอบเอกสารขอเบิกเงิน หนังสือสัญญากูยืมฯ หนังสือค้ําประกัน  
         พรอมทั้งเอกสารประกอบอื่นที่เกีย่วของและนิคมสหกรณดําเนนิการโอนเงิน 
          เขาบัญชีของสหกรณ                  2  วัน 

           รวม    2   วันทําการ 
       

หมายเหตุ 
 1.  ระยะเวลา  หมายถึง  วนัเวลาทําการ 
 2.  กรณีสหกรณจัดสงเอกสารประกอบคําขอกูไมครบถวนใหกลุมสงเสริมสหกรณ มหีนังสือ 

     แจงใหสหกรณช้ีแจงและจัดสงขอมูลเพิ่มเติม  การนบัระยะเวลาปฏิบัติงานจะเริม่นับจากวันที ่
     ไดรับขอมูลและเอกสารครบถวนสมบูรณทุกขั้นตอน 
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12.   คําขออนญุาตใชท่ีดนิภายในเขตนิคมสหกรณ 

1.   นิคมสหกรณรับคําขออนุญาตใชที่ดินภายในเขตนิคมสหกรณ   
         -  ตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอ  สภาพพื้นที่  รังวัดที่ดนิ  
            พิจารณาใหความเหน็ในบันทึกการตรวจสอบ     1  วัน 

         -  ประสานงานขอราคาประเมินที่ดนิ        2  วัน 
         -  รายงานสํานักงานสหกรณจังหวัด        1  วัน 

2.   สํานักงานสหกรณจังหวดั  พิจารณาความถูกตองเหมาะสมและลงนามกํากับ  
            ในแบบคําขอฯแลวรายงานกรมฯ (นับตั้งแตวันที่สํานักงานสหกรณจังหวดัสงเรื่อง  

      จนถึงวันทีก่รมฯ ไดรับเรือ่ง)         3  วัน       
3.   กรมรับเร่ืองจากสํานักงานสหกรณจังหวัด  สงใหสํานักจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ  
      เจาของเรื่อง          1  วัน  
         -  เจาของเรื่องตรวจสอบเอกสารหลักฐานวิเคราะห  ประสานงานกับเจาหนาทีสํ่ารวจ 5  วัน 
            เพื่อตรวจสอบพื้นที่  รังวัดแผนที่  พิจารณาตามหลักเกณฑความเหมาะสม 
            จัดทํารายงานขออนญุาตใชที่ดินภายในเขตนิคมสหกรณ พรอมสัญญาอนุญาตฯ  1  วัน 
4.   กรมฯ พิจารณาแลวสงเรื่องใหสํานักจดัตั้งฯ  แจงผลการพิจารณาใหสํานักงานสหกรณ 
      จังหวดักรณีอนุญาต สงสัญญาอนุญาตฯ ใหผูขอใชลงนามหรือขอเอกสารเพิ่มเตมิ  

            (นับตัง้แตวนัที่กรมฯ สงเรื่องจนถึงวันที่สํานักงานสหกรณจังหวัดไดรับเรื่อง)   1  วัน
5.   สํานักงานสหกรณจังหวดัแจงนิคมสหกรณ  ใหแจงผูขออนุญาตลงนามในสัญญาอนุญาตฯ
      และสงใหกรมฯ ลงทะเบียนคุมสัญญาอนุญาตใหใชที่ดิน     3  วัน 

รวม   17   วันทําการ 
หมายเหตุ  

1.  ระเบียบกรมฯ วาดวยหลักเกณฑและอตัราการเก็บเงนิคาบํารุงนิคมสหกรณ  
     สําหรับการเขาหาประโยชนหรือกระทาํการอื่นใดภายในเขตนิคมสหกรณ พ.ศ. 2547                 

                    มีผลบังคับใช  เมื่อวันที่  18  มนีาคม  2547 
2.  ระยะเวลาปฏิบัติงานดังกลาวใชสําหรบั  1  คําขอ  และเปนกรณีทีไ่มมีขอขัดของใด ๆ  ทั้งส้ิน 
3.  กรณีการอนุญาตเพื่อกิจการสาธารณประโยชน ยกเวนการเรียกเก็บเงินคาบํารุงนคิมสหกรณ 

ไมตองมีราคาประเมินที่ดนิ  ไมตองมีระยะเวลาขอราคาประเมิน      
4.  กรณีการพจิารณาอนุญาตใหใชทีด่ินภายในเขตนิคมสหกรณ เพื่อการอยางอื่นที ่

นอกเหนือจากการเกษตร  ใหเพิ่มระยะเวลาดําเนินการ  3  วัน  เปน  10 วัน 
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5.  เอกสารประกอบ 
 5.1  คําขออนุญาตใชที่ดินภายในเขตนิคมสหกรณตามแบบที่กําหนด  2  ชุด  
 5.2  สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนนิการ  ซ่ึงมีมติในเรือ่งดังกลาว   

   (ในกรณีที่ผูขอเปนสหกรณ)       2  ชุด 
 5.3  แผนที่สังเขปแสดงบริเวณพืน้ที่ที่ขออนุญาต     2  ชุด 
 5.4  แผนงานหรือโครงการ        2  ชุด 
 5.5  หนังสือมอบอํานาจในกรณีเปนนิติบคุคล      2  ชุด 
 5.6  หนังสืออนุญาตจากสํานักพระพุทธศาสนา  กรณีขอสรางวัด    2  ชุด 
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13.  คําขอโอนสิทธิครอบครองที่ดิน 

1.   นิคมสหกรณรับคําขอโอนสิทธิครอบครองที่ดิน  ตรวจสอบเอกสารประกอบ 
           คําขอคุณสมบัติสมาชิก  หนี้สิน  และรายงานสํานกังานสหกรณจังหวดั     2  วัน 
           สํานักงานสหกรณจังหวัดตรวจสอบเอกสารพิจารณาความเหมาะสม  แลวรายงานกรมฯ 3  วัน 
           (นับตั้งแตวนัที่สํานักงานสหกรณจงัหวัดสงเรื่องจนถึงวันทีก่รมฯ ไดรับเรื่อง) 

2.   กรมรับเรื่องจากสํานักงานสหกรณจังหวัด  สงใหสํานักจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ 
      เจาของเรื่อง          1  วัน 
         -  เจาของเรื่องตรวจสอบเอกสารหลักฐาน วิเคราะห  พิจารณาความถูกตองเพื่อ

ขอความเห็นชอบ        2  วัน  
3.   กรมพิจารณาเห็นชอบ  สงสํานักจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ  ลงทะเบียนคุมการโอนสิทธิ 

           ครอบครองที่ดินและแจงใหสํานักงานสหกรณจงัหวัดทราบ    5  วัน 
           (นับตั้งแตวนัที่กรมฯ สงเรื่องจนถึงวันที่สํานักงานสหกรณจังหวัดไดรับเรื่อง) 

4.   สํานักงานสหกรณจังหวดัแจงนิคมสหกรณใหแจงผูขอโอนสิทธิทราบ   2  วัน 
รวม   15   วันทําการ 

 
หมายเหตุ    

1.  ระยะเวลาปฏิบัติงานดังกลาวใชสําหรบั  1  คําขอ  และเปนกรณีทีไ่มมีขอขัดของใด ๆ  ทั้งส้ิน          
2.  เอกสารประกอบ 

2.1  คําขอโอนสิทธิครอบครอง       1  ชุด 
     2.2  สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ 

    ซ่ึงมีมติในเรื่องดังกลาว       2  ชุด 
2.3  สําเนาสัญญาเชาที่ดินระหวางสหกรณกับสมาชิก    2  ชุด 

     2.4  บันทึกขอตกลงการสละสิทธิ์และผลประโยชนในที่ดินสหกรณ 
  ของทายาทโดยธรรมทั้งหมด      2  ชุด 

2.5  สําเนาใบมรณะบัตร  (กรณีตาย)      2  ชุด 
2.6  หนังสือสละสิทธิ์และผลประโยชนในที่ดินสหกรณของผูครอบครองนิคม 
    (กรณีลาออกจากการเปนสมาชิก)       2  ชุด 
2.7  สําเนาทะเบียนบานของผูโอนและผูรับโอน      2  ชุด 
2.8  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูโอน  และผูรับโอน    2  ชุด 
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14. กระบวนการออกหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในที่ดินของนิคมสหกรณ  (กสน.3) 

1. นิคมสหกรณรับคําขออนุญาตเขาทําประโยชนในที่ดนิ  ตรวจสอบเอกสารประกอบ 
   คําขอสภาพพื้นที่  รังวัดทีด่ิน  จัดทํารูปแปลงที่ดินพรอมรายละเอียด ตรวจสอบ 

                  คุณสมบัติของสมาชิก จัดทําบญัชีรายช่ือขออนุญาตเขาทําประโยชนในที่ดินของ 
                  นิคมสหกรณ  พรอมแผน Diskette  และรายงานสํานักงานสหกรณจังหวัด  2  วัน                 

2. สํานักงานสหกรณจังหวัดตรวจสอบเอกสาร  พิจารณาความถูกตองแลวรายงาน   
                 กรมฯ โดยผูวาราชการจังหวัด  นับตั้งแตวันทีสํ่านักงานสหกรณจังหวดัไดรับเอกสาร 
                 จากนิคมสหกรณจนถึงวันสงกรมฯ        4  วัน 

3. กรมฯ  รับเรื่องจากจังหวดัมอบใหสํานกัจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ  โดยสวน 
    จัดนิคมสหกรณตรวจเอกสารหลักฐาน ตรวจรูปแปลงที่ดิน วเิคราะหและพจิารณา 
    ความถูกตอง จัดทําหนังสืออนุญาตเสนออธิบดี (ผูอํานวยการสวนจดันิคมสหกรณ) 2  วัน  

 4. อธิบดี (ผูอํานวยการสวนจดันิคมสหกรณ)  พจิารณาและลงนามในหนังสืออนุญาต 1  วัน 
 5. สวนจัดนิคมสหกรณ  ลงทะเบียนหนงัสืออนุญาตใหสมาชิกนิคมสหกรณเขาทํา 

    ประโยชนในที่ดินของนิคมสหกรณ  พรอมลงทะเบียนควบคุมการอนุญาต  และ 
    สงหนังสืออนุญาตใหจังหวัด โดยอธิบดีฯ ลงนามถึงผูวาราชการ จังหวัด นับตั้งแต 
    วันที่สวนจัดนิคมสหกรณดําเนินการลงทะเบียนถึงวันที่สงจังหวัด                        4  วัน 
6. จังหวดัโดยสํานักงานสหกรณจังหวดัรับผลการอนุญาตจากกรมฯ   
    และสงใหนคิมสหกรณตรวจสอบเอกสาร                                                        1  วัน 

 7.  นิคมสหกรณลงทะเบยีนควบคมุการอนญุาต  และแจงใหสมาชกิ 
     มารับหนงัสืออนุญาต        1  วัน 

              รวม   15   วันทําการ 
หมายเหตุ    

1. ระยะเวลาปฏิบัติงานดังกลาวใชสําหรับดําเนินการออกหนังสืออนญุาต  (กสน.3) 
    จํานวน  10  ฉบับ / คน / วนัทําการ  และเปนกรณีทีไ่มมีขอขัดของใด ๆ ทั้งส้ิน 
2.  เอกสารประกอบ 
    2.1  คําขออนุญาตเขาทําประโยชนในทีด่ินของนิคมสหกรณ  พรอมเอกสาร 
           ประกอบคําขอที่จําเปน       1  ชุด 
    2.2  บัญชีรายช่ือสมาชิกนคิมสหกรณผูขออนุญาตเขาทําประโยชน 
           ในที่ดนิของนิคมสหกรณ       1  ชุด 
    2.3  สําเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเขาเปนสมาชิกนิคมสหกรณ  1  ชุด 

     2.4   ระวางที่ดินหรือแผนผังจัดแบงที่ดนิ     1  ชุด 
     2.5   รายการแกไขรายละเอียดที่ดนิ  (ถามี)     1  ชุด 
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15. กระบวนการออกหนังสือแสดงการทําประโยชนในทีด่นิของนคิมสหกรณ (กสน.5) 

1. นิคมสหกรณรับคําขอออกหนังสือแสดงการทําประโยชน  ตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอ    
    สภาพพื้นที่  รังวัดที่ดิน  ตรวจสอบคุณสมบัติสมาชิก จดัทําหนังสือแสดงการทําประโยชน 
    พรอมลงรูปแผนที่  และรายงานสํานักงานสหกรณจังหวัด     3  วัน 
2. สํานักงานสหกรณจังหวัดตรวจสอบเอกสาร  พิจารณาความถูกตองแลวรายงานกรมฯ   
    โดยผูวาราชการจังหวัด  นบัตั้งแตวนัที่สํานักงานสหกรณจังหวัดไดรับเอกสารจาก 
    นิคมสหกรณ จนถึงวันสงกรมฯ         4  วัน 
3. กรมฯ รับเรื่องจากจังหวดัมอบใหสํานักจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ  โดยสวนจัดนคิมสหกรณ 
    ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ตรวจรายละเอียดรูปแปลงที่ดิน วเิคราะหพิจารณาความถูกตอง                          
    เสนออธิบดีลงนาม (ผูอํานวยการสวนจดันิคมสหกรณ)     2  วัน 
4. อธิบดี  (ผูอํานวยการสวนจัดนิคมสหกรณ) พจิารณาและลงนามในหนังสือแสดงการ 
    ทําประโยชน          1  วัน 
5. สวนจัดนิคมสหกรณ  ลงทะเบียนคุมการออกหนังสือแสดงการทําประโยชน พรอมลง 
    เลขทะเบียนในหนังสือแสดงการทําประโยชน  และสงหนังสือแสดงการทําประโยชน 
    ใหจังหวดั โดยนับตั้งแตวนัที่สวนจดันิคมสหกรณดําเนินการลงทะเบียนถึงวนัที่สงจังหวดั 5  วัน 
6. จังหวดัโดยสํานักงานสหกรณจังหวดั แจงผลการออกหนังสือแสดงการทําประโยชน   
    จากกรมฯตรวจสอบเอกสาร และสงหนงัสือแสดงการทําประโยชนใหนิคมสหกรณ  1  วัน 
7. นิคมสหกรณลงทะเบยีนควบคุมการอนญุาต  และแจงใหสมาชิกมารับหนังสือ 
    แสดงการทําประโยชน         1  วัน 

         รวม   17   วันทําการ 

หมายเหตุ     
1. ระยะเวลาปฏิบัติงานดังกลาวใชสําหรับดําเนินการออกหนังสือแสดงการทําประโยชน  
    (กสน.5) จํานวน  10  ฉบบั / คน / วันทาํการ  และเปนกรณีที่ไมมีขอขัดของใด ๆ ทั้งส้ิน 
2.  เอกสารประกอบ 
    2.1  คําขอหนังสือแสดงการทําประโยชน  พรอมเอกสารประกอบที่จําเปน  1  ชุด 
    2.2  บันทึกการตรวจสอบและความเห็นของผูอํานวยการนิคมสหกรณ   
           หรือหวัหนานิคมสหกรณ       1  ชุด 
    2.3  หนังสือแสดงการทําประโยชนพรอมลงรูปแผนที่    1  ฉบับ 
    2.4  บัญชีรายช่ือสมาชิกผูขอออกหนังสือแสดงการทําประโยชน   1  ชุด 
    2.5  หนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในที่ดนิของนคิมสหกรณ  
            (กสน.3 ตามระเบียบฯ พ.ศ.2516) หรือ สําเนาหนังสืออนุญาต  
            (กสน.3 ตามระเบียบฯ พ.ศ.2535)      1  ชุด 
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    2.6  รูปแปลงที่ดิน        1  ชุด 
    2.7  สําเนาทะเบียนบาน  สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน    1  ชุด 
    2.8  หลักฐานการเปลี่ยนแปลงแกไข (ถามี)     1  ชุด 
    2.9  สําเนาหลักฐานการชําระคาชวยทนุรัฐบาล ที่ทางราชการออกให  1  ชุด 
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พระราชกฤษฎีกา 

วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองทีด่ ี 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖  

เปนปที่ ๕๘ ในรัชกาลปจจุบัน 

 

             พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกลา ฯ 

ใหประกาศวา 

 

             โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

 

             อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ประกอบ

กับ มาตรา ๓/๑ และ มาตรา ๗๑/๑๐ (๕) แหง พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ ระเบียบบรหิารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปน้ี 

 

             มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกาน้ีเรียกวา "พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖" 

 

             มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกาน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เปนตนไป 

 

             มาตรา ๓ การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาน้ีในเรื่องใดสมควรที่สวนราชการใดจะปฏิบัติ

เมื่อใด และจะตองมีเง่ือนไขอยางใด ใหเปนไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนดตามขอเสนอแนะของ 

ก.พ.ร. 

 

 

 

 



             มาตรา ๔ ในพระราชกฤษฎีกานี้ 

             "สวนราชการ" หมายความวา สวนราชการตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง 

ทบวง กรม และหนวยงานอื่นของรัฐที่อยูในกํากับของราชการฝายบริหาร แตไมรวมถึงองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  

             "รัฐวิสาหกิจ" หมายความวา รัฐวิสาหกิจที่จัดต้ังขึ้นโดยพระราชบญัญัติหรือพระราช

กฤษฎีกา 

             "ขาราชการ" หมายความรวมถึงพนักงาน ลูกจาง หรือผูปฏิบัติงานในสวนราชการ 

 

             มาตรา ๕ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาน้ี  

 

หมวด ๑ 

การบริหารกิจการบานเมืองทีด่ ี 

             มาตรา ๖ การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ไดแก การบริหารราชการเพื่อบรรลุเปาหมาย 

ดังตอไปน้ี 

             (๑) เกิดประโยชนสุขของประชาชน 

             (๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 

             (๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 

             (๔) ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 

             (๕) มีการปรับปรงุภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ 

             (๖) ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ 

             (๗) มีการประเมนิผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมวด ๒ 

การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 

 

             มาตรา ๗ การบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน หมายถึง การปฏิบัติ

ราชการที่มีเปาหมายเพื่อใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของประชาชนความสงบและ

ปลอดภัยของสังคมสวนรวม ตลอดจนประโยชนสูงสุดของประเทศ  

 

             มาตรา ๘ ในการบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน สวนราชการจะตอง

ดําเนินการโดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการจากรัฐ และจะตองมีแนว

ทางการบริหารราชการ ดงัตอไปน้ี 

             (๑) การกําหนดภารกิจของรัฐและสวนราชการตองเปนไปเพื่อวัตถุประสงคตามมาตรา ๗ 

และสอดคลองกับแนวนโยบายแหงรัฐและนโยบายของ คณะรัฐมนตรีที่แถลงตอรัฐสภา 

             (๒) การปฏิบัติภารกิจของสวนราชการตองเปนไปโดยซื่อสัตยสุจริต สามารถตรวจสอบ

ได และมุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนทั้งในระดับประเทศและทองถิ่น 

             (๓) กอนเริ่มดําเนินการสวนราชการตองจัด ใหมีการศึกษาวิเคราะหผลดีและผลเสียให

ครบถวนทุกดาน กําหนดขั้นตอนการดําเนินการที่โปรงใส มีกลไกตรวจสอบการดําเนินการในแต

ละขั้นตอน ในกรณีที่ภารกิจใดจะมีผลกระทบตอประชาชน สวนราชการตองดําเนินการรับฟง

ความคิดเห็นของประชาชน หรือช้ีแจงทําความเขาใจเพื่อใหประชาชนไดตระหนักถึงประโยชนที่

สวนรวมจะไดรับจากภารกิจน้ัน 

             (๔) ใหเปนหนาที่ของขาราชการที่จะตองคอยรับฟงความคิดเห็น และความพึงพอใจ

ของสังคม โดยรวมและประชาชนผูรับบริการ เพื่อปรับปรุงหรือเสนอแนะตอผูบังคับบัญชา เพื่อให

มีการปรับปรงุวิธีปฏิบัติราชการใหเหมาะสม 

             (๕) ในกรณีที่เกิดปญหาและอุปสรรคจากการดําเนินการ ใหสวนราชการดําเนินการ 

แกไขปญหาและอุปสรรคนั้นโดยเร็ว ในกรณีที่ปญหาหรืออุปสรรคนั้นเกิดขึ้นจากสวนราชการอื่น 

หรือระเบียบขอบังคับที่ออกโดยสวนราชการอื่น ใหสวนราชการแจงใหสวนราชการที่เกี่ยวของ

ทราบ เพื่อดําเนินการแกไขปรับปรุงโดยเร็วตอไป และใหแจง ก.พ.ร. ทราบดวย 

             การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหสวนราชการกําหนดวิธีปฏิบัติใหเหมาะสมกับภารกิจแต

ละเรื่อง ทั้งน้ี ก.พ.ร. จะกําหนดแนวทางการดําเนินการทั่วไปใหสวนราชการปฏิบัติใหเปนไปตาม

มาตรานี้ดวยก็ได  

 

 



หมวด ๓ 

การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ 

             มาตรา ๙ การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ใหสวนราชการ

ปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 

             (๑) กอนจะดําเนินการตามภารกิจใด สวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการไวเปน

การลวงหนา 

             (๒) การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการตาม (๑) ตองมีรายละเอียดของ

ขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณทีจ่ะตองใชในการดําเนินการของแตละขั้นตอนเปาหมายของ

ภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ 

             (๓) สวนราชการตองจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัติ

ราชการตามหลักเกณฑและวิธีการที่สวนราชการกําหนดขึ้น ซึ่งตองสอดคลองกับมาตรฐานที่ 

ก.พ.ร. กําหนด 

             (๔) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบตอ

ประชาชน ใหเปนหนาที่ของสวนราชการที่จะตองดําเนินการแกไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือ

เปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการใหเหมาะสม 

 

             มาตรา ๑๐ ในกรณีที่ภารกิจใดมีความเกี่ยวของกับหลายสวนราชการหรือเปนภารกิจที่

ใกลเคียงหรือตอเน่ืองกัน ใหสวนราชการที่เกี่ยวของน้ันกําหนดแนวทางการปฏิบัติราชการเพื่อให

เกิด การบริหารราชการแบบบูรณาการรวมกัน โดยมุงใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 

             ใหสวนราชการมีหนาที่สนับสนุนการปฏิบัติราชการของผูวาราชการจังหวัด หรือหัวหนา

คณะผูแทนในตางประเทศ เพื่อใหการบริหารราชการแบบบูรณาการในจังหวัดหรือในตางประเทศ 

แลวแตกรณีสามารถใชอํานาจตามกฎหมายไดครบถวน ตามความจําเปนและบริหารราชการได

อยางมีประสทิธิภาพ 

 

             มาตรา ๑๑ สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปน

องคการแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรู

ในดานตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับ

สถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยน

ทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน ทั้งน้ี เพื่อ

ประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผล

สัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกาน้ี 



             มาตรา ๑๒ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอ

คณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลาย

ลักษณอักษร หรือโดยวธิีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

 

             มาตรา ๑๓ ใหคณะรัฐมนตรีจัดใหมีแผนการบริหารราชการแผนดินตลอดระยะเวลาการ

บริหารราชการของคณะรฐัมนตรี 

             เมื่อคณะรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายตอรัฐสภาแลว ใหสํานักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี 

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

และสํานักงบประมาณ รวมกันจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน เสนอคณะรัฐมนตรพีิจารณา

ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายตอรัฐสภา 

             เมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบในแผนการบริหารราชการแผนดิน ตามวรรคหนึ่งแลว 

ใหมีผลผูกพันคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี และสวนราชการ ที่จะตองดําเนินการจัดทําภารกิจใหเปนไป

ตามแผนการบริหารราชการแผนดินน้ัน 

 

             มาตรา ๑๔ ในการจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดินตาม มาตรา ๑๓ ใหจัดทําเปน

แผนสี่ป โดยนํานโยบายของรัฐบาลที่แถลงตอรัฐสภามาพิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับ

แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และ

แผนพัฒนาประเทศดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งน้ี อยางนอยจะตองมีสาระสาํคัญเกี่ยวกับการ

กําหนดเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน สวนราชการหรือบุคคลที่จะรับผิดชอบในแตละภารกิจ 

ประมาณการรายได และรายจายและทรัพยากรตาง ๆ ที่จะตองใชระยะเวลาการดําเนินการ และ

การติดตามประเมินผล 

 

             มาตรา ๑๕ เมื่อมีการประกาศใชบังคับแผนการบริหารราชการแผนดินแลว ใหสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาและสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรวมกันพิจารณาจัดทําแผนนิติบัญญัติ 

โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายที่จะตองจัดใหมีขึ้นใหมหรือกฎหมายที่ตองมีการแกไข

เพิ่มเติม หรือยกเลิกใหสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน สวนราชการผูรับผิดชอบ 

และระยะเวลาที่ตองดําเนินการ 

             แผนนิติบัญญัติน้ันเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

และสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแลว ใหมีผลผูกพันสวนราชการที่เกี่ยวของที่จะตอง

ปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น 

             ในกรณีที่เห็นสมควร สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอาจเสนอตอคณะรัฐมนตรี เพื่อ

กําหนดหลักเกณฑการจัดทําแผนนิติบัญญัติเพื่อใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงานก็ได 



             มาตรา ๑๖ ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้น โดยจัดทําเปน

แผนสี่ป ซึ่งจะตองสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดินตาม มาตรา ๑๓ 

             ในแตละปงบประมาณ ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยใหระบุ

สาระสําคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของสวนราชการ เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของ

งาน รวมทั้งประมาณการรายไดและรายจายและทรัพยากรอื่นที่จะตองใชเสนอตอรัฐมนตรีเพื่อให

ความเห็นชอบ 

             เมื่อรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการใด ตามวรรคสองแลว 

ใหสํานักงบประมาณดําเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จในแตละ

ภารกิจ ตามแผนปฏิบัติราชการดังกลาว 

             ในกรณีที่สวนราชการมิไดเสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใด หรือภารกิจใดไมไดรับ

ความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิใหสํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสําหรบัภารกิจน้ัน 

             เมื่อสิ้นปงบประมาณใหสวนราชการจัดทํารายงาน แสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปเสนอตอคณะรัฐมนตร ี

 

             มาตรา ๑๗ ในกรณีที่กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณกําหนดให สวนราชการตอง

จัดทําแผนปฏิบัติราชการเพื่อขอรับงบประมาณ ใหสํานักงบประมาณและ ก.พ.ร. รวมกันกําหนด

แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการตาม มาตรา ๑๖ ใหสามารถใชไดกับแผนปฏิบัติราชการที่ 

ตองจัดทําตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ ทั้งน้ี เพื่อมิใหเพิ่มภาระงานในการจัดทําแผน

จนเกินสมควร 

 

             มาตรา ๑๘ เมื่อมีการกําหนดงบประมาณรายจายประจําปตามแผนปฏิบัติราชการของ

สวนราชการใดแลว การโอนงบประมาณจากภารกิจหนึ่งตามที่กําหนดในแผนปฏิบัติราชการไป

ดําเนินการอยางอื่น ซึ่งมผีลทําใหภารกิจเดิมไมบรรลุเปาหมายหรือนําไปใชในภารกิจใหมที่มิได

กําหนดในแผนปฏิบัติราชการ จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีใหปรับแผนปฏิบัติ

ราชการใหสอดคลองกันแลว 

             การปรับแผนปฏิบัติราชการตามวรรคหนึ่งจะกระทําไดเฉพาะในกรณี ที่งานหรือภารกิจใด

ไมอาจดําเนินการตามวัตถุประสงคตอไปได หรือหมดความจําเปนหรือไมเปนประโยชน หรือหาก

ดําเนินการตอไปจะตองเสียคาใชจายเกินความจําเปน หรือมีความจําเปนอยางอื่นอันไมอาจ

หลีกเล่ียงได ที่จะตองเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ  

             เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหปรับแผนปฏิบัติราชการแลว ใหดําเนินการแกไขแผนการ

บริหารราชการแผนดินใหสอดคลองกันดวย 

 



             มาตรา ๑๙ เมื่อนายกรัฐมนตรีพนจากตําแหนง ใหหัวหนาสวนราชการมีหนาที่สรุปผล

การปฏิบัติราชการและใหขอมูลตอนายกรัฐมนตรีคนใหม ตามที่นายกรัฐมนตรีคนใหม สั่งการ 

ทั้งน้ี เพื่อนายกรัฐมนตรีคนใหมจะไดใชเปนขอมูลในการพิจารณากําหนด นโยบายการบริหาร

ราชการแผนดินตอไป  

 

หมวด ๔ 

การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 

 

             มาตรา ๒๐ เพื่อใหการปฏิบัติราชการภายในสวนราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพให

สวนราชการกําหนดเปาหมาย แผนการทํางาน ระยะเวลาแลวเสร็จของงานหรือโครงการและ

งบประมาณที่จะตองใชในแตละงานหรือโครงการ และตองเผยแพรใหขาราชการและประชาชน

ทราบทั่วกันดวย 

 

             มาตรา ๒๑ ใหสวนราชการจัดทําบัญชีตนทุนในงานบริการสาธารณะแตละประเภทขึ้น 

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

             ใหสวนราชการคํานวณรายจายตอหนวยของงานบริการสาธารณะ ที่อยูในความ

รับผิดชอบของสวนราชการนั้น ตามระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกําหนด และรายงานใหสํานัก

งบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ ก.พ.ร. ทราบ 

             ในกรณีที่รายจายตอหนวยของงานบริการสาธารณะใดของสวนราชการใดสูงกวา 

รายจายตอหนวยของงานบริการสาธารณะประเภทและคุณภาพเดียวกันหรือคลายคลึงกันของ

สวนราชการอื่น ใหสวนราชการนั้นจัดทําแผนการลดรายจายตอหนวยของงานบริการสาธารณะ

ดังกลาวเสนอสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ ก.พ.ร. ทราบ และถามิไดมีขอทักทวง

ประการใดภายในสิบหาวันก็ใหสวนราชการดังกลาวถือปฏิบัติ ตามแผนการลดรายจายนั้น 

ตอไปได 

 

             มาตรา ๒๒ ใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ

สํานักงบประมาณรวมกันจัดใหมีการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจของรัฐที่สวนราชการ

ดําเนินการอยู เพื่อรายงานคณะรัฐมนตรีสําหรับเปนแนวทางในการพิจารณาวาภารกิจใดสมควรจะ

ไดดําเนินการตอไปหรือยุบเลิก และเพื่อประโยชนในการจัดต้ังงบประมาณของสวนราชการในป

ตอไป ทั้งน้ี ตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

 



             ในการประเมินความคุมคาตามวรรคหนึ่ง ใหคํานึงถึงประเภทและสภาพของแตละภารกิจ 

ความเปนไปไดของภารกิจหรือโครงการที่ดําเนินการ ประโยชนที่รัฐและประชาชนจะพึงไดและ

รายจายที่ตองเสียไปกอนและหลังที่สวนราชการดําเนินการดวย 

             ความคุมคาตามมาตรานี้ ใหหมายความถงึประโยชนหรือผลเสียทางสังคม และประโยชน

หรือผลเสียอื่น ซึ่งไมอาจคํานวณเปนตัวเงินไดดวย 

 

             มาตรา ๒๓ ในการจัดซื้อหรือจัดจาง ใหสวนราชการดําเนินการโดยเปดเผยและเที่ยง

ธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ วัตถปุระสงค 

ที่จะใช ราคา และประโยชนระยะยาวของสวนราชการที่จะไดรับประกอบกัน  

             ในกรณีที่วัตถุประสงคในการใชเปนเหตุใหตองคํานึงถึงคุณภาพ และการดูแลรักษาเปน

สําคัญ ใหสามารถกระทําไดโดยไมตองถือราคาต่ําสุดในการเสนอซื้อหรือจางเสมอไป 

             ใหสวนราชการที่มีหนาที่ดูแล ระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวของ

เพื่อใหสวนราชการดําเนินการ ตามวรรคหนึ่งและวรรคสองไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

             มาตรา ๒๔ ในการปฏิบัติภารกิจใด หากสวนราชการจําเปนตองไดรับอนุญาต อนุมัติ 

หรือความเห็นชอบจากสวนราชการอื่นตามที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือมติ

คณะรัฐมนตรีกําหนด ใหสวนราชการที่มีอํานาจอนุญาต อนุมัติ หรือใหความเห็นชอบดังกลาว 

แจงผลการพิจารณาใหสวนราชการที่ยื่นคําขอทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ 

             ในกรณีที่เรื่องใดมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนด

ขั้นตอนการปฏิบัติไว และขั้นตอนการปฏิบัติน้ันตองใชระยะเวลาเกินสิบหาวัน ใหสวนราชการที่มี

อํานาจอนุญาต อนุมัติ หรือใหความเห็นชอบ ประกาศกําหนดระยะเวลาการพิจารณาไวใหสวน

ราชการอื่นทราบ 

             สวนราชการใดที่มีอํานาจอนุญาต อนุมัติ หรือใหความเห็นชอบมิไดดําเนินการใหแลว

เสร็จตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หากเกิดความเสียหายใดขึ้น ใหถือวาขาราชการซึ่งมีหนาที่

เกี่ยวของและหัวหนาสวนราชการนั้นประมาทเลินเลอ อยางรายแรง เวนแตจะพิสูจนไดวาความ

ลาชานั้นมิไดเกิดขึ้นจากความผิดของตน 

 

             มาตรา ๒๕ ในการพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดปญหาใด ๆ ใหเปนหนาที่ของสวนราชการที่

รับผิดชอบในปญหานั้น ๆ จะตองพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดโดยเร็ว การตั้งคณะกรรมการขึน้พิจารณา

วินิจฉัย ใหดําเนินการไดเทาที่จําเปนอันไมอาจหลีกเล่ียงได 

 

 



             ในการพิจารณาเรื่องใด ๆ โดยคณะกรรมการ เมื่อคณะกรรมการมมีติเปนประการใดแลว 

ใหมติของคณะกรรมการผูกพันสวนราชการซึ่งมีผูแทนรวมเปนกรรมการอยูดวย แมวาในการ

พิจารณาวินิจฉัยเรื่องน้ันผูแทนของสวนราชการที่เปนกรรมการจะมิไดเขารวมพิจารณาวนิิจฉัยก็

ตาม ถามีความเห็นแตกตางกันสองฝาย ใหบันทึกความเห็นของกรรมการฝายขางนอยไวให

ปรากฎในเรื่องน้ันดวย 

             ความผูกพันที่กําหนดไวในวรรคสอง มิใหใชบังคับกับการวินิจฉัยในปญหาดานกฎหมาย 

 

             มาตรา ๒๖ การสั่งราชการโดยปกติใหกระทําเปนลายลักษณอักษร เวนแตในกรณีที่

ผูบังคับบัญชามีความจําเปนที่ไมอาจสั่งเปนลายลักษณอักษรในขณะนั้น จะสั่งราชการดวยวาจา

ก็ได แตใหผูรับคําสั่งน้ันบันทึกคําสั่งดวยวาจาไวเปนลายลักษณอักษรและ เมื่อไดปฏิบัติราชการ

ตามคําสั่งดังกลาวแลวใหบันทึกรายงานใหผูสั่งราชการทราบ ในบันทึกใหอางอิงคําสั่งดวยวาจา

ไวดวย  

 

หมวด ๕ 

การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

  

            มาตรา ๒๗ ใหสวนราชการจัดใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การ

อนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอื่นใดของผูดํารงตําแหนงใดใหแกผู

ดํารงตําแหนงที่มีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการในเรื่องน้ันโดยตรง เพื่อใหเกิดความรวดเร็ว

และลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ ทั้งน้ี ในการกระจายอํานาจการตัดสินใจดังกลาวตองมุงผลให

เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการบริการประชาชน 

             เมื่อไดมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจตามวรรคหนึ่งแลว ใหสวนราชการกําหนด 

หลักเกณฑการควบคุม ตดิตาม และกํากับดูแลการใชอํานาจและความรับผิดชอบของผูรับมอบ

อํานาจและผูมอบอํานาจไวดวย หลักเกณฑดังกลาวตองไมสรางขั้นตอนหรือการกลั่นกรองงานที่

ไมจําเปนในการปฏิบัติงานของขาราชการ ในการนี้ หากสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ

โทรคมนาคมแลวจะเปนการลดขั้นตอน เพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดคาใชจาย รวมทั้งไม

เกิดผลเสียหายแกราชการ ใหสวนราชการดําเนินการใหขาราชการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ

โทรคมนาคมตามความเหมาะสมและกําลังเงินงบประมาณ 

             เมื่อสวนราชการใดไดมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ ตามวรรคหนึ่ง หรือไดมีการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมตามวรรคสองแลว ใหสวนราชการนั้นเผยแพรให

ประชาชนทราบเปนการทั่วไป 



             มาตรา ๒๘ เพื่อประโยชนในการกระจายอํานาจการตัดสินใจตาม มาตรา ๒๗ ก.พ.ร. 

ดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการหรือแนวทางในการ

กระจายอํานาจการตัดสินใจ ความรับผิดชอบระหวางผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ และการ

ลดขั้นตอนในการปฏิบัติราชการใหสวนราชการถือปฏิบัติก็ได 

 

             มาตรา ๒๙ ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการบริการประชาชนหรือการติดตอ

ประสานงานระหวางสวนราชการดวยกัน ใหสวนราชการแตละแหงจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและ

ระยะเวลา การดําเนินการ รวมทั้งรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในแตละขั้นตอนเปดเผยไว ณ ที่

ทําการของสวนราชการและในระบบเครือขายสารสนเทศของสวนราชการ เพื่อใหประชาชนหรือผู

ที่เกี่ยวของเขาตรวจดูได 

 

             มาตรา ๓๐ ในกระทรวงหนึ่ง ใหเปนหนาที่ของปลัดกระทรวงที่จะตองจัดใหสวนราชการ

ภายใน กระทรวงที่รับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการประชาชนรวมกันจัดต้ังศูนยบริการรวม 

เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนในการที่จะตองปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎอื่นใด ทั้งน้ี 

เพื่อใหประชาชนสามารถติดตอสอบถาม ขอทราบขอมูล ขออนุญาต หรือขออนุมัติในเรื่องใด ๆ 

ที่เปนอํานาจหนาที่ของสวนราชการในกระทรวงเดียวกัน โดยติดตอเจาหนาที่ ณ ศูนยบริการรวม

เพียงแหงเดียว 

 

             มาตรา ๓๑ ในศูนยบริการรวมตาม มาตรา ๓๐ ใหจัดใหมีเจาหนาที่รับเรื่องราวตาง ๆ 

และดําเนินการสงตอใหเจาหนาที่ของสวนราชการที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการตอไป โดยใหมี

ขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ของทุกสวนราชการในกระทรวง รวมทั้งแบบคําขอ

ตาง ๆ ไวใหพรอมที่จะบรกิารประชาชนได ณ ศูนยบริการรวม 

             ใหเปนหนาที่สวนราชการที่เก่ียวของที่จะตองจัดพิมพรายละเอียดของเอกสารหลักฐาน 

ที่ประชาชนจะตองจัดหามาในการขออนุมัติหรือขออนุญาตในแตละเรื่องมอบใหแกเจาหนาที่ของ

ศูนยบริการรวม และใหเปนหนาที่ของเจาหนาที่ศูนยบริการรวมที่จะตองแจงใหประชาชนที่มา

ติดตอไดทราบในครั้งแรกที่มาติดตอ และตรวจสอบวาเอกสารหลักฐานที่จําเปนดังกลาวนั้น

ประชาชนไดยื่นมาครบถวนหรือไม พรอมทั้งแจงใหทราบถึงระยะเวลาที่จะตองใชดําเนินการใน

เรื่องน้ัน 

             ในการยื่นคํารองหรือคําขอตอศูนยบริการรวมตาม มาตรา ๓๐ ใหถือวาเปนการยื่นตอสวน

ราชการที่เกี่ยวของ ทั้งหมดตามที่ระบุไวในกฎหมายหรือกฎแลว 

             ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หากมีปญหา หรืออุปสรรคในการปฏิบัติราชการให

เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎหมายหรือกฎในเรื่องใด ใหสวนราชการที่



เกี่ยวของแจงให ก.พ.ร. ทราบ เพื่อดําเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีใหมีการปรับปรุงหลักเกณฑ

และวิธีการตามกฎหมายหรือกฎน้ันตอไป 

 

             มาตรา ๓๒ ใหผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ และปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่ง

อําเภอ จัดใหสวนราชการที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนในเรื่องเดียวกัน

หรือตอเน่ืองกันในจังหวัด อําเภอ หรือก่ิงอําเภอนั้น รวมกันจัดต้ังศูนยบริการรวมไว ณ ศาลา

กลางจังหวัด ที่วาการอําเภอ หรือท่ีวาการกิ่งอําเภอ หรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควร โดย

ประกาศใหประชาชนทราบ และใหนําความใน มาตรา ๓๐ และ มาตรา ๓๑ มาใชบังคับดวยโดย

อนุโลม  

 

หมวด ๖ 

การปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ 

  

            มาตรา ๓๓ ใหสวนราชการจัดใหมีการทบทวนภารกิจของตนวาภารกิจใดมีความจําเปน 

หรือสมควรที่จะไดดําเนินการตอไปหรือไม โดยคํานึงถึงแผนการบริหารราชการแผนดิน นโยบาย

ของคณะรัฐมนตรี กําลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุมคาของภารกิจและสถานการณอื่น

ประกอบกัน 

             กําหนดเวลาในการจัดใหมีการทบทวนตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่ ก.พ.ร. กําหนด 

             ในกรณีที่สวนราชการเห็นควรยกเลิก ปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงภารกิจ ใหสวนราชการ

ดําเนินการปรับปรุงอํานาจหนาที่ โครงสราง และอัตรากําลัง ของสวนราชการใหสอดคลองกัน 

และเสนอคณะรัฐมนตรพีิจารณาใหความเห็นชอบเพื่อดําเนินการตอไป 

             ในกรณีที่ ก.พ.ร. พิจารณาแลวเห็นวาภารกิจของรัฐที่สวนราชการใดรับผิดชอบ

ดําเนินการอยูสมควรเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือเพิ่มเติม ใหเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา เมื่อ

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแลว ใหสวนราชการนั้นดําเนินการปรับปรุงภารกิจ อํานาจหนาที่ โครงสราง

และอัตรากําลังของสวนราชการนั้นใหสอดคลองกัน 

 

             มาตรา ๓๔ ในกรณีที่มีการยุบเลิก โอน หรือรวมสวนราชการใดทั้งหมดหรือบางสวน 

หามมิใหจัดต้ังสวนราชการที่มีภารกิจหรืออํานาจหนาที่ที่มีลักษณะเดียวกันหรือคลายคลึงกันกับ

สวนราชการดังกลาวขึ้นอีก เวนแตมีการเปลี่ยนแปลงแผนการบริหารราชการแผนดิน และมี

เหตุผลจําเปนเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ หรือรักษาผลประโยชน

สวนรวมของประชาชน และโดยไดรับความเห็นชอบจาก ก.พ.ร.  



             มาตรา ๓๕ สวนราชการมีหนาที่สํารวจ ตรวจสอบ และทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ขอบังคับ และประกาศ ทีอ่ยูในความรับผิดชอบเพื่อดําเนินการยกเลิก ปรับปรุง หรือจัดใหมี

กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศขึ้นใหม ใหทันสมัยและเหมาะสมกับสภาวการณ 

หรือสอดคลองกับความจําเปนทางเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ ทั้งน้ี โดย

คํานึงถึงความสะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ 

             ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหสวนราชการนําความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของ

ประชาชนมาประกอบการพิจารณาดวย 

 

             มาตรา ๓๖ ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นวากฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ขอบังคับ หรอืประกาศ ทีอ่ยูในความรับผิดชอบของสวนราชการใด ไมสอดคลองหรือเหมาะสม

กับสถานการณในปจจุบัน ไมเอื้ออํานวยตอการพฒันาประเทศ เปนอุปสรรคตอการประกอบ

กิจการหรือการดํารงชีวิตของประชาชน หรือกอใหเกิดภาระหรือความยุงยากตอประชาชนเกิน

สมควร ใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแนะตอสวนราชการนั้นเพื่อดําเนินการแกไข 

ปรับปรุง หรือยกเลิกโดยเร็วตอไป 

             ในกรณีที่สวนราชการที่ไดรับการเสนอแนะไมเห็นชอบดวย กับคําเสนอแนะของ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใหเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาวินิจฉัย  

 

หมวด ๗ 

การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน 

 
             มาตรา ๓๗ ในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวของกับการบริการประชาชนหรือติดตอ

ประสานงานระหวางสวนราชการดวยกัน ใหสวนราชการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานแตละ

งาน และประกาศใหประชาชนและขาราชการทราบเปนการทั่วไป สวนราชการใดมิไดกําหนด

ระยะเวลาแลวเสร็จของงานใด และ ก.พ.ร. พิจารณาเห็นวางานนั้นมีลักษณะที่สามารถกําหนด

ระยะเวลาแลวเสร็จได หรือสวนราชการไดกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จไว แต ก.พ.ร. เห็นวาเปน

ระยะเวลาที่ลาชาเกินสมควร ก.พ.ร. จะกําหนดเวลาแลวเสร็จใหสวนราชการนั้นตองปฏิบัติก็ได 

             ใหเปนหนาที่ของผูบังคับบัญชาที่จะตองตรวจสอบ ใหขาราชการปฏิบัติงานใหแลวเสร็จ

ตามกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง 

 

 

 

 



             มาตรา ๓๘ เมื่อสวนราชการใดไดรับการติดตอสอบถามเปนหนังสือจากประชาชน หรือ

จากสวนราชการดวยกันเกี่ยวกับงานที่อยูในอํานาจหนาที่ของสวนราชการนั้น ใหเปนหนาที่ของ

สวนราชการนั้นที่จะตองตอบคําถามหรือแจงการดําเนินการใหทราบภายใน สิบหาวันหรือภายใน

กําหนดเวลาที่กําหนดไวตาม มาตรา ๓๗ 

 

             มาตรา ๓๙ ใหสวนราชการจัดใหมีระบบเครือขายสารสนเทศของ สวนราชการเพื่อ

อํานวยความสะดวกใหแกประชาชนที่จะสามารถตดิตอสอบถามหรือขอขอมูล หรือแสดงความ

คิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

             ระบบเครือขายสารสนเทศตามวรรคหนึ่ง ตองจัดทําในระบบเดียวกับที่กระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดใหมีขึ้นตาม มาตรา ๔๐ 

 

             มาตรา ๔๐ เพื่ออํานวยความสะดวกและความรวดเร็วแกประชาชนในการติดตอกับสวน

ราชการทุกแหง ใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดใหมีระบบเครือขาย

สารสนเทศกลางขึ้น 

             ในกรณีที่สวนราชการใดไมอาจจัดใหมีระบบเครือขายสารสนเทศของสวนราชการได 

อาจรองขอใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดําเนินการจัดทําระบบเครือขาย

สารสนเทศของสวนราชการดังกลาวก็ได ในการนี้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

จะขอใหสวนราชการใหความชวยเหลือดานบุคลากร คาใชจาย และขอมูลในการดําเนินการก็ได 

 

             มาตรา ๔๑ ในกรณีที่สวนราชการไดรับคํารองเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ

วิธีปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุงยาก หรือปญหาอื่นใดจากบุคคลใด โดยมีขอมูลและสาระตาม

สมควร ใหเปนหนาที่ของสวนราชการนั้นที่จะตองพิจารณาดําเนินการใหลุลวงไป และในกรณีที่มี

ที่อยูของบุคคลน้ัน ใหแจงใหบุคคลน้ันทราบผลการดําเนินการดวย ทั้งน้ี อาจแจงใหทราบผาน

ทางระบบเครือขายสารสนเทศของสวนราชการดวยก็ได 

             ในกรณีการแจงผานทางระบบเครือขายสารสนเทศ มิใหเปดเผยชื่อหรือท่ีอยูของผู

รองเรียน เสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็น 

 

             มาตรา ๔๒ เพื่อใหการปฏิบัติราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความสะดวก

รวดเร็ว ใหสวนราชการที่มีอํานาจออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรอืประกาศ เพื่อใชบังคับกับสวน

ราชการอื่น มีหนาที่ตรวจสอบวากฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศนั้น เปนอุปสรรคหรอื

กอใหเกิดความยุงยาก ซ้าํซอน หรือความลาชา ตอการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการอื่นหรือไม

เพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมโดยเร็วตอไป 



             ในกรณีที่ไดรับการรองเรียนหรือเสนอแนะจากขาราชการหรือสวนราชการอื่นในเรื่องใด 

ใหสวนราชการที่ออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศนั้นพิจารณาโดยทันที และในกรณีที่เห็น

วาการรองเรียนหรือเสนอแนะนั้นเกิดจากความเขาใจผิดหรือความไมเขาใจในกฎ ระเบียบ 

ขอบังคับ หรอืประกาศ ใหช้ีแจงใหผูรองเรียนหรือเสนอแนะทราบภายในสิบหาวัน 

             การรองเรียนหรือเสนอแนะตามวรรคสอง จะแจงผาน ก.พ.ร. ก็ได 

             ในกรณีที่ ก.พ.ร. เห็นวา กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศใดมีลักษณะตามวรรคหนึ่ง 

ให ก.พ.ร. แจงใหสวนราชการที่ออก กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศนั้นทราบเพื่อดําเนินการ

ปรับปรุงแกไข หรือยกเลิก ตอไปโดยเร็ว 

 

             มาตรา ๔๓ การปฏิบัติราชการในเรื่องใด ๆ โดยปกติใหถือวาเปนเรื่องเปดเผย เวนแต

กรณีมีความจําเปนอยางยิ่งเพื่อประโยชนในการรักษาความมัน่คงของประเทศความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจ การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน หรือการคุมครองสิทธิสวนบุคคล จึงให

กําหนดเปนความลับไดเทาที่จําเปน 

 

             มาตรา ๔๔ สวนราชการตองจัดใหมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจายแต

ละป รายการเกี่ยวกับการจัดซื้อหรือจัดจางที่จะดําเนินการในปงบประมาณนั้น และสัญญาใด ๆ ที่

ไดมีการอนุมัติใหจัดซื้อหรือจัดจางแลว ใหประชาชนสามารถขอดูหรือตรวจสอบได ณ สถานที่

ทําการของสวนราชการ และระบบเครือขายสารสนเทศของสวนราชการ ทั้งน้ี การเปดเผยขอมูล

ดังกลาวตองไมกอใหเกิดความไดเปรียบหรือเสียเปรียบหรือความเสียหายแกบุคคลใดในการ

จัดซื้อหรือจัดจาง 

             ในการจัดทําสัญญาจัดซื้อหรือจัดจาง หามมิใหมีขอความหรือขอตกลงหามมิใหเปดเผย

ขอความหรือขอตกลงในสัญญาดังกลาว เวนแตขอมูลดังกลาวเปนขอมูลที่อยูภายใตบังคับ

กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับที่เกี่ยวกับการคุมครองความลับทางราชการ หรือในสวนที่

เปนความลับทางการคา  

 

 

 

 

 

 

 

 



หมวด ๘ 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

  
            มาตรา ๔๕ นอกจากการจัดใหมีการประเมินผลตามมาตรา๙ (๓) แลว ใหสวนราชการจัด

ใหมีคณะผูประเมินอิสระดาํเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเกี่ยวกับ

ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความ

คุมคาในภารกิจ ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร.กําหนด 

 

             มาตรา ๔๖ สวนราชการอาจจัดใหมีการประเมินภาพรวมของผูบังคับบัญชาแตละระดับ

หรือหนวยงานในสวนราชการก็ได ทั้งน้ี การประเมินดังกลาวตองกระทําเปนความลับและเปนไป

เพื่อประโยชนแหงความสามัคคีของขาราชการ  

 

             มาตรา ๔๗ ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการเพื่อประโยชนในการ

บริหารงานบุคคล ใหสวนราชการประเมินโดยคํานึงถึงผลการปฏิบัติงานเฉพาะตัวของขาราชการ

ผูน้ันในตําแหนงที่ปฏิบัติ ประโยชนและผลสัมฤทธิ์ที่หนวยงานที่ขาราชการผูน้ันสังกัดไดรับจาก

การปฏิบัติงานของขาราชการผูน้ัน 

 

             มาตรา ๔๘ ในกรณีที่สวนราชการใดดําเนินการใหบริการที่มีคุณภาพและเปนไปตาม

เปาหมายที่กําหนด รวมทั้งเปนที่พึงพอใจแกประชาชน ให ก.พ.ร.เสนอคณะรัฐมนตรีจัดสรรเงิน

เพิ่มพิเศษเปนบําเหน็จความชอบแกสวนราชการ หรือใหสวนราชการใชเงินงบประมาณเหลือจาย

ของสวนราชการนั้น เพื่อนําไปใชในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของสวนราชการหรือจัดสรรเปน

รางวัลใหขาราชการในสังกัด ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ.ร. กําหนดโดยความ

เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

 

             มาตรา ๔๙ เมื่อสวนราชการใดไดดําเนินงานไปตามเปาหมาย สามารถเพิ่มผลงาน และ

ผลสัมฤทธิ์โดยไมเปนการเพิ่มคาใชจายและคุมคาตอภารกิจของรัฐ หรือสามารถดําเนินการตาม

แผนการลดคาใชจายตอหนวยไดตามหลักเกณฑที่ ก.พ.ร. กําหนด ให ก.พ.ร. เสนอ

คณะรัฐมนตรีจัดสรรเงินรางวัลการเพิ่มประสิทธิภาพใหแกสวนราชการนั้น หรือใหสวนราชการใช

เงินงบประมาณเหลือจายของสวนราชการนั้น เพื่อนําไปใชในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของสวน

ราชการหรือจัดสรรเปนรางวัลใหขาราชการในสังกัด ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ.ร. 

กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรฐัมนตรี  

 



หมวด ๙ 

บทเบ็ดเตลด็ 

 

             มาตรา ๕๐ เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ คุมคาในเชิง

ภารกิจของรัฐ ก.พ.ร. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อาจกําหนดใหสวนราชการตอง

ปฏิบัติการใดนอกเหนือจากที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาน้ี รวมทั้งกําหนดมาตรการอื่นเพิ่มเติม

จากที่บัญญัติไวใน มาตรา ๔๙ และ มาตรา ๔๙ ก็ได 

 

             มาตรา ๕๑ ในกรณีที่พระราชกฤษฎีกาน้ีกําหนดใหสวนราชการตองจัดทําแผนงานใน

เรื่องใด และมีกฎหมายฉบับอื่นกําหนดใหสวนราชการตองจัดทําแผนงานในเรื่องเดียวกันทั้งหมด

หรือบางสวน เมื่อสวนราชการไดจัดทําแผนงานตามกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งแลวใหถือวา สวน

ราชการนั้นไดจัดทําแผนตามพระราชกฤษฎีกาน้ีดวยแลว 

 

             มาตรา ๕๒ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมือง

ที่ดี ตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการลดขั้นตอน

การปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชนที่

สอดคลองกับบทบัญญัติในหมวด ๕ และหมวด ๗  

             ใหเปนหนาที่ของกระทรวงมหาดไทยดูแลและใหความชวยเหลือ องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในการจัดทําหลักเกณฑตามวรรคหนึ่ง 

 

             มาตรา ๕๓ ใหองคการมหาชนและรัฐวิสาหกิจ จัดใหมีหลักเกณฑการบริหารกจิการ

บานเมืองที่ดีตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกาน้ี 

             ในกรณีที่ ก.พ.ร. เห็นวาองคการมหาชนหรือรัฐวิสาหกิจใดไมจัดใหมีหลักเกณฑตาม

วรรคหนึ่ง หรือมีแตไมสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาน้ี ใหแจงรัฐมนตรีซึ่งมีหนาที่กํากับดูแล

องคการมหาชนหรือรัฐวิสาหกิจ เพื่อพิจารณาสั่งการใหองคการมหาชนหรือรัฐวิสาหกิจน้ัน

ดําเนินการใหถูกตองตอไป  

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 

นายกรัฐมนตร ี 

 



หมายเหต ุ

             เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีมีการปฏิรูประบบราชการ 

เพื่อใหการปฏิบัติงานของสวนราชการตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ และใหบริการแก

ประชาชนไดอยางมีประสทิธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการบริหารราชการและการปฏิบัติหนาที่ของสวน

ราชการนี้ ตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปเพื่อ

ประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ เกิดความคุมคาใน

เชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจําเปน และประชาชนไดรับการอํานวย

ความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

อยางสม่ําเสมอและเนื่องจาก มาตรา ๓/๑ แหง พระราชบัญญัติ ระเบียบบรหิารราชการแผนดิน 

พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ ระเบียบบรหิารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๕ บัญญัติใหการกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให

สวนราชการและขาราชการปฏิบัติราชการ เพื่อใหเกิดการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีกระทําโดย

ตราเปนพระราชกฤษฎีกา จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกาน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ประกาศราชกิจจานุเบกษา  ฉบับกฤษฎีกา  เลม ๑๒๐  ตอนที่ ๑๐๐ ก  วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๖) 
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