คูมือการจัดระดับการกํากับดูแลองคการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของ
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

1. ความเปนมา
การกํากับดูแลองคการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance) เปนหลักการ
สากลที่ไดรับการยอมรับจากหนวยงานตางประเทศ วาเปนปจจัยสําคัญในการทําใหองคการประสบความสําเร็จ โดยครั้งแรกที่มีการนํา
คําวา Good Governance มาใชเมื่อป ค.ศ. 1989 โดยปรากฏในรายงานของธนาคารโลก (World Bank) และตอจากนั้นมาก็มี
หนวยงานตางๆ ไดใหความสําคัญเกี่ยวกับ Good Governance เปนอยางมาก เชน คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสําหรับ
เอเชียและแปซิฟกแหงสหประชาชาติ (The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific:
UNESCAP) สํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (United Nations Development Program : UNDP) และ องคการเพื่อ
ความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) เปนตน
จากวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ในป พ.ศ.2540 สงผล
กระทบตอทุกภาคสวนของสังคม ซึ่งสาเหตุสําคัญสวนหนึ่งเกิดจากการบริหาร
จัดการในระดับชาติ และระดับองคกรทั้งในภาครัฐและเอกชนมีความบกพรอง
และขาดประสิทธิภาพ รวมถึง การกระทําผิด ทุจริต และขาดจริยธรรม สงผล
ใหประเทศไทยมีการบังคับใชและปรับแกกฎหมายตางๆ เพื่อกอใหเกิดและ
เสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวนภายในประเทศ ดัง
ปรากฎในรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. 2540 ระเบี ย บสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.
2542 (ยกเลิกเมื่อเดือนสิงหาคม 2547 )พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. 2546 และรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในฐานะที่เปน
หนวยงานหลักในการสงเสริมใหการพัฒนาระบบราชการดําเนินไป
อย า งต อ เนื่ อ งและยั่ ง ยื น จึ ง ได กํ า หนดยุ ท ธศาสตร แ ละนโยบาย
ที่ชัดเจนไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ.
2551-2555 เพื่อมุงเนนและสงเสริมใหหนวยงานภาครัฐตางๆ ไดแก
ส ว นราชการ จั ง หวั ด องค ก ารมหาชน และสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา มี
ความรูความเขาใจ เกี่ยวกับการมีการกํากับดูแลองคการภาครัฐตาม
หลั ก ธรรมาภิ บ าลของการบริ ห ารกิ จ การบ า นเมื อ งที่ ดี (Good
Governance Rating) และนําไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมสู
มาตรฐานสากล เพื่อบรรลุเปาประสงคประโยชนสุขของประชาชนและ
รักษาผลประโยชนของประเทศชาติ
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2. วัตถุประสงค
คูมือการจัดระดับการกํากับดูแลองคการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good
Governance Rating) จัดทําขึ้น โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อประเมิน สํารวจ และดําเนินการจัดระดับการกํากับดูแลองคการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีในหนวยงานภาครัฐ
2. เพื่อสงเสริมใหหนวยงานภาครัฐ ยกระดับการกํากับดูแลองคการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีตามเกณฑมาตรฐานสากล
3. เพื่อยกยองชมเชยหนวยงานภาครัฐที่ประสบความสําเร็จในการกํากับดูแลองคการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของ
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามเกณฑมาตรฐานสากล
4. เพื่อสงเสริมการกํากับดูแลองคการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของหนวยงานภาครัฐ
ใหเกิดความยั่งยืน
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3. การกํากับดูแลองคการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของ
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance)
การกํากับดูแลองคการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance) เปนหลักการ
สากลที่ไดถูกอางถึงครั้งแรกในรายงานของธนาคารโลก (World Bank) เมื่อป ค.ศ. 1989 เรื่อง “Sub-Sahara Africa from Crisis
to Sustainable Growth” กลาวถึง ความสําคัญของการมี Governance และการฟนฟูเศรษฐกิจ รวมทั้งไดอธิบายเกี่ยวกับการ
กํากับดูแลที่ดีหรือธรรมาภิบาล วาเปน “ลักษณะและวิถีทางของการใชอํานาจในการใชทรัพยากรทางเศรษฐกิจและทางสังคมของ
ประเทศเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ การบริหารจัดการภาครัฐ ภาระรับผิดชอบ กรอบ
ตัวบทกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาความโปรงใสและขอมูลขาวสาร” ตอมากองทุนการเงินระหวางประเทศ (International
Monetary Fund) ทําการศึกษาและวิเคราะหการใหประเทศตางๆ กูเงินเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจ พบวา ปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่นําไปสู
ความสําเร็จในการฟนฟูระบบเศรษฐกิจของประเทศ คือ การที่ประเทศนั้นมี Good Governance ตอจากนั้น แนวความคิดเกี่ยวกับ
Governance ไดรับการถายทอดผานหนวยงานตางๆ เชน คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสําหรับเอเชียและแปซิฟกแหง
สหประชาชาติ (The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific: UNESCAP)
สํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (United Nations Development Program : UNDP) และองคการเพื่อความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) เปนตน

Good Governance

สําหรับประเทศไทย จากวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในป 2540 สงผลกระทบตอทุกภาคสวนของสังคม ซึ่งสาเหตุสําคัญสวน
หนึ่งเกิดจากการบริหารจัดการในระดับชาติ และระดับองคกรทั้งในภาครัฐและเอกชน มีความบกพรองและขาดประสิทธิภาพ รวมถึง
การกระทําผิด ทุจริต และขาดจริยธรรม นอกจากนี้ ในปจจุบันสถานการณดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการบริหารงานของ
ราชการมีการเปลี่ยนแปลงอยางมากและเปนไปอยางรวดเร็ว ในขณะที่โครงสรางการบริหารจัดการภาครัฐยังขาดความยืดหยุน และ
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1. การขาดกลไกและกฎเกณฑที่ดีในการบริหารจัดการบานเมือง ที่มีความคลองตัวสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมภายนอกไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
2. การขาดความรูความเชี่ยวชาญและคานิยมในการปฏิบัติงาน เพื่อมุงเนนประโยชนของประชาชนอยางแทจริง รวมถึงการ
ไมสามารถปรับตัวไดทันตอการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการในปจจุบันของขาราชการ จึงสงผลใหการดําเนินงานใน
ภาพรวมยังไมมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความคุมคาสูงสุดตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
3. ระบบการตัดสินใจและการบริหารจัดการของภาครัฐยังมีลักษณะที่ขาดความโปรงใสบริสุทธิ์และยุติธรรมอยางแทจริง
สงผลใหการบริหารจัดการโดยรวมไมสามารถสนองตอบและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนโดยรวมได ใน
ขณะเดียวกันก็เปดโอกาสหรือชองทางใหเกิดการทุจริตและผิดจริยธรรมจรรยาบรรณในการปฏิบัติราชการได
4. ประชาชนขาดความรูความเขาใจและขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสถานการณบานเมือง รวมถึงระบบการปฏิบัติงานของราชการ
อยางทั่วถึงและเพียงพอ ทําใหไมสามารถเขารวมในกระบวนการตัดสินใจและแกไขปญหา รวมถึงตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงานของภาครัฐได
5. ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐที่เกิดขึ้นอยางกวางขวาง และมีการรวมกระทําอยางเปนกระบวนการ เปนผลให
รัฐเกิดความสูญเสียทั้งในแงภาพลักษณ งบประมาณ รายไดนําสงรัฐ และคาใชจายเพื่อใชในการปองกันและปราบปราม
ทุจริตภายในหนวยงานภาครัฐเปนอยางมาก
จากประเด็นปญหาที่สําคัญดังกลาวขางตน ทําใหประเทศไทยมีการบังคับใชและปรับแกกฎหมายตางๆ เพื่อกอใหเกิดและ
เสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวนภายในประเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงหนวยงานภาครัฐ ดังนี้
1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดวางรากฐานของธรรมาภิบาล โดยมีหลักการที่สําคัญ ไดแก การสราง
ความโปรงใสในการบริหารจัดการประเทศ การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ การมีสวนรวมของทุกภาคสวนในทุกดาน
ทั้งระดับชาติ ทองถิ่น ชุมชน และในทุกระดับตั้งแตรวมรับรูไปจนถึงรวมทําและรวมรับผล
2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ซึ่งประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2542 และมีผลบังคับใชกับหนวยงานของรัฐตั้งแตวันที่ 11 สิงหาคม 2542
เปนตนมา ทั้งนี้ ไดกําหนดใหทุกหนวยงานของรัฐดําเนินการบริหารจัดการโดยยึดหลักการ 6 ประการ ไดแก หลักนิติ
ธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา ระเบียบนี้ได
ใชมาระยะหนึ่ง กระทั่งสํานักนายกรัฐมนตรีไดออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีเมื่อสิงหาคม 2547 ยกเลิกระเบียบฉบับนี้
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 มีเจตนารมณวาการบริหารราชการ
จะต อ งเป น ไปเพื่ อ ประโยชนสุ ข ของประชาชน เกิ ด ความสั ม ฤทธิ์ ต อ ภารกิ จ ของรั ฐ ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ความคุมคาเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การกระจาย
ภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิ่น กระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและสนองตอบความตองการ
ของประชาชน
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4. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ไดกําหนดขอบเขตความหมายของ
คําวา “การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี” ในภาพรวมซึ่งเปนการชี้ใหเห็นวัตถุประสงคของการบริหารราชการที่กําหนดใน
พระราชกฤษฎีกา และเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการในการกระทําภารกิจใดภารกิจหนึ่งวา ตองมี
ความมุงหมายใหบรรลุเปาหมายในสิ่งเหลานี้ คือ
•
•
•
•
•
•

เกิดประโยชนสุขของประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ
ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน
มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอเหตุการณ
ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ

5. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ระบุเกี่ยวกับ Good Governance ดังนี้
• หมวด 4 หนาที่ของชนชาวไทย มาตรา 74 วรรคหนึ่ง “บุคคลผูเปนขาราชการ ขาราชการลูกจางของหนวย
ราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจาหนาที่อื่นของรัฐ มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพื่อ
รักษาประโยชนสวนรวม อํานวยความสะดวก และใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี”
• หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ มาตรา 78 “รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายในดานการบริหารราชการ
แผนดิน โดย พัฒนาระบบงานภาครัฐโดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของเจาหนาที่ของ
รั ฐ ควบคู ไ ปกั บ การปรั บ ปรุ ง รู ป แบบและวิ ธี ก ารทํ า งาน เพื่ อ ให ก ารบริ ห ารราชการแผ น ดิ น เป น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพ และสงเสริมใหหนวยงานของรัฐ ใชการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เปนแนวทางในการปฏิบัติ
ราชการ” และ “จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่น เพื่อใหการจัดทําและการใหบริการสาธารณะเปนไป
อยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใสและตรวจสอบได โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน
รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย
พ..ศศ. 2540
2540

รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย
.2550
พ.ศ .2550

ระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาด?วย
การสรางระบบบริหาร
กิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
2542
พ ..ศศ. 2542

การกอใหเกิดและเสริมสราง

บาล

การกอใหเกิดและเสริมสรางธรรมาภิบาล

พระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ..ศศ.2546
2546

พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน
((ฉบั
ฉบับทีท่ี 55))
2545
.ศ..2545
พ.ศ
3/1
มาตรา 3/1
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มุงเนนและใหความสําคัญเกี่ยวกับ Good Governance ตอการ
พั ฒ นาระบบราชการไทยอย า งชั ด เจนและต อ เนื่ อ ง โดยในแผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาระบบราชการไทย (พ.ศ.2551-2555)
ไดผลักดันในการสรางระบบราชการไทยใหเปนกลไกของรัฐที่สําคัญตอการบริหารกิจการบานเมือง ดวยการขับเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตรของรัฐบาลเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะขาราชการใหสามารถเรียนรู ปรับตัว และตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในการอํานวย
ความสะดวก และการใหบริการประชาชนไดอยางทันกาล ทั้งนี้ ตองยึดมั่นในหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาลโดยการสรางระบบ
ธรรมาภิบาลสําหรับการกํากับดูแลตนเองที่ดีเพื่อใหเกิดความโปรงใส ความเชื่อมั่นศรัทธา การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม
และมีความรับผิดชอบตอสังคม เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหการปฏิบัติราชการบรรลุเปาประสงคประโยชนสุขของประชาชนและรักษา
ผลประโยชนของประเทศชาติ

นอกจากการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทยแลว เพื่อใหการกํากับดูแลองคการที่ดีของสวนราชการตางๆ
เปนไปในทิศทางเดียวกัน และมีความเปนสากลเทียบเทาหนวยงานในตางประเทศและภาคเอกชน สํานักงาน ก.พ.ร. จึงไดกําหนดใหสวน
ราชการมีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี หรือ “Organizational Governance (OG)” เพื่อประกาศเจตนารมณของการ
จะดําเนินการดวยการกําหนดนโยบายครอบคลุมองคประกอบ 4 ดาน ดังนี้
1. นโยบายดานรัฐ สังคม และสิ่งแวดลอม
• รัฐ หมายถึง บานเมือง ประเทศชาติ และหมายรวมถึงประเทศตางๆ ทั่วโลกรวมทั้งขอตกลงระหวางประเทศที่
เกี่ยวของ
• สังคม หมายถึง คนจํานวนหนึ่งที่มีความสัมพันธตอเนื่องกันตามระเบียบ กฎเกณฑ โดยมีวัตถุประสงคสําคัญ
รวมกัน เชน สังคมชนบท วงการ หรือสมาคมของคนกลุมใดกลุมหนึ่ง เชน สังคมชาวบาน
• สิ่งแวดลอม หมายถึง สิ่งตางๆ ทั้งทางธรรมชาติและทางสังคมที่อยูรอบๆ มนุษยมีทั้งที่ดีและไมดี เชน โรงเรียนสราง
สวนดอกไมใหเปนสิ่งแวดลอมที่ดีแกนักเรียน ชุมชนที่มีการทะเลาะวิวาทกัน หรือเลนการพนันเปนสิ่งแวดลอมที่ไมดี
แกเด็ก
2. นโยบายดานผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย
• ผูรับบริการ หมายถึง ผูที่มารับบริการจากสวนราชการโดยตรง หรือผานชองทางการสื่อสารตางๆ ทั้งนี้ รวมถึง
ผูรับบริการที่เปนสวนราชการดวย
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• ผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง ผูที่ไดรับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางออมจากการดําเนินการของ
สวนราชการ เชน ประชาชน ชุมชนในทองถิ่น บุคลากรในสวนราชการ ผูสงมอบงาน รวมทั้งผูรับบริการดวย
3. นโยบายดานองคการ
• องคการ หมายถึง ศูนยรวมกลุมบุคคลหรือกิจการที่ประกอบกันขึ้นเปนหนวยงานเดียวกัน เพื่อดําเนินกิจการตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไวในกฎหมายหรือในตราสารจัดตั้งซึ่งอาจเปนหนวยงานของรัฐ เชน องคการของรัฐบาล
หนวยงานเอกชน หรือหนวยงานระหวางประเทศ ทั้งนี้ใหหมายรวมถึงทิศทางในการดําเนินงาน นโยบายโครงสราง
กระบวนงาน ระบบ ระเบียบ และขอกฎหมายที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงานเพื่อความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลของ
องคกร เช น ระบบการควบคุมภายใน การจัดซื้ อจัดจ าง การบริ หารความเสี่ยง การจัดการระบบขอมูล การขั ด
ผลประโยชนทางราชการ ตลอดจนการรักษาจรรยาราชการ
4. นโยบายดานผูปฏิบัติงาน
• ผูปฏิบัติ หมายถึง บุคคลที่ปฏิบัติงานภายในองคการทุกประเภท
ดั ง นั้ น ในป จ จุ บั น การกํ า กั บ ดู แ ลองค ก ารภาครั ฐ ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของการบริ ห ารกิ จ การบ า นเมื อ งที่ ดี (Good
Governance) ของสวนราชการ จึงมีความสอดคลองและเปนไปในทิศทางกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับการกํากับดูแลที่ดีของ
ประเทศ และตามหลักธรรมภิบาลของสากล นอกจากนี้ เพื่อยกระดับการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร. ไดสงเสริมให
หนวยงานภาครัฐมีการนําแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management : NPM) ตามเกณฑคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) มาประยุกตใช ซึ่งมุงเนนการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐใน 7 หมวด ไดแก
หมวดที่ 1 : การนําองคกร
หมวดที่ 2 : การวางแผนเชิงยุทธศาสตร
หมวดที่ 3 : การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
หมวดที่ 4 : การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู
หมวดที่ 5 : การมุงเนนทรัพยากรบุคคล
หมวดที่ 6 : การจัดการกระบวนการ
หมวดที่ 7 : ผลลัพธการดําเนินการ
ดังแสดงเปนแผนภาพไดดังนี้
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ลักษณะสําคัญขององคกร
สภาพแวดลอม ความสัมพันธ และความทาทาย

หมวด 2
การวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร
หมวด 1
การนําองคกร

หมวด 5
การมุงเนน
ทรัพยากรบุคคล

หมวด 7
ผลลัพธ
การดําเนินการ

หมวด 3
การมุงเนน
ผูรบ
ั บริการ
และผูมีสวนได
สวนเสีย

หมวด 6
การจัดการ
กระบวนการ

หมวด 4
การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู

สําหรับการกําหนดองคประกอบการกํากับดูแลองคการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
(Good Governance) เพื่อใชในการจัดระดับ (Rating) ไดนําแนวทางและหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ตางๆ ซึ่งเปนที่
ยอมรับทั้งภายในประเทศไทยและตางประเทศ กับแนวความคิดในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management :
NPM) มากําหนดเปนองคประกอบที่สําคัญ ซึ่งมีแนวทางในการกําหนดองคประกอบดังกลาว ดังนี้
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แนวทางการกําหนดองคประกอบการกํากับดูแลองคการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance)
ปจจัยเพือ่ กําหนด
องคประกอบ GG

หลักการ/แนวคิดการกํากับดูแล
ที่ดีในตางประเทศ

หลักการกํากับดูแลที่ดีของ ก.พ.ร.

นโยบายการกํากับดูแล
องคการที่ดี 4 ดาน
- รัฐ/สังคม/สิ่งแวดลอม
- ผูรับบริการ/ผูมีสวนได
สวนเสีย
- องคการ

PMQA

- หมวด 1
การนํา
องคกร

-

World Bank
UNESCAP
UNDP
OECD

หลักการ/แนวคิดการกํากับดูแลที่ดีในประเทศไทย

หลักการ Corporate
Governanceภาคเอกชน

หลักการ
Good Governance ภาครัฐ

- ตลาดหลักทรัพยฯ/ IOD
- อื่นๆ

- พ.ร.ฎ. วาดวยหลักเกณฑและ

อื่นๆ

- รัฐวิสาหกิจ / อื่นๆ

- ผูปฏิบัติงาน

กระบวนการกําหนด
องคประกอบ GG

ขั้นตอนที่ 1
วิเคราะหหลักการ Good Governance ของ
ประเทศไทยและตางประเทศ

วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546

หลักการการจัดการภาครัฐแนวใหม New
Public Management

-

แนวคิดทางเศรษฐศาสตร
แนวคิดการบริหารจัดการสมัยใหม
แนวคิดทางรัฐศาสตร
แนวคิดทางกฎหมายปกครอง
The Commonwealth Association For
Public Administration and
Management (CAPAM) ป 1994

ขั้นตอนที่ 2
วิเคราะหและสรุปหลักการการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม
(New Public Management)

สรุปหลักการ Good Governance รวม
ที่เปนที่ยอมรับและ
เทียบเคียงไดกับระดับสากล

องคประกอบ GG
1.ประสิทธิผล

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2550

2.ประสิทธิภาพ

3.การ
ตอบสนอง

4.ภาระ
รับผิดชอบ

5.ความ
โปรงใส

6.การมี
สวนรวม

7.การกระจาย
อํานาจ

8.นิติธรรม

9.ความเสมอ
ภาค

10.การมุงเนน
ฉันทามติ

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ร.ฎ. วาดวยหลักเกณฑและวิธกี ารบริหาร
นโยบายรัฐบาลของคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2551
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551-2555)
แหลงที่มาของการพัฒนาการดําเนินงานดานการกํากับดูแลที่ดีในหนวยงานภาครัฐ
9
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โดยแสดงเปนภาพองคประกอบการกํากับดูแลองคการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good
Governance Rating) ไดดังนี้
ผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ และประโยชนสุขของประชาชน

ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล
• ความคุมคา
• วิสัยทัศนเชิงกลยุทธ
การตอบสนอง
• คุณภาพ
ภาระรับผิดชอบ

ความโปรงใส
การมีสวนรวม

การกระจายอํานาจ

นิติธรรม

ความเสมอภาค

การมุงเนนฉันทามติ

สถานภาพทั่วไป และระบบการกํากับดูแลของสวนราชการ

หมายเหตุ
• กรณีคุณภาพ (Quality) การใหบริการ จะมีการพิจารณาอยูภายใตหลักการตอบสนอง และในการพิจารณาประเด็นวิสัยทัศน
เชิงกลยุทธ (Strategic Vision) จะพิจารณาภายใตหลักประสิทธิผล นอกจากนี้ ในประเด็นความคุมคา (Value for Money)
จะพิจารณาอยูภายใตหลักประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ สามารถแสดงความหมายสําคัญของ 10 องคประกอบ ขางตนไดดังนี้
1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) : ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่
ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงานที่มีภารกิจคลายคลึงกันและมีผลการ
ปฏิบัติงานในระดับชั้นนําของประเทศ เพื่อใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะตองมีทิศทาง ยุทธศาสตร
และเปาประสงคที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เปนมาตรฐาน รวมถึง มีการติดตาม ประเมินผล และพัฒนา
ปรับปรุงอยางตอเนื่องและเปนระบบ
2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) : การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดี ที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยการใชเทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม
ใหองคการสามารถใชทรัพยากรทั้งดานตนทุน แรงงาน และระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตอการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพื่อตอบสนองความตองการ
ของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม
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3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) : การใหบริการที่สามารถดําเนินการได
ภายในระยะเวลาที่กําหนด และสรางความเชื่อมั่น ความไววางใจ รวมถึง ตอบสนอง
ตามความคาดหวัง/ความตองการของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย ที่
มีความหลากหลาย และมีความแตกตาง
4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) : การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่และผลงานตอเปาหมายที่กําหนดไว
โดยความรับผิดชอบนั้น ควรอยูในระดับที่สนองตอความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสํานึกในการ
รับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ
5. หลักความโปรงใส (Transparency) : กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมา ชี้แจงไดเมื่อ
มีขอสงสัย และสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรี โดย
ประชาชนสามารถรูทุกขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ และสามารถ
ตรวจสอบได
6. หลักการมีสวนรวม (Participation): กระบวนการที่ขาราชการ ประชาชนและผูมีสวน
ไดสวนเสียทุกกลุมมีโอกาสไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดง
ทัศนะ รวมเสนอปญหา/ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของ รวมคิดแนวทาง รวมการแกไข
ปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ และรวมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการ
พัฒนา
7. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) : การถายโอนอํานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจ จากสวนราชการ
สวนกลาง ใหแกหนวยการปกครองอื่น (ราชการบริหารสวนทองถิ่น) และภาคประชาชน ดําเนินการแทน โดยมีอิสระตาม
สมควร รวมถึง การมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนินการใหแกบุคลากร โดยมุงเนนการสราง
ความพึงพอใจในการใหบริการตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพ เพื่อผลการ
ดําเนินงานที่ดีของสวนราชการ ทั้งนี้ การกระจายอํานาจการตัดสินใจที่ดี บุคลากรตองมีความรูความสามารถและขอมูล
สนับสนุนเพื่อใหเกิดการตัดสินใจที่เหมาะสม
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) : การใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ ในการ
บริหารราชการดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพ ของผูมีสวนได
สวนเสีย
9. หลักความเสมอภาค (Equity) : การไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการ อยางเทาเทียม
กัน โดยไมมีการแบงแยกดาน ชาย/หญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความ
พิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม
ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรม และอื่น ๆ
10. หลักการมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) : การหาขอตกลงทั่วไป โดยกลุมคนที่มีความสําคัญภายในกลุมผูมีสวนได
สวนเสียที่เกี่ยวของตองไมมีขอคัดคานที่ยุติไมไดในประเด็นสําคัญ รวมทั้งเปนขอตกลงที่เกิดจากการใชกระบวนการเพื่อขอ
ขอคิดเห็นจากคณะบุคคลที่ไดรับประโยชนและเสียประโยชน โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมที่ไดรับผลกระทบโดยตรง โดยฉันทามติ
ไมจําเปนตองหมายความวาเปนความเห็นพองโดยเอกฉันท
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ในการพิ จ ารณาความสํ า คั ญ หรื อ น้ํ า หนั ก แต ล ะองค ป ระกอบของการจั ด ระดั บ การกํ า กั บ ดู แ ลองค ก ารภาครั ฐ ตามหลั ก
ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance Rating) นั้น ไดนําขอมูลจากหลักการและแนวคิดตางๆ ไดแก
World Bank, UNDP, OECD, IOD และ IMD รวมถึง รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และ พ.ร.ฎ. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รวมถึงแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551-2555) มาพิจารณา ประกอบกับการหารือกับผูทรงคุณวุฒิดานตางๆ ที่เกีย่ วของกับ
การกํากับดูแลองคการที่ดีภายในประเทศ ซึ่งสามารถสรุปน้ําหนักความสําคัญของแตละองคประกอบ (ยกเวน องคประกอบการมุงเนน
ฉันทามติ ซึ่งในปจจุบันจะยังไมมีการพิจารณาใหน้ําหนัก เนื่องจาก รัฐธรรมนูญและกฎหมายตางๆ ของประเทศไทย ยังไมไดระบุแนว
ทางการมุงเนนฉันทามติอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน) ไดดังนี้

องคประกอบ

น้ําหนัก (%)

1. ประสิทธิผล

13

2. ประสิทธิภาพ

13

3. ความโปรงใส

13

4. การมีสวนรวม

13

5. การตอบสนอง

12

6. ภาระความรับผิดชอบ

12

7. นิติธรรม

10

8. การกระจายอํานาจ

7

9. ความเสมอภาค

7
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4. เกณฑการจัดระดับการกํากับดูแลองคการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของ
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
การจัดระดับการกํากับดูแลองคการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance
Rating) ทั้ง 9 องคประกอบ ไดกําหนดกรอบการพิจารณาในแตละองคประกอบ ดังนี้
องคประกอบของหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

กรอบการพิจารณา
1.

หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
• การมีวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร และการปฏิบตั ิราชการอยางมีประสิทธิผล
• การบริหารทรัพยากรบุคคล
• การบริหารจัดการสารสนเทศ

2.

หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)
• การบริหารจัดการองคการอยางมีประสิทธิภาพ
• การดําเนินการภารกิจภาครัฐ ดวยความคุมคา

3.

หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
• การรับรูความคาดหวัง/ความตองการของประชาชนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
• การตอบสนองการใหบริการ และการแกไขขอรองเรียน
• ความรู ความสามารถ ความชํานาญและมีใจใหบริการ
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4.

หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)
• การกําหนดใหมที ิศทางและแผนงานที่ชัดเจน
• การควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ ง
• ระบบการใหคุณ และใหโทษ
• ความรับผิดชอบตอสังคม

5.

หลักความโปรงใส (Transparency)
• การเปดเผยขอมูลขาวสาร
• ระบบการตรวจสอบภายใน
• การปองกันและปราบปรามการทุจริต

6.

หลักการมีสว นรวม (Participation)
• ระบบการเปดเผยขอมูลขาวสาร
• ระบบรับฟงขอคิดเห็น
• กลไกเสริมสรางการมีสวนรวมบริหารราชการกับสวนราชการ/จังหวัด
• ระบบการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการของสวนราชการ/จังหวัด

7.

หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)
• กลไกการกระจายอํานาจและการมอบอํานาจ
• กลไกสนับสนุนเพื่อรองรับการกระจายอํานาจและการมอบอํานาจ
• ระบบติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติราชการ

8.

หลักนิติธรรม (Rule of Law)
• สิทธิของผูมสี วนไดสวนเสีย
• เนื้อหาของกฎ ระเบียบ ขอบังคับ
• ผูใชอํานาจ

9.

หลักความเสมอภาค (Equity)
• การสรางกลไกดานความเสมอภาค
• มาตรการดานความเสมอภาคภายในและภายนอกองคกร

ทั้งนี้ จากกรอบการพิจารณาของแตละองคประกอบทั้ง 9 หลักการกํากับดูแลองคการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี ขางตน มีการกําหนดเกณฑการพิจารณาในแตละกรอบการพิจารณา ดังนี้
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คูมือการจัดระดับการกํากับดูแลองคการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของ
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

1. หลักประสิทธิผล
ความหมายสําคัญ

ที่มา/หลักการ

ผลการปฏิบัติราชการทีบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการ ตามทีไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงานทีมีภารกิจคลายคลึงกัน
และมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนําของประเทศ เพื่อใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะตองมีทิศทาง ยุทธศาสตร และเปาประสงคที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงาน
และระบบงานที่เปนมาตรฐาน รวมถึง มีการติดตาม ประเมินผล และพัฒนา ปรับปรุงอยางตอเนื่องและเปนระบบ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2550 หมวด 4

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1

พ.ร.ฎ. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

กรอบการ
พิจารณา

1. การมีวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตรและการปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิผล
1.1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป
1.2 การติดตาม ปรับปรุงแกไขผลการปฏิบัติงาน
1.3 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําป

เกณฑการพิจารณา

1. การมีวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตรและการปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิผล

ผลที่ได

1. ทิศทาง ยุทธศาสตร และแผนงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาวมีความชัดเจน
สอดคลองกับนโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย
พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
พ.ร.ฎ.วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
และนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2. มีผลการปฏิบัติราชการเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และ
แผนปฏิบัติราชการประจําป

การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA)

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2551-2555)

2.การบริหารทรัพยากรบุคคล

3.การบริหารจัดการสารสนเทศ

2.1 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
2.2 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน
ตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

3.1 แผนการบริหารจัดการสารสนเทศ
3.2 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน
ตามแผนการบริหารจัดการสารสนเทศ

2.

มีทิศทางในการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่ชัดเจน
2. มีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่
เปนไปตามแผนงานและอยูในระดับ
มาตรฐานที่ดี
1.

3.การบริหารจัดการสารสนเทศ

การบริหารทรัพยากรบุคคล

มีทิศทางในการบริหารจัดการ
สารสนเทศที่ชัดเจน
2. มีการบริหารจัดการสารสนเทศ
ที่เปนไปตามแผนงานและอยูใน
ระดับมาตรฐานที่ดี
1.

สวนราชการมีทิศทางยุทธศาสตรและเปาประสงคที่ชัดเจนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และบรรลุตามเปาหมายของแผนปฏิบัติราชการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
และมีผลการปฏิบัติราชการในระดับที่เปนเลิศ สามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงานที่มีภารกิจคลายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนําของประเทศ
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เกณฑการพิจารณา : หลักประสิทธิผล
เกณฑการพิจารณา

น้ําหนัก
(รอยละ)

1. การมีวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตรและการปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิผล
2. การบริหารทรัพยากรบุคคล
3. การบริหารจัดการสารสนเทศ
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 เกณฑการพิจารณา : หลักประสิทธิผล (ตอ)
1. การมีวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตรและการปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิผล
ระดับที่ 1 สวนราชการ/จังหวัด ไมมีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปหรือแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจําป
รวมถึงนโยบายและแผนงานการกํากับดูแลองคการที่ดี (Organizational Governance)
ระดับที่ 2 สวนราชการ/จังหวัด มีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปหรือแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจําปรวมถึง
นโยบายและแผนการสงเสริมการกํากับดูแลองคการที่ดีแลวเสร็จ และไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการกอนเริ่ม
ปงบประมาณ แตรายละเอียดของแผนฯ ดังกลาวมีองคประกอบ 1 หรือมีกระบวนการ 2 จัดทําแผนงาน ยังไมครบถวน
เทาที่ควร
ระดับที่ 3 ผานคาเกณฑวัดระดับที่ 2 และ
รายละเอี ย ดของแผนปฏิ บั ติ ร าชการ 4 ป และแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป รวมถึ ง นโยบายและแผนงาน
การกํ า กั บ ดู แ ลองค ก ารที่ ดี ที่ มี อ งค ป ระกอบครบถ ว นอย า งชั ด เจน 1 และแล ว เสร็ จ และได รั บ ความเห็ น ชอบจาก
หัวหนาสวนราชการกอนเริ่มปงบประมาณ และมีกระบวนการ 2 ในการจัดทําแผนงานครบถวน
ระดับที่ 4 ผานคาเกณฑวัดระดับที่ 3 และ
 มีระบบการติ ดตามประเมิ นผลการปฏิ บัติ งานตามแผนปฏิบั ติราชการประจําป และแผนงาน/โครงการการสง เสริ ม
การกํากับดูแลองคการที่ดีที่ชัดเจน มีการจัดทํารายงานที่มีคุณภาพ 3 อยางนอยเปนรายไตรมาส
 มีผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและตามตัวชี้วัดเฉพาะในหมวดประสิทธิผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป
บรรลุไดตามเปาหมาย รอยละ 100 ทั้งหมด 4
 หัวหนาสวนราชการ ผูบริหาร ขาราชการในหนวยงานทุกคน ตองเขามามีสวนรวมในการดําเนินโครงการสงเสริมการ
กํากับดูแลองคการที่ดี
ระดับที่ 5 ผานคาเกณฑวัดระดับที่ 4 และ
 มีการกําหนดตําแหนงขององคกรและเปาหมายตามภารกิจหลักเทียบเคียงกับ (Benchmark)
สวนราชการหรือ
หนวยงาน องคกรที่มีภารกิจคลายคลึงกันที่มีผลการปฏิบัติงานเปนเลิศในระดับชั้นนําอยางนอยในระดับประเทศ 5
 มีการจัดทําแผนยุทธศาสตรในระยะยาวในการลดชองวางกับหนวยงานคูเทียบขางตนอยางชัดเจนเปนรูปธรรม
 มีผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและตามตัวชี้วัดในหมวดประสิทธิผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปที่
เพิ่มขึ้น เติบโตขึ้น ขยายตัวขึ้น และมีคุณภาพมากขึ้น อยางตอเนื่องในระยะเวลา 3 ปที่ผานมาอยางเห็นไดชัด ภายใต
การกําหนดเปาหมายที่ทาทายและทิศทางมุงสูองคกรที่มีผลการปฏิบัติงานเปนเลิศ
 มีผลการปฏิบัติงานที่สะทอนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันมากขึ้นเมื่อเทียบกับหนวยงานคูเทียบในชวง 3 ปที่
ผานมา
 มีผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักหรือตามตัวชี้วัดในหมวดประสิทธิผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปใน
ระดับที่สามารถเปนตัวอยางที่ดีใหกับหนวยงานอื่นได และอยูในระดับชั้นนําของประเทศ
 มีผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการการสงเสริมการกํากับดูแลองคการภาครัฐ ไดตามเปาหมาย รอยละ 100
ทั้งหมด
 มีระดับการกํากับดูแลองคการอยูในระดับที่ดีสามารถเปนตัวอยางใหกับหนวยงานอื่นได เปนที่ยอมรับจากผูมีสวนได
สวนเสียทุกกลุม และไดรับรางวัลที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลองคการที่ดีจากองคกรในระดับประเทศ และในชวง 3 ปที่
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ระดับที่ 5
(ตอ)
หมายเหตุ :
1
องคประกอบของแผนปฏิบัติราชการ 4 ป แผนปฏิบัติราชการประจําป นโยบายและแผนงานการกํากับดูแลองคการที่ดี คือ
- แผนปฏิ บั ติ ร าชการ 4 ป ควรประกอบไปด ว ย วิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ ค า นิ ย มหลั ก ขององค ก าร ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร
เปาประสงค
- แผนปฏิบัติราชการประจําป ควรประกอบไปดวย รายละเอียดของแผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ขั้นตอนระยะเวลา
งบประมาณคาใชจายหรือเงินลงทุน และผูรับผิดชอบที่ชัดเจนครบถวน ตลอดจนตัวชี้วัด โดยแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ตองมี
ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวง นโยบายหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมถึง แผนปฏิบัติราชการประจําปตองมี
ความเปนไปไดในทางปฏิบัติสอดคลองกับทรัพยากรที่ไดรับจัดสรร (เทคโนโลยี งบประมาณ จํานวนผูปฏิบัติงาน เวลา)
ตลอดจนแผนปฏิบัติราชการประจําปตองมีความสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป
- นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีจะตองมีความครอบคลุมนโยบายหลักสําคัญ 4 ดาน คือ 1) ดานรัฐ สังคม และสิ่งแวดลอม
2) ดานผูรับบริการและผูเมีสวนไดสวนเสีย 3) ดานองคการ 4) ดานผูปฏิบัติงาน
- แผนการสงเสริมการกํากับดูแลองคการที่ดี ควรประกอบไปดวย รายละเอียดของแผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมายทั้ง
ในเชิงผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcome) ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณคาใชจายหรือเงินลงทุน และผูรับผิดชอบที่
ชัดเจนครบถวน ตลอดจนตัวชี้วัด
2
กระบวนการในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป มี 7 กระบวนการ คือ 1. มีการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
เพื่อระดมความคิดเห็นระหวางหัวหนาสวนราชการและผูบริหารระดับสูง และผูมีสวนไดสวนเสียทีเ่ กีย่ วของ เพื่อกําหนดหรือทบทวน
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ 2. มีการระบุและจําแนกผูมสี ว นไดสวนเสียทั้งทางตรงและทางออมอยางชัดเจน รวมทั้งมีการระบุ
ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมอยางครบถวน 3. มีการวิเคราะหปจจัยภายใน เชน สถานภาพองคกร ผลการดําเนินงาน
ในอดีต โครงสรางการกํากับดูแลองคการ ปญหาอุปสรรค ขาราชการ เทคโนโลยี กระบวนการ ระบบการบริหารจัดการ เปนตน และ
ปจจัยภายนอกทีม่ ีผลกระทบตอองคการ เชน นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวง และนโยบายของหนวยงานที่เกี่ยวของ กฎหมายภาวะ
เศรษฐกิจ ภาวะการเงิน สังคม สิง่ แวดลอม ความตองการของผูรับบริการ ชุมชน ประชาชนทั่วไป 4. มีการจัดทํา SWOT 5. มีการ
ประเมินความเปนไปได/ความเหมาะสมของแผนงาน/โครงการ 6. หัวหนาสวนราชการ/จังหวัด จัดใหมีการแถลง และสื่อสาร ชี้แจงทํา
ความเขาใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป แผนปฏิบัติราชการประจําป แผนงาน/โครงการ เปาหมาย และตัวชี้วัดแกขาราชการทุก
ระดับและผูทเี่ กีย่ วของอยางครบถวนสมบูรณ 7. มีการถายทอดตัวชีว้ ัดและเปาหมายขององคกรลงสูระดับหนวยงานยอยและสูร ะดับ
รายบุคคลไดครบทุกระดับ และมีการจัดทําขอตกลงในการปฏิบตั ิงานอยางเปนลายลักษณอักษรในทุกระดับที่มีการถายทอดตัวชี้วัด
ตลอดจนมีตัวชี้วดั ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยใชเครื่องมือในการบริหารจัดการตางๆ เชน
Balanced Scorecard, Strategy Map เปนตน
3
ระบบการติดตามประเมินผลที่ชดั เจน คือ หัวหนาสวนราชการมีการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัตริ าชการตามคํารับรองของสวน
ราชการอยางสม่ําเสมอเปนรายไตรมาส โดยรายงานจะตองมีการระบุสาเหตุของผลการดําเนินงานที่เปนหรือไมเปนไปตามเปาหมาย
ปญหา อุปสรรค แนวทางแกไขที่จะทําใหผลปฏิบัตงิ านดีขึ้น
4
รายละเอียดตัวชี้วัดในหัวขอประสิทธิผลจะอิงกับผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ในหมวดประสิทธิผล โดยใน
แตละป จะปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสม
5
หนวยงานหรือองคกรที่จะนํามาเทียบเคียง (Benchmark) ตองมีผลการปฏิบตั ิงานหรือผลการดําเนินงานในระดับทีเ่ ปนเลิศระดับชั้นนํา
ของประเทศ และอาจมีมากกวา 1 หนวยงาน เนื่องจากภารกิจหลักของสวนราชการอาจมีหลายภารกิจหลัก
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หมายเหตุ : (ตอ)
6
เหตุการณที่สําคัญ เชน ความผิดพลาดในการใหบริการ ในการปฏิบัติราชการ ความผิดพลาดในการกํากับดูแลองคการและ
ในการบริหารจัดการ จนสงผลกระทบทําใหผูรับบริการ ประชาชนทั่วไป มีการรองเรียน หรือไดรับความเดือดรอนในวงกวางมีการทุจริต
ประพฤติมิชอบ สังคมและสิ่งแวดลอมไดรับผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ
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2. หลักประสิทธิภาพ
ความหมายสําคัญ

ที่มา/หลักการ

กรอบการพิจารณา

เกณฑ
การพิจารณา

ผลที่ได

การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดี ที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยการใชเทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม ใหองคการสามารถใชทรัพยากรทั้งดานตนทุน
แรงงาน และระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2550 หมวด 4

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ.2545 มาตรา 3/1

พ.ร.ฎ. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

1. การบริหารจัดการองคการอยางมีประสิทธิภาพ
1.1 การวิเคราะห และกําหนดภารกิจหลักหรืองานหลักเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพ
1.2 การกําหนดมาตรฐานและจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
1.3 การทบทวน ปรับปรุง และพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานโดยใชเทคนิค และ
เครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม เพื่อสะทอนการมีประสิทธิภาพอยางยั่งยืน
1.4 การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการ เพื่อสรางผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ
และตอบสนองประโยชนสูงสุดของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสีย

2.

1. การบริหารจัดการองคการอยางมีประสิทธิภาพ
1. มาตรฐานและคูมือการปฏิบัติงาน
2. ภารกิจหลักหรืองานหลักที่มีมาตรฐาน
3. ตนทุนตอหนวยในการใหบริการสาธารณะที่เหมาะสม
4. ระดับวงเงินรายจายงบประมาณที่เหมาะสม
5. การจัดสรรทรัพยากรอยางมีคุณภาพและเกิดประโยชนสูงสุด
6. ระดับที่เพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการใหบริการหรือการปฏิบัติราชการ

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2551-2555)

การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA)

การดําเนินการภารกิจภาครัฐดวยความคุมคาอยางยั่งยืน
2.1 การกําหนดกรอบการประเมินความคุมคาตามภารกิจ
2.2 การจัดใหมีฐานขอมูลและกลไกสนับสนุนการปฏิบัติราชการ
เพื่อสรางความคุมคาอยางยั่งยืน
2.3 การประเมินความคุมคากอนและหลังการดําเนินการ

2. การดําเนินการภารกิจภาครัฐดวยความคุมคา
1.

2.

การดําเนินการภารกิจภาครัฐมีความคุมคาเมื่อพิจารณาทั้งประโยชนและ
ผลเสียทั้งที่เปนตัวเงินและไมสามารถคํานวณเปนตัวเงินได
ฐานขอมูลและกลไกสนับสนุนการปฏิบัติราชการเพื่อการสรางความคุมคา
อยางยั่งยืน

สวนราชการ/จังหวัดสามารถบริหารจัดการทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการสรางผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการ
และการตอบสนองประโยชนแกประชาชน
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 เกณฑการพิจารณา : หลักประสิทธิภาพ
เกณฑการพิจาณา
1. การบริหารจัดการองคการอยางมีประสิทธิภาพ
2. การดําเนินการภารกิจภาครัฐดวยความคุมคา

น้ําหนัก (รอยละ)
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 เกณฑการพิจารณา : หลักประสิทธิภาพ (ตอ)
1. การบริหารจัดการองคการอยางมีประสิทธิภาพ
ระดับที่ 1 สวนราชการ/จังหวัดไมมีการแตงตั้งคณะทํางานระดับสวนราชการ/จังหวัด 1 และไมมีการประชุมหารือรวมกันอยางเปน
ทางการ เพื่อการควบคุม/เพิ่มประสิทธิภาพภารกิจหลักหรืองานหลัก
ระดับที่ 2 ผานคาเกณฑวัดระดับที่ 1 และมีการดําเนินการ ดังตอไปนี้
 สวนราชการ/จังหวัดมีการแตงตั้งคณะทํางานระดับสวนราชการ/จังหวัด และมีการประชุมหารือรวมกันอยางเปนทางการ
เพื่อจัดทําแผนการควบคุม/เพิ่มประสิทธิภาพภารกิจหลักหรืองานหลัก
ระดับที่ 3 ผานคาเกณฑวัดระดับที่ 2 และมีการดําเนินการ ดังตอไปนี้
 สวนราชการ/จังหวัดดําเนินการวิเคราะหภารกิจหลักหรืองานหลักเพื่อวิเคราะหหาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพโดยใชวิธีการ
ตางๆ เชน การศึกษาวิเคราะหกระบวนการ หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณรวมกันของผูปฏิบัติงาน เปนตน
พรอมทั้งระบุวิธีการควบคุม/เพิ่มประสิทธิภาพภารกิจหลักหรืองานหลักที่ผานการวิเคราะหแลว
 สวนราชการ/จังหวัดมีการจัดทําแผนการควบคุม/เพิ่มประสิทธิภาพภารกิจหลักหรืองานหลักแลวเสร็จ โดยแผนการ
ควบคุม/เพิ่มประสิทธิภาพควรระบุ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 2 ของภารกิจหลักหรืองานหลัก 3 แผนการควบคุม/เพิ่ม
ประสิทธิภาพมีการกําหนดตัวชี้วัด/เปาหมายของการควบคุม/เพิ่มประสิทธิภาพภารกิจหลักหรืองานหลัก ขั้นตอนในการ
วิเคราะหเพื่อหาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพ เชน การศึกษาวิเคราะหกระบวนการ หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ
รวมกันของผูปฏิบัติงาน เปนตน การระบุผูรับผิดชอบในการดําเนินการเพิ่มประสิทธิภาพภารกิจหลักหรืองานหลัก และ
การระบุผูรับผิดชอบในการติดตามความกาวหนาและจัดเก็บขอมูลตามกรอบตัวชี้วัด โดยมาตรฐานการปฏิบัติงานควร
ประกอบไปดวยรายละเอียดดังตอไปนี้ มาตรฐานคุณภาพงาน ตนทุนตอหนวย/ระบบบัญชีตนทุน แผนลดรายจาย และ
การใชระบบสาธารณูปโภครวมกัน (ชนิดของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่จะกําหนดขึ้นอยูกับประเภทของภารกิจหลักหรือ
งานหลัก)
ระดับที่ 4 ผานคาเกณฑวัดระดับที่ 3 และมีการดําเนินการ ดังนี้
 สวนราชการ/จังหวัด มีการสื่อสารมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ผานการวิเคราะหแลวใหบุคลากรที่เกี่ยวของทราบโดยทั่วถึง
กัน เชน การประชุม บันทึก/หนังสือเวียน Website เปนตน
 สวนราชการ/จังหวัด ดําเนินการควบคุม/เพิ่มประสิทธิภาพภารกิจหลักหรืองานหลักแลวเสร็จตามแผนงานที่กําหนด
และจัดใหมีระบบ/เครื่องมือตางๆ ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานใหบรรลุตามแผนการควบคุม/เพิ่มประสิทธิภาพ เชน การ
ใชระบบซอฟทแวรตางๆ เปนตน นอกจากนั้นมีการติดตาม ประเมินผล และมีการรายงานผลความสําเร็จของการ
ปรับปรุงภารกิจหลักหรืองานหลักตอผูบริหารระดับสูงสุดของสวนราชการ/จังหวัดอยางนอยรายไตรมาส
ระดับที่ 5 ผานคาเกณฑวัดระดับที่ 4 และมีผลความสําเร็จตามตัวชี้วัด 4 ดังนี้
(ตัวชี้วัดที่ใชวัดความสําเร็จขึ้นอยูก ับประเภทของภารกิจหลักหรืองานหลัก)
 ภารกิจหลักหรืองานหลักที่มีมาตรฐานตามที่กําหนดไวในคูมือการปฏิบัติงาน
 ตนทุนตอหนวยในการใหบริการสาธารณะที่ต่ํากวาตนทุนตอหนวยในการใหบริการสาธารณะประเภทเดียวกันของสวน
ราชการ/จังหวัดหรือต่ํากวาตนทุนตอหนวยในการใหบริการสาธารณะตามหลักเกณฑที่กรมบัญชีกลางกําหนดไว
 วงเงินรายจายในการปฏิบัติราชการที่ลดลงหรือการลดรายจายตอหนวยบริการสาธารณะในการปฏิบัติราชการใหต่ํากวา
บริการสาธารณะประเภทเดียวกันและต่ํากวาหลักเกณฑที่กรมบัญชีกลางกําหนดไว

22

ระดับที่ 5
(ตอ)

 สวนราชการ/จังหวัดมีการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดโดยใชระบบสาธารณูปโภค

รวมกัน
 ระดับที่เพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการใหบริการหรือการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :
1
คณะทํางานดังกลาวอาจเปนชุดเดียวกันกับคณะกรรมการหรือคณะทํางานที่เกีย่ วของกับการปรับปรุงคุณภาพการบริหารจัดการ
ที่สวนราชการมีอยูก็ได แตควรมีการกําหนดขอบเขตอํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบในเรื่องการควบคุม/เพิม่ ประสิทธิภาพภารกิจ
หลักหรืองานหลักใหชัดเจน
2
รายละเอียดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
1. มาตรฐานคุณภาพงานการปฏิบัติราชการ
สวนราชการ/จังหวัด เผยแพรมาตรฐานปริมาณ มาตรฐานคุณภาพงาน และแผนผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work flow)
แตละเรื่องที่ขาราชการแตละคนจะตองทําใหแลวเสร็จใหขาราชการและประชาชนทั่วไปรับทราบ เพื่อใชเปนแนวทางในการวัด
ประสิทธิภาพการทํางานและการใหบริการ
2. ตนทุนตอหนวย/ระบบบัญชีตนทุนในบริการสาธารณะ
สวนราชการ/จังหวัดควรประยุกตใชระบบบัญชีตนทุน เพื่อแสดงถึงตนทุนในการดําเนินงานที่ชัดเจนและผูบริหารสามารถใช
ขอมูลจากระบบบัญชีตนทุนในการกําหนดแนวทางการใหทรัพยากรโดยรวมขององคกรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3. แผนลดรายจายตอหนวยของสวนราชการ/จังหวัด
ในกรณีที่สวนราชการ/จังหวัดใดมีรายจายในการปฏิบัติราชการสูงกวารายจายตอหนวยบริการสาธารณะที่เปนประเภทเดียวกัน
ใหสวนราชการนั้นๆ จัดทําแผนลดรายจายตอหนวย เสนอตอสํานักงาน ก.พ.ร. และสํานักงบประมาณเพื่อถือปฏิบัติในการลด
คาใชจายตอไป
4. การจัดทําระบบสาธารณูปโภครวมกัน
สวนราชการ/จังหวัดควรมีการดําเนินการโดยใหหนวยงานตางๆ ที่รับผิดชอบจัดทําโครงการสาธารณูปโภคที่อยูในความ
รับผิดชอบตองมาดําเนินการลดคาใชจายการกอสรางในระยะยาว และลดผลกระทบตอประชาชนในชวงการดําเนินโครงการ
3
ภารกิจหลักหรืองานหลัก ใหความสําคัญเฉพาะภารกิจหลัก (Core Business) ของหนวยงาน โดยหนวยงานตองเปนผูกําหนดดวย
ตนเองวา ภารกิจหลักและผลผลิตหลักของหนวยงานคืออะไร ซึ่งภารกิจหลักและผลผลิตหลักตามกรอบที่สํานักงาน ก.พ.ร. และ
สํานักงบประมาณกําหนด มีความหมายดังนี้
 ภารกิจหลักหรืองานหลัก : เปนภารกิจที่สวนราชการ/จังหวัด ตองดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศน เนื่องจากเปนอํานาจหนาที่ที่
ไดรับมอบหมายใหดําเนินการตามที่กําหนดไวในกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับ นอกจากนี้ภารกิจหลักรวมถึงภารกิจอื่นที่
หนวยงานเหนือขึ้นไปมอบหมายใหปฏิบัติเพิ่มเติมอยางตอเนื่องเกินกวา 3 ป ในการผลักดันใหเกิดการปฏิบัติภารกิจ หนวยงานตอง
มีการจัดทํายุทธศาสตรและแผนงานหรือแผนปฏิบัติการรองรับอยางชัดเจน ทั้งนี้ภารกิจของสวนราชการสามารถแบงอยางกวางๆ
ไดเปน 2 ลักษณะ คือ

การใหบริการสาธารณะ ซึ่งประชาชนเปนผูไดรับประโยชนโดยตรง อาทิ บริการทําบัตรประชาชน การศึกษาและการ
ฝกอบรมอาชีพ บริการในกระบวนการยุติธรรม เปนตน

บริการดานการพัฒนาและความมั่นคง โดยประชาชนเปนผูไดรับประโยชนโดยออม เชน การจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําป การปองกันประเทศ เปนตน

ผลผลิตหลัก : หมายความถึง ผลผลิตที่ไดจากการปฏิบัติภารกิจหลักของหนวยงานทั้งที่มีลักษณะเปนงานหรือโครงการ
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หมายเหตุ : (ตอ)
ผลผลิตดังกลาวเปนการใหบริการที่ดําเนินงานโดยหนวยงานของรัฐ ทั้งในรูปแบบของการใหบริการโดยตรง หรือโดยการ
ใชวัตถุสิ่งของและหรือสิ่งกอสรางเพื่อนําไปใชในการใหบริการแกประชาชนหรือองคกรภายนอกหนวยงานนั้น นอกจากนี้
ผลผลิตดังกลาวตองสอดคลองตามที่กําหนดไวในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมหรือกําหนดขึ้นใหมในระหวางปแลวแตกรณี
 โครงการสําคัญเพื่อผลักดันภารกิจ การปฏิบัติภารกิจของสวนราชการใหบรรลุผลสําเร็จ กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนและ
ประเทศชาติ ในหลายหนวยงานตองอาศัยการดําเนินโครงการเพื่อผลักดันใหเกิดผลตามวัตถุประสงคของการปฏิบัติภารกิจ ดังนั้น
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจที่มีลักษณะเปนการดําเนินโครงการ จําเปนตองประเมินความคุมคาของโครงการดังกลาว
ดวย เพื่อใหทราบถึงประสิทธิผล และประสิทธิภาพของโครงการนั้นๆ ซึ่งจะมีผลเชื่อมโยงถึงประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และ
ผลกระทบของการปฏิบัติภารกิจ ตลอดจนการตอบสนองตอวัตถุประสงคและเปาหมายของภารกิจ/ยุทธศาสตรของสวนราชการเพื่อ
เปนแนวทางในการปรับปรุงใหโครงการดังกลาวใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หรือยุบเลิกโครงการที่ไมมีความคุมคาหรือไม
ตอบสนองตอวัตถุประสงคหรือยุทธศาสตรของสวนราชการนั้น
โครงการที่สวนราชการตองนํามาประเมินประสิทธิภาพจะตองเปนโครงการที่มีความสําคัญ เปนเงื่อนไขความสําเร็จของ
การปฏิบัติภารกิจ การดําเนินโครงการสงผลตอการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายของภารกิจหรือยุทธศาสตร หรือเปนโครงการ
ที่มีวงเงินลงทุนสูงหรือมีผลกระทบตอประชาชนสูง
4
ตัวอยางตัวชี้วัดประสิทธิภาพของการปฏิบัติภารกิจ
1. ตนทุนตอหนวย : ประเมินตนทุนที่เกิดขึ้นจริงตามหลักเกณฑของกรมบัญชีกลาง โดยเปรียบเทียบกับตนทุนที่ประมาณการไวใน
ขั้นตอนวางแผนวาสูงหรือต่ํากวาแผนอยางไร เพราะเหตุใด
2. สัดสวนผลผลิตตอทรัพยากร : ประเมินผลิตภาพของการใชปจจัยการผลิตแตละชนิด เพื่อใหสามารถวิเคราะหถึงปจจัยที่มี
ผลกระทบตอประสิทธิภาพการดําเนินงานโดยรวม ซึ่งจะชวยใหกําหนดแนวทางแกไขปญหาไดอยางถูกตอง
3. สัดสวนคาใชจายจริงตอคาใชจายตามแผน : เปนการวิเคราะหถึงความประหยัดในการทํางานตั้งแตขั้นตอนการจัดหาปจจัยการ
ผลิตและระหวางการดําเนินงาน เพื่อดูวาการดําเนินงานมีรายจายเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากการประมาณการไวเพียงใด และเพราะ
เหตุใด ซึ่งจะเปนสาเหตุหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพการดําเนินงาน ตัวชี้วัดนี้เหมาะกับหนวยงานที่ทําหนาที่สงผาน
เงินงบประมาณใหกับหนวยงานอื่นเพื่อใหเกิดการดําเนินงานตามแผน
4. สัดสวนเวลาที่ใชจริงในการใหบริการเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กําหนด : เปนการวิเคราะหถึงความรวดเร็วในการทํางานอันเกิด
จากการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการใหบริการ โดยมีการจัดทํามาตรฐานเวลาการใหบริการไวเพื่อเปรียบเทียบถึงความมี
ประสิทธิภาพ
5. คุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดตามคูมือการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ : เปนการวิเคราะหถึงคุณภาพในการใหบริการ
โดยมีการจัดทํามาตรฐานคูมือการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพที่หนวยงานหรือกระทรวงกําหนดเพื่อเปรียบเทียบถึงความ
มีคุณภาพ
6. ปริมาณผลผลิตที่ทําไดจริงเปรียบเทียบกับแผน : เปนการวิเคราะหถึงความกาวหนาในการดําเนินการนําสงผลผลิตเพื่อ
เปรียบเทียบถึงความมีประสิทธิภาพ
7. ความพึงพอใจของผูรับบริการตอกระบวนการใหบริการ : เปนการประเมินของผูรับบริการตอผูใหบริการซึ่งหนวยงานผูใหบริการ
จะเปนผูกําหนดกลุมผูรับบริการ เชน สอบถามจากประชาชนหรือสวนราชการ เปนตน และประเมินตามประเด็นที่ตองการทราบเพื่อ
นําผลการประเมินมาใชเปนขอมูลปรับปรุงกระบวนการใหบริการ
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3. หลักการตอบสนอง
ความหมายสําคัญ
ที่มา/หลักการ
กรอบการ
พิจารณา

การใหบริการที่สามารถดําเนินการไดภายในระยะเวลาที่กําหนด และสรางความเชื่อมั่น ความไววางใจ รวมถึง ตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนได
สวนเสีย ที่มีความหลากหลาย และมีความแตกตาง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2550 หมวด 4

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ.2545 มาตรา 3/1

การรับรูความคาดหวัง/ความตองการของ
ประชานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

1.

การสํารวจความความพึงพอใจ/ความไมพึง
พอใจ และความคาดหวังในการรับบริการของ
ประชาชนผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย
1.2 นําผลการสํารวจฯ มาทําการวิเคราะหเพื่อ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการฯ ระยะสั้นและระยะ
ยาว

1. ความสํ า เร็ จ ในการดํ า เนิ น งานตามแผน
ยุ ท ธศาสตร แ ละแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ

1.จั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร แ ละแผนปฏิ บั ติ ร าชการ

ผลที่ได

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ
ไทย (พ.ศ. 2551-2555)

2. การตอบสนองการใหบริการ และการบริหารขอรองเรียน
2.1

1.1

เกณฑการ
พิจารณา

พ.ร.ฎ. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

ประจําป เกี่ยวกับการพัฒนาการใหบริการอยาง
ครบถ วนและมี คุณภาพสมบูรณ รวมถึง มีการ
ดํา เนินงานตามแผนฯ และประสบผลสําเร็จได
ตามแผนฯ ที่กําหนด

การวิเคราะหขอมูล เพือกําหนดแผนผังขันตอนและมาตรฐานระยะเวลาการใหบริการทีมีความครบถวน ทุกงาน
บริการ
2.2 การจัดทําระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานใหบริการ
2.3 การจัดใหมีชองทางและเครือขายการใหบริการที่มีความครบถวนและเหมาะสมกับประชาชนผูรับบริการ
2.4 ระบบการสื่อสารที่ดีใหแกประชาชนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อรับทราบและเขาใจ
2.5 การติดตามและประเมินผลการใหบริการอยางเปนระบบ
2.6 การนํานวัตกรรมมาพัฒนามาตรฐานคุณภาพการใหบริการ
2.7 การจัดใหมีระบบการแกไขปญหาขอรองเรียน

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA)
3.ความรู

ความสามารถ ความชํานาญ
และมีใจในการใหบริการ
3.1 การพัฒ นาความรู

ความ สามารถ
ความชํ า นาญในการปฏิ บั ติ ห น า ที่
การใหบริการของขาราชการ
3.2 การพัฒนาขาราชการใหมีใจในการ
ใหบริการ (Service Mind)

1.

ความสําเร็จในการปฏิบัติตามมาตรฐานระยะเวลาการใหบริการที่ครบถวนสมบูรณ
2. การจัดใหมีชองทาง/เครือขายการใหบริการที่มีความครบถวนและมีประสิทธิผล
3. การนํานวัตกรรมมาพัฒนามาตรฐานคุณภาพการใหบริการ
4. ระบบการแกไขปญหาขอรองเรียนที่มีประสิทธิผล

1.

1. มีการจัดทําแผนผังขั้นตอนการใหบริการและมาตรฐานระยะเวลาการใหบริการที่มีความครบถวนสมบูรณ

1. ข า ราชการผู ใ ห บ ริ ก าร

2.

มีชองทาง/เครือขายการใหบริการที่ครบถวนมีประสิทธิผล รวมถึง ความสะดวกเหมาะสมกับประชาชนผูรับบริการ
โดยมีการจัดทําฐานขอมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานใหบริการที่สมบูรณ และมีการใชขอมูลอยาง
เหมาะสม รวมถึง มีการนํานวัตกรรมมาพัฒนาคุณภาพการใหบริการ
3. จัดการขอรองเรียนไดอยางมีประสิทธิผล
4. ประชาชนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียไดรับความพึงพอใจ/ความประทับใจจากงานบริการที่ไดรับ

การพัฒนาผูทําหนาที่รับผิดชอบใน
การใหบริการที่มีความรู
ความสามารถ และใจใหบริการ
(Service Mind)

มี ค วามรู
ความสามารถ ความชํานาญ และมี
ใจในการใหบริการ (Service Mind)

ประชาชนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ไดรับบริการที่มีความรวดเร็ว รวมถึง มีความประทับใจและความพึงพอใจ จากหนวยงานราชการ/จังหวัด
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 เกณฑการพิจารณา : หลักการตอบสนอง
เกณฑการพิจารณา

น้ําหนัก
(รอยละ)

1. ความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบตั ิราชการประจําป เกี่ยวกับ
การพัฒนาคุณภาพการใหบริการ
2. ความสําเร็จในการปฏิบัติตามมาตรฐานระยะเวลาการใหบริการที่ครบถวนสมบูรณ
3. การจัดใหมีชองทาง/เครือขายการใหบริการทีม่ ีความครบถวนและมีประสิทธิผล
4. การนํานวัตกรรมมาพัฒนามาตรฐานคุณภาพการใหบริการ
5. ระบบการแกไขปญหาขอรองเรียนที่มีประสิทธิผล
6. การพัฒนาผูทําหนาที่รับผิดชอบในการใหบริการทีม่ ีความรู ความสามารถ และใจใหบริการ
(Service Mind)
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 เกณฑการพิจารณา : หลักการตอบสนอง (ตอ)
1. ความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการประจําป เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ
ระดับที่ 1  สวนราชการ/จังหวัด ไมมีการแตงตั้งผูรับผิดชอบในการจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการประจําป
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ
ระดับที่ 2  สวนราชการ/จังหวัด มีการแตงตั้งผูรับผิดชอบในการจัดทํา/ทบทวน ติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการประจําป เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการใหบริการพรอมกําหนดอํานาจ
หนาที่อยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษร
 ผูรับผิดชอบมีการประชุมหารือรวมกันอยางเปนทางการ เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการประจําป
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ โดยมีการนําขอมูลผลการดําเนินงานตางๆ เกี่ยวกับการใหบริการทั้งใน
อดีต ปจจุบัน และอนาคตมาวิเคราะห รวมถึงมีการเปดโอกาสใหประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียเขามา
มีสวนรวมในการใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อการจัดทําแผนฯ อยางชัดเจน
ระดับที่ 3 ผานคาเกณฑวัดระดับที่ 2 และ
 เนื้ อ หาของแผนยุ ท ธศาสตร แ ละแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการให บ ริ ก าร มี
องคประกอบครบถวนสมบูรณ 1
 หัวหนาสวนราชการ/จังหวัด ใหความเห็นชอบแผนฯ กอนเริ่มปงบประมาณ
ระดับที่ 4 ผานคาเกณฑวัดระดับที่ 3 และนําไปปฏิบัติอยางครบถวนสมบูรณ ดังนี้
 มีการสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจ เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการประจําป เกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพ การใหบริการแกขาราชการทุกระดับ และผูที่เกี่ยวของอยางครบถวนสมบูรณ
 มีการถายทอดตัวชี้วัด และเปาหมายของหนวยงานลงสูระดับบุคคลไดครบทุกสํานัก/กอง
 สวนราชการ/จังหวัดสามารถดําเนินการไดสําเร็จครบถวนทุกแผนฯ
 จัดใหมีการติดตาม การรายงาน และการประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนฯ อยางเปนระบบ 2
ระดับที่ 5 ผานคาเกณฑวัดระดับที่ 4 และนําไปปฏิบัติอยางครบถวนสมบูรณจนเกิดผลสําเร็จ ดังนี้
 สวนราชการและจังหวัด สามารถบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายดานการใหบริการ อยางครบถวนทุกแผนฯ
 ระดับผลการปฏิบัติราชการทุกงานบริการ ดีเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมาอยางนอย 3 ป ติดตอกัน
หมายเหตุ :
1
องคประกอบความครบถวนสมบูรณของแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการประจําป เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการ
ใหบริการ
 แผนยุทธศาสตร ประกอบดวย มีการวิเคราะหผลการดําเนินงานในอดีต ปจจุบัน และอนาคต นโยบาย ยุทธศาสตร
เปาประสงค เปาหมายทั้งระยะยาว-สั้น ที่มีความชัดเจนและมีความเปนไปได โดยมีการแบงกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสีย รวมถึง มีการแบงกลุมตามประเภทงานใหบริการ และชองทางการใหบริการ อยางครบถวน ทั้งนี้ เปาหมายที่กําหนด
ตองมีความสอดคลองกับความตองการ และความคาดหวังของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย ปจจัย
ความสําเร็จและปจจัยที่ทําใหไมสําเร็จ (Risk Factor) แผนงานและโครงการ ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน หนวยงานและ
ผูรับผิดชอบ อื่นๆ

27

หมายเหตุ : (ตอ)
 แผนปฏิบัติราชการประจําป ประกอบดวย แผนงาน/โครงการ เปาหมาย ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ และอื่นๆ
2
การติดตาม การรายงาน และการประเมินผลอยางเปนระบบ หมายถึง สวนราชการ/จังหวัดตองมีการกําหนดองคประกอบบตางๆ
ในการติดตามการรายงานและการประเมินผลอยางชัดเจน ไดแก ผูรับผิดชอบ รูปแบบการรายงานทีเ่ ปนมาตรฐาน ขั้นตอนและ
กระบวนการดําเนินงาน ระยะเวลาและความถี่ ระบบการสอบทานขอมูล
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4.

ความหมายสําคัญ

ที่มา/หลักการ

หลักภาระรับผิดชอบ

การใหบริการที่สามารถดําเนินการไดภายในระยะเวลาที่กําหนด และสรางความเชื่อมั่น ความไววางใจ รวมถึง ตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวน
เสีย ที่มีความหลากหลาย และมีความแตกตาง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2550 หมวด 4
1. การกําหนดใหมีทิศทางและแผนงาน
ที่ชัดเจน

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ.2545 มาตรา 3/1

พ.ร.ฎ. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

2. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย
(พ.ศ. 2551-2555)

การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA)

3. ระบบการใหคุณและใหโทษ

4. ความรับผิดชอบตอสังคม

กรอบการ
พิจารณา

1.1 จัดใหมีกระบวนการใหผูเกี่ยวของ
มีสวนรวมในการจัดทําแผนงาน
1.2 การกําหนดทิศทางการทํางานที่
ชัดเจนครอบคลุมในเรื่อง
วิสัยทัศน คานิยม เปาประสงค
หรือผลการดําเนินการ
1.3 การถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมาย
ขององคการสูระดับบุคคล

2.1 มีคณะทํางานและผูรับผิดชอบเรื่องการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
2.2 การจัดทําแผนงานควบคุมภายในประจําปและแผนระยาว 4 ป
2.3 การจัดใหมีระบบควบคุมภายในที่ดี
2.4 การจัดใหมีระบบบริหารความเสี่ยงในองคการ

3.1 การจัดใหมีระบบการประเมินผลการ
ดําเนินงานที่มีหลักเกณฑชัดเจน และ
เชื่อมโยงกับระบบแรงจูงใจอยางเปน
รูปธรรม
3.2 กําหนดมาตรการในการดําเนินการกับผูที่
ไมมีผลงาน
3.3 กําหนดมาตรฐานการใหรางวัลกับผูที่มี
ประสิทธิภาพในการทํางาน

4.1 การกําหนดนโยบาย
ความรับผิดชอบตอสังคม และ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
4.2 จัดใหมีกระบวนการและ
กิจกรรมสรางความตระหนัก
ในเรื่องภาวะรับผิดชอบ

เกณฑการ
พิจารณา

1. การจัดทําตําแหนงงานและ
คําบรรยายลักษณะงานขององคการ
ไดครบถวน
2. การถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมาย
ขององคการสูระดับบุคคล

1. การจัดใหมีการบริหารจัดการดานการควบคุมภายในที่ดี
2. การจัดใหมีการบริหารจัดการดานการบริหารความเสี่ยงในองคการ

1. การจัดใหมีระบบการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการโดยมี
เชื่อมโยงกับระบบแรงจูงใจและระบบ
การใหโทษอยางเปนรูปธรรม

1. การจัดใหมีกระบวนการสราง
ความตระหนักในเรื่องความ
รับผิดชอบตอสังคมและผูมีสวน
ไดสวนเสีย

1. มีการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมาย
ขององคการสูระดับบุคคลได
ครบถวน
2. องคการบรรลุเปาหมายได
ครบถวนตามภารกิจ

1. การปฏิบัติราชการไดตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
2. ผลเสียหายอันเกิดจากขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานไดรับการบรรเทาหรือแกไขใหดีขึ้น
3. ผลการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงเปนไปตามแผนบริหารความเสี่ยงทุกปจจัยเสี่ยง

1. ขาราชการทุกระดับไดรับการประเมินผล
การปฏิบัติราชการอยางมีหลักเกณฑที่
ชัดเจน
2. สวนราชการ/จังหวัดสามารถจัดสรรรางวัล
ไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

1. ขาราชการมีความตระหนักใน
เรื่องภาวะรับผิดชอบทั้งตอตัวเอง
ตอประชาชน และตอสังคม

ผลที่ได

ขาราชการมีการปฏิบัติงานอยางมีความรับผิดชอบและองคการบรรลุเปาหมายไดครบถวนตามภารกิจ
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เกณฑพิจาณา : หลักภาระรับผิดชอบ
เกณฑการพิจาณา
1.
2.
3.
4.
5.

การจัดทําตําแหนงงานและคําบรรยายลักษณะงานขององคการไดครบถวน
การถายทอดตัวชีว้ ัดและเปาหมายขององคการสูระดับบุคคล
การจัดใหมีการบริหารจัดการดานการควบคุมภายในที่ดี
การจัดใหมีการบริหารจัดการดานการบริหารความเสี่ยงในองคการ
การจัดใหมีระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการเชื่อมโยงกับ
ระบบแรงจูงใจและระบบการใหโทษอยางเปนรูปธรรม
6. การจัดใหมีกระบวนการสรางความตระหนักในเรื่องความรับผิดชอบตอสังคม
และผูมีสวนไดสว นเสีย

น้ําหนัก
(รอยละ)
15
20
15
15
15
20
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 เกณฑการพิจาณา : หลักภาระรับผิดชอบ (ตอ)
1. การจัดทําตําแหนงงานและคําบรรยายลักษณะงานขององคการไดครบถวน
ระดับที่ 1 สวนราชการ/จังหวัดไมมีการจัดทําตําแหนงงานและคําบรรยายลักษณะงานขององคการ
ระดับที่ 2 สวนราชการ/จังหวัดมีการจัดทําแผนภูมิองคกรทีม่ คี วามสอดคลองกับภารกิจ และกระบวนการหลักในการดําเนินงานของ
องคการ รวมถึงมีการจัดตั้งคณะทํางานหรือผูรับผิดชอบจัดทําคําบรรยายลักษณะงาน และนําแผนภูมิองคกรมาใชในการ
จัดทํารางคําบรรยายลักษณะงานไดครบถวนทุกตําแหนงงาน โดยผานการสอบทานความถูกตองจากผูครองตําแหนง
(ในกรณีที่มีผูครองตําแหนงหลายคน สามารถคัดเลือกตัวแทนได) และผูบังคับบัญชาของแตละตําแหนงงานทุกตําแหนง
(อยางนอย 1 ระดับ)
ระดับที่ 3 ผานคาเกณฑวัดระดับที่ 2 และ
 มีการจัดทําคําบรรยายลักษณะงานครบทุกตําแหนงงาน 1 และผานการสอบทานความสอดคลองของขอบเขตงาน
และอํานาจในการดําเนินการของตําแหนงทั้งหมดจากคณะทํางาน และไดรับการประกาศใชอยางเปนทางการ
ระดับที่ 4 ผานคาเกณฑวัดระดับที่ 3 และนําไปปฏิบัติอยางครบถวนสมบูรณ ดังนี้
 สวนราชการ/จังหวัดมีการเผยแพร แผนภูมิองคกรและผูดํารงตําแหนงตางๆ ในองคกร รวมถึง มีการเผยแพรขั้นตอน
และระยะเวลาแตละขั้นตอน อยางครบถวนทุกงานบริการแกผูรับบริการ และผูที่เกี่ยวของ รับทราบอยางชัดเจน
 มีการจัดทําฐานขอมูลเรื่องตําแหนงงาน 2
 มีการนําคําบรรยายลักษณะงานและฐานขอมูลดังกลาวไปใชประโยชน 3 และปรับปรุงใหมีความทันกาลอยูเสมอ
 มีการติดตาม สอบทาน และรายงานผลการปฏิบัติหนาที่ตามตําแหนงงานที่กําหนดอยางเปนระบบ
ระดับที่ 5 ผานคาเกณฑวัดระดับที่ 4 และนําไปปฏิบัติอยางครบถวนสมบูรณจนเกิดผลสําเร็จ ดังนี้
 ผลการสอบทาน ไมมีขอรองเรียนการปฏิบตั ิหนาทีอ่ ันเกิดจากการจัดทําแผนภูมิองคกร รวมถึง ขั้นตอนและระยะเวลา
แตละขั้นตอน
 ผลการสอบทาน ไมมีขอรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบตั ิหนาที่ของขาราชการทุกระดับอันเกิดจากการจัดทําตําแหนงงาน
และคําบรรยายลักษณะงาน
หมายเหตุ :
1
ความครบถวนขององคประกอบคําบรรยายลักษณะงาน ไดแก 1. ระบุชื่อตําแหนง และขอมูลเกี่ยวกับตําแหนงในโครงสรางการบริหาร
2.ระบุวัตถุประสงค ขอบเขตงานที่ชัดเจนสําหรับแตละตําแหนง 3. ระบุคุณสมบัติพื้นฐาน (Job Specification) ในการปฏิบัติหนาที่ใน
แตละตําแหนง 4. ระบุถึงอํานาจในการตัดสินใจ หรืออํานาจในการดําเนินการแตละตําแหนง และ 5. ระบุถึงสังกัด สายการบังคับบัญชา
และการรายงาน
2
การจัดทําฐานขอมูลเรื่องตําแหนงงาน [ขอมูลรายบุคคล] ประกอบดวย : 1) ประวัติพื้นฐาน (Demographic) เชน ที่อยู อายุ การศึกษา
รายได ฯลฯ 2) ประวัติการฝกอบรมดูงาน และ 3) ประวัติการเลื่อนขั้น ความดีความชอบ
3
การนําคําบรรยายลักษณะงานและฐานขอมูลไปใชประโยชน ดังนี้
1. การวิเคราะหทักษะ ความสามารถ ทัศนคติ และพฤติกรรม ที่พึงประสงคในแตละตําแหนง (Competency)
2. การจัดทําแผนการพัฒนาฝกอบรม (Training Road Map) และการจัดทําแผนที่ความกาวหนาในอาชีพ (Career Development)
3. การวิเคราะหและจัดทําแผนสรุปอัตรากําลังที่ตองการ (Demand side) ในแตละปงบประมาณ
4. การกําหนดหลักเกณฑการประเมินคางาน และมีการประเมินคางานตามหลักเกณฑทกี่ ําหนด (Job Evaluation)
5. การกําหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลที่มคี วามสอดคลองกับมาตรฐานตําแหนงงานและนําไปใชในการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ
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5. หลักความโปรงใส
ความหมาย
สําคัญ
ที่มา/หลักการ

กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมา ชี้แจงไดเมื่อมีขอสงสัย และสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรี โดยประชาชนสามารถรูทุกขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือ
กระบวนการตางๆ และสามารถตรวจสอบได
กฎหมาย ระเบียบ และแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาระบบราชการไทย

เกณฑ
การพิจาณา

ผลที่ได

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย
(พ.ศ. 2551-2555)

2. ระบบการตรวจสอบภายใน

3. การปองกันและปราบปรามการทุจริต

1.1 การเปดเผยขอมูลขาวสารแกขาราชการ ประชาชนและผูมีสวนได
สวนเสีย

2.1 มีคณะกรรมการรับผิดชอบเรืองการตรวจสอบภายในและการจัดทํา
กฎบัตร
2.2 การจัดทําแผน ความสมบูรณของแผน รวมถึงการดําเนินงานตาม
แผน และการติดตามผล
2.3 การรวมตรวจสอบของสมาคมวิชาชีพ/สื่อมวลชน

3.1 มีการแตงตั้งคณะทํางานและ
ผูรับผิดชอบที่ชัดเจน และมีแผนปองกัน
และปราบปรามการทุจริต

1. การเปดเผยขอมูลขาวสารแกขาราชการ ประชาชนและผูมีสวนได
สวนเสีย

1. ระบบตรวจสอบภายในที่ครบถวน
2. การรวมตรวจสอบของสมาคมวิชาชีพ/สื่อมวลชน ในโครงการตางๆ

1. การดําเนินการดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตที่ครบถวน

1. ประชาชนที่รับทราบขอมูลขาวสารของรัฐที่ ครบถวน ถูกตอง ทันสมัย
2. ชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารที่ครบถวน

1. สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของ กรมบัญชีกลาง
ค.ต.ป. และมาตรฐานสากล
2. การปฏิบัติราชการไดตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับ ของขาราชการ
3. ไมมีเรื่องฟองรองหรือรองเรียนหนวยงานราชการในเรื่องทุจริต

1. การปฏิบัติราชการไดตามกฎ ระเบียบ
และขอบังคับ ของขาราชการ
2. ไมมีเรื่องฟองรองหรือรองเรียนหนวยงาน
ราชการในเรื่องทุจริต

1. การเปดเผยขอมูลขาวสาร

กรอบการ
พิจารณา

พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540

การปฏิบัติราชการไดตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับ โดยไมเกิดการทุจริต และประชาชนมีความพึงพอใจในความโปรงใสของหนวยงานราชการ
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 เกณฑการพิจารณา : หลักความโปรงใส

1.
2.
3.
4.

เกณฑการพิจารณา
การเปดเผยขอมูลขาวสารแกขาราชการ ประชาชนและผูมีสวนไดสว นเสีย
ระบบการตรวจสอบภายในที่ครบถวน
การรวมตรวจสอบของสมาคมวิชาชีพ/สื่อมวลชนในโครงการตางๆ
การดําเนินการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ครบถวน

น้ําหนัก
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เกณฑการพิจารณา : หลักความโปรงใส (ตอ)
1. การเปดเผยและใหบริการขอมูลขาวสารแกขาราชการ ประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสีย
ระดับที่ 1 ไมมีการจัดใหมีชองทางการเปดเผยและใหบริการขอมูลขาวสารแกขาราชการ ประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสีย 1 ของสวนราชการ/
จังหวัด
ระดับที่ 2 จัดใหมีผูดูแลรับผิดชอบงานดานการเปดเผยและใหบริการขอมูลขาวสาร โดยการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบเปนลาย
ลักษณอักษรชัดเจน และมีการสํารวจและสรุปความตองการของขาราชการ ประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมเกี่ยวกับ
ขอมูลขาวสาร และชองทางการเปดเผยและใหบริการขอมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และสามารถเขาถึงไดโดยงายอยางครบถวน
ทุกกลุม
ระดับที่ 3 ผานคาเกณฑวัดระดับที่ 2 และ
จัดใหมีชองทางการเปดเผยและใหบริการขอมูลขาวสารที่ขาราชการ ประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมสามารถเขาถึงได
งาย โดยมีความหลากหลายอยางนอย 5 ชองทาง 2 โดย 2 ชองทางกําหนดใหเปน เว็ปไซต และการติดประกาศ
ระดับที่ 4 ผานคาเกณฑวัดระดับที่ 3 และนําไปปฏิบัติอยางครบถวนสมบูรณ ดังนี้
 เปดเผยและใหบริการขอมูลขาวสารที่ถูกตอง เชื่อถือได และ ทันกาลอยางนอย 15 หัวขอ 3 ผานชองทางตางๆ 4
 สวนราชการ/จังหวัด ติดตาม และประเมินผลสําเร็จในการเปดเผยและใหบริการขอมูลขาวสารแกขาราชการ ประชาชน
และผูมีสวนไดสวนเสีย อยางเปนระบบและมีหลักเกณฑที่ชัดเจน จัดทําเปนรายงานนําเสนอแกหัวหนาสวนราชการ/
จังหวัดอยางนอยเปนรายไตรมาส
 สวนราชการ/จังหวัดปรับปรุงและแกไขการเปดเผยและใหบริการขอมูลขาวสารจากผลสรุปการติดตามและประเมินผล
เพื่อใหการเปดเผยและใหบริการขอมูลบรรลุผลสําเร็จไดตามเปาหมายที่กําหนด
ระดับที่ 5 ผานคาเกณฑวัดระดับที่ 4 และนําไปปฏิบัติอยางครบถวนสมบูรณจนเกิดผลสําเร็จ ดังนี้
 รอยละ 90 ของประชาชนในพื้นที่ที่สวนราชการ/จังหวัดกํากับดูแลและใหบริการที่ไดรับขอมูลขาวสารจากสวนราชการ/
จังหวัดอยางครบถวนและเพียงพอ
 รอยละ 100 ของการสอบถามขอมูลขาวสารที่สวนราชการ/จังหวัดสามารถตอบกลับไดภายใน 15 วัน เมื่อเทียบกับจํานวน
ครั้งการสอบถามขอมูลทั้งหมดของสวนราชการ/จังหวัด
หมายเหตุ :
1
ผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง ผูที่ไดรับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางออม จากการดําเนินการของสวนราชการ เชน
ประชาชน ชุมชนในทองถิ่น บุคลากรในสวนราชการ ผูสงมอบงาน รวมทั้งผูรับบริการซึ่งหมายถึง ผูที่มารับบริการจากสวนราชการและ
จังหวัดโดยตรง หรือผานชองทางการสื่อสารตางๆ รวมถึงผูรับบริการที่เปนสวนราชการดวย
2
ชองทางการเปดเผยขอมูลขาวสาร ประกอบดวย 1. เอกสารสิ่งพิมพ 2. แผนพับ 3. จดหมายขาว 4. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 5. ติด
ประกาศตางๆ 6. เว็บไซต 7. การจัดทํา Spot โฆษณา 8. การจัดทําโลโก 9.การจัดนิทรรศการ 10. การเผยแพรผานสื่อสิ่งพิมพ (Press
release) 11. การเผยแพรผานสื่อโทรทัศน 12. การเผยแพรผานสื่อวิทยุ 13. การจัดแถลงขาว (Press conference) 14. การจัดทําสื่อ
เผยแพร (Bill board) และ 15. การจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสาร
3
ขอมูลขาวสารที่ตองเปดเผย ไดแก 1. ขอมูลสารสนเทศดานการเงิน การบริหารงบประมาณ และการดําเนินงานตามภารกิจของสวน
ราชการ/จังหวัด 2. คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป 3. ผลการดําเนินงานตามคํารับรองฯ 4. ฐานขอมูลที่สนับสนุนยุทธศาสตรการ
ดําเนินงาน 5. โครงสรางการบริหารราชการและสวนราชการภายใตสังกัด 6. ขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับหัวหนาและผูบริหารสวนราชการ/
จังหวัด 7. ภารกิจ และวิสัยทัศน 8. ภาพรวมแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป 9. โครงการลงทุนที่สําคัญ (ถามี)
หมายเหตุ : (ตอ)
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10. การจัดซื้อจัดจาง และการประกาศประกวดราคาที่หัวหนาสวนราชการ/จังหวัดลงนาม 11. นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี 12.
นโยบายการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม 13. การดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล หรือนโยบายของกระทรวงตนสังกัด 14. กฎ มติ
ค.ร.ม. ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย เพื่อใหเอกชนที่เกี่ยวของไดทราบ และ 15. สถานที่ติดตอเพื่อขอรับ
ขอมูลขาวสาร และคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของรัฐ (ทั้งนี้ หากสวนราชการ/จังหวัดไมมีโครงการลงทุนใหสวนราชการ/จังหวัด
เปดเผยหัวขอดังกลาว และระบุรายละเอียดวา “สวนราชการ/จังหวัดไมมีโครงการลงทุนในปปจจุบัน”)
4
กําหนดพิจารณาความครบถวนของการเปดเผยขอมูลขาวสารทั้ง 15 หัวขอ เฉพาะเว็บไซต และการติดประกาศ
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6. หลักการมีสวนรวม
ความหมาย
สําคัญ

ที่มา/
หลักการ

กระบวนการที่ขาราชการ ประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมมีโอกาสไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา/ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของ รวมคิดแนวทาง
รวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ และรวมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2550

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1

พ.ร.ฎ. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ราชการไทย(พ.ศ. 2551 – 2555)

หลักการของ International Association for
Public Participation ( IAP 2 )

กรอบการ
พิจาณา
1.1 การจัดใหมีชองทางการเปดเผย
ขอมูลขาวสาร
1.2 การใหมีขอมูลขาวสาร
ที่ครบถวนถูกตองเชื่อถือได

เกณฑการ
พิจารณา

ผลที่ได

3.1 การจัดใหมีระบบติดตามและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของสวนราชการ/จังหวัดโดยขาราชการ
ประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม

4.1 การจัดใหมีผูแทนเพื่อรวมบริหารราชการ เชน คณะทํางานภาคประชาชน และเครือขายภาคประชาชน เปนตน

การเปดเผยและใหบริการขอมูล
ขาวสารแกผูมีสวนไดสวนเสียและ
ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ

การรับฟงและบริหารจัดการขอคิดเห็น
ของขาราชการ ประชาชนและผูมีสวน
ไดสวนเสียเพื่อการบริหารราชการแบบ
มีสวนรวม

การรวมบริหารราชการและติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของสวนราชการ/จังหวัดโดยผูมีสวนได
สวนเสียและทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ

กลไกสนับสนุนและเสริมสรางศักยภาพการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียและทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ

1.ชองทางเปดเผยขอมูลขาวสารที่

1.ชองทางรับฟงขอคิดเห็นที่

1.ระบบติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงาน

หลากหลาย เพียงพอ มีประสิทธิภาพ
2.ขอมูลขาวสารที่ครบถวน
ถูกตองเชื่อถือได และทันกาล
3.ขาราชการ และประชาชนไดรับ
ขอมูลขาวสารอยางทั่วถึง

หลากหลายมีประสิทธิภาพ
2.ขอคิดเห็นที่ไดรับนําไปใช
ประโยชนและไดรับการตอบกลับ

2.ความครบถวนของการปฏิบัติไดตามกฎ

1. คณะทํางานภาคประชาชนและเครือขายภาคประชาชนที่เขารวมการบริหารราชการกับสวนราชการ/จังหวัด
2. กลไกและกิจกรรมเสริมสรางและสนับสนุนการมีสวนรวมของขาราชการและประชาชน
3. ขาราชการและประชาชนที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพเพื่อรวมบริหารราชการกับสวนราชการ/จังหวัด
4. ขาราชการและประชาชนที่เขารวมบริหารกิจกรรม/โครงการกับสวนราชการ/จังหวัด

ระเบียบ

และขอบังคับของทางราชการ
3. การไมเกิดรายการความขัดแยงทางผลประโยชน

ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามภารกิจและการตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดการประหยัดงบประมาณและทรัพยากร และปราศจากขอขัดแยง จากการใหประชาชนมีสวนรวม
37
ในการบริหารราชการกับสวนราชการ/จังหวัด

 เกณฑการพิจารณา : หลักการมีสวนรวม
เกณฑการพิจารณา
1. การเปดเผยและใหบริการขอมูลขาวสารแกผูมสี ว นไดสวนเสียและทุกภาคสวนที่เกีย่ วของ
2. การรับฟงและบริหารจัดการขอคิดเห็นของผูมสี ว นไดสวนเสียและทุกภาคสวนที่เกีย่ วของ
เพื่อการบริหารราชการแบบมีสวนรวม
3. การรวมบริหารราชการและติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของสวนราชการ/จังหวัดโดย
ผูมีสวนไดสวนเสียและทุกภาคสวนที่เกีย่ วของ
4. กลไกสนับสนุนและเสริมสรางศักยภาพการมีสว นรวมของผูมีสวนไดสวนเสียและทุกภาคสวนที่
เกี่ยวของ

น้ําหนัก
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 เกณฑการพิจารณา : หลักการมีสวนรวม (ตอ)
1. การเปดเผยและใหบริการขอมูลขาวสารแกผูมีสว นไดสวนเสียและทุกภาคสวนทีเ่ กี่ยวของ 1
ระดับที่ 1 ไมมีการจัดใหมีชองทางการเปดเผยและใหบริการขอมูลขาวสารแกผูมีสวนไดสวนเสีย 2 และทุกภาคสวนที่เกี่ยวของของสวน
ราชการ/จังหวัด
ระดับที่ 2 จัดใหมีผูดูแลรับผิดชอบงานดานการเปดเผยและใหบริการขอมูลขาวสาร โดยการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบเปนลาย
ลักษณอักษรชัดเจน และมีการสํารวจและสรุปความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียและทุกภาคสวนที่เกี่ยวของเกี่ยวกับ
ขอมูลขาวสาร และชองทางการเปดเผยและใหบริการขอมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และสามารถเขาถึงไดโดยงายอยาง
ครบถวนทุกกลุม
ระดับที่ 3 ผานคาเกณฑวัดระดับที่ 2 และ
จัดใหมีชองทางการเปดเผยและใหบริการขอมูลขาวสารที่สอดคลองกับผลสํารวจความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียและ
ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ และมีความหลากหลายอยางนอย 5 ชองทาง 3 โดย 2 ชองทางกําหนดใหเปน เว็ปไซต และการติด
ประกาศ
ระดับที่ 4 ผานคาเกณฑวัดระดับที่ 3 และนําไปปฏิบัติอยางครบถวนสมบูรณ ดังนี้
 เปดเผยและใหบริการขอมูลขาวสารที่ถูกตอง เชื่อถือได และ ทันกาลอยางนอย 15 หัวขอ 4 ผานชองทางตางๆ 5
 สวนราชการ/จังหวัดติดตามและประเมินผลสําเร็จในการเปดเผยและใหบริการขอมูลขาวสารแกผูมีสวนไดสวนเสียและทุกภาคสวน
ที่เกี่ยวของอยางเปนระบบและมีหลักเกณฑที่ชัดเจน จัดทําเปนรายงานนําเสนอแกหัวหนาสวนราชการ/จังหวัดอยางนอยเปน
รายไตรมาส
 ส ว นราชการ/จั ง หวั ด ปรั บ ปรุ ง และแก ไ ขการเป ด เผยและให บ ริ ก ารข อ มู ล ข า วสารจากผลสรุ ป การติ ด ตามและ
ประเมินผล เพื่อใหการเปดเผยและใหบริการขอมูลบรรลุผลสําเร็จไดตามเปาหมายที่กําหนด
ระดับที่ 5 ผานคาเกณฑวัดระดับที่ 4 และนําไปปฏิบัติอยางครบถวนสมบูรณจนเกิดผลสําเร็จ ดังนี้
 รอยละ 90 ของประชาชนในพื้นที่ที่สวนราชการ/จังหวัดกํากับดูแลและใหบริการที่ไดรับขอมูลขาวสารจากสวน
ราชการ/จังหวัดอยางครบถวนและเพียงพอ
 ร อ ยละ 100 ของการสอบถามข อ มู ล ข า วสารที่ ส ว นราชการ/จั ง หวั ด สามารถตอบกลั บ ได ภ ายใน 15 วั น
เมื่อเทียบกับจํานวนครั้งการสอบถามขอมูลทั้งหมดของสวนราชการ/จังหวัด
หมายเหตุ :
1
ผูมีสวนไดสวนเสียและทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ หมายถึง ขาราชการ ประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสีย
2
ผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง ผูที่ไดรับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางออม จากการดําเนินการของสวนราชการ เชน
ประชาชน ชุมชนในทองถิ่น บุคลากรในสวนราชการ ผูสงมอบงาน รวมทั้งผูรับบริการซึ่งหมายถึง ผูที่มารับบริการจากสวนราชการและ
จังหวัดโดยตรง หรือผานชองทางการสื่อสารตางๆ รวมถึงผูรับบริการที่เปนสวนราชการดวย
3
ชองทางการเปดเผยขอมูลขาวสาร ประกอบดวย 1. เอกสารสิ่งพิมพ 2. แผนพับ 3. จดหมายขาว 4. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5. ติดประกาศตางๆ 6. เว็บไซต 7. การจัดทํา Spot โฆษณา 8. การจัดทําโลโก 9.การจัดนิทรรศการ 10. การเผยแพรผานสื่อ
สิ่งพิมพ (Press release) 11. การเผยแพรผานสื่อโทรทัศน 12. การเผยแพรผานสื่อวิทยุ 13. การจัดแถลงขาว (Press
conference) 14. การจัดทําสื่อเผยแพร (Bill board) และ 15. การจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสาร
4
ขอมูลขาวสารที่ตองเปดเผย ไดแก 1. ขอมูลสารสนเทศดานการเงิน การบริหารงบประมาณ และการดําเนินงานตามภารกิจของสวน
ราชการ/จังหวัด 2.คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป 3.ผลการดําเนินงานตามคํารับรองฯ 4. ฐานขอมูลที่สนับสนุนยุทธศาสตร
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หมายเหตุ : (ตอ)
ราชการ/จังหวัด 7. ภารกิจ และวิสัยทัศน 8. ภาพรวมแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป 9. โครงการลงทุน
ที่สําคัญ (ถามี) 10. การจัดซื้อจัดจาง และการประกาศประกวดราคาที่หัวหนาสวนราชการ/จังหวัดลงนาม 11. นโยบายการกํากับ
ดูแลองคการที่ดี 12. นโยบายการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม 13. การดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล หรือนโยบายของกระทรวง
ตนสังกัด 14. กฎ มติ ค.ร.ม. ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย เพื่อใหเอกชนที่เกี่ยวของไดทราบ และ 15.
สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสาร และคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของรัฐ (ทั้งนี้ หากสวนราชการ/จังหวัดไมมีโครงการ
ลงทุนใหสวนราชการ/จังหวัดเปดเผยหัวขอดังกลาว และระบุรายละเอียดวา “สวนราชการ/จังหวัดไมมีโครงการลงทุนในปปจจุบัน”)
5
กําหนดพิจารณาความครบถวนของการเปดเผยขอมูลขาวสารทั้ง 15 หัวขอ เฉพาะเว็บไซต และการติดประกาศ
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7. หลักการกระจายอํานาจ
การกระจายอํานาจ
การถายโอนอํานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจ จากสวนราชการสวนกลาง ใหแกหนวยการปกครอง
อื่น (ราชการบริหารสวนทองถิ่น) ภาคเอกชน และภาคประชาชน ดําเนินการแทน โดยมีอิสระตามสมควร
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 / พ.ร.ฎ. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 / พ.ร.ฎ. วาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550
2.กลไกสนับสนุนเพื่อรองรับการมอบอํานาจ

1.2 การกําหนดมาตรฐานและคูมือการ
ปฏิบัติของภารกิจที่มีการมอบอํานาจ

1. การบริหารราชการตามหลักการมอบอํานาจที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน

4. ผูรับมอบอํานาจสามารถปฏิบัติงานไดตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ โดยไมเกิดการขัดแยงทางผลประโยชน
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 เกณฑการพิจารณา : หลักการกระจายอํานาจ

1.
2.
3.

เกณฑการพิจารณา
การบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจและมอบอํานาจที่มีคณ
ุ ภาพและไดมาตรฐาน
กลไกสนับสนุนการบริหารราชการตามหลักการกระจายและมอบอํานาจ
การติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติราชการจากการมอบอํานาจ

น้ําหนัก
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 เกณฑการพิจารณา : หลักการกระจายอํานาจ (ตอ)
1. การบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจและมอบอํานาจที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน
แบงการพิจารณาออกเปน 2 เกณฑยอย ไดแก
1.1. การบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน
ระดับที่ 1 ไมมีการกําหนดหลักเกณฑ/แนวทางการบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจ
ระดับที่ 2 จัดใหมีผูรับผิดชอบงานดานการกระจายอํานาจ 1 ของสวนราชการ/จังหวัดที่มีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบเปนลาย
ลักษณชัดเจน พรอมจัดใหมีการทบทวน/กําหนดหลักเกณฑ/แนวทางการคัดเลือกและถายโอน 2 อํานาจ ภารกิจ/บริการ
และ ทรัพยากร แกผูรับการถายโอนอํานาจ นําเสนอใหหัวหนาสวนราชการ/จังหวัดเห็นชอบไดแลวเสร็จเพื่อนําไปใช
ในทางปฏิบัติ
ระดับที่ 3 ผานคาเกณฑวัดระดับที่ 2 และ
จัด ใหมี ก ารวิ เ คราะหแ ละจํ า แนกกระบวนการหลั ก และกระบวนการสนั บ สนุ น และทบทวน/กํา หนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของทุกกระบวนงานหลักและกระบวนงานสนับสนุนของสวนราชการ/จังหวัด จัดทําเปนคูมือการปฏิบัติงานของ
ภารกิจที่มีการถายโอน เพื่อใหผูรับการถายโอนอํานาจสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีมาตรฐานตามที่สวนราชการ/จังหวัด
กําหนด
ระดับที่ 4 ผานคาเกณฑวัดระดับที่ 3 และนําไปปฏิบัติอยางครบถวนสมบูรณ ดังนี้
 เผยแพร และชี้แจงหลักเกณฑ/แนวทางการคัดเลือกและถายโอน อํานาจ ภารกิจ/บริการ และทรัพยากร แกผรู บั การถาย
โอนอํานาจจากสวนราชการ/จังหวัด รวมถึงคูมือและระเบียบการปฏิบัติงานใหไดมาตรฐานในกระบวนการหลักและ
กระบวนการสนับสนุนทุกกระบวนการแกผูรับการถายโอนอํานาจจากสวนราชการ/จังหวัดอยางทั่วถึงทุกกลุม
 ถายโอนอํานาจ ภารกิจ/บริการ และทรัพยากรไปสูผูรับการถายโอนอํานาจของสวนราชการ/จังหวัดอยางครบถวน
สมบูรณ
 นําคูมือและระเบียบการปฏิบัติงานใหไดมาตรฐานของทุกกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนไปใชในทางปฏิบัติ
อยางครบถวนทุกกระบวนการ
 สวนราชการ/จังหวัดติดตามและประเมินผลสําเร็จของการปฏิบัติงานจากการกระจายอํานาจที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน
อยางเปนระบบและหลักเกณฑชัดเจน จัดทําเปนรายงานนําเสนอแกหัวหนาสวนราชการ/จังหวัดอยางนอยเปนรายไตรมาส
 สวนราชการ/จังหวัดปรับปรุงและแกไขเพื่ อใหก ารปฏิบั ติงานจากการกระจายอํานาจเปนไปอยางมี คุณภาพและได
มาตรฐานบรรลุไดตามเปาประสงค/เปาหมายของกฎหมาย และของสวนราชการ/จังหวัดอยางครบถวน
ระดับที่ 5 ผานคาเกณฑวัดระดับที่ 4 และนําไปปฏิบัติอยางครบถวนสมบูรณจนเกิดผลสําเร็จ ดังนี้
 รอยละ 100 ของผลสําเร็จในการถายโอนอํานาจ ภารกิจ และทรัพยากรแกองคกรปกครองทองถิ่น ไดอยางครบถวน
สมบูรณตามเปาหมายของ พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542 และแผนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 หรือฉบับลาสุดที่ไดรับการทบทวนและเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี (ประเมินเฉพาะหนวยงานที่มีบทบาทหนาที่เกี่ยวกับการกระจายอํานาจสูทองถิ่นตาม พ.ร.บ. กําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจาย อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542)
 จํานวนที่เพิ่มขึ้นของภารกิจ/บริการที่สวนราชการ/จังหวัดมีการถายโอนแกภาคเอกชน เพื่อเปดใหมีการแขงขันโดย
พยายามลดการผูกขาดของหนวยงานราชการในการเปนผูใหบริการสาธารณะ และเปดโอกาสใหภาคเอกชนหรือองคกร
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ระดับ 5
(ตอ)

พัฒนาไมแสวงหากําไรและองคกรประชาสังคมสามารถคัดคานและเขามาดําเนินการแขงขันได (contestability)
 รอยละ 100 ของจํานวนภารกิจ/บริการ ที่ผานเกณฑมาตรฐานที่สวนราชการ/จังหวัดกําหนดเทียบกับจํานวนภารกิจ/
บริการที่มีการถายโอนอํานาจทั้งหมดของสวนราชการ/จังหวัด
 รอยละ 85 ของความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอการปฏิบัติงานหรือการไดรับบริการจากผูร บั
การ ถายโอนอํานาจจากสวนราชการ/จังหวัด

หมายเหตุ :
1
การกระจายอํานาจของสวนราชการ/จังหวัดกําหนดครอบคลุมการกระจายอํานาจสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น (Decentralization)
และสูภาคเอกชน เพื่อเปดใหมีการแขงขันโดยพยายามลดการผูกขาดของหนวยงานราชการในการเปนผูใหบริการสาธารณะ และเปด
โอกาสใหภาคเอกชนหรือองคกรพัฒนาไมแสวงหากําไรและองคกรประชาสังคมสามารถคัดคานและเขามาดําเนินการแขงขันได
(contestability)
( องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
หมายถึง องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอื่นทีม่ ีกฎหมายจัดตั้ง)
2
หลักเกณฑ/แนวทางการคัดเลือกและการถายโอนอํานาจแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (Decentralization) กําหนดใหสอดคลอง
กับ พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และแผนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 หรือฉบับลาสุดที่ไดรับการทบทวนและเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
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8.หลักนิติธรรม
ความหมาย
สําคัญ

การใชอํานาจของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ในการบริหารราชการดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพ ของผูมีสวนไดสวนเสีย

2.เนื้อหาของกฎ

1. สิทธิของผูมีสวนไดสวนเสีย
กรอบการ
พิจารณา

ผลที่ได

สวนงานราชการมีชอ งทางการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับ
สิทธิ
การพัฒนาความรูดา นกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
กับประชาชน

3. ผูใชอํานาจ

ระเบียบ ขอบังคับ

การศึกษาทบทวน กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ในการ
ปฏิบัติงาน
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ไมขัดตอกฎหมายที่มีฐานะสูงกวา

3.1

1

.การเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับสิทธิ และการใชสิทธิ
2.กิจกรรมการสงเสริมพัฒนาความรู กฎหมาย กฎ ระเบียบ
ขอบังคับ

1.การศึกษาทบทวน กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ในการปฏิบตั ิงาน

1.

1.ผูมีสวนไดสวนเสียรับรูประโยชนจากสิทธิ และสวนราชการ
ปราศจากการละเมิดสิทธิ
2.ประชาชนมีความรูขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ขอบังคับ ตางๆ ของสวนราชการ/จังหวัด

1

1.1

1.2

เกณฑการ
พิจารณา

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

พ.ร.ฎ. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

ที่มา/หลักการ

2.1

2.2

. กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มีความถูกตอง เปนธรรม
และ สอดคลองกับสภาวะการณปจจุบัน

ความเทาเทียมกันของการบังคับใชกฎ ระเบียบ ขอบังคับ
3.2 อํานาจดุลพินิจในการปฏิบัติหนาที่
3.3 การพัฒนาบุคลากรในสวนงานราชการ เพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายที่ไดรับการพัฒนา
3.4 กระบวนการสรรหาผูทําหนาที่วินิจฉัย
3.5 ความเปนอิสระของผูทําหนาที่วน
ิ ิจฉัย
3.6 กระบวนการพิจารณาความผิด และการกําหนดโทษ
ความเทาเทียมกัน ของการบังคับใช กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ดุลพินิจ ในการปฏิบัติงาน
2. การพัฒนาคุณภาพบุคลากรในการใชอํานาจกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
3. ความเปนอิสระของผูทําหนาที่วนิ ิจฉัย
4. กระบวนการพิจารณาความผิด และการกําหนดโทษ

1. ผูมีอํานาจใช กฎ ระเบียบ ขอบังคับ อยางเทาเทียมกันไมมีการเลือกปฏิบตั ิ
2. ผูมีอํานาจใชอํานาจ และดุลพินิจโดยชอบในการปฏิบัตห
ิ นาที่
3. ผูทําหนาที่วน
ิ ิจฉัย หรือตัดสิน ไดผานกระบวนการสรรหาที่โปรงใส และมีอสิ ระในการทํา
หนาที่วินิจฉัยอยางเต็มที่
4. มีขั้นตอนกระบวนการพิจารณาความผิด และการกําหนดโทษ อยางเปนธรรม

สวนราชการมีการบริหารราชการตามหลักนิติธรรม โดยไมมีการละเมิดสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย
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 เกณฑการพิจารณา : หลักนิติธรรม

เกณฑการพิจาณา

น้ําหนัก
(รอยละ)

1 . การเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับสิทธิ และการใชสทิ ธิ
2. กิจกรรมการสงเสริมพัฒนาความรู กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
3. การศึกษาทบทวน กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ในการปฏิบัติงาน
4. ความเทาเทียมกันของการบังคับใช กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ดุลพินิจ ในการปฏิบัตงิ าน
5. การพัฒนาคุณภาพบุคลากรในการใชอํานาจกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
6. ความเปนอิสระของผูทําหนาที่วนิ ิจฉัย
7. กระบวนการพิจารณาความผิด และการกําหนดโทษ
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 เกณฑการพิจารณา : หลักนิติธรรม (ตอ)
1.การเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับสิทธิ และการใชสิทธิ
ระดับที่ 1 สวนราชการ/จังหวัด ไมมีคณะทํางานทําการศึกษาและวิเคราะหขอมูลเกี่ยวสิทธิและการใชสิทธิ ไดแก กลุมเปาหมาย
เนื้อหา 1 และชองทางในการเผยแพร 2 เพื่อกําหนดเปาหมายและแนวทางการจัดการที่ชัดเจนในการการเผยแพร
และชองทางขอรองเรียน 3 ในเรื่องการละเมิดสิทธิ ใหกับ กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 4 รับรู
ระดับที่ 2
 สวนราชการ/จังหวัด มีคณะทํางานหรือผูรับผิดชอบ เพื่อศึกษาและวิเคราะหขอมูลเกี่ยวสิทธิและการใชสิทธิ
 กําหนดขอบเขตหนาที่ของคณะทํางานอยางครบถวน
ระดับที่ 3 ผานคาเกณฑวัดระดับที่ 2 และ
ศึกษาวิเคราะหขอมูลตางๆ ไดแก กลุมเปาหมาย เนื้อหา และชองทางในการเผยแพร เพื่อกําหนดเปาหมายและแนว
ทางการจัดการที่ชัดเจนในการการเผยแพร และชองทางขอรองเรียนในเรื่องการเขาถึงขอมูลใหกับ กลุมผูมีสวนได
สวนเสีย รับรูอยางครบถวนทุกกลุมเปาหมาย
ระดับที่ 4 ผานคาเกณฑวัดระดับที่ 3 และนําไปปฏิบัติอยางครบถวนสมบูรณ
 เผยแพรขอมูลผานชองทางการรับรูการใชประโยชนจากสิทธิ และชองทางรับขอรองเรียนเกี่ยวกับสิทธิ ใหกับ
ผูมีสวนไดสวนเสียในแตละกลุมเปาหมาย อยางครบถวน ทั้งในเชิงรุก เชน การโฆษณาผานรถกระจายเสียง
หรือจัดกิจกรรมเสริมความรู และในเชิงรับ เชน การจัดทําแผนพับ หรือสื่อสิ่งพิมพ เปนตน
 สวนราชการ/จังหวัด จัดใหมีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลความสําเร็จของการดําเนินงาน ในแตละ
ชองทางพรอมทั้งมีสวนงานในการบริหารจัดการขอรองเรียนเกี่ยวกับสิทธิ ในกรณีมีผูถูกละเมิดสิทธิ
ระดับที่ 5 ผานคาเกณฑวัดระดับที่ 4 และ
 ความพึงพอใจในการรับรูขอมูลเกี่ยวสิทธิและการใชสิทธิ ได เกณฑรอยละ 90
 สวนราชการ /จังหวัด ไมมีขอรองเรียน ในเรื่องการเขาถึงขอมูล
หมายเหตุ :
1
เนื้อหาในการเผยแพรไดแก
สาระสําคัญของสิทธิ
1. สิทธิ เสรีภาพในความเปนมนุษย เปนสิทธิที่ติดตัวมากับตัวประชาชน ซึ่งรัฐไมอาจลวงล้ําหรือคุกคาม หรือแทรกแซง
ใหเกิดความแตกตาง หรือสูญสิ้นสิทธิได
2. สิทธิ เสรีภาพในความเปนพลเมือง เปนสิทธิ เสรีภาพเกี่ยวกับการที่สามารถเรียกรองความตองการขั้นพื้นฐานจากรัฐ
ในฐานะที่เปนราษฎรของรัฐ เชน สิทธิในการรับการศึกษา สิทธิในการชุมนุม สิทธิของผูบริโภค สิทธิในการรับรู
ขาวสาร เปนตน
3. สิทธิความเสมอภาค เปนสิทธิเสรีภาพ เกี่ยวกับการไดรับการปฏิบัติที่เทาเทียมกันจากรัฐ หรือการไมเลือกปฏิบัติ
การใชประโยชนจากสิทธิ
1. การขอปองกันสิทธิ เพื่อปองกันภัยคุกคามที่จะมีหรือเกิดขึ้นแกสิทธิประโยชนของตน
2. การขอรับความคุมครองสิทธิ เพื่อเรียกรองหรือรองขอใหรัฐ หรือเจาหนาที่รัฐที่มีอํานาจเพื่อตอบสนองตอสิทธิ
ประโยชนของ ตนไดตามความตองการ ตามกฎหมาย
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หมายเหตุ (ตอ) :
3. การขอรับการเยียวยาสิทธิ เปนการแกไขปญหาการละเมิดสิทธิของประชาชนจากรัฐหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อให
ไดรับการชดเชยความเสียหาย จากการถูกกระทบสิทธินั้นใหกลับคืนมา
2
ชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสาร
การจัดตั้งศูนยมาตรา 9 แหง พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ใหประชาชนรับรูผานชองทางตางๆ อยางนอย 5
ชองทาง โดย 2 ใน 5 ชองทาง จะเปนการเผยแพร ประชาสัมพันธผานระบบอิเล็กทรอนิคส และบอรดประชาสัมพันธ โดยความ
หลากหลายของชองทางการเปดเผยขอมูลขาวสาร ประกอบดวย 1. เอกสารสิ่งพิมพ 2. แผนพับ 3. จดหมายขาว 4. แผนผัง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 5. ติดประกาศตางๆ 6. เว็ปไซต 7. การจัดทํา Spot โฆษณา 8. การจัดทําโลโก 9.การจัดนิทรรศการ
10. การเผยแพรผานสื่อสิ่งพิมพ (Press release) 11. การเผยแพรผานสื่อโทรทัศน 12. การเผยแพรผานสื่อวิทยุ 13. การจัด
แถลงขาว (Press conference) 14. การจัดทําสื่อเผยแพร (Bill board) และ 15. การจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสาร
3
ระบบรับขอรองเรียนตองมีความหลากหลาย โดยประกอบดวย 1. ผูบริหารโดยตรง 2. Website 3.จดหมาย 4. ศูนยรับขอ
รองเรียน (Call center) 5. e-mail 6. web Board 7. ตูแสดงความคิดเห็น 8. หัวหนาหนวยงาน (ตนสังกัด) และ 9. อื่นๆ
4
กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง ผูรับบริการของสวนราชการ หรือ ผูที่ไดรับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและ
ทางออม จากการดําเนินการของสวนราชการ เชน ประชาชน ชุมชนในทองถิ่น บุคลากรในสวนราชการ ผูสงมอบงาน รวมทั้ง
ผูรับบริการ
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9. หลักความเสมอภาค
ความหมายสําคัญ

การไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยางเทาเทียมกันโดยไมมีการแบงแยกดาน ชาย/หญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรม และอื่น ๆ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2550 มาตรา 30

ที่มา/หลักการ

2. มาตรการดานความเสมอภาคภายในและภายนอกองคกร

1. การสรางกลไกดานความเสมอภาค

กรอบการ
พิจารณา

1.1 การจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพัฒนากระบวนการทํางานเพื่อสรางความเสมอภาค
1.2 การตั้งศูนยประสานงานดานความเสมอภาคขององคกร
1.3 ฝกอบรม สรางความเขาใจ สรางองคความรูและเผยแพรเกี่ยวกับบทบาทความเสมอภาคทั้งภายในและ
ภายนอกองคกรอยางสม่ําเสมอ
1.4 สรางฐานขอมูลของบุคลากรในหนวยงาน และผูรับบริการของหนวยงาน ( แยกเพศ /เชื้อชาติ ศาสนา
การศึกษา /ฐานะ /ความพิการ ฯลฯ )

1.

เกณฑการ
พิจารณา

2.
3.
4.

ผลที่ได

สํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP)

องคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD)

การสรางกลไกดานความเสมอภาคและจัดตั้งศูนยประสานงานดานความเสมอภาค
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานความเสมอภาค
การจัดทําฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนดานความเสมอภาค
การจัดกิจกรรมสงเสริมดานความเสมอภาค

1. มีกลไกการทํางานดานความเสมอภาค 2. มีฐานขอมูลสารสนเทศดานความเสมอภาค
3. มีความรูและความเขาใจในบทบาทและความเสมอภาค 4. มีองคความรูดานความเสมอภาค
5. มีศูนยประสานงานดานความเสมอภาค 6. มีกิจกรรมของการสงเสริมและแลกเปลี่ยนทั้งภายในและภายนอก
องคกร

2.1

2.2
2.3
2.4

วิเคราะหและกําหนดกระบวนการทํางานขององคกรวาดวยเรื่องความเสมอภาค ครบถวน ทุกงานและทุก
กลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของกับองคกร
การจัดสภาพแวดลอมการทํางานใหเอื้อตอการปฏิบัติงานดวยความเสมอภาค
การประเมินผลความพึงพอใจ/ทัศนคติทั้งภายในและภายนอกองคกร
การทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติภารกิดานความเสมอภาค

1. การบูรณาการความเสมอภาคเขากับการกําหนดมาตรฐานของกระบวนการทํางานและการใหบริการ

1. มีกระบวนการการทํางานตามมาตรฐานขององคกรวาดวยเรื่องความเสมอภาค 2. มีการติดตามและรายงาน
ผลการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ 3. ผูรับบริการ / ผูมีสวนไดสวนเสีย มีการรับรูถึงความเสมอภาค /มีความ
พึงพอใจ/มีทัศนคติที่ดี 4. ไมมีขอรองเรียนจากการปฏิบัติงาน / การใหบริการดานความเสมอภาค 5.
บุคลากรพึงพอใจตอสภาพแวดลอมสถานที่ทํางาน

ทุกคนไดรับการปฏิบัติและไดรับการใหบริการอยางเทาเทียมกัน
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 เกณฑการพิจารณา : หลักความเสมอภาค (ตอ)

1.
2.
3.
4.
5.

เกณฑการพิจารณา
การสรางกลไกดานความเสมอภาคและจัดตั้งศูนยประสานงานดานความเสมอภาค
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานความเสมอภาค
การจัดทําฐานขอมูลสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนดานความเสมอภาค
การจัดกิจกรรมสงเสริมดานความเสมอภาค
การบูรณาการความเสมอภาคเขากับการกําหนดมาตรฐานของกระบวนการทํางาน
และการใหบริการ

น้ําหนัก
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 เกณฑการพิจารณา : หลักความเสมอภาค (ตอ)
1. การสรางกลไกดานความเสมอภาคและจัดตั้งศูนยประสานงานดานความเสมอภาค
ระดับที่ 1 ไมมีการจัดตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลการทํางานดานความเสมอภาค เพื่อกําหนดกรอบและแนวทางการดําเนินงาน
ดานความเสมอภาค รวมทั้งอํานาจทําหนาที่และความรับผิดชอบดานการกํากับดูแลดานความเสมอภาค
ระดับที่ 2 มีการจัดตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลการทํางานดานความเสมอภาค เพื่อกําหนดกรอบและแนวทางการดําเนินงาน
ดานความเสมอภาค รวมทั้งอํานาจทําหนาที่และความรับผิดชอบดานการกํากับดูแลดานความเสมอภาค
ระดับที่ 3 ผานคาเกณฑวัด ระดับที่ 2 และมีก ารจัดตั้งศูนยประสานงานดานความเสมอภาค โดยแตงตั้ง หัวหนาหรือผูที่ไดรั บ
มอบหมายทําหนาที่กํากับดูแลโดยตรง และกําหนดนโยบายดานความเสมอภาคที่ชัดเจนเพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติ
ระดับที่ 4 ผานคาเกณฑวัดระดับที่ 3 และนําไปปฏิบัติดังนี้
 จั ด ให มี ก ารเผยแพร ป ระชาสั ม พั น ธ ให ผู รั บ บริ ก าร/ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ทราบถึ ง หน า ที่ แ ละการให บ ริ ก ารของศู น ย
ประสานงานดานความเสมอภาค อยางทั่วถึง
 จัดใหมีบุคลากรที่ใหคําปรึกษา รับขอรองเรียน ประชาสัมพันธ และเบอรโทรศัพทกลาง เพื่อใหบริการขอมูล
 จัดใหมีการติดตามความกาวหนาหรือตรวจสอบผลการดําเนินงานของศูนยประสานงานดานความเสมอภาค และจัดทํา
เปนรายงานเสนอตอผูบริหารอยางสม่ําเสมอ (เปนรายไตรมาส)
ระดับที่ 5 ผานคาเกณฑวัดระดับที่ 4 และนําไปปฏิบัติอยางครบถวนสมบูรณจนเกิดผลสําเร็จ ดังนี้
 บรรลุวัตถุประสงค เปาหมาย ตามภารกิจ / หนาที่ การจัดตั้งศูนยประสานงานความเสมอภาค อยางครบถวน
 สามารถรายงานผลใหกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของทุกกลุมไดรับทราบผานกระบวนการหรือกลไกที่จัดใหมีขึ้น ได
อยางเปนรูปธรรม
หมายเหตุ :
• หลักการและเหตุผลดานความเสมอภาคในที่นี้ครอบคลุมความเทาเทียมกันจากเหตุแหงความแตกตางทั้งในเรื่องของถิ่นกําเนิด
เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทาง
ศาสนา การศึกษาการฝกอบรม ซึ่งเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่ใหความสําคัญตอความ
เสมอภาคในโอกาสของบุคคล โดยมาตรา 30 ระบุวาบุคคลยอมเสมอภาคกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
เทาเทียมกัน
• การจัดตั้งศูนยประสานงานดานความเสมอภาคมีวัตถุประสงคเพื่อใหมีกลุมบุคคลหรือคณะทํางานที่รับผิดชอบในการดําเนินการ
เพื่อสงเสริมความเสมอภาคในองคกร โดยเปนศูนยกลางในการรวบรวมขอมูลและใหบริการเกี่ยวกับความเสมอภาค การรับขอ
รองเรียน/เผยแพรประชาสัมพันธขาวสาร/ขอมูลที่เปนประโยชน รวมทั้งติดตามประเมินผลและจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ดานการสรางบทบาทความเสมอภาค เปนตน ทั้งนี้จะตองระบุวัตถุประสงคการจัดตั้งศูนยประสานงานดานความเสมอภาคให
ชัดเจน เชน
ระบุบทบาท /หนาที่ ของศูนยประสานงานดานความเสมอภาค
ระบุองคประกอบของคณะทํางาน
การใหบริการหรือการใหขอมูลแกกลุมผูมีสวนไดสวนเสียในดานไหนบาง
• ผูรับบริการ หมายถึง ผูที่มารับบริการจากสวนราชการและจังหวัดโดยตรง หรือผานชองทางการสื่อสารตางๆ รวมถึงผูรับบริการ
ที่เปนสวนราชการดวย
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หมายเหตุ : (ตอ)
• ผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง ผูรับบริการของผูรับบริการของสวนราชการ หรือ ผูที่ไดรับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ทั้ง
ทางตรงและทางออม จากการดําเนินการของสวนราชการ เชน ประชาชน ชุมชนในทองถิ่น บุคลากรในสวนราชการ ผูสงมอบงาน
รวมทั้งผูรับบริการ
• การจัดใหมีการถายทอดและสื่อสารสรางความเขาใจ ตองสามารถแสดงใหเห็นถึงวิธีการหรือชองทางที่ใชในการสื่อสารและสราง
ความเขาในใหกับบุคลากรในองคกรและนอกองคกร เชน การจัดประชุม การทําหนังสือเวียน การติดประกาศ การเปดเผยผาน
website เปนตน
• กระบวนการหรือกลไกที่จัดใหมีขึ้น อยางเปนรูปธรรม เชน การจัดประชุม การทําหนังสือเวียน การติดประกาศ การเปดเผยผาน
website เปนตน
• นโยบายดานความเสมอภาคที่ชัดเจน เชน มีแผนแมบทดานความเสมอภาค มีการกําหนดทิศทาง/กลยุทธการดําเนินงาน เปนตน
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5.การกํากับดูแลองคการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของ
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance Rating)
การจัดระดับการกํากับดูแลองคการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance Rating)
ยึดแนวทางตามการจัดอันดับ การกํากับดูแลกิจการ (Corporate Good Governance Rating) ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) รวมกับหลักการ PDCA (Plan-Do-Check-Act) หรือวงจรเดมมิ่ง
(Deming Cycle) ของ Dr. Edward Deming ที่มุงเนนใหองคกรมีการปรับปรุงแกไขและพัฒนาการดําเนินงานอยางเปนขั้นตอนและตอเนื่อง
จากการวางแผนงาน Plan (P) ที่เปนระบบและมีคุณภาพ โดยพิจารณาปจจัยแวดลอมที่มีผลกระทบตอองคกรทั้งภายในและภายนอกอยาง
ครบถวน ไปสูการปฏิบัติ Do (D) อยางทั่วถึงทั้งองคกร และจัดใหมีการติดตามประเมินผล Check (C) เพื่อนําขอมูลที่ไดไปใชในการ
พัฒนาการปฏิบัติงาน และปรับปรุงแผนงาน ACT (A) ใหองคกรบรรลุไดตามวิสัยทัศน ภารกิจ และเปาประสงค โดยมีผลสําเร็จที่ดียิ่งขึ้นใน
อนาคต
ดังนั้นเพื่อใหสวนราชการมีการกํากับดูแลองคการที่ดีที่สามารถปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่องและเปนระบบดังกลาวขางตน จึง
กําหนดแนวทางการจัดระดับการกํากับดูแลองคการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยแบงการพิจารณาเปน 3
มิติ ดังนี้

มิติ
มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

แนวทางการประเมินฯ
การมีระบบ หลักการ แนวทาง ระเบียบขอบังคับตางๆ (Approach)
พิจารณา ความครบถว น ของโครงสราง องคประกอบ ความสัมพัน ธสอดคลองกับนโยบาย
แนวทาง ระเบียบขอบังคับตางๆ (Integration) รวมถึงการทบทวนปรับปรุงแกไข (ถามี/จําเปน)
(Learning)
การนําไปปฏิบัติ (Deployment)
พิจารณา การนําไปปฏิบัติอยางทั่วถึง ถูกตองตามแนวทางหรือหลักการที่กําหนด ประกาศ หรือ
ระบุไวอยางครบถวน
ผลที่เกิดขึ้น (Results)
พิจารณา ผลที่เกิดขึ้นวาเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ เปาหมาย/ความคาดหวัง และแนว
ปฏิบัติทดี่ ีที่เปนทีย่ อมรับ โดยผลที่เกิดดังกลาวสามารถสะทอนผลการปฏิบตั ิงานทีด่ ีขึ้นอยาง
ตอเนื่องจากปที่ผา นมา
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ซึ่งแสดงเปนแผนภาพความสัมพันธของแตละองคประกอบ ไดดังนี้

Approach(A)

วงจร PDCA

Deployment (D)

6. แนวทางการพิจารณาใหคะแนน
Results(R)

ทําใหดียิ่งขึน
้

ทําใหดีขน
ึ้
เริ่มตน

6. แนวทางการพิจารณาใหคะแนน

อยูระหวางดําเนินการ
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