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ก. ราชการบริหารส่วนกลาง
Office of the Secretary

Division of Personnel
Division of Finance

Division of Local Legal Affairs
Division of Local Audit



Local Information Technology Centre
Local Personnel Development Institution

Bureau of Local Finance
Bureau of Local Personnel System Development

Bureau of Local Administrative Development ( Policy and
Planning )

ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

Provincial Office for Local Administration

การ
Benchmarking) และระดบัของการให้บริการประชาชน

ของข้

เวบ็ไซต์
www.thailocaladmin.go.th/index.jsp )

ระบบขาดความสมบู
(อปท.)

จํานวนมาก รายง
ล็ก

Good Practice)

(Web Presence)

Benchmarking) ขององค์กร

หลกัการและเหตุผล

นในด้านความสะดวก รวดเร็วในการใช้บริการ รวมถึง
ความ



, ความแตกต่างด้านสภาพแวดล้อมทําให้การจัดทําแผนงาน

าง เป็นระบบและเกดิประโยชน์สูงสุด

ช่วยให้กรมส่งเสริม

สะดวกรวดเร็วและทันเหตุการณ์

วตัถุประสงค์ของโครงการ

สะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ์

สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง
งแต่

ประสิทธิภาพสูงสุด

สะดวกและรวดเร็ว
ขอบเขตการดาํเนินงาน

Web
เครือข่ายทางสังคมต่างๆ

Benchmark)
(Synergy) ของ อปท.

ระเทศสามารถแบ่งประเดน็หลกัในการพัฒนา

ก. ราชการบริหารส่วนกลาง
Office of the Secretary

Division of Personnel
Division of Finance

Division of Local Legal Affairs
Division of Local Audit

Local Information Technology Centre
Local Personnel Development Institution



Bureau of Local Finance
Bureau of Local Personnel System Development

) : Bureau of Local Administrative Development ( Policy and
Planning )
ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

Provincial Office for Local Administration

ปัจจุบันอง

Benchmarking) และระดบัของการให้บริการประชาชน
ปัจจุบันได้มีการจัดเกบ็ข้อมูลโดยองค์กรปกครองส่ว

ยมในการพฒันาเวบ็ไซต์ ส่วนใหญ่ขาดความสมบูรณ์ ไม่สวยงาม

เวบ็ไซต์
www.thailocaladmin.go.th/index.jsp )

(อปท.)

ล็ก
(Good Practice)

(Web Presence)

Benchmarking) ขององค์กร

หลกัการและเหตุผล
มคุณภาพชีวติ การจัด

นมี

โปร่งใส ตรวจส
,

จัดทําแผนงานโครงการต่าง ๆ มีความหลากหลาย ทําให้กร
ด



ณในโครงการต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วน

วตัถุประสงค์ของโครงการ

สะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ์

รวดเร็ว และถูกต้อง

ประสิทธิภาพสูงสุด
ย่าง

สะดวกและรวดเร็ว
ขอบเขตการดาํเนินงาน

การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการใช้แนวคดิการพฒันาเวบ็ในลกัษณะ Web
เครือข่ายทางสังคมต่างๆ

มรรถนะ (Benchmark)
(Synergy) ของ อปท.

ก. ราชการบริหารส่วนกลาง
Office of the Secretary

Division of Personnel
Division of Finance

Division of Local Legal Affairs
Division of Local Audit

Local Information Technology Centre
Local Personnel Development Institution

Bureau of Local Finance
Bureau of Local Personnel System Development

Bureau of Local Administrative Development ( Policy and



Planning )
ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

Provincial Office for Local Administration

Benchmarking) และระดบัของการให้บริการประชาชน

ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน ขาดคว
เวบ็ไซต์

www.thailocaladmin.go.th/index.jsp )

Good Practice)
ประยุกต์ใช้กบัหน่วยงานของตน โดยสรุ

(Web Presence)

ยงัไม่ได้ถูกนํามาใช้ประโยชน์เต็มป Benchmarking) ขององค์กร
รอง

หลกัการและเหตุผล

,

ระหว่างองค์กรปกค

จัดทําแผนงาน งบประมาณ และ



วตัถุประสงค์ของโครงการ

สะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ์

รวดเร็ว และถูกต้อง

ดประโยชน์และ
ประสิทธิภาพสูงสุด

ย่าง
สะดวกและรวดเร็ว
ขอบเขตการดาํเนินงาน

Web วนร่วมและการมีปฏิสัมพนัธ์ ผ่าน
เครือข่ายทางสังคมต่างๆ

Benchmark)
(Synergy) ของ อปท.

ก. ราชการบริหารส่วนกลาง
สํานักงานเลขานุการกรม : Office of the Secretary

Division of Personnel
Division of Finance

Division of Local Legal Affairs
Division of Local Audit

Local Information Technology Centre
Local Personnel Development Institution

Bureau of Local Finance
Bureau of Local Personnel System Development

Bureau of Local Administrative Development ( Policy and
Planning )
ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

Provincial Office for Local Administration



การ
Benchmarking) และระดบัของการให้บริการประชาชน

ยชน์จากข้อมูลและ
เวบ็ไซต์

www.thailocaladmin.go.th/index.jsp )

วยงานขนาดเล็ก
Good Practice)

บบราย

(Web Presence) ของ

Benchmarking) ขององค์กร
รอง

หลกัการและเหตุผล
องค์กรปกคร

, และเขตชนบท ความแตกต่างด้านสภาพแวดล้อมทําให้การ

โครงการอย่าง เป็นระบบและเกดิ

วตัถุประสงค์ของโครงการ



สะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ์

รวดเร็ว และถูกต้อง

ประสิทธิภาพสูงสุด

สะดวกและรวดเร็ว
ขอบเขตการดาํเนินงาน

Web
เครือข่ายทางสังคมต่างๆ

Benchmark)
(Synergy) ของ อปท.

บาลในต่างประเทศสามารถแบ่งประเดน็หลกัในการพัฒนา

ก. ราชการบริหารส่วนกลาง
Office of the Secretary

Division of Personnel
Division of Finance

Division of Local Legal Affairs
Division of Local Audit

Local Information Technology Centre
Local Personnel Development Institution

Bureau of Local Finance
Bureau of Local Personnel System Development

ยบายและแผน) : Bureau of Local Administrative Development ( Policy and
Planning )
ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

Provincial Office for Local Administration



Benchmarking) และระดบัของการให้บริการประชาชน
ปัจจุบันได้มีการจัดเกบ็ข้อมูลโดยองค์ก

งาน และรสนิยมในการพฒันาเวบ็ไซต์ ส่วนใหญ่ขาดความสมบูรณ์ ไม่สวยงาม

เวบ็ไซต์
www.thailocaladmin.go.th/index.jsp )

(อปท.)

ล็ก
Good Practice)

(Web Presence)

Benchmarking) ขององค์กร

หลกัการและเหตุผล
การส่งเสริมคุณภาพชีวติ การจัด

โปร่
,

จัดทําแผนงานโครงการต่าง ๆ มีความหลากหล
ด

ายงบประมาณในโครงการต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วน

วตัถุประสงค์ของโครงการ



สะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ์

รวดเร็ว และถูกต้อง

ประสิทธิภาพสูงสุด
ย่าง

สะดวกและรวดเร็ว
ขอบเขตการดาํเนินงาน

Web
เครือข่ายทางสังคมต่างๆ

รียบเทียบสมรรถนะ (Benchmark)
(Synergy) ของ อปท.

เวบ็ไซต์และระบบสารสนเทศองค์กรปกครอง
ก. ราชการบริหารส่วนกลาง

Office of the Secretary
Division of Personnel

Division of Finance
Division of Local Legal Affairs

Division of Local Audit
Local Information Technology Centre

Local Personnel Development Institution
Bureau of Local Finance

Bureau of Local Personnel System Development
Bureau of Local Administrative Development ( Policy and

Planning )
ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

Provincial Office for Local Administration

Benchmarking) และระดบัของการให้บริการประชาชน



ข้อมูลไม่เป็นปัจจุ
เวบ็ไซต์

www.thailocaladmin.go.th/index.jsp )

Good Practice)
ประยุกต์ใช้กบัหน่วยงานขอ

(Web Presence) มากกว่าการกาํหนดเป้

ยงัไม่ได้ถูกนํามาใช้ประ Benchmarking) ขององค์กร
รอง

หลกัการและเหตุผล

,

ระหว่า

จัดทําแผนงาน งบ

หตุการณ์
วตัถุประสงค์ของโครงการ

สะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ์



รวดเร็ว และถูกต้อง

ก่อให้เกดิประโยชน์และ
ประสิทธิภาพสูงสุด

ย่าง
สะดวกและรวดเร็ว
ขอบเขตการดาํเนินงาน

Web น้นการมีส่วนร่วมและการมีปฏิสัมพนัธ์ ผ่าน
เครือข่ายทางสังคมต่างๆ

Benchmark) กกาํลงั
(Synergy) ของ อปท.

ก. ราชการบริหารส่วนกลาง
Office of the Secretary

Division of Personnel
Division of Finance

Division of Local Legal Affairs
Division of Local Audit

Local Information Technology Centre
Local Personnel Development Institution

Bureau of Local Finance
Bureau of Local Personnel System Development

Bureau of Local Administrative Development ( Policy and
Planning )
ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

: Provincial Office for Local Administration

การ
บสมรรถนะ (Benchmarking) และระดบัของการให้บริการประชาชน

การใช้ประโยชน์จากข้อมูลและ



เวบ็ไซต์
www.thailocaladmin.go.th/index.jsp )

เช่น หน่วยงานขนาดเล็ก
Good Practice)

ารจัดเกบ็แบบราย

(Web Presence) งค์ความรู้ของ

Benchmarking) ขององค์กร
รอง

หลกัการและเหตุผล

ภูมิปัญญาท้อง

, ในเขตเมืองและเขตชนบท ความแตกต่างด้านสภาพแวดล้อมทําให้การ

นมีการจัดทําโครงการอย่าง เป็นระบบและเกดิ

วตัถุประสงค์ของโครงการ

สะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ์

รวดเร็ว และถูกต้อง



ประสิทธิภาพสูงสุด

สะดวกและรวดเร็ว
ขอบเขตการดาํเนินงาน

Web
เครือข่ายทางสังคมต่างๆ

Benchmark)
(Synergy) ของ อปท.

นเทศของรัฐบาลในต่างประเทศสามารถแบ่งประเดน็หลกัในการพัฒนา

e-Local Government)
อการบริการประชาชนในภาพรวม (e-Services)

Good Practice) Knowledge Management) เช่น
ด้าน แผนงาน การจัดการ การถ่ายโอน

Learning Organization) เป็นเวที
Social Network) ต่างๆ คู่คดิมิตรแท้ อปท.

ามวชิาการ บทความจากหนังสือพมิพ์

News / ประเดน็ร้อน Download สายด่วน Call Center

ตาราง

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั ครม.
ข้อมูลการบริหารราชการส่วนกลาง

e-Local Government) ข้อมูลการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ข้อมูลด้านการบริหารงาน
ข้อมูลเทศบาล

ข้อมูลกรุงเทพมหานคร
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนจังหวดั ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตําบล ข้อมูลเมืองพทัยา

(e-Services) การรักษาความปลอดภยั การจ้างงาน สุขภาพ สภาพแวดล้อม การขนส่ง การ
เดนิทาง วฒันธรรม ฯลฯ การศึกษา การเรียนรู้
การพฒันาครอบครัวและชุมชน บ้าน ครัวเรือน การชําระค่าบริการ การกฬีา สันทนาการ
องค์ความรู้ของงานวจิัย รายงานผลการศึกษา (Good Practice) Knowledge Management)

งานวจิัย (Good Practice) เช่น ด้าน แผนงาน การจัดการ การถ่ายโอน ผลการศึกษา ปราชญ์ชาวบ้าน
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เวบ็บอร์ด คู่คดิมิตรแท้ อปท. สารานุกรมเสรี (Wikipedia)



เครือข่ายสังคม (Social Network)
รายงานการศึกษา บทความจากหนังสือพมิพ์ บทความวชิาการ

(Benchmark)

Download สายด่วน Call Center News / ประเดน็ร้อน Map
ติดต่อ ข่าวสังคม อปท.

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั ครม.
ข้อมูลการบริหารราชการส่วนกลาง
ข้อมู

e-Local Government) ข้อมูลการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ข้อมูลด้านการบริหารงาน
ข้อมูลเทศบาล

ข้อมูลกรุงเทพมหานคร
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนจังหวดั ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตําบล ข้อมูลเมืองพทัยา

(e-Services) การรักษาความปลอดภยั การจ้างงาน สุขภาพ สภาพแวดล้อม การขนส่ง การ
เดนิทาง วฒันธรรม ฯลฯ การศึกษา การเรียนรู้
การพฒันาครอบครัวและชุมชน บ้าน ครัวเรือน การชําระค่าบริการ การกฬีา สันทนาการ
องค์ความรู้ของงานวจิัย รายงานผลการศึกษา (Good Practice) Knowledge Management)

งานวจิัย (Good Practice) เช่น ด้าน แผนงาน การจัดการ การถ่ายโอน ผลการศึกษา ปราชญ์ชาวบ้าน
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เวบ็บอร์ด คู่คดิมิตรแท้ อปท. สารานุกรมเสรี (Wikipedia)

เครือข่ายสังคม (Social Network)
รายงานการศึกษา บทความจากหนังสือพมิพ์ บทความวชิาการ

Benchmark)

Download สายด่วน Call Center News / ประเดน็ร้อน Map
ติดต่อ ข่าวสังคม อปท.

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั ครม.
ข้อมูลการบริหารราชการส่วนกลาง
ข้อมูลโค

e-Local Government) ข้อมูลการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ข้อมูลด้านการบริหารงาน
ข้อมูลเทศบาล

ข้อมูลกรุงเทพมหานคร
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนจังหวดั ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตําบล ข้อมูลเมืองพทัยา

(e-Services) การรักษาความปลอดภยั การจ้างงาน สุขภาพ สภาพแวดล้อม การขนส่ง การ
เดนิทาง วฒันธรรม ฯลฯ การศึกษา การเรียนรู้
การพฒันาครอบครัวและชุมชน บ้าน ครัวเรือน การชําระค่าบริการ การกฬีา สันทนาการ
องค์ความรู้ของงานวจิัย รายงานผลการศึกษา (Good Practice) Knowledge Management)



งานวจิัย (Good Practice) เช่น ด้าน แผนงาน การจัดการ การถ่ายโอน ผลการศึกษา ปราชญ์ชาวบ้าน
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เวบ็บอร์ด คู่คดิมิตรแท้ อปท. สารานุกรมเสรี (Wikipedia)

เครือข่ายสังคม (Social Network)
รายงานการศึกษา บทความจากหนังสือพมิพ์ บทความวชิาการ

Benchmark)

Download สายด่วน Call Center News / ประเดน็ร้อน Map
ติดต่อ ข่าวสังคม อปท.

โครง

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั ครม.
ข้อมูลการบริหารราชการส่วนกลาง
ข้อมูลโครงสร้

e-Local Government) ข้อมูลการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ข้อมูลด้านการบริหารงาน
ข้อมูลเทศบาล

ข้อมูลกรุงเทพมหานคร
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนจังหวดั ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตําบล ข้อมูลเมืองพทัยา

(e-Services) การรักษาความปลอดภยั การจ้างงาน สุขภาพ สภาพแวดล้อม การขนส่ง การ
เดนิทาง วฒันธรรม ฯลฯ การศึกษา การเรียนรู้
การพฒันาครอบครัวและชุมชน บ้าน ครัวเรือน การชําระค่าบริการ การกฬีา สันทนาการ
องค์ความรู้ของงานวจิัย รายงานผลการศึกษา (Good Practice) Knowledge Management) งานวจิัย

(Good Practice) เช่น ด้าน แผนงาน การจัดการ การถ่ายโอน ผลการศึกษา ปราชญ์ชาวบ้าน
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เวบ็บอร์ด คู่คดิมิตรแท้ อปท. สารานุกรมเสรี (Wikipedia)

เครือข่ายสังคม (Social Network)
รายงานการศึกษา บทความจากหนังสือพมิพ์ บทความวชิาการ

Benchmark)

Download สายด่วน Call Center News / ประเดน็ร้อน Map
ติดต่อ ข่าวสังคม อปท.

รับ

Good Practices)
ผู้ใช้ประโยชน์

(ข) สมัชชาของ อปท.




