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1.ความเป็นมา
การกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)             
เป็นหลักการสากลที่ได้รับการยอมรับจากสถาบันนานาชาติ ว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้องค์การประสบความสำเร็จ โดยมี
การนำคำว่า Good Governance มาใช้ครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1989 โดยปรากฏในรายงานของธนาคารโลก (World Bank)           
และต่อจากนัน้ มาก็มหี น่วยงานต่างๆ ได้ให้ความสำคัญเกีย่ วกับ Good Governance เป็นอย่างมาก เช่น คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ
และสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Economic and Social Commission for
Asia and the Pacific: UNESCAP) สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Program
: UNDP) และองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and      
Development: OECD) เป็นต้น
จากวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2540 ได้ส่งผลกระทบเชิงลบต่อทุกภาคส่วนของสังคม            
โดยสาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งเกิดจากการบริหารจัดการในระดับชาติ และระดับองค์กรทั้งในภาครัฐและเอกชนที่มีความบกพร่องและ
ขาดประสิทธิภาพรวมถึงการกระทำผิดทุจริตและขาดจริยธรรม ส่งผลให้ประเทศไทยมีการบังคับใช้และปรับแก้กฎหมายต่างๆ     
เพือ่ ก่อให้เกิดและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนภายในประเทศดังปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ.2540 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 (ยกเลิกเมื่อวันที่
9 สิงหาคม พ.ศ.2547) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 พระราชกฤษฎีกา     
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมให้การพัฒนา   
ระบบราชการดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายที่ชัดเจนไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบราชการไทย พ.ศ.2551-พ.ศ.2555 เพื่อมุ่งเน้นและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ได้แก่ ส่วนราชการ จังหวัด
องค์การมหาชนและสถาบันอุดมศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) และนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมสู่มาตรฐานสากลเพื่อบรรลุเป้าประสงค์
ประโยชน์สุขของประชาชนและรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ  
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2.วัตถุประสงค์
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้จัดทำเกณฑ์การประเมินเพื่อการจัดระดับการกำกับดูแล
องค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ 
ดังนี้ 
1.เพื่อใช้ประเมินหน่วยงานภาครัฐและจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
2.เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐนำเกณฑ์ดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางในการยกระดับการกำกับดูแลองค์การตามหลัก    
ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3.เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการกำกับดูแลองค์การตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
อย่างยั่งยืน   
4.เพื่อยกย่องชมเชยหน่วยงานภาครัฐที่ประสบความสำเร็จในการกำกับดูแลองค์การตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
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3. แนวคิดการกำกับดูแลองค์การภาครัฐ
ตามหลักธรรมาภิบาลของ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ก ารกำกับดูแลองค์ภาครัฐการตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)       
เป็นหลักการสากลที่ได้ถูกอ้างถึงครั้งแรกถึงในรายงานของธนาคารโลก (World Bank) เมื่อปี ค.ศ. 1989 เรื่อง “Sub-     
Sahara Africa from Crisis to Sustainable Growth” กล่าวถึง ความสำคัญของการมี Governance และการฟื้นฟูเศรษฐกิจ    
รวมถึงได้อธิบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลที่ดีหรือธรรมาภิบาล ว่าเป็น “ลักษณะและวิถีทางของการใช้อำนาจในการใช้ทรัพยากร
ทางเศรษฐกิจและทางสังคมของประเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ การบริหาร
จัดการภาครัฐ ภาระรับผ ิดชอบ กรอบตัวบ ทกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาความโปร่งใสและข้อมูลข่าวสาร”  ต่อมากองทุน       
การเงินระหว่างประเทศ (International  Monetary Fund) ทำการศึกษาและวิเคราะห์การให้ประเทศต่างๆ กู้เงินเพื่อฟื้นฟู
เศรษฐกิจ พบว่า ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่นำไปสู่ความสำเร็จในการฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจของประเทศ คือ การที่ประเทศนั้น
มี Good Governance ต่อจากนั้นแนวความคิดเกี่ยวกับ Governance ได้รับการถ่ายทอดผ่านหน่วยงานต่าง ๆ              
เช่น  คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Economic 
and Social Commission for Asia and the Pacific: UNESCAP) สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United  
Nations Development Program : UNDP) และองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization 
for Economic Co-operation and Development: OECD) เป็นต้น
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จากวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปี  พ.ศ. 2540 ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนของสังคมไทย ซึ่งสาเหตุสำคัญส่วนหนึ่ง
เกิดจากการบริหารจัดการในระดับชาติ และระดับองค์กรทั้งในภาครัฐและเอกชนมคี วามบกพร่องและขาดประสิทธิภาพสูงรวมถึง 
การกระทำผิด ทุจริต และขาดจริยธรรมของบุคลากร  ประกอบกับในปัจจุบันที่สถานการณ์ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
และการบริหารงานของราชการมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากและเป็นไปอย่างรวดเร็ว  แต่โครงสร้างการบริหารจัดการภาครัฐ     
ยังขาดความยืดหยุ่น  และข้าราชการยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม ค่านิยมและวิธีการปฏิบัติงาน      
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ส่งผลให้เกิดปัญหาทั้งในระดับโครงสร้าง ระดับนโยบาย และระดับการปฏิบัติการ 
ดังข้อสรุปต่อไปนี้
1. ภาครัฐขาดกลไกและกฎเกณฑ์ในการบริหารจัดการบ้านเมืองทีม่ ปี ระสิทธิภาพและคล่องตัวสอดรับกับการเปลีย่ นแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมภายนอก 
2. บุคลากรขาดความรูค้ วามเชีย่ วชาญในการปฏิบตั งิ าน และค่านิยมทีม่ งุ่ เน้นประโยชน์ของประชาชนรวมถึงการไม่สามารถ
ปรับตัวได้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงของระบบราชการในปัจจุบนั จึงส่งผลให้การดำเนินงานในภาพรวมยังไม่มปี ระสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และเกิดความคุ้มค่าสูงสุดตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
3. ระบบการตัดสินใจและการบริหารจัดการของภาครัฐยังมีลกั ษณะทีข่ าดความโปร่งใส บริสทุ ธิแ์ ละยุตธิ รรมอย่างแท้จริง  
ทำให้การบริหารจัดการโดยรวมไม่สามารถสนองตอบและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนได้ ในขณะเดียวกัน   
ก็เปิดโอกาสหรือช่องทางให้เกิดการทุจริตและผิดจรรยาในการปฏิบัติราชการได้
4. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจและเข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมือง รวมถึงไม่รู้ระบบ           
การปฏิบัติงานของราชการเพียงพอ ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจแก้ไขปัญหาและตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติงานของภาครัฐได้
5. เกิดปัญหาการทุจริตและการประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างกว้างขวาง ส่งผลให้ภาครัฐเกิดความสูญเสีย ทั้งในแง่
ภาพลักษณ์ งบประมาณ รายได้นำส่งรัฐ และค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปรามทุจริตภายในหน่วยงาน
ภาครัฐเป็นอย่างมาก
จากประเด็นปัญหาที่สำคัญดังกล่าวข้างต้นทำให้ประเทศไทยมีการบังคับใช้และปรับแก้กฎหมายต่างๆ เพื่อก่อให้เกิด
และเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐทุกภาคส่วนภายในประเทศอย่างต่อเนื่องตามลำดับ ดังนี้
1 . รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้วางรากฐานของธรรมาภิบาล โดยมีหลักการที่สำคัญ ได้แก่    
การสร้างความโปร่งใสในการบริหารประเทศ การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งระดับชาติ
ท้องถิ่น ชุมชน และในทุกระดับตั้งแต่ร่วมรับรู้ไปจนถึงร่วมทำและร่วมรับผล
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) ได้กำหนดว่าการบริหารจัดการประเทศต้องเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลให้เข้มแข็ง
เพื่อให้เกิดระบบบริหารจัดการที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) อันเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่จะป้องกันและ    
แก้ไขปัญหาที่สะสมจนถึงขั้นวิกฤตทั้งในภาคเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง นอกจากนี้รัฐบาลจะต้องส่งเสริมค่านิยมและ  
วิถีปฏิบัติที่ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยเฉพาะการลงโทษแก่ผู้กระทำความผิดอันเป็น
องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาลดังกล่าว ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างให้เกิดขึ้นทั้งในวงการภาครัฐและภาคเอกชน      
อันเป็นเงื่อนไขสำคัญของการขจัดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบหรือคอร์รัปชั่น ในการนี้จะต้องมีกฎระเบียบที่เป็นกติกากำหนด
บังคับไว้ และจะต้องปลูกฝังลงไปในระบบการสร้างคนรุ่นใหม่ตั้งแต่เยาว์วัย
3.ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ซึ่งประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2542 และมีผลบังคับใช้กับหนวยงานของรัฐตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2542  
เป็นต้นมา ทั้งนี้ได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานของรัฐดำเนินการบริหารจัดการโดยยึดหลักการ 6 ประการ ได้แก่ หลักนิติธรรม
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ระเบียบนี้ได้ใช้มาระยะหนึ่ง
กระทั่งสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่  9 สิงหาคม พ.ศ.2547 เพื่อยกเลิกระเบียบฯ
ฉบับนี้
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คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

4.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 มีเจตนารมณ์ว่า “การบริหาร
ราชการจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชนเกิดความสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า
เชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไมจำเป็น การกระจายภารกิจและ
ทรัพยากรให้แกท้องถิ่น กระจายอำนาจการตัดสินใจ การอำนวยความสะดวกและสนองตอบความต้องการของประชาชน”
5.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้กำหนดขอบเขตความหมาย
ของคำว่า “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” ในภาพรวมซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นวัตถุประสงค์ของการบริหารราชการที่กำหนดใน
พระราชกฤษฎีกา และเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการในการกระทำภารกิจใดภารกิจหนึ่งว่าต้องมี      
ความมุ่งหมายให้บรรลุเป้าหมายในสิ่งเหล่านี้ คือ
• เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
• เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
• มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
• ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น
• มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์
• ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
• มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ  

ดังนี้

6.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ระบุเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ห มวด 4 มาตรา 74 วรรคหนึ่ง “บุคคลผู้เป็นข้าราชการ ข้าราชการลูกจ้างของหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม อำนวยความ
สะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” 
ห มวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ส่วนที่ 3 มาตรา 78 “รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายในด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน โดยพัฒนาระบบงานภาครัฐโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทำงาน เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริม
ให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ” และ “จัดระบบงานราชการและ
งานของรัฐอย่างอื่น เพื่อให้การจัดท ำและการให้บริการสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มุ่งเน้นและให้ความสำคัญเกี่ยวกับ Good Governance   
ต่อการพัฒนาระบบราชการไทยอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง โดยในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551   
- พ.ศ.2555) ได้ผลักดันการสร้างระบบราชการไทยให้เป็นกลไกของรัฐที่สำคัญต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย           
การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะข้าราชการให้สามารถเรียนรู้ ปรับตัว   
และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในการอำนวยความสะดวกและการให้บริการประชาชนได้อย่างทันกาล ทั้งนี้ต้องยึดมั่น    
ในหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาลโดยการสร้างระบบธรรมาภิบาลสำหรับการกำกับดูแลตนเองที่ดีเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
ถูกต้อง เป็นธรรม การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้การปฏิบตั ริ าชการ     
บรรลุเป้าประสงค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ 


นอกจากนี
้การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยแล้ว เพื่อให้การกำกับดูแลองค์การของส่วนราชการต่างๆ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีความเป็นสากลเทียบเท่าหน่วยงานในต่างประเทศและภาคเอกชน สำนักงาน ก.พ.ร. จึงได้   
กำหนดให้ส่วนราชการและจังหวัดจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี หรือ ”Organizational Governance (OG)”      
เพื่ อ ประกาศเจตนารมณ์ ข ององค์ ก ารว่ า จะดำเนิ น การด้ ว ยการยึ ด หลั ก ธรรมาภิ บ าลของการบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี           
พร้อมกำหนดนโยบายครอบคลุมองค์ประกอบ  4 ด้าน ดังนี้
1.นโยบายด้านรัฐสังคมและสิ่งแวดล้อม
• รัฐ หมายถึง บ้านเมือง ประเทศชาติ และหมายรวมถึงประเทศต่างๆ ทั่วโลกรวมทั้งข้อตกลงระหว่างประเทศ 
ที่เกี่ยวข้อง
• ส ังคม หมายถึง คนจำนวนหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันตามระเบียบ กฎเกณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ
ร่วมกัน เช่น สังคมชนบท วงการ หรือส มาคมของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่น สังคมชาวบ้าน
• ส ิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งต่างๆ ทั้งทางธรรมชาติและทางสังคมที่อยู่รอบๆ มนุษย์มีทั้งที่ดีและไม่ดี เช่น โรงเรียน
สร้างสวนดอกไม้ให้เป็นสิ่งแ วดล้อมที่ดีแก่นักเรียน ชุมชนที่มีการทะเลาะวิวาทกัน หรือเล่นการพนันเป็น      
สิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีแก่เด็ก
2.นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• ผ ู้รับบริการ หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการโดยตรง หรือผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ทั้งนี้รวมถึง
ผู้รับบริการที่เป็นส่วนราชการด้วย
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• ผ ู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการ   
ดำเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชน ชุมชนในท้องถิ่น บุคลากรในส่วนราชการ ผู้ส่งมอบงาน รวมทั้ง
ผู้รับบริการด้วย
3.นโยบายด้านองค์การ
• องค์การ หมายถึง ศูนย์รวมกลุ่มบุคคลหรือกิจการที่ประกอบกันขึ้นเป็นหน่วยงานเดียวกันเพื่อดำเนินกิจการ    
ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือในตราสารจัดตั้งซึ่งอาจเป็นหน่วยงานของรัฐ เช่น องค์การของ
รัฐบาล หน่วยงานเอกชนหรือหน่วยงานระหว่างประเทศ ทั้งนี้ให้หมายรวมถึงทิศทางในการดำเนินงาน นโยบาย
โครงสร้าง กระบวนงาน ระบบ ระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานเพื่อความมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลขององค์กร เช่น ระบบการควบคุมภายใน การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารความเสี่ยง การจัดการ
ระบบข้อมูล การขัดผลประโยชน์ทางราชการตลอดจนการรักษาจรรยาข้าราชการ
4.นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน
• ผู้ปฏิบัติ หมายถึง บุคคลที่ปฏิบัติงานภายในองค์การทุกประเภท
น อกจากนี้เพื่อยกระดับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการนำ   
แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management : NPM) และเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) ซึ่งนำ Malcolm Baldrige National Quality Award
(MBNQA) มาประยุกต์ใช้ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวให้ความสำคัญและมุ่งเน้นการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐใน 7 หมวด ได้แก่ 
หมวด 1 : การนำองค์กร
หมวด 2 : การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
หมวด 3 : การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หมวด 4 : การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
หมวด 5 : การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
หมวด 6 : การจัดการกระบวนการ
หมวด 7 : ผลลัพธ์การดำเนินการ
ดังแสดงเป็นแผนภาพได้ดังนี้
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สำหรับการจัดทำเกณฑ์เพื่อการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ  
บ้านเมืองที่ดีนั้นได้ยึดหลักธรรมาภิบาลมาเป็นองค์ประกอบของเกณฑ์ โดยวิเคราะห์หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
ร่วมระหว่าง 1) หลักการกำกับดูแลองค์การที่ดีซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. ส่งเสริม เช่น นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี           
เครื่องมือเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 2) หลักกฎหมายและแนวคิดการกำกับดูแลในประเทศไทย เช่น          
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ      
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รวมทั้งแนวทาง Corporate Governance ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                   
3) หลักธรรมาภิบาลของต่างประเทศ ได้แก่ World Bank, UNESCAP, UNDP, OECD 4) หลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่  
(New Public Management : NPM) ได้แก่ แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ แนวคิดทางรัฐศาสตร์ แนวคิดทางกฎหมายปกครอง
เป็นต้น
เมื่อวิเคราะห์จุดร่วมปัจจัยต่างๆ แล้ว ได้จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาจนได้ข้อสรุปว่า หลักธรรมาภิบาลของ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะนำมาปรับใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้

ห มายเหตุกรณีคุณภาพ (Quality) การให้บริการจะมีการพิจารณาอยู่ภายใต้หลักการตอบสนอง และในการพิจารณา
ประเด็น วิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Vision) จะพิจารณาภายใต้หลักประสิทธิผล นอกจากนี้ ในประเด็นความคุ้มค่า
(Value for Money) จะพิจารณาอยู่ภายใต้หลักประสิทธิภาพ  
ทั้งนี้เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันได้มีการกำหนดความหมายสำคัญของหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีทั้ง 10 องค์ประกอบ ไว้ดังนี้
1 .หลักประสิทธิผล (Effectiveness) : ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน
และมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนำของประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทาง 
ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผล 
และพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
2.หลักประสิทธิภาพ(Efficiency): การบริหารราชการตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบกระบวนการ
ปฏิบัติงานโดยการใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถใช้
ทรัพ ยากรทั้ง ด้านต้น ทุน แรงงานแ ละร ะยะเวลาให้ เกิ ด ป ระโยชน์ สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความ
สามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม
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 .หลักการตอบสนอง (R esponsiveness) : การให้บริการที่สามารถดำเนินการได้ภายใน        
3
ระยะเวลาที่กำหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/       
ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง
4.หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) : การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และ   
ผลงานต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้ง    
การแสดงถึงความสำนึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ
5 .หลักความโปร่งใส (Transparency) : กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้
เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชน
สามารถรู้ทุกขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้

6.หลักการมีส่วนร่วม (Participation): 
 กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ร่วมแสดง
ทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา 
ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา
7.หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) : 
 การถ่ายโอนอำนาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจ         
จากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่น (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชนดำเนินการแทน    
โดยมอี สิ ระตามสมควร รวมถงึ การมอบอำนาจและความรบั ผดิ ชอบในการตดั สินใจและการดำเนินการให้แก่บคุ ลากร โดยมงุ่ เน้น    
การสร้างความพึงพอใจในการให้บ ริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส ่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพ 
เพื่อผลการดำเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 
8 .หลักนิติธรรม (Rule of Law) : 
 การใช้อำนาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ  
ในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส ่วนได้
ส่วนเสีย
9 .หลักความเสมอภาค (Equity) : การได้รับการปฏิบัติและได้รับ
บริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชาย/หญิง ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ 
ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล 
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม 
และอื่น ๆ
10.หลักมุ่งเน้นฉ ันทามติ (C onsensus Oriented) : การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง   
ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะ   
กลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่สำคัญ โดยฉันทามติไม่จำเป็นต้องหมายความว่า
เป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์
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ในการพิจารณาความสำคัญหรือน้ำหนักแต่ละองค์ประกอบของการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลัก     
ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating) นั้น ได้นำข้อมูลจากหลักการและแนวคิดต่างๆ
ได้แก่ World Bank, UNDP, OECD, IOD และ IMD รวมทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ.2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551- พ.ศ. 2555) มาพิจารณาประกอบกับการหารือ
กับผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลองค์การที่ดีภายในประเทศ ซึ่งสามารถสรุปน้ำหนักความสำคัญของแต่ละ
องค์ประกอบ (ยกเว้นองค์ประกอบการมุ่งเน้นฉันทามติซึ่งในปัจจุบันจะยังไม่มีการพิจารณาให้น้ำหนัก เนื่องจากยังไม่ได้ระบุ       
แนวทางการมุ่งเน้นฉันทามติอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน) ได้ดังนี้
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คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

4. เกณฑ์การจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐ
ตามหลักธรรมาภิบาลของ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
การกำหนดเกณฑ์เพื่อการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance) ได้มีการจำแนกให้เห็นถึงความเชื่อมโยงจากองค์ประกอบสู่กรอบการพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา
และระดับของเกณฑ์การพิจารณา ดังภาพแสดงดังต่อไปนี้










4.1 องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่จะนำมาจัดทำเกณฑ์การจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ ได้แก่ ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การตอบสนอง ภาระรับผิดชอบ
ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม การกระจายอำนาจ นิติธรรม และความเสมอภาค ดังภาพแสดงข้างล่างนี้
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4.2 กรอบและเกณฑ์การพิจารณา

เมื่อได้องค์ประกอบของเกณฑ์ฯ ทั้ง 9 องค์ประกอบแล้วได้พิจารณาและวิเคราะห์ที่มา/หลักการ ได้แก่ กฎหมาย
ระเบียบและเป้าหมายที่ภาครัฐให้ความสำคัญ เพื่อนำมากำหนดเป็นกรอบและเกณฑ์การพิจารณาของแต่ละองค์ประกอบ
ดังนี้
1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness)

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
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คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)

5) หลักความโปร่งใส (Transparency)
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6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation)

7) หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization)

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law)
9) หลักความเสมอภาค (Equity)
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คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

4.3. ระดับของเกณฑ์การพิจารณา

เพื่อให้การประเมินมีความเที่ยงตรงและชัดเจนต่อการดำเนินการจึงได้กำหนดรายละเอียดของแต่ละเกณฑ์การพิจารณา
ไว้ 5 ระดับ เรียงจากระดับ 1 เป็นระดับต่ำสุดสู่ระดับสูงสุดเท่ากับระดับ 5 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
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รายละเอียดเกณฑ์การจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐ
ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance Rating)
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คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

1. หลักประสิทธิผล

คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)
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• เกณฑ์การพิจารณา : หลักประสิทธิผล
เกณฑ์การพิจาณา
1.การมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์และการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิผล
2.การบริหารทรัพยากรบุคคล
3.การบริหารจัดการสารสนเทศ       
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น้ำหนัก (ร้อยละ)
70
15
15

คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

• ระดับของเกณฑ์การพิจารณา : หลักประสิทธิผล
1. การมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์และการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิผล
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

• ส่วนราชการ/จังหวัด ไม่มีการจัดท ำแผนปฏิบัตริาชการ 4 ปีหรือแ ผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบตั ิ
ราชการประจำป 
ี รวมถงึ นโยบายและแผนงานการกำกับดแู ลองค์การทด่ี  
ี (Organizational Governance)
• ส่วนราชการ/จังหวัด มีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีหรือแ ผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีรวมถึงนโยบายและแผนการส่งเสริมการกำกับดูแลองค์การที่ดีแล้วเสร็จ และได้รับ
ความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการก่อนเริ่มปีงบประมาณ แต่รายละเอียดของแผนฯ ดังกล่าว    
มีองค์ประกอบ1 หรือมีกระบวนการ2 จัดท ำแผนงานยังไม่ครบถ้วนเท่าที่ควร
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับท ี่ 2 และ 
• รายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี รวมถึงนโยบายและ      
แผนงานการกำกับดูแลองค์การที่ดีที่มีองค์ประกอบครบถ้วนอย่างชัดเจน1 และแล้วเสร็จและได้รับ
ความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการก่อนเริ่มปีงบประมาณ และมีกระบวนการ2 ในการจัดทำ     
แผนงานครบถ้วน 
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับท ี่ 3 และ
• ม รี ะบบการตดิ ตามประเมินผ ลการปฏิบตั งิ านตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจำป 
ี และแผนงาน/โครงการ
การส่งเสริมการกำกับดูแลองค์การที่ดีที่ชัดเจน มีการจัดทำรายงานที่มีคุณภาพ3 อย่างน้อยเป็น      
รายไตรมาส มีผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและตามตัวชี้วัดเฉพาะในหมวดประสิทธิผลตาม    
คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีบรรลุได้ต ามเป้าหมาย ร้อยละ 100 ทั้งหมด4
• หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร ข้าราชการในหน่วยงานทุกคนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนิน
โครงการส่งเสริมการกำกับดูแลองค์การที่ดี
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับท ี่ 4 และ
• มีการกำหนดตำแหน่งขององค์กรและเป้าหมายตามภารกิจหลักเทียบเคียงกับ (Benchmark)        
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน องค์กรที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศในระดับ     
ชั้นนำอย่างน้อยในระดับประเทศ5
• มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในระยะยาวในการลดช่องว่างกับหน่วยงานคู่เทียบข้างต้นอย่างชัดเจน  
เป็นรูปธรรม
• มีผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและตามตัวชี้วัดในหมวดประสิทธิผลตามคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการประจำปีทีเ่พิ่มขึ้น เติบโตขึ้น ขยายตัวขึ้น และมีคุณภาพมากขึ้น อย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 
3 ปีที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัด ภายใต้การกำหนดเป้าหมายที่ท้าท้ายและทิศทางมุ่งสู่องค์กรที่มี          
ผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ
• มีผลการปฏิบัติงานที่สะท้อนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นเมื่อเทียบกับหน่วยงาน    
คู่เทียบในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
• มีผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักหรือตามตัวชี้วัดในหมวดประสิทธิผลตามคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการประจำปีในระดับท ี่สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นได้ และอยู่ในระดับชั้นนำของ
ประเทศ
• ม ผี ลการปฏิบตั งิ านตามแผนงาน/โครงการการสง่ เสริมก ารกำกับด แู ลองค์การภาครฐั  ได้ต ามเป้าห มาย 
ร้อยละ 100 ทั้งหมด
• ม รี ะดับก ารกำกับด แู ลองค์การอยูใ่ นระดับท ดี่ สี ามารถเป็นต วั อย่างให้ก บั ห น่วยงานอนื่ ได้ เป็นท ยี่ อมรับ
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลองค์การที่ดีจากองค์กร
ในระดับประเทศ และในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาไม่มีเหตุการณ์ (Incident) ที่สำคัญที่เกิดจาก             
ความผิดพลาดในการกำกับด ูแลการปฏิบัติราชการจนส่งผลกระทบต่อค วามน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ
ของ ผู้รับบริการ ประชาชนทั่วไป สังคม และสิ่งแ วดล้อมในเชิงลบอย่างมีนัยส ำคัญ 6 

19

หมายเหตุ : 
1
 องค์ประกอบของแผนปฏิบตั ริ าชการ 4 ปี แผนปฏิบตั ริ าชการประจำป 
ี นโยบายและแผนงานการกำกับดแู ลองค์การทด่ี   
ี คือ 
• แผนปฏิบัตริาชการ 4 ปี ควรประกอบไปด้วย วิสัยท ัศน์ พันธกิจ ค่าน ิยมหลักขององค์การ ประเด็นย ุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ 
• แผนปฏิบัติราชการประจำปี ควรประกอบไปด้วย รายละเอียดของแผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย        
ขั้นตอนระยะเวลา งบประมาณค่าใช้จ่ายหรือเงินลงทุน และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนครบถ้วนตลอดจนตัวชี้วัด 
โดยแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวง นโยบายหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถงึ แ ผนปฏิบตั ริ าชการประจำปตี อ้ งมคี วามเป็นไปได้ในทางปฏิบตั สิ อดคล้องกบั ท รัพยากรทไี่ ด้รบั 
การจัดสรร (เทคโนโลยี งบประมาณ จำนวนผู้ปฏิบัติงาน เวลา) ตลอดจนแผนปฏิบัติราชการประจำปีต้องมี
ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
• นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดจีะต้องมีความครอบคลุมนโยบายหลักสำคัญ 4 ด้าน คือ 1) ด้านรัฐ สังคม          
และสิ่งแวดล้อม  2) ด้านผู้รับบริการและผู้เมีส่วนได้ส่วนเสีย  3) ด้านองค์การ  4) ด้านผปู้ ฏิบัติงาน
• แ ผนการสง่ เสริมการกำกับด แู ลองค์การทดี่  
ี ควรประกอบไปดว้ ย รายละเอียดของแผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์  
เป้าหมายทั้งในเชิงผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ขั้นต อน ระยะเวลา งบประมาณค่าใช้จ่าย   
หรือเงินล งทุน และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนครบถ้วน ตลอดจนตัวชวี้ัด
2
กระบวนการในการจดั ทำแผนปฏิบตั ริ าชการ 4 ปี และแผนปฏิบตั ริ าชการประจำป 
ี มี 7 กระบวนการ คือ 1. มีการประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นระหว่างหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารระดับสูง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย         
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดหรือทบทวนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ  2. มีการระบุและจำแนกผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างชัดเจน รวมทั้งมีการระบุความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างครบถ้วน      
3. มีการวิเคราะห์ป ัจจัยภายใน เช่น สถานภาพองค์กร ผลการดำเนินงานในอดีต โครงสร้างการกำกับดูแลองค์การ 
ปัญหาอปุ สรรค ข้าราชการ เทคโนโลยี กระบวนการ ระบบการบริหารจดั การ เป็นต้น และปจั จัยภายนอกทม่ี ผี ลกระทบ
ต่อองค์การ เช่น นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวง และนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กฎหมายภาวะเศรษฐกิจ 
ภาวะการเงิน สังคม สิ่งแวดล้อม ความต้องการของผู้รับบริการ ชุมชน ประชาชนทั่วไป  4. มีการจัดท ำ SWOT    
5. มีการประเมินความเป็นไปได้/ความเหมาะสมของแผนงาน/โครงการ  6. หัวหน้าส่วนราชการ/จังหวัดจัดให้มี      
การแถลง และสื่อสาร ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนปฏิบัติราชการประจำปี แผนงาน/
โครงการ เป้าหมาย และตัวชี้วัดแก่ข้าราชการทุกระดับและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 7. มีการถ่ายทอด    
ตัวช วี้ ดั แ ละเป้าห มายขององค์กรลงสรู่ ะดับห น่วยงานยอ่ ยและสรู่ ะดับรายบคุ คลได้ค รบทกุ ระดับแ ละมกี ารจดั ท ำขอ้ ต กลง
ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรในทุกระดับที่มีการถ่ายทอดตัวชี้วัด ตลอดจนมีตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจำป 
ี โดยใช้เครือ่ งมอื ในการบริหารจดั การตา่ งๆ เช่น Balanced Scorecard, 
Strategy Map เป็นต้น 
3
  ระบบการตดิ ตามประเมินผลทช่ี ดั เจน คือ หัวหน้าสว่ นราชการมกี ารตดิ ตาม ประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการตามคำรบั รอง
ของสว่ นราชการอย่างสม่ำเสมอเป็นรายไตรมาส โดยรายงานจะตอ้ งมกี ารระบุสาเหตุของผลการดำเนินงานทเ่ี ป็นหรือไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขทจ่ี ะทำให้ผลปฏิบตั งิ านดขี น้ึ  
4
 ราย
 ละเอียดตวั ชว้ี ดั ในหวั ข้อป ระสิทธิผลจะองิ กบั ผ ลการปฏิบตั ริ าชการตามคำรบั รองการปฏิบตั ริ าชการในหมวดประสิทธิผล 
โดยในแต่ละปจี ะปรับเปลีย่ นไปตามความเหมาะสม
5
 หน่วยงานหรือองค์กรทจ่ี ะนำมาเทียบเคียง (Benchmark) ตอ้ งมผี ลการปฏิบตั งิ านหรือผลการดำเนินงานในระดับทเ่ี ป็นเลิศ
ระดับชน้ั นำของประเทศ และอาจมมี ากกว่า 1 หน่วยงาน เนือ่ งจากภารกิจหลักข องสว่ นราชการอาจมหี ลายภารกิจห ลัก 
6
 เหตุการณ์ทส่ี ำคัญ เช่น ความผดิ พลาดในการให้บริการ ในการปฏิบตั ริ าชการ ความผดิ พลาดในการกำกับดแู ลองค์การ
และในการบริหารจดั การ จนสง่ ผลกระทบทำให้ผรู้ บั บริการ ประชาชนทว่ั ไป มกี ารรอ้ งเรียน หรือได้รบั ความเดือดรอ้ น   
ในวงกว้างมีการทจุ ริตประพฤติมชิ อบ สังคมและสง่ิ แวดล้อมได้รบั ผลกระทบอย่างมนี ยั สำคัญ
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คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

2. การบริหารทรัพยากรบุคคล
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

ส่วนราชการ/จังหวัด ไม่มีนโยบาย ยุทธศาสตร์ หรือแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่วนราชการ/จังหวัด มีนโยบาย ยุทธศาสตร์ หรือแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และ              
ได้รบั ความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการก่อนเริม่ ปีงบประมาณ รวมถึงมีรายละเอียดทีค่ รบถ้วนสมบูรณ์ 1
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 2 และ
มีการถ่ายทอดนโยบาย ยุทธศาสตร์ หรือแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลไปสู่แผนปฏิบัติการ
ประจำปี และได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการก่อนเริ่มปีงบประมาณ รวมถึงมีรายละเอียด   
ครบถ้วนสมบูรณ์ตามองค์ประกอบของแผนงานในระดับที่ดี 2
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 3 และ
• มีกระบวนการเผยแพร่ และกระบวนการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี                
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
• มีมาตรฐานการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยจะต้องมีการจัดการอัตรากำลังการจัดทำคำบรรยาย
ลักษณะงาน ระบบการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน การวิเคราะห์สมรรถนะหลักช่องทาง     
การสื่อสารกับ บุคลากร การจัดทำจรรยาบรรณ การจัดทำฐานข้อมูลในการบริหารทรัพยากรบุคคล
และมีมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการทำงาน      
อย่างครบถ้วนชัดเจน
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 4 และ
• มีผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
• มี ม าตรฐานการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลในระดั บ ที่ ดี เ ลิ ศ 3 เมื่ อ เที ย บเคี ย งกั บ หน่ ว ยงานหรื อ               
ส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการในด้านนี้ในระดับชั้นนำของประเทศ และสามารถเป็นตัวอย่างที่ดี
ให้กับหน่วยงานอื่นได้

หมายเหตุ : 
1
องค์ประกอบของนโยบาย ยุทธศาสตร์ หรือแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล พิจารณาจาก
• มีการวิเคราะห์ปัจจัย ภายใน/ภายนอก (SWOT) ที่เกี่ยวกับประเด็นทางด้านทรัพยากรบุคคล
• มีการทบทวนนโยบายและกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล
• มีประเด็นกลยุทธ์ทางด้านทรัพยากรบุคคลที่สำคัญครบถ้วน เช่น ด้านโครงสร้างบริหารและโครงสร้างองค์กร
ด้านผลผลิตประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคล ด้านอัตรากำลังและการบริหารอัตรากำลัง
ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการบริหารผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ด้านการกำหนดค่านิยมร่วมและ   
ความสามารถหลัก (Competency) ด้านบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM)
หรือองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO) เป็นต้น
2
องค์ประกอบของแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พิจารณาจาก
• มีการจัดทำ HR Scorecard เพือ่ เป็นเครือ่ งมือสำหรับใช้ประเมินผลสำเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ  
องค์กรให้มีความเข้มแข็งและสอดรับกับภารกิจขององค์กร
• มีการระบุรายละเอียดโครงการ วัตถุประสงค์ ขั้นตอน ระยะเวลา เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ            
ที่ ใ ช้ แ สดงความสอดคล้ อ งเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ข องแผนกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล (ระยะยาว)               
กับแผนปฏิบตั ริ าชการ 4 ปีของส่วนราชการ
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หมายเหตุ : (ต่อ)
3
เกณฑ์การประเมินระดับมาตราฐานในการบริหารทรัพยากรบุคคลในระดับที่ดีเลิศ ประกอบด้วย
        3.1 ระบบในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRM & HRD)
               3.1.1  การจัดการอัตรากำลัง พิจารณาจาก
• มีการกำหนดโครงสร้างงาน และกลุ่มของงานที่ชัดเจนและเหมาะสมกับการดำเนินงาน
• มีการจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน และการวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะและความต้องการของงาน   
(Job Analysis and Job Description)
- มีกระบวนการจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน ที่เหมาะสม
- มีการจัดทำคำบรรยายลักษณะงานที่ครบถ้วนทุกตำแหน่ง
• องค์ประกอบของคำบรรยายลักษณะงานมีความครบถ้วน
• มีการวิเคราะห์และจัดทำแผนสรุปอัตรากำลังที่ต้องการ (Demand Side) ในแต่ละ
ปีงบประมาณ
• มีการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน (Workflow Analysis) หรือการศึกษาเวลาทำงาน      
(Time and Motion study) ประกอบการจัดทำแผนสรุปอัตรากำลัง
               3.1.2  การวัดและประเมินผลการดำเนินงาน พิจารณาจาก
• มีการกำหนด/ถ่ายทอดตัวชี้วัดในระดับสายงาน (Key Performance Indicator: KPI)        
ที่มีความเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดระดับองค์กร และมีการประเมินผลตามนั้น
• มีการกำหนดแบบประเมินผลรายบุคคลที่มีองค์ประกอบของตัวชี้วัด รายบุคคลที่ถ่ายทอดมา
จากตั ว ชี้ วั ดในระดั บ สายงาน จากการนำสมรรถนะหลั ก และสมรรถนะรายตำแหน่ ง      
(Competency) มาใช้ในการประเมินผล
• มีการกำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดระดับบุคคลที่เหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐานงาน    
ที่กำหนดไว้ (ถ้ามี)
• มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น/ทำความเข้าใจในผลการประเมินระหว่างข้าราชการและ    
ผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบในการประเมิน ทั้งก่อนและหลังการประเมิน
• มีกระบวนการติดตามผลการดำเนินงานระหว่างปี เช่น การรายงานผลการประเมินรายไตรมาส
รายครึ่งปี ฯลฯ เพื่อการนำผลประเมินมาตรวจสอบ ปรับปรุงการดำเนินงาน
• มีการเชื่อมโยงระหว่างผลการประเมินของบุคลากรกับการปรับเพิ่มเงินเดือน การปรับ
เลื่อนตำแหน่ง และการปรับเพิ่มผลตอบแทนจูงใจ
              3.1.3 ระบบในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development: HRD) พิจารณาจาก
• มีการวิเคราะห์และกำหนดสมรรถนะหลัก (Core Competency) ขององค์กร
• มีการวิเคราะห์และกำหนดสมรรถนะรายตำแหน่ง (Managerial/Functional Competency)
ในบุคลากรทุกคน
• มีการวิเคราะห์ชอ่ งว่างด้านความสามารถ (Gap Analysis) ของสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
รายตำแหน่งอย่างครบถ้วนทุกคน
• มีการวิเคราะห์ความต้องการฝึกอบรม (Training Needs Assessment) จากการวิเคราะห์
สมรรถนะ
• มีการจัดทำสรุปแผนการฝึกอบรมในแต่ละปี
• มี ก ารจั ด ทำแผนฝึ ก อบรมรายตำแหน่ ง (Training Roadmap) สำหรั บ บุ ค ลากร
แต่ละตำแหน่ง
• มีการประเมินผลการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร
• มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) และมีการเชื่อมโยงระบบประเมินผล
กับการวางแผนการพัฒนาศักยภาพ
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คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

หมายเหตุ : (ต่อ)
3.2 การมีโครงสร้างพืน้ ฐานสนับสนุนระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลพิจารณาในหัวข้อต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการสนับสนุน  
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่
3.2.1 ช่องทางการสื่อสารและแรงงานสัมพันธ์ พิจารณาจาก
• มีช่องทางการสื่อสารเรื่องวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย และทิศทางองค์กรที่เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
• มีช่องทางการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่ข้าราชการควรรู้ เช่น สถานการณ์ปัจจุบันขององค์กร
ข่าวสารการอบรม การรับสมัครงานภายใน ประเด็นสำคัญต่างๆ ขององค์กร ฯลฯ ทีเ่ พียงพอ
และมี ประสิทธิภาพ
• มีการสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของข้าราชการ
• มีการกำหนดแนวทางการพัฒนาความพึงพอใจในการทำงานของข้าราชการ
3.2.2 หลักปฏิบัติและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง พิจารณาจาก
• มีการจัดทำมาตรฐานจรรยาทั้งในส่วนของจรรยาองค์กร จรรยาผู้บริหารและคณะกรรมการ
จรรยาข้าราชการ และจรรยาวิชาชีพ
• มีการสื่อสารให้ความรู้เรื่องมาตรฐานจรรยา (Code of Corporate หรือ Code of Ethics)
แก่บุคลากรในองค์กร รวมถึงมีกิจกรรมการกระตุ้นจิตสำนึกในมาตรฐานจรรยา
• มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยา จริยธรรมที่ว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict
of Interest : COI)
• มีการสื่อสารให้ความรู้เรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest : COI)
แก่ บุ ค ลากรในองค์ ก ร รวมถึ ง มี กิ จ กรรมการกระตุ้ น จิ ต สำนึ กในเรื่ อ งความขั ด แย้ ง ทาง          
ผลประโยชน์               
3.2.3 ระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  พิจารณาจาก
• มีการจัดเก็บหรือพัฒนาฐานข้อมูลด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีการวางแผน
ระบบสารสนเทศ และพัฒนาการของระบบข้อมูล โดยมีข้อมูลในด้านต่างๆ ดังนี้
- ด้านตำแหน่งงาน [ข้อมูลรายบุคคล] ประกอบด้วย 1) ประวัติพื้นฐาน (Demographic)
เช่น ที่อยู่ อายุ  การศึกษา รายได้ ฯลฯ 2) ประวัติการเลื่อนขั้น 3) ประวัติการฝึกอบรม
ดูงาน 4) ความดีความชอบ
- ด้านการบริหารอัตรากำลัง
- ด้านการประเมินผลบุคลากรและการบริหารผลตอบแทน และสิทธิประโยชน์
- ด้านการพัฒนาบุคลากร
• มีการนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการจัดทำรายงานหรือบทวิเคราะห์ เพือ่ วัตถุประสงค์
ในการบริหารจัดการในระดับต่างๆ เช่น ระดับการปฏิบัติงาน (Administrative Tasks)
ระดับการจัดการภายในองค์กร (Internal Process) ระดับกลยุทธ์องค์กร (Strategic     
Planning) เป็นต้น
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หมายเหตุ : (ต่อ)
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3.2.4 ความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อม พิจารณาจาก
• มีการกำหนดผู้รับผิดชอบ และมีการกำหนดนโยบาย แผนงานด้านอาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัยในการทำงานมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัยในการทำงาน และมีการตรวจสอบและบันทึกเป็นรายงานการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานด้านอาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการทำงานเพื่อป้องกัน
ปัญหาด้านความปลอดภัยในการทำงานที่อาจเกิดขึ้น
• มี คู่ มื อ ปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย สุ ข อนามั ย เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความปลอดภั ย
สุขอนามัยและสภาพแวดล้อม
• มีการให้ความรู้ กิจกรรมรณรงค์ หรือโครงการส่งเสริม เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ   
บุคคลให้ตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน
• มีการบันทึกข้อมูลทางสถิติเพื่อใช้ในการบริหารด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย
3.2.5 การเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พิจารณาจาก
• มี ก ารวิ เ คราะห์ ค วามต้ อ งการด้ า นทรั พ ยากรบุ ค คลของแต่ ล ะหน่ ว ยงาน และการให้
ความช่วยเหลือ
• มี ก ารจั ดให้ มี คู่ มื อ ระบบสารสนเทศ หรื อ เครื่ อ งมื อ ที่ ช่ ว ยเป็ น แนวทางให้ ส ายงาน               
นำระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดีไปใช้
• มีการติดต่อ ร่วมมือ และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อประโยชน์ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
• มีการพัฒนาทักษะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Management) และการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล (HR Development) ให้แก่ผู้บริหารในสายงาน (Line Managers)
• มีการพัฒนาทักษะเกีย่ วกับเครือ่ งมือใหม่ๆ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การประเมินค่างาน
(Job Valuation), ความสามารถหลัก (Competency), การจัดทำตัวชี้วัด (KPI) เป็นต้น    
ให้แก่บุคลากรในฝ่ายทรัพยากรบุคคล
• มีการกำหนดบทบาท HR Manager ให้กับผู้บริหารในสายงาน และ/หรือ กำหนดบทบาท
HR-Coordinator ให้กับข้าราชการในสายงาน หรือกำหนดผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหาร
งานทรัพยากรบุคคลในแต่ละสายงาน

คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

3. การบริหารจัดการสารสนเทศ
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

• ส่วนราชการ/จังหวัด ไม่มกี ารจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ส่วนราชการ/จังหวัด มีการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนปฏิบัติการเทคโนโลยี          
สารสนเทศแล้วเสร็จ และได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการก่อนเริ่มปีงบประมาณ
และมีรายละเอียด/องค์ประกอบของแผนงานครบถ้วนสมบูรณ์ในระดับขั้นพื้นฐาน 1
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 2 และ
• แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยีสารสนเทศ มีรายละเอียด/องค์ประกอบ
ครบถ้วนสมบูรณ์ในระดับที่ดี 2
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 3 และ
• มีผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
• มีมาตรฐานในการบริหารจัดการสารสนเทศ โดยจะต้องมีระบบ MIS/ EIS ระบบการติดตาม
ผลการดำเนินงาน ระบบสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการบริหารความเสีย่ ง สนับสนุนการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายใน สนับสนุนระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล และช่วยให้เกิดการลดขัน้ ตอน  
หรืออำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการหรือประชาชนทั่วไปอย่างครบถ้วนชัดเจน
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 4 และ
• มีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศร้อยละ 100
• มีมาตรฐานการบริหารจัดการสารสนเทศในระดับที่ดีเลิศ 3-6 เมื่อเทียบเคียงกับหน่วยงานหรือ          
ส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการในด้านนี้ในระดับชั้นนำของประเทศ และสามารถเป็นตัวอย่างที่ดี
ให้กับหน่วยงานอื่นได้

หมายเหตุ : 
1
แผนฯ มีรายละเอียด/องค์ประกอบ ครบถ้วนสมบูรณ์ในระดับขัน้ พืน้ ฐาน ได้แก่ 1. รายละเอียดวัตถุประสงค์ของโครงการ
  2. ขั้นตอน 3. ระยะเวลา 4. เป้าหมาย 5. ผู้รับผิดชอบ และ 6. งบประมาณที่ใช้
2
แผนการบริหารจัดการสารสนเทศมีรายละเอียด/องค์ประกอบครบถ้วนสมบูรณ์ในระดับที่ดี ได้แก่
1. มีการระบุ/เชื่อมโยงถึงการตอบสนองต่อความต้องการขององค์การและยุทธศาสตร์
2. มีการระบุ/เชื่อมโยงถึงความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี
3. มีการระบุ/เชื่อมโยงถึงการดำเนินการเพื่อตอบสนองนโยบายที่สำคัญ ได้แก่
   3.1 การเพิ่มประสิทธิภาพและ/หรือลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ/หรือลดต้นทุนในการปฏิบัติงาน
  
   3.2 ประชาชน/ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและได้รับการตอบสนองตามความต้องการ
  
   3.3 การจัดตัง้ ศูนย์แลกเปลีย่ นข้อมูลภาครัฐ/การเชือ่ มโยงกับหน่วยงานภาครัฐอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง (หลักการ         
               คือ single data)
4. แผนงาน/โครงการมีการจัดกลุ่ม/ลำดับความสำคัญ
5. แผนงาน/โครงการมีตัวชี้วัดและเป้าหมายที่แสดงถึงความสำเร็จ (Output)
6. แผนงาน/โครงการมีตัวชี้วัดและเป้าหมายที่สะท้อนผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Outcome)
3
มาตรฐานในการบริ ห ารจั ด การสารสนเทศในระดั บ ที่ ดี เ ลิ ศ และสามารถเป็ น ตั ว อย่ า งที่ ดี ใ ห้ กั บ ส่ ว นราชการอื่ นได้
มีดังต่อไปนี้
        3.1 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการองค์การ
            3.1.1 ระบบ MIS / EIS ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริหาร
            3.1.2 ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อช่วยในการติดตามหรือวัดผลการดำเนินงานขององค์การ
            3.1.3 ระบบการรายงานผลและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย
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หมายเหตุ : (ต่อ)
3.2 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง
3.2.1 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริหารและจัดการความเสี่ยง
3.2.2 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนรายงานและการวิเคราะห์ระดับความรุนแรงและประเมินโอกาสที่เกิด /
Early Warning System (ระบบเตือนภัย / แจ้งให้ทราบถึงเหตุการณ์หรือความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น   
ซึ่งมีผลกระทบรุนแรงต่อองค์กร)
           3.2.3 การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ดี  (IT Governance) ประกอบด้วย
  - การมีระบบการดูแลสภาพแวดล้อมทีด่ ี มีมาตรฐาน (IT Security) ของศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก
  - การมีศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองนอกสถานที่ทำการ (Off-site Back up)
3.3 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
3.3.1 การนำระบบสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการควบคุมภายในและตรวจสอบ  
ภายในเพือ่ สร้างความมัน่ ใจได้วา่ องค์การได้ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ  ตลอดจน     
ความถูกต้องของข้อมูลด้านบัญชีและการเงิน
3.3.2 ระบบที่ช่วยการควบคุม และการตรวจสอบเพื่ อ สร้ า งความมั่ นใจได้ ว่ า ระบบสารสนเทศมี ค วาม
ปลอดภัยและข้อมูลมีความถูกต้อง (Computer Audit)
4
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล
4.1 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากรทุกตำแหน่งที่องค์กร
ต้องการและที่บุคลากรทุกคนมีอยู่ (Competency Inventory)
4.2 การยกระดับความรูแ้ ละความสามารถของผูบ้ ริหารระดับสูงในการผนวกรวมการจัดการด้านเทคโนโลยี                  
กับการวางนโยบายเพื่อพัฒนาองค์การ
4.3 การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในองค์การให้เข้าใจและรองรับระบบสารสนเทศที่องค์การมีอยู่
5
ระบบสารสนเทศทีส่ นับสนุนการดำเนินงานตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
พ.ศ. 2546 และนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล
        5.1 การลดขั้นตอนและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
      - การลดระยะเวลาในการให้บริการแก่ผใ้ ู ช้บริการ / อนุมตั ิ / อนุญาต ทัง้ การให้บริการภายในและภายนอก
องค์การ
     - ความสะดวกในการให้บริการของประชาชน / ช้าราชการ / ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย เช่น การติดต่อกับ   
องค์การได้หลายช่องทาง หรือการให้บริการ Online
      - การเชือ่ มโยงข้อมูลกับหน่วยงานอืน่ เพือ่ ลดความซ้ำซ้อนของงาน / เอกสารทีป่ ระชาชนต้องมาติดต่อ   
      - One Stop Service ทั้งในการให้บริการต่างๆ ของรัฐวิสาหกิจที่จุดเดียว และ / หรือการร่วมกับ
หน่วยงานอืน่ เพือ่ ให้บริการร่วมกันทีจ่ ดุ เดียว
5.2 ระบบ  Back  Offic  ที่สามารถ  Share  ข้อมูลกับหน่วยงานอื่นทั้งภายใน  และภายนอกองค์การได้               
โดยแต่ ล ะฝ่ า ยที่ มี ข้ อ มู ล จะต้ อ งหารื อ ร่ ว มกั น เพื่ อ Share ข้ อ มู ลในลั ก ษณะของการเข้ า สู่ ข้ อ มู ล ของ    
หน่วยงานอื่น โดยมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีเพื่อป้องกันผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ใช้ข้อมูล
        5.3 การดำเนินการหรือแผนงานเพื่อสนับสนุนนโยบายต่างๆ ที่จำเป็นจะต้องนำระบบสารสนเทศเข้ามาช่วย
6
ระบบสารสนเทศที่ตอบสนองต่อความต้องการภายในและภายนอกองค์กร
6.1 การนำระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิตหรือต้นทุนการให้บริการ
6.2 การนำระบบเข้ามาช่วยการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร
6.3 การนำระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
6.4 การเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์อย่างเหมาะสม
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คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

2. หลักประสิทธิภาพ

คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)
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• เกณฑ์การพิจารณา : หลักประสิทธิภาพ
เกณฑ์การพิจาณา
1. การบริหารจัดการองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การดำเนินการภารกิจภาครัฐด้วยความคุ้มค่า
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น้ำหนัก (ร้อยละ)
50
50

คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

• ระดับของเกณฑ์การพิจารณา : หลักประสิทธิภาพ
1. การบริหารจัดการองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

• ส่วนราชการ/จังหวัดไม่มีการแต่งตั้งคณะทำงานระดับส่วนราชการ/จังหวัด1 และไม่มีการประชุม
หารือร่วมกันอย่างเป็นทางการ เพื่อการควบคุม/เพิ่มประสิทธิภาพภารกิจหลักหรืองานหลัก
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 1 และมีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้
• ส่วนราชการ/จังหวัดมีการแต่งตัง้ คณะทำงานระดับส่วนราชการ/จังหวัด และมีการประชุมหารือร่วมกัน
อย่างเป็นทางการเพื่อจัดทำแผนการควบคุม/เพิ่มประสิทธิภาพภารกิจหลักหรืองานหลัก
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 2 และมีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้
• ส่วนราชการ/จังหวัดดำเนินการวิเคราะห์ภารกิจหลักหรืองานหลักเพือ่ วิเคราะห์หาวิธกี ารเพิม่ ประสิทธิภาพ
โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น การศึกษาวิเคราะห์กระบวนการ หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์        
ร่วมกันของผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น พร้อมทั้งระบุวิธีการควบคุม/เพิ่มประสิทธิภาพภารกิจหลักหรือ  
งานหลักที่ผ่านการวิเคราะห์แล้ว
• ส่วนราชการ/จังหวัดมีการจัดทำแผนการควบคุม/เพิม่ ประสิทธิภาพภารกิจหลักหรืองานหลักแล้วเสร็จ
โดยแผนการควบคุม/เพิม่ ประสิทธิภาพควรระบุ มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน 2 ของภารกิจหลักหรืองานหลัก 3
แผนการควบคุม/เพิ่มประสิทธิภาพมีการกำหนดตัวชี้วัด/เป้าหมายของการควบคุม/เพิ่มประสิทธิภาพ  
ภารกิ จ หลั ก หรื อ งานหลั ก ขั้ น ตอนในการวิ เ คราะห์ เ พื่ อ หาวิ ธี ก ารเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ เช่ น
การศึกษาวิเคราะห์กระบวนการ หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันของผู้ปฏิบัติงาน
เป็นต้น การระบุผู้รับผิดชอบในการดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพภารกิจหลักหรืองานหลัก และ         
การระบุผู้รับผิดชอบในการติดตามความก้าวหน้าและจัดเก็บข้อมูลตามกรอบตัวชี้วัด โดยมาตรฐาน  
การปฏิบัติงานควรประกอบไปด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้ มาตรฐานคุณภาพงาน ต้นทุนต่อหน่วย/
ระบบบัญชีต้นทุน แผนลดรายจ่าย และการใช้ระบบสาธารณูปโภคร่วมกัน (ชนิดของมาตรฐาน      
การปฏิบัติงานที่จะกำหนดขึ้นอยู่กับประเภทของภารกิจหลักหรืองานหลัก)
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 3 และมีการดำเนินการ ดังนี้
• ส่วนราชการ/จังหวัด มีการสื่อสารมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วให้บุคลากร         
ทีเ่ กีย่ วข้องทราบโดยทั่วถึงกัน เช่น การประชุม บันทึก/หนังสือเวียน เว็บไซต์ เป็นต้น
• ส่วนราชการ/จังหวัด ดำเนินการควบคุม/เพิ่มประสิทธิภาพภารกิจหลักหรืองานหลักแล้วเสร็จ            
ตามแผนงานทีก่ ำหนด และจัดให้มรี ะบบ/เครือ่ งมือต่างๆ ทีส่ นับสนุนการปฏิบตั งิ านให้บรรลุตามแผนการ
ควบคุม/เพิ่มประสิทธิภาพ เช่น การใช้ระบบซอฟท์แวร์ต่างๆ เป็นต้น นอกจากนั้นมีการติดตาม
ประเมินผล และมีการรายงานผลความสำเร็จของการปรับปรุงภารกิจหลักหรืองานหลักต่อผู้บริหาร
ระดับสูงสุด ของส่วนราชการ/จังหวัดอย่างน้อยรายไตรมาส
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ระดับที่ 5

ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 4 และมีผลความสำเร็จตามตัวชี้วัด 4 ดังนี้
(ตัวชี้วัดที่ใช้วัดความสำเร็จขึ้นอยู่กับประเภทของภารกิจหลักหรืองานหลัก)
• ภารกิจหลักหรืองานหลักที่มีมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน
• ต้นทุนต่อหน่วยในการให้บริการสาธารณะทีต่ ำ่ กว่าต้นทุนต่อหน่วยในการให้บริการสาธารณะประเภท
เดียวกันของส่วนราชการ/จังหวัดหรือต่ำกว่าต้นทุนต่อหน่วยในการให้บริการสาธารณะตามหลักเกณฑ์
ที่กรมบัญชีกลางกำหนดไว้
• วงเงินรายจ่ายในการปฏิบัติราชการที่ลดลงหรือการลดรายจ่ายต่อหน่วยบริการสาธารณะในการ           
ปฏิบตั ริ าชการให้ตำ่ กว่าบริการสาธารณะประเภทเดียวกันและต่ำกว่าหลักเกณฑ์ทก่ี รมบัญชีกลางกำหนด
ไว้
• ส่วนราชการ/จังหวัดมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดโดยใช้
ระบบสาธารณูปโภคร่วมกัน
• ระดับที่เพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการให้บริการหรือการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ : 
1
คณะทำงานดังกล่าวอาจเป็นชุดเดียวกันกับคณะกรรมการหรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงคุณภาพ                
การบริหารจัดการที่ส่วนราชการมีอยู่ก็ได้ แต่ควรมีการกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในเรื่อง   
การควบคุม/เพิ่มประสิทธิภาพภารกิจหลักหรืองานหลักให้ชัดเจน
2
รายละเอียดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  1. มาตรฐานคุณภาพงานการปฏิบัติราชการ หมายถึง
          ส่วนราชการ/จังหวัด เผยแพร่มาตรฐานปริมาณ มาตรฐานคุณภาพงาน และแผนผังกระบวนการปฏิบัติงาน
(Work flow) แต่ละเรื่องที่ข้าราชการแต่ละคนจะต้องทำให้แล้วเสร็จให้ข้าราชการและประชาชนทั่วไปรับทราบ       
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวัดประสิทธิภาพการทำงานและการให้บริการ
  2. ต้นทุนต่อหน่วย/ระบบบัญชีต้นทุนในบริการสาธารณะ หมายถึง
      ส่วนราชการ/จังหวัดควรประยุกต์ใช้ระบบบัญชีต้นทุน เพื่อแสดงถึงต้นทุนในการดำเนินงานที่ชัดเจนและ        
ผู้ บ ริ ห ารสามารถใช้ ข้ อ มู ล จากระบบบั ญ ชี ต้ น ทุ นในการกำหนดแนวทางการให้ ท รั พ ยากรโดยรวมขององค์ ก ร          
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  3. แผนลดรายจ่ายต่อหน่วยของส่วนราชการ/จังหวัด หมายถึง
    ในกรณีที่ส่วนราชการ/จังหวัดใดมีรายจ่ายในการปฏิบัติราชการสูงกว่ารายจ่ายต่อหน่วยบริการสาธารณะ  
ที่เป็นประเภทเดียวกันให้ ส่วนราชการนั้นๆ จัดทำแผนลดรายจ่ายต่อหน่วย เสนอต่อสำนักงาน ก.พ.ร. และ            
สำนักงบประมาณเพื่อถือปฏิบัติในการลดค่าใช้จ่ายต่อไป
  4. การจัดทำระบบสาธารณูปโภคร่วมกัน หมายถึง
      ส่วนราชการ/จังหวัดควรมีการดำเนินการโดยให้หน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบจัดทำโครงการสาธารณูปโภค      
ที่อยู่ในความรับผิดชอบต้องมาดำเนินการลดค่าใช้จ่ายการก่อสร้างในระยะยาว และลดผลกระทบต่อประชาชน  
ในช่วงการดำเนินโครงการ
3
ภารกิจหลักหรืองานหลัก ให้ความสำคัญเฉพาะภารกิจหลัก (Core Business) ของหน่วยงาน โดยหน่วยงานต้องเป็น
ผู้กำหนดด้วยตนเองว่า ภารกิจหลักและผลผลิตหลักของหน่วยงานคืออะไร ซึ่งภารกิจหลักและผลผลิตหลักตามกรอบ  
ที่สำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงบประมาณกำหนด มีความหมายดังนี้
     - ภารกิจหลักหรืองานหลัก : เป็นภารกิจทีส่ ว่ นราชการ/จังหวัด ต้องดำเนินการให้บรรลุวสิ ยั ทัศน์ เนือ่ งจากเป็น
อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ นอกจากนี้       
ภารกิจหลักรวมถึงภารกิจอืน่ ทีห่ น่วยงานเหนือขึน้ ไปมอบหมายให้ปฏิบตั เิ พิม่ เติมอย่างต่อเนือ่ งเกินกว่า 3 ปี ในการผลักดัน
ให้เกิดการปฏิบตั ภิ ารกิจ หน่วยงานต้องมีการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนงานหรือแผนปฏิบตั กิ ารรองรับอย่างชัดเจน ทั้งนี้
ภารกิจของส่วนราชการสามารถแบ่งอย่างกว้างๆ ได้เป็น 2 ลักษณะ คือ
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คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

หมายเหตุ : (ต่อ)

• การให้บริการสาธารณะ ซึง่ ประชาชนเป็นผูไ้ ด้รบั ประโยชน์โดยตรง อาทิ บริการทำบัตรประชาชน
การศึกษาและการฝึกอบรมอาชีพ บริการในกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น
• บริการด้านการพัฒนาและความมั่นคง โดยประชาชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์โดยอ้อม เช่น
การจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การป้องกันประเทศ เป็นต้น
• ผลผลิตหลัก : หมายความถึง ผลผลิตที่ได้จากการปฏิบัติภารกิจหลักของหน่วยงานทั้งที่มี
ลักษณะเป็นงานหรือโครงการ ผลผลิตดังกล่าวเป็นการให้บริการที่ดำเนินงานโดยหน่วยงาน
ของรัฐ ทัง้ ในรูปแบบของการให้บริการโดยตรง หรือโดยการใช้วตั ถุสง่ิ ของและหรือสิง่ ก่อสร้าง  
เพือ่ นำไปใช้ในการให้บริการแก่ประชาชนหรือองค์กรภายนอกหน่วยงานนัน้ นอกจากนีผ้ ลผลิต
ดังกล่าวต้องสอดคล้องตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหรือกำหนดขึ้นใหม่         
ในระหว่างปีแล้วแต่กรณี
- โครงการสำคัญเพื่อผลักดันภารกิจ การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการให้บรรลุผลสำเร็จ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนและประเทศชาติ ในหลายหน่วยงานต้องอาศัยการดำเนินโครงการเพือ่ ผลักดันให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์
ของการปฏิบัติภารกิจ ดังนั้นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจที่มีลักษณะเป็นการดำเนินโครงการ
จำเป็นต้องประเมินความ คุ้มค่าของโครงการดังกล่าวด้วย เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิผล และประสิทธิภาพ
ของโครงการนั้นๆ ซึ่งจะมีผลเชื่อมโยงถึง ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และผลกระทบของการปฏิบัติภารกิจ     
ตลอดจนการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ของภารกิจ/ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการเพือ่ เป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงให้โครงการดังกล่าวให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้     หรือยุบเลิกโครงการทีไ่ ม่มคี วามคุม้ ค่าหรือไม่    
ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์หรือยุทธศาสตร์ของส่วนราชการนั้น
โครงการที่ส่วนราชการต้องนำมาประเมินประสิทธิภาพจะต้องเป็นโครงการที่มีความสำคัญ   
เป็นเงื่อนไขความสำเร็จของการปฏิบัติภารกิจ การดำเนินโครงการส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์      
หรือเป้าหมายของภารกิจหรือยุทธศาสตร์หรือเป็นโครงการทีม่ วี งเงินลงทุนสูงหรือมีผลกระทบต่อประชาชนสูง
4
  ตัวอย่างตัวชี้วัดประสิทธิภาพของการปฏิบัติภารกิจ
1. ต้นทุนต่อหน่วย : ประเมินต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ จริงตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง โดยเปรียบเทียบกับต้นทุน      
ที่ประมาณการไว้ในขั้นตอนวางแผนว่าสูงหรือต่ำกว่าแผนอย่างไร เพราะเหตุใด
2. สัดส่วนผลผลิตต่อทรัพยากร : ประเมินผลิตภาพของการใช้ปจั จัยการผลิตแต่ละชนิด เพือ่ ให้สามารถวิเคราะห์   
ถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยรวม ซึ่งจะช่วยให้กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาได้
อย่างถูกต้อง
3. สัดส่วนค่าใช้จา่ ยจริงต่อค่าใช้จา่ ยตามแผน : เป็นการวิเคราะห์ถงึ ความประหยัดในการทำงานตัง้ แต่ขน้ั ตอน           
การจัดหาปัจจัยการผลิตและระหว่างการดำเนินงาน เพือ่ ดูวา่ การดำเนินงานมีรายจ่ายเพิม่ ขึน้ หรือลดลงจาก  
การประมาณการไว้เพียงใด และเพราะเหตุใด ซึง่ จะเป็นสาเหตุหนึง่ ของการเปลีย่ นแปลงของประสิทธิภาพ
การดำเนินงาน ตัวชีว้ ดั นีเ้ หมาะกับหน่วยงานทีท่ ำหน้าทีส่ ง่ ผ่านเงินงบประมาณให้กบั หน่วยงานอืน่ เพือ่ ให้เกิด
การดำเนินงานตามแผน
4. สัดส่วนเวลาทีใ่ ช้จริงในการให้บริการเปรียบเทียบกับระยะเวลาทีก่ ำหนด : เป็นการวิเคราะห์ถงึ ความรวดเร็ว
ในการทำงานอันเกิดจากการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ โดยมีการจัดทำมาตรฐานเวลา       
การให้บริการไว้เพื่อเปรียบเทียบถึงความมีประสิทธิภาพ
5. คุณภาพตามมาตรฐานทีก่ ำหนดตามคูม่ อื การประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ : เป็นการวิเคราะห์ถงึ คุณภาพ
ในการให้บริการ โดยมีการจัดทำมาตรฐานคู่มือการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพที่หน่วยงานหรือ  
กระทรวงกำหนด เพื่อเปรียบเทียบถึงความมีคุณภาพ
6. ปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับแผน : เป็นการวิเคราะห์ถึงความก้าวหน้าในการดำเนินการ        
นำส่งผลผลิตเพื่อเปรียบเทียบถึงความมีประสิทธิภาพ
7. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ : เป็นการประเมินของผู้รับบริการต่อผู้ให้บริการ   
ซึ่งหน่วยงานผู้ให้บริการจะเป็นผู้กำหนดกลุ่มผู้รับบริการ เช่น สอบถามจากประชาชนหรือส่วนราชการ
เป็นต้น และประเมินตามประเด็นทีต่ อ้ งการทราบเพือ่ นำผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลปรับปรุงกระบวนการ
ให้บริการ
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2. การดำเนินการภารกิจภาครัฐด้วยความคุ้มค่า
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2

ระดับที่ 3
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• ส่วนราชการ/จังหวัดไม่มกี ารจัดตัง้ คณะทำงานประเมินความคุม้ ค่า1 และไม่มกี ารประชุมหารือร่วมกัน
อย่างเป็นทางการ
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 1 และ
• ส่วนราชการ/จังหวัดมีการจัดตั้งคณะทำงานประเมินความคุ้มค่า1 และมีการประชุมหารือร่วมกัน
อย่างเป็นทางการ  
• ส่วนราชการ/จังหวัด มีการศึกษา ทบทวน ทำความเข้าใจแนวคิด วัตถุประสงค์ ขอบเขต ขั้นตอน
ในการประเมินความคุ้มค่าตามแนวทางการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของรัฐ ตัวชี้วัด
และผลผลิต 2 ที่จะประเมินความคุ้มค่า (ผลผลิตที่ตอบสนองผลลัพธ์ที่เป็นภารกิจหลักโดยตรง)
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 2 และ
• ส่ ว นราชการ/จั ง หวั ด จั ด ทำกรอบและแผนการประเมิ น ความคุ้ ม ค่ า ของส่ ว นราชการ/จั ง หวั ด             
โดยจัดทำรายละเอียดการประเมินความคุม้ ค่าของส่วนราชการ/จังหวัดให้สอดคล้องกับแผนปฏิบตั ริ าชการ  
4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี กรอบและแผนการประเมินความคุ้มค่าของส่วนราชการ/      
จังหวัดต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงสุดของส่วนราชการ/จังหวัด
• ส่วนราชการ/จังหวัดทบทวนความสมบูรณ์ของฐานข้อมูล ความสมบูรณ์ของตัวชี้วัด และวางระบบ
การวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการทดสอบระบบการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการประเมินความคุ้มค่า
• ส่วนราชการ/จังหวัดวิเคราะห์ความคุ้มค่าของงาน/โครงการก่อนเริ่มดำเนินการ โดยใช้หลักการ
ดังต่อไปนี้
-   งาน/โครงการดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ คณะทำงานดำเนินการ     
ประเมินผล สำเร็จการปฏิบัติภารกิจในมิติประสิทธิภาพ ประสิทธิผล วิเคราะห์
ผลตอบแทนต่อต้นทุน ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย โดยเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดที่ได้       
กำหนดไว้ในกรอบและแผนการประเมินความคุ้มค่าฯ ระบุปัญหา อุปสรรค
และแนวทางการแก้ไขปัญหา นอกจากนี้อาจต้องประเมินผลกระทบ3 หากมี
การมอบหมาย
-   งาน/โครงการทีต่ อ้ งดำเนินการต่อเนือ่ ง คณะทำงานประเมินความคุม้ ค่าฯ ดำเนินการ
ประเมินความก้าวหน้าการดำเนินงาน วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัดใน      
มิตปิ ระสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยเปรียบเทียบกับตัวชีว้ ดั ทีไ่ ด้กำหนดไว้ในกรอบและ  
แผนการประเมินความคุ้มค่าฯ ระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข           
พร้อมทัง้ ประเมินว่าสมควรดำเนินการต่อไปหรือไม่ เพราะเหตุใด
-   ในการประเมินอาจจะนำตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการ           
ใช้งบประมาณของสำนักงบประมาณมาเป็นเครือ่ งมือวิเคราะห์ดว้ ย นอกจากนีค้ วรมี   
การนำหลักการประเมินความเป็นเหตุและผล (Causality) มาวิเคราะห์เพื่อหา        
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่ใช้ไปกับสิ่งที่ได้ออกมาว่ามีลักษณะความสัมพันธ์ตามที่      
สมมติหรือกำหนดไว้กอ่ นหน้านีห้ รือไม่
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ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 3 และมีการดำเนินการประเมินความคุ้มค่างาน/โครงการ ดังนี้
• ส่วนราชการ/จังหวัดมีการติดตามความก้า วหน้า ระหว่า งการดำเนิน การงาน/โครงการ โดยมี             
การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการดำเนินงาน ค่าใช้จา่ ยเปรียบเทียบกับแผนงาน/
แผนปฏิบัติการ ระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขพร้อมทั้งประเมินว่าสมควรดำเนินการ
งาน/โครงการต่อไปหรือไม่ เพราะเหตุใด และมีการจัดทำรายงานความก้าวหน้าเสนอคณะกรรมการ   
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการอย่างน้อยรายไตรมาส
• ส่วนราชการ/จังหวัดประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติราชการภายหลังสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งแบ่งเป็น       
2 แนวทาง ดังนี้
- งาน/โครงการดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ   คณะทำงานดำเนินการประเมินผล
สำเร็จการปฏิบัติภารกิจในมิติประสิทธิภาพ ประสิทธิผล วิเคราะห์ผลตอบแทนต่อต้นทุน
ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย โดยเปรียบเทียบกับ   ตัวชี้วัด ที่ได้กำหนดไว้ในกรอบและ  
แผนการประเมินความคุ้มค่าฯ ระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา
นอกจากนี้อาจต้องประเมินผลกระทบ 3 หากมีการมอบหมาย
- งาน/โครงการที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง  คณะทำงานประเมินความคุ้มค่าฯ ดำเนินการ
ประเมินความก้าวหน้าการดำเนินงาน วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัดในมิติ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยเปรียบเทียบกับตัวชีว้ ดั ทีไ่ ด้กำหนดไว้ในกรอบและแผนการ
ประเมินความคุม้ ค่าฯ ระบุปญ
ั หา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข พร้อมทัง้ ประเมินว่า  
สมควรดำเนินการต่อไปหรือไม่ เพราะเหตุใด
     ทัง้ นีใ้ นการประเมินอาจจะนำตัวชีว้ ดั ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้
งบประมาณของสำนักงบประมาณมาเป็นเครือ่ งมือวิเคราะห์ดว้ ย นอกจากนี้ ควรมีการ    
นำหลักการประเมินความเป็นเหตุและผล (Causality) มาวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งที่ใช้ไปกับสิ่งที่ได้ว่ามีลักษณะความสัมพันธ์ตามที่ตั้งสมมติฐานหรือกำหนดไว้
ก่อนหน้านี้หรือไม่
• ส่วนราชการ/จังหวัด จัดทำรายงานการประเมินความคุ้มค่าฯ ภายหลังสิ้นปีงบประมาณเสนอ          
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการและใช้ผลจากการประเมินมาใช้จดั ทำ/ปรับปรุง
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีและการของบประมาณในปีถัดไป
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 4 และมีผลการประเมินความคุ้มค่า ดังนี้
• งาน/โครงการที่ส่วนราชการ/จังหวัดปฏิบัติราชการมีความคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับทรัพยากรที่ใช้ไป
รวมถึงผลเสียต่างๆ ทั้งที่อาจคำนวณเป็นตัวเงินได้หรือไม่อาจคำนวณเป็นตัวเงินได้
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หมายเหตุ : 
1
คณะทำงานดังกล่าวอาจเป็นชุดเดียวกันกับคณะกรรมการหรือคณะทำงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการปรับปรุงคุณภาพการบริหาร
จัดการที่ส่วนราชการมีอยู่ก็ได้ แต่ควรมีการกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในเรื่องการควบคุม/      
เพิ่มประสิทธิภาพภารกิจหลักหรืองานหลักให้ชัดเจน
2
การประเมิ น ความคุ้ ม ค่ า พิ จ ารณาจากผลผลิ ต ที่ ก ำหนดไว้ ต ามที่ ป รากฏในเอกสารงบประมาณรายจ่ า ยประจำปี                  
โดยทีผ่ ลผลิตทีจ่ ะประเมินความคุม้ ค่าจะต้องเป็นภารกิจหลักของหน่วยงานซึง่ เป็นเป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน
ที่ แ สดงประสิ ท ธิ ภ าพในการให้ บ ริ ก ารและประสิ ท ธิ ผ ลจากการให้ บ ริ ก ารอั น เป็ น ผลประโยชน์ ต่ อ สาธารณะได้
ดังนั้นจึงต้องทบทวน ผลผลิตโดยจำแนกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. ผลผลิตที่ตอบสนองผลลัพธ์ที่เป็นภารกิจหลักโดยตรง ที่จะต้อง “ประเมินประสิทธิผล” และ “ประเมิน  
ประสิทธิภาพ” เช่น
(1) งานให้บริการทีใ่ ห้ผลประโยชน์โดยตรงแก่ผรู้ บั บริการทีเ่ ป็นกลุม่ เป้าหมายโดยตรงของหน่วยงาน
(เช่น การบริการ รักษาพยาบาล สาธารณภัย มาตรฐานบริการ มาตรฐานสินค้า การอำนวย
ความยุติธรรม ผู้สำเร็จการศึกษา การผลิต แพทย์และพยาบาล เกษตรกรได้รับการส่งเสริม
และพั ฒ นาศั ก ยภาพ การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการค้ า มนุ ษ ย์ การผลิ ต สิ น ค้ า เกษตร  
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา)
(2) งานให้คำปรึกษาแนะนำที่ให้ผลประโยชน์โดยตรงแก่ผู้รับบริการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายโดยตรง
ของหน่วยงาน (เช่น ผลงานให้บริการวิชาการ)
(3) งานกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายที่หน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง (เช่น การกำกับดูแล
การบริหาร จัดการ การควบคุมการป้องกันและปราบปราม การคุ้มครองสิทธิ)
(4) งานสนับสนุนเครือข่ายพหุภาคีในการให้บริการแก่กลุม่ เป้าหมายของหน่วยงาน (เช่น การส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพการพึ่งตนเอง เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ)
(5) งานเผยแพร่การวิจยั และเผยแพร่สารสนเทศทีใ่ ห้ผลประโยชน์ดา้ นองค์ความรูแ้ ก่กลุม่ เป้าหมาย
ในสังคม (เช่น ผลงานวิจยั ทีส่ ร้างองค์ความรู  
้ ผลงานเพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยี งานวิจยั เพือ่ พัฒนา
งานข้อมูลพื้นฐาน การบริการสารสนเทศ ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริม
สุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย)
(6) งานฝึกอบรมให้แก่กลุ่มเป้าหมายในสังคม (เช่น การถ่ายทอดความรู้ การบริการความรู้)
(7) งานวิเคราะห์นโยบายและแผนของสำนักงานปลัดกระทรวงซึ่งวิเคราะห์นโยบายและ              
แผนรวมของทุกส่วนราชการในกระทรวง  (เช่น งานนโยบายและแผน)
(8) การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (เช่น การอนุรักษ์ การบริหารจัดการข้อมูลทรัพยากร
ธรรมชาติ)
(9) การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (เช่น ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)
(10)งานให้บริการที่ให้ผลประโยชน์โดยตรงต่อรัฐบาลที่เป็นกลุ่มเป้าหมายโดยตรงของหน่วยงาน       
(เช่น งานนโยบายของรัฐบาลการบริหารงานคลัง การจัดเก็บภาษี)
(11)ความมั่นคงของรัฐ (เช่น การรักษาความมั่นคงแห่งรัฐ การป้องกันประเทศ)
2. ผลผลิตที่สนับสนุนกลยุทธ์ที่ตอบสนองผลลัพธ์ที่เป็นภารกิจหลัก ที่สามารถปันส่วนค่าใช้จ่ายได้
(1) งานบริหารทัว่ ไปของรัฐทีม่ ลี กั ษณะงานด้านวิจยั หรือวิชาการสนับสนุนการปฏิบตั กิ ารภายในหน่วยงาน
(2) งานบริหารทั่วไปของรัฐที่มีลักษณะงานด้านการบริหารทั่วไป (เช่น งานอำนวยการ และ     
บริหารจัดการ งานความร่วมมือระหว่างประเทศ)
(3) งานวิเคราะห์นโยบายและแผนภายในแต่ละส่วนราชการ ยกเว้นสำนักงานปลัดกระทรวงซึ่ง    
วิเคราะห์นโยบายและแผนรวมของทุกส่วนราชการในกระทรวง
(4) งานระบบข้อมูลและสารสนเทศที่ให้บริการเฉพาะภายในหน่วยงาน
(5) งานระบบคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการเฉพาะภายในหน่วยงาน
(6) งานฝึกอบรมให้แก่บคุ ลากรภายในหน่วยงาน (เช่น งานพัฒนาบุคลากร ผูไ้ ด้รบั ทุนตามโครงการ
ทุนพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา)
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หมายเหตุ : (ต่อ)
3. ผลผลิตที่ไม่เข้าข่ายในการประเมินความคุ้มค่า ของหน่วยงานนี้
(1) โครงการที่หน่วยงานไม่ได้ทำหน้าที่ดำเนินการ แต่ทำหน้าที่ในฐานะช่วยส่งผ่านเงินอุดหนุนให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นๆ
(2) โครงการที่หน่วยงานไม่ได้ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลักหรือเจ้าภาพร่วม แต่ทำหน้าที่ในฐานะ      
ช่วยประสานงานให้กบั หน่วยงานอืน่ (เช่น การประสานงานกับโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน)
(3) งานประชุมกับองค์การระหว่างประเทศเกีย่ วกับพันธกรณีตา่ งๆ ทีไ่ ม่ใช่ภารกิจหลักของหน่วยงาน
ที่สามารถแสดงผลลัพธ์ได้
(4)  โครงการใหม่ทอี่ ยูใ่ นขัน้ ตอนการเตรียมงานหรืออยูใ่ นขัน้ ตอนการก่อสร้าง ซึง่ จะสามารถประเมิน
ความคุ้มค่าได้ต่อเมื่อเริ่มให้บริการแล้ว (เช่น โครงการจัดตั้งศูนย์ โครงการจัดตั้งสถาบัน
เป็นต้น)
(5) โครงการระยะยาวประเภท  Mega  Project ซึ่งมีรายงานการประเมินความเหมาะสมของ
โครงการ อยู่แล้ว (Project Feasibility Study) ในลักษณะการประเมินความคุ้มค่าก่อน  
จัดทำโครงการ (เช่น โครงการสนามบิน โครงการเขือ่ น โครงการท่าเรือ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ
โครงการทางด่ ว น โครงการทางหลวง โครงการรถไฟฟ้ า โครงการโครงสร้ า งพื้ น ฐาน  
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการดาวเทียม เป็นต้น)
(6) งานกองทุน เงินชดเชย การชำระหนี้
ในการทบทวนผลผลิตเพือ่ การประเมินความคุม้ ค่าของหน่วยงานมีเอกสารทีส่ ำคัญ ได้แก่ แผนภูมแิ สดงโครงสร้าง  
งบประมาณตามยุ ท ธศาสตร์ ใ นเอกสารคำของบประมาณ โดยให้ พิ จ ารณาข้ อ ความที่ ส ำคั ญ ตามที่ คู่ มื อ การจั ด ทำ             
คำของบประมาณกำหนดไว้ต่อไปนี้
1. เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
2. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
4. ผลผลิต
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ (ผลกระทบหรือผลลัพธ์) ที่รัฐบาลต้องการจะให้เกิดต่อประชาชนและประเทศ    
เป็นผลจากการดำเนินงานของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง
หมายถึง ผลลัพธ์ที่กระทรวงต้องการให้เกิดขึ้นจากการให้บริการระดับกระทรวง ทั้งนี้จะต้องสอดคล้อง
และเชื่อมโยงกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาลซึ่งผลลัพธ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้จากผลสำเร็จ      
ของผลผลิตหรือโครงการของส่วนราชการ/จังหวัดอย่างสอดคล้องและเชือ่ มโยงกัน ทัง้ นีต้ ามทีก่ ำหนดไว้ใน
เอกสารประกอบพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจำปีหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
เพิ่มเติมหรือกำหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปีแล้วแต่กรณี
คุณลักษณะที่สำคัญของเป้าหมายการให้บริการกระทรวงประกอบด้วย
(1) ต้องมีความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติและยุทธศาสตร์การจัดการงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
    (2) ต้องสามารถบรรลุผลลัพธ์ได้
    (3) เป็นพันธะสัญญาของกระทรวงที่มีต่อประชาชน
    (4) ควรดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในวาระของรัฐบาล
    (5) ต้องสามารถวัดผลลัพธ์ในเชิงปริมาณ คุณภาพ และหรือระยะเวลาในการบรรลุผลลัพธ์ได้
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
หมายถึง  ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานหรือเพื่อดำเนินการจัดทำผลผลิต/โครงการตามที่กำหนด
ของหน่วยงานระดับกรมซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จของเป้าหมายการให้บริการกระทรวง
      ทั้งนี้ต้องเป็นผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นจากพันธกิจและภารกิจที่หน่วยงานได้รับมอบหมายจาก
กระทรวง  หรือรัฐบาลซึง่ สอดคล้องเป้าหมายการให้บริการกระทรวง (ในกรณีเป็นหน่วยงานรูปแบบพิเศษ
ต้องกำหนดให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์หลักในแผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน) และเชื่อมโยงกับผลผลิต / โครงการ ที่หน่วยงานต้องจัดทำ
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หมายเหตุ : (ต่อ)
ผลผลิต

หมายถึง ผลของการดำเนินงานตามกิจกรรมซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต (Product) หรือการให้บริการ
(Service) ทีด่ ำเนินงาน โดยหน่วยงานของรัฐหรือการตอบคำถามว่าหน่วยงานของรัฐจัดทำบริการ อะไร
(What) ในฐานะผูจ้ ดั หาบริการ (Service Provider) ตามความต้องการของรัฐบาลในฐานะผูซ้ อ้ื บริการ
(Service Purchaser)   ทั้งในรูปแบบของการให้บริการโดยตรงหรือโดยการใช้วัตถุสิ่งของและหรือ      
สิง่ ก่อสร้างเพือ่ นำไปใช้ในการให้บริการองค์กรภายนอกหน่วยงานหรือ ประชาชน โดยมีตวั ชีว้ ดั ผลสำเร็จ
ในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา รวมทัง้ ค่าใช้จา่ ย ทัง้ นีต้ ามทีก่ ำหนดไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหรือที่กำหนดขึ้นใหม่    
ในระหว่างปีงบประมาณ
        คุณลักษณะที่สำคัญของผลผลิต ประกอบด้วย
• เป็นสิ่งของหรือบริการของหน่วยงานของรัฐ
• เป็นรูปธรรมและรับรู้ได้
• เป็นผลผลิตขั้นสุดท้ายของหน่วยงาน
• หน่วยงานสามารถควบคุมความสำเร็จได้
• สามารถระบุหน่วยนับหรือตรวจวัดได้ในเชิงปริมาณ คุณภาพ และเวลา
• สามารถคิดต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายได้
3
ผลกระทบ หมายถึง ผลอันสืบเนือ่ งจากการปฏิบตั ภิ ารกิจทัง้ ทีค่ าดหมายหรือตัง้ ใจและไม่ได้คาดหมาย ทัง้ ทีเ่ กิดขึน้ ระหว่าง   
และภายหลังการปฏิบตั ภิ ารกิจทีอ่ าจกระทบต่อการพัฒนาในมิตอิ น่ื หรือการปฏิบตั ภิ ารกิจของหน่วยงานอืน่ หรือประชาชน
ทั้งที่เป็นกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มอื่นทั้งในและนอกพื้นที่ การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามภารกิจ
ภาครัฐ ครอบคลุมถึงผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งผลกระทบด้านบวกและด้านลบในมิติที่สามารถประเมิน
ในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงผลกระทบในกรณีที่ไม่ได้ดำเนินงานตามภารกิจภาครัฐด้วย       
ซึ่งมีประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
• ผลกระทบต่อประชาชน ได้แก่ ผลกระทบที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานตามภารกิจภาครัฐ       
ทีเ่ ป็นประโยชน์ และความพึงพอใจ เช่น การมีงานทำและการเพิม่ รายได้ให้ประชาชน การพัฒนาศักยภาพ
และคุ ณ ภาพชี วิ ต ประชาชน เป็ น ต้ น หรื อ ผลกระทบทางลบ เช่ น การสู ญ เสี ย อาชี พ /ทรั พ ย์ สิ น                 
การเจ็บป่วยจากมลภาวะที่เกิดจากการดำเนินภารกิจ  เป็นต้น
• ผลกระทบทางสังคม ได้แก่ ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่สังคมจากการดำเนินงานตามภารกิจภาครัฐซึ่งรวมถึง
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงสร้างทางสังคม วิถีชีวิต อาชีพ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ชุมชน
และการสร้างความเป็นธรรมให้สังคม
• ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินงานตามภารกิจภาครัฐ
เช่น ด้านมลภาวะด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านระบบนิเวศ และด้านภูมิสถาปัตยกรรม เป็นต้น
• ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ได้แก่ ผลกระทบต่อรายได้ประชาชาติ/การขยายตัวทางเศรษฐกิจ การสร้าง      
ความเป็นธรรมและการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (ระดับราคาสินค้า ดุลบัญชีเดินสะพัด ดุลการคลัง
การก่อหนี้สาธารณะ) และการกระจายรายได้
• ผลกระทบด้านอื่นๆ เช่น ด้านการเมือง และความมั่นคงของประเทศ เป็นต้น
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คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

3. หลักการตอบสนอง

คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)
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• เกณฑ์การพิจารณา : หลักการตอบสนอง
เกณฑ์การพิจาณา
1. ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี           
  เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
2. ความสำเร็จในการปฏิบัติตามมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการที่ครบถ้วนสมบูรณ์
3. การจัดให้มีช่องทาง/เครือข่ายการให้บริการที่มีความครบถ้วนและมีประสิทธิผล
4. การนำนวัตกรรมมาพัฒนามาตรฐานคุณภาพการให้บริการ
5. ระบบการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิผล
6. การพัฒนาผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการที่มีความรู้ ความสามารถ    
  และมีใจให้บริการ (Service Mind)
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น้ำหนัก (ร้อยละ)
16
20
16
16
16
16

คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

• ระดับของเกณฑ์การพิจารณา : หลักการตอบสนอง
1. ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั ริ าชการประจำปี เกีย่ วกับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

• ส่วนราชการ/จังหวัด ไม่มกี ารแต่งตัง้ ผูร้ บั ผิดชอบในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั ริ าชการ
ประจำปี เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ  
• ส่ ว นราชการ/จั ง หวั ด มี ก ารแต่ ง ตั้ ง ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ทำ/ทบทวน ติ ด ตาม และรายงาน              
ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ     
การให้บริการพร้อมกำหนดอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร
• ผู้รับผิดชอบมีการประชุมหารือร่วมกันอย่างเป็นทางการ เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี เกีย่ วกับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ โดยมีการนำข้อมูลผลการดำเนินงานต่างๆ
เกีย่ วกับการให้บริการทัง้ ในอดีต ปัจจุบนั และอนาคตมาวิเคราะห์ รวมถึงมีการเปิดโอกาสให้ประชาชน
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ         
เพื่อการจัดทำแผนฯ อย่างชัดเจน
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 2 และ
• เนือ้ หาของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั ริ าชการประจำปี เกีย่ วกับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
มีองค์ประกอบครบถ้วนสมบูรณ์ 1
• หัวหน้าส่วนราชการ/จังหวัด ให้ความเห็นชอบแผนฯ ก่อนเริ่มปีงบประมาณ
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 3 และนำไปปฏิบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้
• มีการสือ่ สารเพือ่ สร้างความเข้าใจ เกีย่ วกับแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั ริ าชการประจำปี เกีย่ วกับ    
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการแก่ข้าราชการทุกระดับ และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน สมบูรณ์
• มีการถ่ายทอดตัวชี้วัด และเป้าหมายของหน่วยงานลงสู่ระดับบุคคลได้ครบทุกสำนัก/กอง
• ส่วนราชการ/จังหวัดสามารถดำเนินการได้สำเร็จครบถ้วนทุกแผนฯ
• จัดให้มีการติดตาม การรายงาน และการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนฯ
อย่างเป็นระบบ 2
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 4 และนำไปปฏิบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์จนเกิดผลสำเร็จ ดังนี้
• ส่วนราชการและจังหวัด สามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายด้านการให้บริการอย่างครบถ้วน
ทุกแผนฯ  
• ระดับผลการปฏิบัติราชการทุกงานบริการ ดีเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาอย่างน้อย 3 ปี ติดต่อกัน
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หมายเหตุ :
1
องค์ประกอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการ
• แผนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต  นโยบาย  
ยุทธศาสตร์   เป้าประสงค์ เป้าหมายทั้งระยะยาว-สั้น ที่มีความชัดเจนและมีความเป็นไปได้ โดยมี           
การแบ่งกลุม่ ผูร้ บั บริการและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย รวมถึงมีการแบ่งกลุม่ ตามประเภทงานให้บริการ และช่องทาง
การให้บริการ อย่างครบถ้วน ทั้งนี้เป้าหมายที่กำหนดต้องมีความสอดคล้องกับความต้องการ และ            
ความคาดหวังของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปัจจัยความสำเร็จและปัจจัยที่ทำให้     
ไม่สำเร็จ (Risk Factor) แผนงานและโครงการ ตัวชีว้ ดั ผลการดำเนินงาน หน่วยงานและผูร้ บั ผิดชอบอืน่ ๆ
• แผนปฏิบัติราชการประจำปี ประกอบด้วย แผนงาน/โครงการ   เป้าหมาย   ขั้นตอนการดำเนินงาน  
ระยะเวลา งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ และอื่นๆ
2
การติดตาม การรายงาน และการประเมินผลอย่างเป็นระบบ หมายถึง ส่วนราชการ/จังหวัดต้องมีการกำหนด   
องค์ประกอบต่างๆ ในการติดตามการรายงานและการประเมินผลอย่างชัดเจน ได้แก่ ผู้รับผิดชอบ รูปแบบการรายงาน  
ที่เป็นมาตรฐาน  ขั้นตอนและกระบวนการดำเนินงาน  ระยะเวลาและความถี่  ระบบการสอบทานข้อมูล
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คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

2. ความสำเร็จในการปฏิบัติตามมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการที่ครบถ้วนสมบูรณ์
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

• ส่วนราชการ/จังหวัด ไม่มีการทบทวน/จัดทำ แผนผังขั้นตอนและมาตรฐานการให้บริการ
• ส่วนราชการ/จังหวัด มีการทบทวน/จัดทำแผนผังขั้นตอนการให้บริการครบถ้วนทุกงานบริการ โดยมี
การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ กระบวนงานและขั้นตอนการให้บริการ ความต้องการ
ของผู้ รั บ บริ ก ารและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ผลการดำเนิ น งานทั้ ง ในอดี ต ปั จ จุ บั น อนาคต
อย่างครบถ้วน
• มีการกำหนดเป้าหมายมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการเฉพาะระยะสั้น (1ปี) โดยคำนึงถึง            
ความต้องการและความคาดหวังของประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมถึงมีการ          
แบ่งกลุ่มประเภทประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีการแบ่งกลุ่มตามประเภทงาน         
ให้บริการ และช่องทางการให้บริการอย่างครบถ้วนทุกงานบริการ
• หัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบกับมาตรฐานการให้บริการ
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 2 และ
• มีการกำหนดเป้าหมายมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการได้ครบถ้วนทุกงานบริการทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว
• มีระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับสถิติการให้บริการตามมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการที่มีความครบถ้วน  
สมบูรณ์ 1
• จัดให้มีช่องทางการสื่อสารมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชนผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ อย่างน้อย 5 ช่องทาง2 โดย 2 ช่องทางกำหนดให้เป็น เว็บไซต์
และการติดประกาศ
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 3 และนำไปปฏิบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้
• ส่วนราชการ/จังหวัด มีการเผยแพร่/ประกาศ/ชี้แจงมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่างชัดเจน2
• มีการจัดเก็บข้อมูลสถิติการให้บริการตามมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ ไว้ในระบบฐานข้อมูลฯ
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ รวมถึง มีการนำข้อมูลมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ (ระบบ MIS และ EIS)
อย่างชัดเจน
• มีการติดตาม การรายงาน และการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินงานตามมาตรฐาน           
ระยะเวลาการให้บริการที่กำหนดอย่างครบถ้วนทุกงานบริการ อย่างเป็นระบบ3
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 4 และนำไปปฏิบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์จนเกิดผลสำเร็จ ดังนี้
• ส่วนราชการ/จังหวัด สามารถบรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการที่ครบถ้วน       
ทุกงานบริการ
• ผลการให้บริการทุกงานบริการ มีมาตรฐานทีอ่ ยูใ่ นระดับสูง-สูงสุด (Top 3) เมือ่ เทียบเคียงกับส่วนราชการ/
จังหวัดอื่นๆ (ถ้ามี)
• ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ
ร้อยละ 90
• ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ

หมายเหตุ :
1
ฐานข้อมูลสถิติการให้บริการตามมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ต้องคำนึงถึงความครบถ้วนของ
ข้อมูลการให้บริการ ความถูกต้องน่าเชือ่ ถือได้ รายละเอียดหรือความแม่นยำของข้อมูล ความทันกาล การรักษาความปลอดภัย
ความเชื่อมโยง และความเหมาะสมกับการใช้งาน   
2
  ความหลากหลายของช่องทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบด้วย 1. เอกสารสิ่งพิมพ์  2. แผ่นพับ  3. จดหมายข่าว                
4. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 5. ติดประกาศต่างๆ  6. เว็บไซต์ 7. การจัดทำ Spot โฆษณา 8. การจัดทำโลโก้   
9. การจัดนิทรรศการ 10. การเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ (Press release) 11. การเผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์                
12. การเผยแพร่ ผ่านสื่อวิทยุ 13. การจัดแถลงข่าว (Press conference) 14. การจัดทำสื่อเผยแพร่ (Bill board)
และ 15. การจัดตั้ง ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
3
การติดตาม การรายงาน และการประเมินผลอย่างเป็นระบบ หมายถึง ส่วนราชการ/จังหวัดต้องมีการกำหนดองค์ประกอบ
ต่างๆ ในการติดตาม การรายงานและการประเมินผลอย่างชัดเจน ได้แก่ ผูร้ บั ผิดชอบ รูปแบบการรายงานทีเ่ ป็นมาตรฐาน  
ขั้นตอนและกระบวนการดำเนินงาน  ระยะเวลาและความถี่  ระบบการสอบทานข้อมูล
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3. การจัดให้มีช่องทาง/เครือข่ายการให้บริการที่มีความครบถ้วนและมีประสิทธิผล
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5
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• ส่วนราชการ/จังหวัด ไม่มีการดำเนินการเกี่ยวกับช่องทาง/เครือข่ายการให้บริการ
• ส่วนราชการ/จังหวัด มีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวข้องกับการให้บริการต่างๆ รวมถึง           
ความต้องการและความคาดหวังของประชาชนผูร้ บั บริการและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย เพือ่ กำหนดเป้าหมาย
และแนวทางการจัดให้มีช่องทาง/เครือข่ายการให้บริการที่มีความครบถ้วนและมีประสิทธิผล  
• มีการกำหนดเป้าหมาย และแนวทางการดำเนินการในแต่ละช่องทาง/เครือข่าย อย่างครบถ้วน
และมีความชัดเจน แต่เป็นการดำเนินงานในระยะสั้น
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 2 และจัดให้มี
• ส่วนราชการ/จังหวัด จัดให้มีช่องทาง/เครือข่ายการให้บริการที่มีความครบถ้วนทุกงานบริการ
สอดคล้อง กับความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
• ช่องทาง/เครือข่ายการให้บริการ ดำเนินการในรูปแบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านระบบ      
อินเตอร์เน็ตหรือศูนย์บริการทางโทรศัพท์ ระบบเครือข่ายสารสนเทศ และการจัดหน่วยงานเคลื่อนที่
(Mobile Unit/ One Stop Service) การให้บริการต่างๆ ที่จุดเดียว (One Stop Service) และ
การร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อให้บริการร่วมกันที่จุดเดียว เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ
เช่น ศูนย์บริการร่วม 1 และเคาน์เตอร์บริการประชาชน 2 เป็นต้น โดยมีมาตรฐานคุณภาพ         
ตามที่กำหนดอย่างครบถ้วน
• มี ก ารกำหนดเป้ า หมายและแนวทางการดำเนิ น การในแต่ ล ะช่ อ งทาง/เครื อ ข่ า ยการให้ บ ริ ก าร             
อย่างครบถ้วนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว   
• มีระบบฐานข้อมูลในการเก็บรวบรวมสถิติการดำเนินงานในแต่ละช่องทาง/เครือข่ายการให้บริการ
• มีช่องทางการสื่อสารเกี่ยวกับช่องทาง/เครือข่ายการให้บริการ แก่ประชาชนผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และผู้ที่เกี่ยวข้อง รับทราบ อย่างน้อย 5 ช่องทาง โดย 2 ช่องทางกำหนดให้เป็นเว็บไซต์
และการติดประกาศ
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 3 และนำไปปฏิบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้
• ส่วนราชการ/จังหวัด มีการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับช่องทาง/เครือข่ายการให้บริการแก่ประชาชน       
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่เกี่ยวข้อง รับทราบ
• มีการจัดเก็บข้อมูลการดำเนินงานในแต่ละช่องทาง/เครือข่ายการให้บริการไว้ในระบบฐานข้อมูลฯ
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ รวมถึง มีการนำข้อมูลมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ (ระบบ MIS และ EIS)
อย่างชัดเจน
• จั ดให้ มี ก ารติ ด ตาม การรายงาน และการประเมิ น ผล ผลความสำเร็ จ ของการดำเนิ น งาน             
อย่างเป็นระบบ 3
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 4 และนำไปปฏิบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์จนเกิดผลสำเร็จ ดังนี้
• ส่ ว นราชการ/จั ง หวั ด สามารถบรรลุ ต ามเป้ า หมายการดำเนิ น งานอย่ า งครบถ้ ว นทุ ก ช่ อ งทาง/
เครือข่ายการให้บริการที่กำหนด
• ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจในช่องทาง/เครือข่ายการให้บริการ
ร้อยละ 90
• ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับช่องทาง/เครือข่ายการให้บริการ

คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

หมายเหตุ :
1
ศูนย์บริการร่วม คือ หน่วยให้บริการประชาชนที่จัดตั้งขึ้นภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวง/จังหวัด โดยนำงานบริการ
ทีห่ ลากหลายทัง้ ทีม่ แี ละไม่มคี วามเกีย่ วเนือ่ งสัมพันธ์กนั จากหลายส่วนราชการในสังกัดกระทรวง/จังหวัด มาเปิดให้บริการ
ณ จุ ด บริ ก ารเดี ย วกั น ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ใ นสถานที่ ร าชการ ทั้ ง นี้ โ ดยความร่ ว มมื อ ของส่ ว นราชการในสั ง กั ด กระทรวง
หน่วยงานสนับสนุนจากภาครัฐ หรือหน่วยงานภายในกำกับของรัฐ รวมถึงหน่วยงานภาคเอกชน ศูนย์บริการร่วมอาจ   
ให้บริการเฉพาะในเวลาราชการหรือทั้งในและนอกเวลาราชการ รวมทั้งมีการจัดระบบงาน ให้เจ้าหน้าที่จากแต่ละ   
หน่วยงานทีป่ ฏิบตั งิ าน ณ ศูนย์บริการร่วมสามารถให้บริการแทนกันได้ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้ประชาชนสามารถดำเนินการได้หลายเรือ่ ง
พร้อมกันในคราวเดียวไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสอบถาม การขอทราบข้อมูล การขออนุญาตหรือการขออนุมัติในเรื่องใดๆ
ที่เกี่ยวข้องกันแล้วแต่กรณีโดยติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์บริการร่วมเพียงแห่งเดียว
2
เคาน์เตอร์บริการประชาชน คือ ศูนย์บริการร่วมรูปแบบหนึ่งที่มีการจัดหน่วยให้บริการในลักษณะของเคาน์เตอร์หรือ      
หน่วยงานเคลือ่ นทีไ่ ปตัง้ อยูใ่ นแหล่งชุมชนทีม่ ปี ระชาชนสัญจรไปมาจำนวนมาก และสามารถให้บริการทัง้ ในและนอกเวลา  
ราชการเพื่อเพิ่มโอกาสและทางเลือกในการขอรับบริการจากภาครัฐ
3
การติดตาม การรายงาน และการประเมินผลอย่างเป็นระบบ หมายถึง ส่วนราชการ/จังหวัดต้องมีการกำหนดองค์ประกอบ
ต่างๆ ในการติดตาม การรายงานและการประเมินผลอย่างชัดเจน ได้แก่ ผูร้ บั ผิดชอบ รูปแบบการรายงานทีเ่ ป็นมาตรฐาน  
ขั้นตอนและกระบวนการดำเนินงาน  ระยะเวลาและความถี่  ระบบการสอบทานข้อมูล
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4. การนำนวัตกรรมมาพัฒนามาตรฐานคุณภาพการให้บริการ
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

• ส่วนราชการ/จังหวัด ไม่มีการกำหนด/ทบทวนนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน/แนวทางการจัดการ
และเป้าหมายในการนำนวัตกรรม 1 มาพัฒนามาตรฐานคุณภาพการให้บริการ
• ส่วนราชการ/จังหวัด มีการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน กิจกรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
งานด้านนวัตกรรมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง รวมถึงการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจน     
ในการนำนวัตกรรมมาพัฒนามาตรฐานคุณภาพการให้บริการเฉพาะในระยะสั้น เช่น การลดขั้นตอน
การให้ บ ริ ก าร การลดระยะเวลาในการให้ บ ริ ก าร และการเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล กั บ หน่ ว ยงานอื่ น          
เพื่อลดความซ้ำซ้อนของงาน / เอกสารที่ประชาชนต้องมาติดต่อ เป็นต้น อย่างชัดเจน
• หัวหน้าส่วนราชการ/จังหวัด ให้ความเห็นชอบนโยบาย กลยุทธ์ แผนงานฯ ก่อนเริ่มปีงบประมาณ
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 2 และจัดให้มี
• ส่วนราชการ/จังหวัด มีการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน กิจกรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
งานด้านนวัตกรรมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง รวมถึงการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจน     
ในการนำนวัตกรรมมาพัฒนามาตรฐานคุณภาพการให้บริการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 3 และนำไปปฏิบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้
• ส่วนราชการ/จังหวัด มีการดำเนินงานตามนโยบาย กลุยทธ์ และแผนการนำนวัตกรรมมาพัฒนา    
มาตรฐานคุณภาพการให้บริการอย่างครบถ้วน
• มีการติดตาม การรายงานผล และการประเมินผล ความสำเร็จของการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ 2
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 4 และนำไปปฏิบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์จนเกิดผลสำเร็จ ดังนี้
• ส่วนราชการ/จังหวัด สามารถบรรลุเป้าหมายการนำนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนามาตรฐานคุณภาพ
การให้บริการอย่างครบถ้วน
• ส่วนราชการ/จังหวัด ได้รับรางวัลนวัตกรรมการให้บริการในระดับดีเด่นจากสถาบันหรือหน่วยงาน
ภายในประเทศ/ต่างประเทศ
• ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในนวัตกรรมการให้บริการ ร้อยละ 90

หมายเหตุ :
1
นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเพื่อปรับปรุงผลผลิต บริการกระบวนการ หรือประสิทธิผล
ของส่วนราชการ รวมทั้งสร้างมูลค่าใหม่ให้แก่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นวัตกรรม เป็นการรับเอาความคิด กระบวนการ เทคโนโลยีหรือผลผลิต ซึง่ อาจเป็นของใหม่หรือนำมาปรับใช้ เพือ่ การใช้
งานในรูปแบบใหม่
นวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จในระดับองค์กร เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยหลายขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาและการแลกเปลี่ยนความรู้ การตัดสินใจที่จะดำเนินการ การดำเนินการประเมินผล และการเรียนรู้ แม้ว่า       
นวั ต กรรมมั ก เกี่ ย วข้ อ งกั บ เทคโนโลยี แต่ น วั ต กรรมสามารถเกิ ดได้ ใ นทุ ก กระบวนการที่ ส ำคั ญ ของส่ ว นราชการ                
ซึง่ อาจได้ประโยชน์จากการเปลีย่ นแปลง ไม่วา่ จะเป็นการปรับปรุงอย่างก้าวกระโดดหรือการเปลีย่ นแปลงแนวทาง ผลผลิต
หรือนวัตกรรม อาจรวมถึงการเปลีย่ นแปลงพืน้ ฐานของโครงสร้างองค์กรให้บรรลุงานของส่วนราชการอย่างมีประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น
2
การติดตาม การรายงาน และการประเมินผลอย่างเป็นระบบ หมายถึง ส่วนราชการ/จังหวัดต้องมีการกำหนดองค์ประกอบ
ต่างๆ ในการติดตาม การรายงานและการประเมินผลอย่างชัดเจน ได้แก่ ผูร้ บั ผิดชอบ รูปแบบการรายงานทีเ่ ป็นมาตรฐาน  
ขั้นตอนและกระบวนการดำเนินงาน  ระยะเวลาและความถี่  ระบบการสอบทานข้อมูล
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คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

5. ระบบการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิผล
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

• ส่วนราชการ/จังหวัด ไม่มกี ารกำหนดหน่วยงาน/ผูท้ ำหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ
• ส่วนราชการ/จังหวัด มีการกำหนดหน่วยงาน/ผูท้ ำหน้าทีร่ บั ผิดชอบการในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
ต่างๆ พร้อมทั้งระบุหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างครบถ้วนเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงมีการศึกษา
และการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ อย่างครบถ้วน เพื่อจัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนทั้งจากภายใน
และภายนอก
• มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนทั้งจากภายในและภายนอกอย่างครบถ้วน  
• มีการกำหนดมาตรฐานการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน อย่างครบถ้วนสมบูรณ์โดยแบ่งตามความเหมาะสม
ของประเภทข้อร้องเรียนต่างๆ เช่น ประเภทของเรือ่ งข้อร้องเรียน และช่องทางการให้บริการ รวมถึง
มีการกำหนดเป้าหมายเฉพาะในระยะสั้น
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 2 และ
• ช่องทางการรับข้อร้องเรียนมีความครบถ้วนทัง้ จากภายในและภายนอก รวมถึงมีการกำหนดมาตรฐาน
การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนอย่างครบถ้วน โดยแบ่งตามความเหมาะสมของประเภทข้อร้องเรียน
ต่างๆ เช่น ประเภทของเรื่องข้อร้องเรียน และช่องทางการให้บริการ รวมถึงมีการกำหนดเป้าหมาย
และแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนอย่างมีความชัดเจนทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
• มีระบบฐานข้อมูลในการเก็บรวบรวมสถิตกิ ารบริหารข้อร้องเรียน อย่างครบถ้วนทุกประเภทข้อร้องเรียน
• จัดให้มีช่องทางการสื่อสารมาตรฐานการจัดการข้อร้องเรียนให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่างน้อย 5 ช่องทาง โดย 2 ช่องทางกำหนดให้เป็น เว็บไซต์
และการติดประกาศ
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 3 และนำไปปฏิบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้
• ส่วนราชการ/จังหวัด มีการสื่อสารเกี่ยวกับมาตรฐานการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนให้แก่ประชาชน
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง รับทราบอย่างครบถ้วน
• มีการจัดเก็บข้อมูลผลการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ รวมถึงมีการนำข้อมูล
มาใช้เพื่อการบริหารจัดการ (ระบบ MIS และ EIS) อย่างชัดเจน
• มีการติดตาม การรายงานผล และการประเมินผล ความสำเร็จของการดำเนินงานตามมาตรฐาน    
ที่กำหนดอย่างเป็นระบบ
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 4 และนำไปปฏิบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์จนเกิดผลสำเร็จ ดังนี้
• ส่วนราชการ/จังหวัดสามารถบรรลุ เ ป้ า หมายตามมาตรฐานการแก้ ไ ขปั ญ หาข้ อ ร้ อ งเรี ย นต่างๆ
อย่างครบถ้วน
• การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนมีมาตรฐานที่อยู่ในระดับสูง (Top 3) เมื่อเทียบเคียงกับส่วนราชการ/
จังหวัดอื่นๆ (ถ้ามี)
• ผู้ร้องเรียนมีความพึงพอใจในคุณภาพการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ร้อยละ 90
• ไม่มีข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการที่เกิดจากการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนที่ไม่มีประสิทธิภาพ
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6. การพัฒนาผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการที่มีความรู้ ความสามารถ และมีใจให้บริการ (Service Mind)
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

• ส่ ว นราชการ/จั ง หวั ด ไม่ มี ก ารกำหนดหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ และคำบรรยายลั ก ษณะงาน               
สำหรับข้าราชการผูท้ ำหน้าทีร่ บั ผิดชอบการให้บริการ อย่างครบถ้วนและเป็นลายลักษณ์อกั ษรชัดเจน  
• ส่ ว นราชการ/จั ง หวั ด จั ดให้ มี ผู้ ท ำหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบการให้ บ ริ ก าร โดยมี ก ารกำหนดหน้ า ที่            
ความรับผิดชอบ และคำบรรยายลักษณะงานครบถ้วน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน  
• ส่ ว นราชการ/จั ง หวั ด มี ก ารจั ด ทำแผนการพั ฒ นาความรู้ ความสามารถ และมี ใ จให้ บ ริ ก าร           
(Service Mind) ของข้าราชการ ผูท้ ำหน้าทีใ่ นการให้บริการอย่างครบถ้วนทุกตำแหน่งเฉพาะในระยะสัน้
• หัวหน้าส่วนราชการ/จังหวัด ให้ความเห็นชอบแผนฯ ก่อนเริ่มปีงบประมาณ
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 2 และ
• ส่วนราชการ/จังหวัด มีการจัดทำแผนการพัฒนาความรู้ ความสามารถฯ1 ให้แก่ข้าราชการ             
ผูท้ ำหน้าทีใ่ นการให้บริการอย่างครบถ้วนทุกตำแหน่งทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว และเนือ้ หาของแผนฯ
มีองค์ประกอบที่ครบถ้วนสมบูรณ์
• หัวหน้าส่วนราชการ/จังหวัด ให้ความเห็นชอบแผนฯ ก่อนเริ่มปีงบประมาณ
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 3 และนำไปปฏิบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้
• ส่วนราชการ/จังหวัด จัดให้มีการติดตาม การรายงาน และการประเมินผลความสำเร็จของการ        
ดำเนินงานตามแผนฯ อย่างเป็นระบบ
• ส่วนราชการ/จังหวัด สามารถดำเนินการตามแผนการพัฒนาความรู้ ความสามารถฯ ได้อย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์
• มีการทดสอบความรู้ ความสามารถของข้าราชการผู้ทำหน้าที่ในการให้บริการ จากหลักสูตรที่ทำการ
อบรมอย่างครบถ้วน
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 4 และนำไปปฏิบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์จนเกิดผลสำเร็จ ดังนี้
• ข้าราชการผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบการให้บริการสามารถผ่านเกณฑ์ความรู้ ความสามารถฯ ครบถ้วน
ทุกตำแหน่ง
• ไม่มีความผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน อันเกิดจากความรู้ ความสามารถฯ ของผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบ
การตอบสนอง
• ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อความรู้ ความสามารถ และมีใจให้บริการ (Service Mind)
ร้อยละ 90
• ไม่มีข้อร้องเรียนจากประชาชนผู้รับบริการ ซึ่งเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการผู้ทำหน้าที่     
รับผิดชอบการให้บริการ  

หมายเหตุ :
1
แผนการพัฒนาความรู้ ความสามารถฯ ควรมีวิเคราะห์ทักษะ ความสามารถ ทัศนคติ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์
(Competency) อย่างครบถ้วน ทั้งนี้ ควรมีกระบวนการวิเคราะห์อย่างเหมาะสมโดยการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง
รวมถึง มีการวิเคราะห์ช่องว่างความสามารถ (Competency Gap) เพื่อกำหนดความต้องการฝึกอบรม (Training
Needs Assessment) และนำไปสู่การกำหนดแผนการพัฒนาความรู้ ความสามารถฯ ในระยะสั้นและระยะยาว   
อย่างถูกต้อง
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คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

4. หลักภาระรับผิดชอบ

คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)
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• เกณฑ์การพิจาณา : หลักภาระรับผิดชอบ
เกณฑ์การพิจาณา
1. การจัดทำตำแหน่งงานและคำบรรยายลักษณะงานขององค์การได้ครบถ้วน
2. การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายขององค์การสู่ระดับบุคคล
3. การจัดให้มีการบริหารจัดการด้านการควบคุมภายในที่ดี
4. การจัดให้มีการบริหารจัดการด้านการบริหารความเสี่ยงในองค์การ
5. การจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการเชื่อมโยงกับ
  ระบบแรงจูงใจและระบบการให้โทษอย่างเป็นรูปธรรม
6. การจัดให้มีกระบวนการสร้างความตระหนักในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม
  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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น้ำหนัก (ร้อยละ)
15
20
15
15
15
20

คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

• ระดับของเกณฑ์การพิจาณา : หลักภาระรับผิดชอบ
1.

การจัดทำตำแหน่งงานและคำบรรยายลักษณะงานขององค์การได้ครบถ้วน

ระดับที่ 1
ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

• ส่วนราชการ/จังหวัดไม่มีการจัดทำตำแหน่งงานและคำบรรยายลักษณะงานขององค์การ
• ส่วนราชการ/จังหวัดมีการจัดทำแผนภูมิองค์กรที่มีความสอดคล้องกับภารกิจ และกระบวนการหลัก
ในการดำเนินงานขององค์การ รวมถึงมีการจัดตั้งคณะทำงานหรือผู้รับผิดชอบจัดทำคำบรรยาย  
ลักษณะงาน และนำแผนภู มิ อ งค์ ก รมาใช้ ใ นการจั ด ทำร่ า งคำบรรยายลั ก ษณะงานได้ ค รบถ้ ว น           
ทุกตำแหน่งงาน โดยผ่านการสอบทานความถูกต้องจากผู้ครองตำแหน่ง (ในกรณีที่มีผู้ครองตำแหน่ง
หลายคนสามารถคัดเลือกตัวแทนได้) และผูบ้ งั คับบัญชาของแต่ละตำแหน่งงานทุกตำแหน่ง (อย่างน้อย
1 ระดับ)
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 2 และ
• มีการจัดทำคำบรรยายลักษณะงานครบทุกตำแหน่งงาน1 และผ่านการสอบทานความสอดคล้อง
ของขอบเขตงาน และอำนาจในการดำเนินการของตำแหน่งทั้งหมดจากคณะทำงาน และได้รับ     
การประกาศใช้อย่างเป็นทางการ
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 3 และนำไปปฏิบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้
• ส่วนราชการ/จังหวัดมีการเผยแพร่ แผนภูมอิ งค์กรและผูด้ ำรงตำแหน่งต่างๆ ในองค์กร รวมถึงมีการ   
เผยแพร่ขั้นตอนและระยะเวลาแต่ละขั้นตอนของทุกงานบริการ อย่างครบถ้วนแก่ผู้รับบริการ และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่างชัดเจน
• มีการจัดทำฐานข้อมูลเรื่องตำแหน่งงาน2
• มีการนำคำบรรยายลักษณะงานและฐานข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์3 และปรับปรุงให้มคี วามทันกาล  
อยู่เสมอ
• มีการติดตาม สอบทาน และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งงานที่กำหนดอย่างเป็นระบบ
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 4 และนำไปปฏิบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์จนเกิดผลสำเร็จ ดังนี้
• ผลการสอบทานไม่มีข้อร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่อันเกิดจากการจัดทำแผนภูมิองค์กร รวมถึง
ขั้นตอนและระยะเวลาแต่ละขั้นตอน
• ผลการสอบทานไม่มขี อ้ ร้องเรียนเกีย่ วกับการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการทุกระดับอันเกิดจากการจัดทำ
ตำแหน่งงานและคำบรรยายลักษณะงาน

หมายเหตุ :
1
ความครบถ้วนขององค์ประกอบคำบรรยายลักษณะงานได้แก่ 1. ระบุชอ่ื ตำแหน่ง และข้อมูลเกีย่ วกับตำแหน่งในโครงสร้าง
การบริหาร 2. ระบุวตั ถุประสงค์ ขอบเขตงานทีช่ ดั เจนสำหรับแต่ละตำแหน่ง 3. ระบุคณ
ุ สมบัตพิ น้ื ฐาน (Job Specification)    
ในการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละตำแหน่ง 4. ระบุถึงอำนาจในการตัดสินใจ หรืออำนาจในการดำเนินการแต่ละตำแหน่ง และ
5. ระบุถึงสังกัด สายการบังคับบัญชา และการรายงาน
2
การจัดทำฐานข้อมูลเรื่องตำแหน่งงาน [ข้อมูลรายบุคคล] ประกอบด้วย : 1) ประวัติพื้นฐาน(Demographic) เช่น ที่อยู่
อายุ การศึกษา  รายได้ ฯลฯ  2) ประวัติการฝึกอบรมดูงาน  และ 3) ประวัติการเลื่อนขั้น ความดีความชอบ
3
การนำคำบรรยายลักษณะงานและฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ดังนี้  
1.การวิเคราะห์ทกั ษะ ความสามารถ ทัศนคติ และพฤติกรรม ทีพ่ งึ ประสงค์ในแต่ละตำแหน่ง (Competency)
2.การจัดทำแผนการพัฒนาฝึกอบรม (Training Road Map) และการจัดทำแผนที่ความก้าวหน้าในอาชีพ (Career
Development)
3.การวิเคราะห์และจัดทำแผนสรุปอัตรากำลังที่ต้องการ (Demand Side) ในแต่ละปีงบประมาณ
4.การกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินค่างาน และมีการประเมินค่างานตามหลักเกณฑ์ทก่ี ำหนด (Job Evaluation)
5.การกำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลที่มีความสอดคล้องกับมาตรฐานตำแหน่งงานและนำไปใช้ในการประเมินผล        
การปฏิบัติราชการ
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2. การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายขององค์การสู่ระดับบุคคล
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

• ส่วนราชการ/จังหวัดไม่มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายขององค์การสู่ระดับบุคคล
• ส่วนราชการ/จังหวัดมีการจัดทำแผนการจัดระบบการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์การ
ลงสู่ระดับบุคคล 1 อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 2 และ
• มี ก ารถ่ า ยทอดตั ว ชี้ วั ด และเป้ า หมายขององค์ ก ารลงสู่ ร ะดั บ บุ ค คลได้ ค รบทุ ก สำนั ก /กอง หรื อ               
ทุกส่วนราชการประจำจังหวัดทั้งในแนวตั้ง (Vertical Alignment) และในแนวนอน (Horizontal
Alignment) 2 และมีการจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรในทุกระดับ    
ที่มีการถ่ายทอดตัวชี้วัด
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 3 และนำไปปฏิบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้
• มีการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรทั่วทั้งองค์การเพื่อรับทราบและเข้าใจในบทบาท       
หน้าที่ของตนเองต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์การ
• มีการติดตาม รายงาน และประเมินผลการปฏิบตั งิ านอย่างเป็นระบบ 3 เพือ่ ให้องค์การบรรลุเป้าหมาย
ที่กำหนดไว้
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 4 และนำไปปฏิบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์จนเกิดผลสำเร็จ ดังนี้
• แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจำปี ง บประมาณของส่ ว นราชการ/จั ง หวั ด บรรลุ เ ป้ า หมายได้ ค รบถ้ ว น        
ทุกตัวชี้วัด
• ผลการปฏิ บั ติ ร าชการตามคำรั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการประจำปี ง บประมาณของส่ ว นราชการ/
จังหวัดดีกว่าเป้าหมายมาก
• ผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการทุกคนบรรลุเป้าหมายทุกตัวชี้วัดในระดับบุคคล

หมายเหตุ :
1
แผนการจัดระบบการถ่ายทอดตัวชีว้ ดั และเป้าหมายระดับองค์การ หมายถึง การจัดทำแผนทีย่ ทุ ธศาสตร์ (Strategy map)
ระดับองค์การ และแสดงให้เห็นถึงการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายลงสู่ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล
2
การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายในแนวตั้ง (Vertical Alignment) หมายถึง การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายจากบน
ลงล่าง (Goal-cascading Method) โดยเป็นการถ่ายทอดจากระดับสูงของส่วนราชการ/จังหวัดไปสู่ระดับต่างๆ
ในส่วนราชการ/จังหวัด สำหรับการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายในแนวนอน (Horizontal Alignment) หมายถึง
การถ่ายทอดตัวชี้วัดระหว่าง หน่วยต่างๆ ภายในองค์การและระหว่างตำแหน่งงานภายในหน่วยงานเพื่อให้เกิดความ    
เป็น ธรรมระหว่างหน่วยงาน และช่วยให้เป้าหมายหลักขององค์การมีโอกาสบรรลุเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น เช่น ตัวชี้วัด      
ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ซึ่งส่วนราชการ/จังหวัดกำหนดเป้าหมายระดับความพึงพอใจของ         
ผู้รับ บริการที่ร้อยละ 85 ดังนั้นแต่ละหน่วยงานจะต้องร่วมกันในการรักษาระดับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน  
ตนเอง เพื่อให้ในภาพรวม ของส่วนราชการ/จังหวัดมีร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับผิดชอบตามเป้าหมาย
ที่ส่วนราชการ/จังหวัดได้กำหนดไว้ เป็นต้น
3
มีการติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยจัดให้มีระบบการรายงานผลการดำเนินงานของส่วนราชการ/
จังหวัดอย่างสม่ำเสมอ ครบถ้วน มีคุณภาพ โดยมีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้
รวมถึ ง การวิ เ คราะห์ ปั ญ หา/อุ ป สรรคในการดำเนิ น การที่ ต้ อ งแก้ ไ ขและปรั บ ปรุ ง เพื่ อให้ ก ารดำเนิ น งานบรรลุ ต าม            
เป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ และนำเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ/จังหวัดอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส
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คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

3. การจัดให้มีการบริหารจัดการด้านการควบคุมภายในที่ดี
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

• ส่วนราชการ/จังหวัดไม่มีการจัดวางระบบควบคุมภายใน
• ส่วนราชการ/จังหวัดมีการแต่งตั้งคณะทำงานหรือผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนและมีการกำหนดขอบเขต
หน้าที่ และอำนาจของคณะทำงานอย่างครบถ้วนโดยมีการลงนามอนุมัติของหัวหน้าหน่วยราชการ
เป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่ทั้งภายในหน่วยงานราชการอย่างทั่วถึง
• มีการจัดทำแผนการควบคุมภายในประจำปี และแผนควบคุมภายในระยะยาว โดยมีการลงนาม       
อนุมัติจากหัวหน้าหน่วยราชการเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการเผยแพร่แผนงานดังกล่าวทั้งภายใน
หน่วยงานราชการอย่างทั่วถึง
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 2 และ
• มีการจัดวางระบบควบคุมภายในตามมาตรฐานในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย
การกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 25411 โดยทุกองค์ประกอบต้องมีความครบถ้วนสมบูรณ์
ได้แก่
- การจัดให้องค์กรมีสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่ครบถ้วนเพียงพอ
- การประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment)  และการควบคุมภายในตามฐานความเสีย่ ง
ที่ระบุ (Risk - Based Internal Control)
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 3 และนำไปปฏิบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้
• จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการวางระบบควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กร และจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในแก่ทุกส่วนงาน และแนวทางการประเมินการควบคุม
ภายในตามระเบียบ ค.ต.ง. ข้อ 6.2 2
• การดำเนินการตามกิจกรรมการควบคุม (Control  Activities) 3 ได้แก่ การสอบทานงาน การดูแล
ป้องกันทรัพย์สิน ได้ครบถ้วนสมบูรณ์
• การควบคุมสารสนเทศและการสื่อสาร (Information  and  Communications) 4 ได้ครบถ้วน
สมบูรณ์
• การติดตามประเมินผล   (Monitoring) โดยมีการจัดทำรายงานตามระเบียบ ค.ต.ง. ข้อ 6.
และจั ด ส่ ง รายงานให้ สตง. ตามกำหนดเวลา (ภายใน 90 วัน หลังจากสิ้นปีงบประมาณ)
และการประเมินการควบคุม อย่างเป็นอิสระ (Independent Assessment : IA) โดยผูต้ รวจสอบ     
ภายในหรือผูต้ รวจสอบภายนอก
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 4 และนำไปปฏิบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์จนเกิดผลสำเร็จ ดังนี้
• รายงานการควบคุมผ่านการตรวจสอบจาก ส.ต.ง. และ ค.ต.ป. โดยไม่มขี อ้ เสนอแนะอย่างมีนยั สำคัญ
• ไม่มีเรื่องทุจริต หรือเรื่องร้องเรียนด้านทุจริตในหน่วยงานราชการ
• ไม่มีกรณีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตน
• ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของข้าราชการทุกระดับ
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หมายเหตุ :
1
มาตรฐานการวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน  
การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 โดยกำหนดให้ส่วนราชการและจังหวัดจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยอย่างน้อย
ต้องแสดงข้อมูล ดังนี้
(1) สรุปภารกิจและวัตถุประสงค์การดำเนินงานทีส่ ำคัญในระดับส่วนราชการ ระดับจังหวัด และระดับกิจกรรม
(2) ข้อมูลเกีย่ วกับสภาพแวดล้อมการควบคุม โดยเฉพาะเกีย่ วกับความซือ่ สัตย์และจริยธรรมของผูบ้ ริหารระดับสูง
และบุคลากรในหน่วยรับตรวจ
(3)  ความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
(4)  ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่สำคัญตาม (3)
(5)  ผู้รับผิดชอบประเมินระบบการควบคุมภายใน  และวิธีการติดตามประเมินผล
ทั้งนี้มาตรฐานการควบคุมภายในประกอบด้วยองค์ประกอบ  5  ประการ  ได้แก่ (1)  สภาพแวดล้อม ของการควบคุม  
(Control Environment)  (2)  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) (3)  กิจกรรมการควบคุม  (Control  
Activities) (4) สารสนเทศและการสื่อสาร  (Information  and  Communications) และ (5)  การติดตามประเมินผล  
(Monitoring) โดยที่การจัดให้องค์กรมีสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่ครบถ้วนเพียงพอ พิจารณาจากการจัดทำคูม่ อื
จรรยาของข้าราชการ / ระบบการควบคุมและ/หรือการตรวจสอบ เกี่ยวกับการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบขององค์กร ได้แก่
ระบบข้อร้องเรียน และการสอบทานหรือการตรวจสอบ การปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ   ข้อบังคับขององค์กรและ    
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ / การแบ่งแยกหน้าที่ /การกระจายอำนาจ/การมอบหมายอำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ให้แก่บุคลากรในแต่ละตำแหน่งอย่างเหมาะสม / การกำหนดขอบเขตระดับของอำนาจในการ อนุมัติที่ชัดเจน                
เป็นลายลักษณ์อักษรและสื่อสารให้ข้าราชการทราบทั้งองค์กร และบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง
กับการควบคุมภายใน
2
แนวทางการประเมินการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ข้อ 6 ให้หวั หน้าส่วนราชการและจังหวัดรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล  และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายใน
เก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ หรือ ปีปฏิทิน แล้วแต่กรณี เว้นแต่การรายงานครั้งแรกให้กระทำภายใน               
สองร้อยสีส่ บิ วันนับจากวันวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ  โดยมีรายละเอียด  ดังนี  
้ (1) ระบบการควบคุมภายในทีอ่ ยู่
มีมาตรฐานตามระเบียบหรือไม่ (2) รายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุม            
ภายในในการบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายที่ ก ำหนด รวมทั้ ง ข้ อ สรุ ป ผลการประเมิ น แต่ ล ะองค์ ป ระกอบของ             
การควบคุมภายใน และ (3) จุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในพร้อมข้อเสนอแนะแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
3
  การดำเนินการตามกิจกรรมการควบคุม พิจารณาจาก
(1) ผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหารระดับรอง มีการสอบทานรายงานทางการเงินและไม่ใช่การเงินอย่างน้อย        
เป็นรายไตรมาส
(2) มีการจำกัดการเข้าถึงทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงและการดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุมและเพียงพอ เช่น
กำหนดระดับข้าราชการที่เข้าถึง เป็นต้น
(3) มีการจัดทำทะเบียน/ตรวจนับทรัพย์สนิ 1 ครัง้ ต่อปี โดยตรวจนับแล้วเสร็จและการกระทบยอดไม่มสี ว่ นต่าง
(4) มีการจัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินสด เช่น เงินสดรับจากการชำระหนี้เท่ากับเงินสดรับในทะเบียน
(5) มีการจัดทำ/สอบทานคู่มือการปฏิบัติงานในระบบงานที่สำคัญครบถ้วนทุกระบบ
4
การควบคุมสารสนเทศและการสื่อสาร (Information  and  Communications) ประกอบด้วย
- การควบคุ ม ทั่ วไป ประกอบด้ ว ย 1.โครงสร้ า งและการแบ่ ง แยกหน้ า ที่ 2. การควบคุ ม ประมวลผล                   
3. การจัดหาระบบสารสนเทศ และ 4. การรักษาความปลอดภัย
- การควบคุมเฉพาะระบบงาน ประกอบด้วย 1.การควบคุมข้อมูลนำเข้า   2. การควบคุมประมวลผล
และบันทึกรายการ และ 3. การควบคุมผลลัพธ์
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คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

4. การจัดให้มีการบริหารจัดการด้านการบริหารความเสี่ยงในองค์การ
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

• ส่วนราชการ/จังหวัด ไม่มีการบริหารจัดการความเสี่ยง
• ส่วนราชการ/จังหวัด มีการกำหนดผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยง
ขององค์การอย่างเป็นทางการ พร้อมอำนาจหน้าทีอ่ ย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อกั ษร และมีการประชุม
หารือร่วมกันอย่างเป็นทางการ เพือ่ จัดให้มกี ระบวนการจัดทำ/ทบทวนแผนบริหารความเสีย่ งในองค์การ
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 2 และ
• ส่วนราชการ/จังหวัด มีองค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยงที่ดีครบถ้วน ได้แก่
1) มีการกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ขอบเขตของการดำเนินงาน ระยะเวลาและกิจกรรม     
ในการดำเนินการ รวมถึงการกำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน  
2) มีการระบุ/บ่งชี้ความเสี่ยงขององค์กร 1  เป็นการพิจารณาว่ามีความเสี่ยงใดบ้างที่เกี่ยวข้อง
กับการดำเนินกิจการขององค์การ เช่น ความเสี่ยงทางการเงิน หรือความเสี่ยงด้านการ    
ดำเนินงาน อาจประกอบไปด้วย ความเสี่ยงด้านการบริหารและการจัดการ  เป็นต้น
3) มี ก ารระบุ ถึ ง ระดั บ ความเสี ย หายที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ได้ จ ากความเสี่ ย งแต่ ล ะประเภท          
(ระดับความเสียหาย = ระดับของความรุนแรง x โอกาสของการเกิดความเสี่ยง) และ
มีการจัดลำดับความเสี่ยงจากผลการ วิเคราะห์ความเสียหายข้างต้น
4)  มีการกำหนด/คัดเลือกวิธกี ารจัดการต่อความเสีย่ งทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2)  โดยพิจารณาถึงผลกระทบ  
และโอกาสที่จะเกิดค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของ
ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (Residual Risk) ขององค์กร
• มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีขององค์กร 2
• มีการจัดทำคู่มือหรือแนวทางบริหารความเสี่ยงที่มีองค์ประกอบครบถ้วน 3
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 3 และนำไปปฏิบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้
• หัวหน้าส่วนราชการ/จังหวัด จัดให้มีการถ่ายทอดและสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร    
ความเสี่ยงในองค์การแก่ข้าราชการทุกระดับและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนสมบูรณ์  
• มีการเผยแพร่คู่มือการบริหารความเสี่ยงแก่บุคลากรทุกระดับ
• ดำเนินกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีได้ครบถ้วนทุกกิจกรรม/โครงการ  
• มีการดำเนินงานเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปในระยะยาวหรือปลูกฝังอยู่ในองค์กร  เช่น
   - พัฒนาแนวคิดจากโครงการนำร่องเพื่อกำหนดเป็นแผนงานหลักในการบริหารความเสี่ยง                 
ในภาพรวมขององค์กร
- กำหนดการบริหารความเสี่ยงให้เป็นนโยบาย/กลยุทธ์หนึ่งขององค์กร
- การพัฒนาบุคลากรในองค์กรด้านการบริหารความเสี่ยง
• มีกระบวนการในการสอบถามถึงความตระหนักของบุคลากรในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
• มีการติดตาม รายงาน และประเมินผลการบริหารความเสี่ยง การดำเนินการตามมาตรการจัดการ
ความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้พร้อมทั้งนำเสนอแก่หัวหน้าส่วนราชการอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส  
• มีการทบทวนการบริหารความเสีย่ งสม่ำเสมอและทำการปรับปรุงเมือ่ จำเป็น เช่น ควรมีการปรับปรุง    
แผนการบริหารความเสี่ ย งตามสภาพแวดล้ อ มที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป หรื อในกรณี ที่ ผ ลการบริหาร            
ความเสีย่ งไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีก่ ำหนด ได้แก่ การกำหนดนโยบาย โครงสร้าง และความรับผิดชอบ
การพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ดีและสอดคล้องกับประเด็นปัญหา/อุปสรรคที่ผ่านมา      
และมีการพัฒนาอบรมรวมทั้งมีการสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 4 และนำไปปฏิบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์จนเกิดผลสำเร็จ ดังนี้
• ผลการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง เป็ น ไปตามแผนหรื อ เป้ า หมายที่ ก ำหนดไว้ ใ นแผนฯ
ทุกปัจจัยเสี่ยง  
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หมายเหตุ :
1
การระบุ/บ่งชี้ความเสี่ยงขององค์กร กำหนดให้แยกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงด้าน
การปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ (Compliance Risk) (S-O-F-C)  หรือความเสีย่ งด้านอืน่ ๆ เช่น ความเสีย่ งจากเหตุการณ์ภายนอก
(Event Risk) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
2
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีขององค์กร ต้องประกอบด้วย
1. การกำหนดความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ในลักษณะของระดับที่เป็นเป้าหมาย(ค่าเดียว) หรือช่วง (Risk     
Appetite) และการกำหนดช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยง ที่องค์กรยอมรับได้นั้น (Risk Tolerance)
โดยการระบุ Risk Appetite/Risk Tolerance ดังกล่าว ต้องครอบคลุมความเสี่ยงทุกด้านโดยสามารถระบุ
ได้ว่าเป็น Strategic Risk/Operational Risk/ Financial Risk  และ Compliance Risk  (S-O-F-C)     
โดย Risk Appetite และ Risk Tolerance ที่กำหนด จะต้องแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง/ความสอดคล้อง
กับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างชัดเจน โดยที่
1) ความเสี่ยงที่ยอมรับได้  (Risk Appetite) หมายถึง ประเภทและเกณฑ์ของความเสี่ยงที่องค์กร
จะยอมรับได้ เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายซึ่งความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่องค์กรจะกำหนดนั้น       
จะระบุเป็นเป้าหมายค่าเดียวหรือระบุเป็นช่วงก็ได้ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละปัจจัยเสี่ยง
2) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) หมายถึง ระดับความเบี่ยงเบนจากเกณฑ์หรือ      
ประเภทของความเสี่ ย งที่ ย อมรั บได้ ซึ่ ง ทำให้ อ งค์ ก รมั่ นใจได้ ว่ า องค์ ก รได้ ด ำเนิ น การบริ ห าร             
ความเสี่ยงอยู่ภายในเกณฑ์ที่ยอมรับได้
2. เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง
3. ขั้นตอนการดำเนินงาน
4. ระยะเวลา
5. ผู้รับผิดชอบ
3
คู่มือหรือแนวทางบริหารความเสี่ยง จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรในองค์การได้รับรู้และถือปฏิบัติเพื่อป้องกัน      
หรือลดความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดจากการดำเนินงานในปีงบประมาณนัน้ ๆ ซึง่ ประกอบด้วย 1.โครงสร้างของการบริหารความเสีย่ ง
ขององค์กร 2. นโยบาย วัตถุประสงค์ ขอบเขตการดำเนินงาน ระยะเวลาและกิจกรรมในการดำเนินการรวมทัง้ การกำหนด
ผูร้ บั ผิดชอบในการดำเนินงาน 3. การระบุความเสีย่ งขององค์กร 4. การระบุถงึ ระดับความเสียหายทีอ่ าจเกิดจากความเสีย่ ง  
แต่ละประเภท 5. การกำหนด/คัดเลือกวิธกี ารจัดการต่อความเสีย่ งทีร่ ะบุไว้ โดยพิจารณาถึงผลกระทบและโอกาสทีจ่ ะเกิด   
และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของความเสี่ยงที่เหลือขององค์กร และ 6.การทำรายงานการบริหารความเสี่ยง            
และการประเมินผลของการบริหารความเสี่ยง
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คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

5. การจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการเชื่อมโยงกับระบบแรงจูงใจและ
ระบบการให้โทษอย่างเป็นรูปธรรม
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

• ส่วนราชการ/จังหวัดไม่มีระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
• ส่วนราชการ/จังหวัดมีการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลระดับสำนัก/กองและส่วนราชการประจำ    
จังหวัดและหลักเกณฑ์การประเมินผลระดับบุคคล1 พร้อมทั้งมีการจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติงาน   
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรในทุกระดับ
• มี ก ารจั ด ตั้ ง คณะทำงาน/ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการกำหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารเชื่ อ มโยงระบบแรงจู งใจ
และระบบให้โทษ แต่ยังไม่มีการนำมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 2 และ
• ส่วนราชการ/จังหวัดมีการกำหนดหลักเกณฑ์การเชือ่ มโยงระบบแรงจูงใจและระบบให้โทษอย่างชัดเจน
เป็นรูปธรรม พร้อมทั้งมีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการ
• มีระบบข้อมูลเพือ่ การปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับการประเมินผลการดำเนินงาน 2  และ ผลตอบแทน สวัสดิการ
สิทธิประโยชน์ 3 โดยเป็นข้อมูลทีม่ วี ตั ถุประสงค์การนำไปใช้ในการบันทึกและตรวจสอบผลการประเมิน
ทีเ่ หมาะสมกับลักษณะงานเพือ่ นำไปใช้ตรวจสอบ พิจารณาการให้รางวัล การให้แรงจูงใจ การพัฒนา
แก้ไข
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 3 และนำไปปฏิบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้
• จัดให้มีกระบวนการติดตามผลการดำเนินงานระหว่างปี เช่น รายงานผลการประเมินรายไตรมาส
รายครึง่ ปี เป็นต้น และต้องมีการแจ้งผลการประเมินให้กบั ผูถ้ กู ประเมินรับทราบเพือ่ การนำผลประเมิน
มาตรวจสอบ และปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
• มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น/ทำความเข้าใจในผลการประเมินระหว่างผู้ถูกประเมินและผู้บังคับ
บัญชาที่รับผิดชอบในการประเมิน ทั้งก่อนและหลังการประเมิน
• บุคลากรในองค์การทุกระดับได้รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการโดยมีหลักเกณฑ์ชัดเจนครบถ้วน
ทุกคน
• มีการนำผลการประเมินรายบุคคล มาใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร/ ทีมงาน
/หน่วยงานอย่างชัดเจน เช่น การนำผลการดำเนินงานมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายเพือ่ การปรับปรุงงาน
การนำผลการดำเนินงานมาเปรียบเทียบกันและกันเพื่อการหาจุดเด่นจุดด้อยในแต่ละหน่วยงาน รวม
ทั้ง ต้ อ งมี ก ารกำหนดมาตรการในการดำเนิ น การกั บ ผู้ท่ีไ ม่ มีผ ลงาน ตลอดจนมี ก ารจั ด การกั บ       
ผลการปฏิบัติงานที่ไม่ได้คุณภาพ เป็นต้น
• มีการเชื่อมโยงระหว่างผลการประเมินของบุคลากรกับระบบแรงจูงใจอย่างเป็นรูปธรรม เช่น
การปรับเลื่อนตำแหน่ง การปรับเพิ่มเงินเดือนของข้าราชการ การปรับเพิ่มผลตอบแทนจูงใจ
(สิ่งที่ไม่ใช่ตัวเงิน)
• มีการเชื่อมโยงระหว่างผลการประเมินของบุคลากรกับระบบให้โทษอย่างเป็นรูปธรรม
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 4 และนำไปปฏิบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์จนเกิดผลสำเร็จ ดังนี้
• ไม่มีข้อร้องเรียน หรือความไม่พึงพอใจเกี่ยวกับระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ         
และการเชื่อมโยงกับระบบแรงจูงใจและระบบการให้โทษ
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หมายเหตุ :
1
หลักเกณฑ์การประเมินผลระดับบุคคล พิจารณาจาก ความสอดคล้องของตัวชี้วัดระดับบุคคลกับภารกิจและผลผลิตหลัก
ของตำแหน่งงานนัน้ ในกรณีทต่ี ำแหน่งนัน้ มีมาตรฐานงาน หรือตัวชีว้ ดั ระดับบุคคลสอดคล้องมาตรฐานงาน (Job Standard)
ที่กำหนด นอกจากนี้ ตัวชี้วัดระดับบุคคลต้องเชื่อมโยงกับกลยุทธ์องค์กร โดยถ่ายทอดกลยุทธ์องค์กรสู่ระดับบุคคล
2
ระบบข้อมูลเพื่อการปฏิบัติการเกี่ยวกับการประเมินผลการดำเนินงาน ตัวอย่างเช่น
- ข้อมูลรายบุคคลในด้านของ การป่วย ลา สาย ขาด ของข้าราชการ
- ข้อมูลประวัติการทำงาน
- ข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานในอดีตของข้าราชการ
- ข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดรายบุคคล  เป็นต้น  
3
ระบบข้อมูลเพื่อการปฏิบัติการเกี่ยวกับผลตอบแทน สวัสดิการ สิทธิประโยชน์  ตัวอย่างเช่น
- ข้อมูลผลตอบแทน สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ ของข้าราชการแต่ละคน
- ข้อมูลการให้ผลตอบแทนของข้าราชการเปรียบเทียบผลการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการ
- ข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบทางด้านผลตอบแทน สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์ เป็นต้น
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คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

6. การจัดให้มีกระบวนการสร้างความตระหนักในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

• ส่ ว นราชการ/จั ง หวั ดไม่ มี ก ระบวนการสร้ า งความตระหนั กในเรื่ อ งความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม        
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• ส่วนราชการ/จังหวัด มีการกำหนดผูร้ บั ผิดชอบ พร้อมอำนาจหน้าทีอ่ ย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อกั ษร    
และมีการประชุมหารือร่วมกันอย่างเป็นทางการ เพือ่ กำหนดนโยบายและแผนความรับผิดชอบต่อสังคม
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งระยะยาว (4 ปี) และระยะสั้น (แผนปฏิบัติการประจำปี) โดยมีกระบวน
การวิเคราะห์และกำหนดกลุ่มผู้รับบริการ1 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย2 ตามพันธกิจหลัก มีการศึกษา/
วิเคราะห์ผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ
• จัดให้มีกระบวนการในการจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม3 เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ปฏิบัติงาน  
มีส่วนร่วมในการจัดทำแผน
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 2 และ
• ส่วนราชการ/จังหวัดมีการกำหนดนโยบายและจัดทำแผนความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้   
ส่วนเสีย ทั้งในระยะยาว (4 ปี) และระยะสั้น (แผนปฏิบัติการประจำปี)   ได้ครบถ้วนทุกด้าน4
รวมถึงแผนงานมีเนื้อหาและองค์ ป ระกอบสำคั ญ ครบถ้ ว นสมบู ร ณ์ 5 และหั ว หน้ า ส่ ว นราชการ             
ให้ความเห็นชอบก่อนเริ่มปีงบประมาณ
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 3 และนำไปปฏิบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้
• หัวหน้าส่วนราชการ/จังหวัด จัดให้มีการถ่ายทอดนโยบายและสื่อสารสร้างความเข้าใจ6 เกี่ยวกับ
นโยบายและแผนความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย แก่ ข้ า ราชการทุ ก ระดั บ                
เพื่อให้สามารถนำแผนปฏิบัติการประจำปีไปปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
• ส่วนราชการ/จังหวัด มีการดำเนินการตามแผนความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประจำปีได้ครบถ้วนทุกกิจกรรม
• ส่วนราชการ/จังหวัด จัดให้มกี ารติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานผลความสำเร็จของการดำเนิน
งานตามแผนความรับผิดชอบต่อสังคม และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย อย่างเป็นระบบ 7 พร้อมทัง้ นำเสนอแก่   
หัวหน้าส่วนราชการอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส
• ส่วนราชการ/จังหวัดมีการเปิดเผยข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นการปฏิบัติตามแนวทางด้านการแสดง          
ความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ข้าราชการ ชุมชน ลูกค้า และประชาชนทั่วไปตั้งแต่กระบวนการคิดค้น
และการออกแบบการดำเนินงานไปจนถึงการมีส่วนร่วมในผลลัพธ์จากการดำเนินงาน หรือเป็น        
การดำเนินงานที่ร่วมกันระหว่างหลายหน่วยงาน และมีการแบ่งสรรทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินงาน
ร่วมกัน
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 4 และนำไปปฏิบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์จนเกิดผลสำเร็จ ดังนี้
• ผู้บริหารและข้าราชการทุกระดับในองค์การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้าน        
ความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ครบถ้วนทุกคน
• ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนความรับผิดชอบต่อสังคมและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียบรรลุเป้าหมาย
ทุกกิจกรรม/ตัวชี้วัด
• ไม่มกี รณีพพิ าทและประเด็นปัญหาในเชิงความรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
จากการปฏิบัติราชการ
• ส่วนราชการ/จังหวัดได้รับรางวัลความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
จากหน่วยงานหรือสถาบันภายนอก
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หมายเหตุ :
1
ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและจังหวัดโดยตรง หรือผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ รวมถึง    
ผู้รับบริการที่เป็นส่วนราชการด้วย
2
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย หมายถึง ผูร้ บั บริการของผูร้ บั บริการของส่วนราชการ หรือ ผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบทัง้ ทางบวกและทางลบ
ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม จากการดำเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชน ชุมชนในท้องถิน่ บุคคลากรในส่วนราชการ
ผู้ส่งมอบงาน รวมทั้งผู้รับบริการ
3
กระบวนการในการจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ได้แก่ การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็น           
การมอบหมายให้มีคณะทำงานหรือผู้รับผิดชอบเป็นการเฉพาะและทำหน้าที่กลั่นกรองแผนเบื้องต้น
4
การกำหนดนโยบายและแผนความรับผิดชอบ ควรประกอบด้วยอย่างน้อย 4 ด้าน คือ 1. ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม
2. ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  3. ด้านองค์การ และ 4. ด้านผู้ปฏิบัติงาน
5
องค์ประกอบของแผนความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระยะยาว ประกอบด้วย 1. สรุปผลการวิเคราะห์
การดำเนินงานในอดีตถึงปัจจุบันเกี่ยวกับภาวะความรับผิดชอบของส่วนราชการและจังหวัด  2. นโยบาย 3. ยุทธศาสตร์
/ เป้าประสงค์ 4. ตัวชี้วัด / เป้าหมายในแต่ละปี 5. แผนงาน/โครงการ (initiatives) 6. ผู้รับผิดชอบองค์ประกอบ      
ของแผนความรับผิดชอบต่อสังคมและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียระยะสัน้ (แผนปฏิบตั กิ ารประจำปี) ประกอบด้วย 1. ยุทธศาสตร์
/เป้าประสงค์ 2. แผนงาน/โครงการ 3. เป้าหมาย   4. ขั้นตอนการดำเนินงาน 5. ระยะเวลา   6. งบประมาณ            
7. ผูร้ บั ผิดชอบ ทัง้ นี้ แผนการดำเนินงานทัง้ ระยะยาวและระยะสัน้ ดังกล่าว ควรมีความชัดเจน มีคณ
ุ ภาพ และสอดคล้อง
ไปกับการดำเนินภารกิจหลักของส่วนราชการ/จังหวัด รวมถึงต้องมีความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการ 4 ปี
กฎหมาย/หลักการที่เป็นที่ยอมรับ และเป้าประสงค์ของส่วนราชการต้นสังกัดอย่างครบถ้วน
6
สามารถแสดงให้เห็นถึงวิธีการหรือช่องทางที่ใช้ในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรในองค์การ เช่น
การจัดประชุม การทำหนังสือเวียน การติดประกาศ การเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น
7
การติดตาม ประเมินผล และรายงานผลความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนฯ อย่างเป็นระบบ หมายถึง                 
มีการติดตามการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเป็นรายไตรมาส มีการจัดทำรายงานหรือสรุปผลการดำเนินงาน  
ทีเ่ ป็นมาตรฐาน  โดยในรายงานต้องมีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย พร้อมทัง้ ระบุสาเหตุ ปัญหาอุปสรรค
ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการแก้ไขที่ชัดเจนและมีการเผยแพร่ทั้งภายใน/ภายนอกองค์กร
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คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

5. หลักความโปร่งใส

คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)
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• เกณฑ์การพิจารณา : หลักความโปร่งใส
เกณฑ์การพิจาณา
1.
2.
3.
4.
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การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ระบบการตรวจสอบภายในที่ครบถ้วน
การร่วมตรวจสอบของสมาคมวิชาชีพ/สื่อมวลชนในโครงการต่างๆ
การดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ครบถ้วน

น้ำหนัก (ร้อยละ)
30
30
15
25

คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

• ระดับของเกณฑ์การพิจารณา : หลักความโปร่งใส
1. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

• ไม่ มี ก ารจั ดให้ มี ช่ อ งทางการเปิ ด เผยและให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสารแก่ ข้ า ราชการ ประชาชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1 ของส่วนราชการ/จังหวัด
• จัดให้มีผู้ดูแลรับผิดชอบงานด้านการเปิดเผยและให้บริการข้อมูลข่าวสาร โดยการกำหนดหน้าที่        
ความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน และมีการสำรวจและสรุปความต้องการของข้าราชการ
ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร และช่องทางการเปิดเผยและ        
ให้บริการข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายอย่างครบถ้วนทุกกลุ่ม
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 2 และ
• จัดให้มชี อ่ งทางการเปิดเผยและให้บริการข้อมูลข่าวสารทีข่ า้ ราชการ ประชาชนและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยมีความหลากหลายอย่างน้อย 5 ช่องทาง2 โดย 2 ช่องทางกำหนด  
ให้เป็นเว็ปไซต์ และการติดประกาศ
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 3 และนำไปปฏิบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้
• เปิดเผยและให้บริการข้อมูลข่าวสารทีถ่ กู ต้อง เชือ่ ถือได้ และทันกาลอย่างน้อย 15 หัวข้อ3 ผ่านช่องทาง
ต่างๆ4
• ส่วนราชการ/จังหวัด ติดตาม และประเมินผลสำเร็จในการเปิดเผยและให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่
ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นระบบและมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน จัดทำเป็น    
รายงานนำเสนอแก่หัวหน้าส่วนราชการ/จังหวัดอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส
• ส่วนราชการ/จังหวัดปรับปรุงและแก้ไขการเปิดเผยและให้บริการข้อมูลข่าวสารจากผลสรุปการติดตาม
และประเมินผล เพื่อให้การเปิดเผยและให้บริการข้อมูลบรรลุผลสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 4 และนำไปปฏิบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์จนเกิดผลสำเร็จ ดังนี้
• ร้อยละ 90 ของประชาชนในพื้นที่ที่ส่วนราชการ/จังหวัดกำกับดูแลและให้บริการที่ได้รับข้อมูล   
ข่าวสารจากส่วนราชการ/จังหวัดอย่างครบถ้วนและเพียงพอ
• ร้อยละ 100 ของการสอบถามข้อมูลข่าวสารที่ส่วนราชการ/จังหวัดสามารถตอบกลับได้ภายใน        
15 วัน เมื่อเทียบกับจำนวนครั้งการสอบถามข้อมูลทั้งหมดของส่วนราชการ/จังหวัด
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หมายเหตุ :
1

2

3

4

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม จากการดำเนินการ
ของส่วนราชการ เช่น ประชาชน ชุมชนในท้องถิน่ บุคลากรในส่วนราชการ ผู้ส่งมอบงาน รวมทัง้ ผู้รับบริการซึง่ หมายถึง
ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและจังหวัดโดยตรง หรือผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ รวมถึงผู้รับบริการที่เป็น        
ส่วนราชการด้วย
ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบด้วย 1. เอกสารสิ่งพิมพ์ 2. แผ่นพับ 3. จดหมายข่าว 4. แผนผังขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 5. ติดประกาศต่างๆ 6. เว็บไซต์ 7. การจัดทำ Spot โฆษณา 8. การจัดทำโลโก้ 9.การจัดนิทรรศการ    
10. การเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ (Press Release) 11. การเผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์ 12. การเผยแพร่ผ่านสื่อวิทยุ        
13. การจัดแถลงข่าว (Press Conference) 14. การจัดทำสื่อเผยแพร่ (Bill board) และ 15. การจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
ข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผย ได้แก่ 1. ข้อมูลสารสนเทศด้านการเงิน การบริหารงบประมาณ และการดำเนินงาน       
ตามภารกิจของส่วนราชการ/จังหวัด 2. คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี 3. ผลการดำเนินงานตามคำรับรองฯ                 
4. ฐานข้อมูลที่สนับสนุนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน 5. โครงสร้างการบริหารราชการและส่วนราชการภายใต้สังกัด             
6. ข้อมูลสารสนเทศเกีย่ วกับหัวหน้าและผูบ้ ริหารส่วนราชการ/จังหวัด 7. ภารกิจ และวิสยั ทัศน์ 8. ภาพรวมแผนปฏิบตั ริ าชการ
4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 9. โครงการลงทุนที่สำคัญ (ถ้ามี) 10. การจัดซื้อจัดจ้าง และการประกาศประกวด
ราคาทีห่ วั หน้าส่วนราชการ/จังหวัดลงนาม 11. นโยบายการกำกับดูแลองค์การทีด่ ี 12. นโยบายการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 13. การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล หรือนโยบายของกระทรวงต้นสังกัด 14. กฎ มติ ค.ร.ม. ข้อบังคับ
คำสัง่ หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย เพือ่ ให้เอกชนทีเ่ กีย่ วข้องได้ทราบ และ 15. สถานทีต่ ดิ ต่อเพือ่ ขอรับข้อมูล
ข่าวสาร และคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ (ทั้งนี้ หากส่วนราชการ/จังหวัดไม่มีโครงการลงทุนให้ส่วน      
ราชการ/จังหวัดเปิดเผยหัวข้อดังกล่าว และระบุรายละเอียดว่า “ส่วนราชการ/จังหวัดไม่มีโครงการลงทุนในปีปัจจุบัน”)
กำหนดพิจารณาความครบถ้วนของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทั้ง 15 หัวข้อ เฉพาะเว็บไซต์ และการติดประกาศ
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คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

2. ระบบตรวจสอบภายในที่ครบถ้วน
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

• ส่วนราชการ/จังหวัด ไม่มีการแต่งตั้งหน่วยตรวจสอบภายใน  
• ส่วนราชการ/จังหวัด มีการแต่งตั้งหน่วยตรวจสอบภายในที่มีความอิสระ1 โดยมีการลงนามอนุมัติ
เป็นลายลักษณ์อักษร
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 2 และ
• มีการจัดทำแผนการตรวจสอบระยะยาว และแผนการตรวจสอบภายในประจำปีทค่ี รบถ้วนสมบูรณ์2
    โดยมีการวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงประกอบการทำแผน 3
• นำเสนอแผนดังกล่าวให้หัวหน้าส่วนราชการ/จังหวัด ให้ความเห็นชอบอย่างเป็นทางการก่อนเริ่ม
ปีงบประมาณ
• มีการจัดทำกฎบัตรที่มีการกำหนดวัตถุประสงค์ อำนาจ และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบ
ภายในอย่างครบถ้วน และผ่านการอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ/จังหวัดอย่างเป็นทางการก่อนเริ่ม
ปีงบประมาณ
• กฎบัตรที่ได้จัดทำมีลักษณะและรายละเอียดครบ 10 ข้อ4 และมีการสอบทานกฎบัตรอย่างน้อย  
ปีละครั้ง
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 3 และ
• มีการแจ้งผู้รับตรวจทราบถึงกิจกรรมที่จะถูกตรวจสอบ วัตถุประสงค์ ขอบเขต และวันเวลา          
ที่จะทำการตรวจสอบ
• มีการวางแผนการปฏิบตั งิ าน5 และมีการประเมินความเสีย่ งระดับกิจกรรมครบถ้วนตามแผนประจำปี
• มีการดำเนินงานตามแผนตรวจสอบภายในได้ครบถ้วนตามแผนที่วางไว้ร้อยละ 100
• จัดให้มกี ารประชุมปิดการตรวจสอบเพือ่ ขอความเห็นและคำชีแ้ จงจากผูร้ บั ผิดชอบหลักและผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
พร้อมทั้งแผนการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
• มีการรายงานผลการตรวจสอบที่ครบถ้วน6 โดยตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ/จังหวัดอย่างสม่ำเสมอ
(อย่างน้อย 6 ครั้ง/ปี หรือตามความจำเป็น)
• มีการติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าส่วนราชการ/จังหวัด และหน่วยตรวจสอบ
อย่างครบถ้วน และมีการรายงานผลการปฏิบตั งิ านของหน่วยรับตรวจทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
รวมถึงมีการจัดทำรายงานการติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะต่อหัวหน้าส่วนราชการ/จังหวัด
• นำเสนอรายงานการตรวจสอบและประเมินผลต่อ กรมบัญชีกลาง และ ค.ต.ป. ทันตามระยะเวลา
ที่กำหนด
• มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติงานตามข้อสังเกตจาก กรมบัญชีกลาง และ ค.ต.ป. ในปีที่ผ่านๆ มา
และจัดทำรายงานนำเสนอหัวหน้าส่วนราชการ/จังหวัด อย่างเป็นทางการ
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 4 และ
• รายงานที่นำเสนอต่อ กรมบัญชีกลาง และ ค.ต.ป. สามารถผ่านการตรวจสอบโดยไม่มีข้อสังเกต
• การปฏิบัติราชการได้ตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ โดยไม่มีเรื่องทุจริต เรื่องร้องเรียนด้านทุจริต  
หรือการปฏิบัติราชการไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับในหน่วยงานราชการ
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หมายเหตุ :

ความมีอสิ ระของคณะกรรมการ และคณะทำงาน พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบภายใน และหน่วยตรวจสอบภายใน
ไม่ได้รบั การมอบหมายให้ไปช่วยปฏิบตั งิ านอืน่ ทีไ่ ม่ใช่งานทีเ่ กีย่ วกับการตรวจสอบภายใน และมีการสับเปลีย่ นผูต้ รวจสอบ  
ทุก 3 ปี หรือมีการสลับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม่ให้ตรวจสอบหน่วยรับตรวจเดิมติดต่อกัน
1. หั ว หน้าหน่วยตรวจสอบมีการเข้าร่วมประชุ ม กั บ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของส่ ว นราชการ/จั ง หวั ด และ/หรื อ    
คณะกรรมการตรวจสอบมากกว่า 4 ครั้ง/ปี หรือตามความจำเป็น
2. มีการดำเนินการตามนโยบายเกี่ยวกับการเปิดเผยหรือการดำเนินการเพื่อป้องกันหรือหลีกเลี่ยงผลกระทบ
ที่มีความเป็นอิสระเที่ยงธรรม รวมถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ตรวจสอบภายในที่อาจเกิดขึ้น
2
องค์ประกอบของแผนที่ครบถ้วนสมบูรณ์ประกอบด้วย
       - แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ (ต้องครอบคลุมทุกระบบงานต่างๆ ในหน่วยงาน)
1. หน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นๆ (ผู้รับตรวจ)
2. เรือ่ งทีจ่ ะตรวจสอบ หมายถึง ระบบ กระบวนการ เรือ่ งหรือแผนงาน งาน / โครงการทีจ่ ะตรวจสอบภายใน
และแผนตรวจสอบระยะยาว
3. ระยะเวลาที่จะทำการตรวจสอบ
               4. จำนวนคน / วันที่จะทำการตรวจสอบ
               5. ระดับความเสี่ยง
- แผนการตรวจสอบภายในประจำปี
1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
2. ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ เรื่องที่ตรวจ ความถี่ในการตรวจสอบ ระยะเวลาการตรวจสอบ  
จำนวนคน/วัน  
3. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
4. งบประมาณที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
5. ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ
3
การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย
1. การระบุปัจจัยเสี่ยง
		 - มีการนำผลการประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานมาประกอบการประเมินความเสี่ยง
- ปัจจัยเสี่ยงที่นำมาประเมินต้องมีความครอบคลุมกระบวนการต่างๆ ในองค์กรโดย Input  
ของข้อมูลปัจจัยเสี่ยง ต้องมาจาก
(1) ความเสี่ยงของหน่วยงาน
(2) ข้อมูลของหน่วยงาน
(3) ความคาดหวังของผู้บริหาร
(4) ผลการตรวจสอบในอดีต
(5) CSA (Control Self Assessment) (ผลการประเมินตนเอง และหน่วยรับตรวจ)
2.การวิเคราะห์ความเสี่ยง
- มี Model การบริหารความเสี่ยงที่กำหนดขอบเขตที่ชัดเจน
- มีการจัดลำดับความสำคัญเรื่องที่จะตรวจสอบ และความถี่ในการเข้าตรวจสอบต้องสอดคล้องกับ
ผลการประเมินความเสี่ยง
1
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คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

			
หมายเหตุ : (ต่อ)

กฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายในควรมีลักษณะดังนี้
1. สอดคล้องกับคำนิยามของการตรวจสอบภายใน คู่มือและแนวทางปฏิบัติในคู่มือ (มีการจัดทำ/สอบทานคู่มือ  
การปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน และนำเสนอคู่มือปฏิบัติงานให้หัวหน้าส่วนราชการ/จังหวัด          
และหน่วยตรวจสอบได้อย่างเป็นรูปธรรม)
2. กำหนดให้มีการแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบที่มีทักษะวิชาชีพ และประสบการณ์     
ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (ความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย            
1.ความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน 2. ความรู้ด้านการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ 3. ทักษะการควบคุม
ทางบัญชีและการบริหาร 4. ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ 5. ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่หน่วยราชการ  
ดำเนินงาน และ 6. ความรู้ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์)
3. กำหนดความรับผิดชอบและวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายในอย่างชัดเจน
4.  กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ และผูบ้ ริหารส่วนราชการ/
จังหวัด (มีการประชุมร่วมกันมากกว่า 4 ครั้ง/ปี)
5. กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน หัวหน้าส่วนราชการ/จังหวัด และบุคคลอื่น      
ที่ได้รับรายงานการตรวจสอบภายในและระบุให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในหารือกับหัวหน้าส่วนราชการ/
จังหวัด ก่อนที่จะ นำเสนอรายงานต่อบุคคลอื่น
6. กำหนดความเป็นอิสระ และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายในที่มีต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
หัวหน้าส่วนราชการ/จังหวัด โดยให้มีข้อกำหนดที่เหมาะสมเกี่ยวกับสายการบังคับบัญชา การรายงาน  การ
ประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของทรัพยากรของหน่วยตรวจสอบภายใน
7.  กำหนดขอบเขตการปฏิบตั งิ านโดยครอบคลุมถึงประสิทธิผลของการบริหารความเสีย่ ง การควบคุมภายในและ
กระบวนการกำกับดูแลทั้งในภาพรวมขององค์กร และในการดำเนินงานทุกกิจกรรมของหน่วยงานราชการ   
(มีบทบาทในการตรวจสอบที่ครบถ้วนทั้งด้านข้อมูลและรายงานทางการเงิน (Financial) การปฏิบัติ   
ตามกฎระเบียบต่างๆ (Compliance) และการดำเนินงานในทุกกิจกรรมขององค์กร (Operation)  
8. กำหนดลักษณะของงานตรวจสอบเพื่อให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service) และหากบุคคลภายนอก
ส่วนราชการ/จังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อความเชื่อมั่น ควรกำหนดลักษณะงานให้ชัดเจน
9. กำหนดลักษณะของงานในการให้คำปรึกษา (Consultancy Service) ของหน่วยตรวจสอบภายใน
10. กำหนดสิทธิของหน่วยตรวจสอบภายในในการเข้าถึงข้อมูล ทรัพย์สิน บุคลากร สถานที่ และอำนาจ             
ในการขอข้อมูลตามที่พิจารณาแล้วว่าจำเป็นในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบ
5
แผนการปฏิบัติงานสำหรับการตรวจสอบในแต่ละเรื่องหรือกิจกรรม ประกอบด้วย
        1. เรื่องและหน่วยรับตรวจ
        2. วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน
        3. ขอบเขตการปฏิบัติงาน
        4. แนวทางการปฏิบัติงาน
        5. ชื่อผู้ตรวจสอบภายในและระยะเวลาที่ตรวจสอบ
        6. กระดาษทำการ
6
รายงานผลการตรวจสอบภายในที่เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ/จังหวัด ประกอบด้วย
1. รายงานผลการตรวจสอบทางการเงิน
2. รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
3. รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงาน
          องค์ประกอบของรายงาน ประกอบด้วย
1. บทคัดย่อ 2. บทนำ 3. วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 4. ขอบเขตการตรวจสอบ 5. สิ่งที่ตรวจพบ
(ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. สภาพที่เกิดขึ้นจริง 2. เกณฑ์การตรวสอบ  3. ผลกระทบ      
4. สาเหตุ 5. ข้อเสนอแนะ 6. ความเห็นของหน่วยรับตรวจ)
4
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3. การร่วมตรวจสอบของสมาคมวิชาชีพ/สื่อมวลชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการต่างๆ
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

• ส่วนราชการ/จังหวัด ไม่มีการจัดให้มีการร่วมตรวจสอบของสมาคมวิชาชีพ/สื่อมวลชน/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
• ส่วนราชการ/จังหวัด จัดให้มีหลักการ แนวทาง/ขั้นตอนปฏิบัติในการให้สมาคมวิชาชีพ/สื่อมวลชน/
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมตรวจสอบโครงการที่มีความสำคัญที่ใช้งบประมาณการลงทุนสูง หรือ       
โครงการที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมากอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 2 และ
• ส่วนราชการ/จังหวัด นำเสนอหลักการ แนวทาง/ขั้นตอนในการให้สมาคมวิชาชีพ/สื่อมวลชน/
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าร่วมตรวจสอบโครงการที่มีความสำคัญที่ใช้งบประมาณการลงทุนสูง หรือ     
โครงการทีส่ ง่ ผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมากให้หวั หน้าส่วนราชการ/จังหวัดลงนามเห็นชอบอย่าง
เป็นทางการก่อนเริ่มปีงบประมาณ
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 3 และ
• มีการเผยแพร่หลักการ แนวทาง/ขั้นตอนในการเข้าร่วมตรวจสอบโครงการของสมาคมวิชาชีพ/
สื่อมวลชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แก่ทั้งภายในและภายนอกส่วนราชการ/จังหวัดอย่างทั่วถึง
• จั ด กิ จ กรรมเชิ ง รุ ก เพื่ อ เผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ หรื อ ส่ ง เสริ ม ให้ ส มาคมวิ ช าชี พ /สื่ อ มวลชน/
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย เห็นความสำคัญและความจำเป็นในการเข้าร่วมตรวจสอบโครงการทีม่ คี วามสำคัญ
ที่ใช้งบประมาณการลงทุนสูงหรือโครงการที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน อย่างสม่ำเสมอ
• มีการเข้าร่วมตรวจสอบของสมาคมวิชาชีพ/สือ่ มวลชน/ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ในโครงการทีม่ คี วามสำคัญ
ตามแนวทาง/ขั้นตอนที่วางไว้ครบถ้วน
• รายงานผลการตรวจสอบไปยังหัวหน้าส่วนราชการ/จังหวัด ทีร่ บั ผิดชอบโดยตรงและนำผลการรายงาน
มาปรับปรุงใช้อย่างครบถ้วน
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 4 และ
• มีการปฏิบัติราชการได้ตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ โดยไม่มีเรื่องทุจริต เรื่องร้องเรียนด้านทุจริต
หรือการปฏิบัติราชการไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ในโครงการสำคัญ

หมายเหตุ :
1
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โครงการที่มีความสำคัญ หมายถึง โครงการของส่วนราชการ/จังหวัดที่มีการใช้งบประมาณ หรือส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนสูงสุด 3 อันดับแรกของโครงการทั้งหมด

คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

4. การดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ครบถ้วน
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

• ส่วนราชการ/จังหวัด ไม่มีการแต่งตั้งคณะทำงานและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
• มีการแต่งตั้งคณะทำงานและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน โดยมีการลงนามอนุมัติของหัวหน้าส่วนราชการ/
จังหวัดอย่างเป็นทางการ
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 2 และ
• มีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแผน 4 ปี และแผนประจำปีทม่ี อี งค์ประกอบครบถ้วน
สมบูรณ์ 1 และมีการอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ/จังหวัดอย่างเป็นทางการ
• มีการจัดทำโครงการสนับสนุนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามตัวชี้วัดของ ป.ป.ช.
ที่มีองค์ประกอบครบถ้วนสมบูรณ์ 2 และมีการอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ/จังหวัดอย่างเป็น
ทางการ
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 3 และ
• มีการดำเนินการตามแผนที่วางไว้ครบถ้วนสมบูรณ์
• มีการดำเนินการตามแผนโครงการสนับสนุนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่กำหนดไว้
ครบถ้วนและมีผลสำเร็จตามแผน (ร้อยละ 100)
• มีการติดตามผล และรายงานผลการดำเนินการตามแผนดังกล่าวต่อหัวหน้าส่วนราชการ/จังหวัด
โดยตรง รวมถึงการปรับปรุงแผนงานให้ทันสมัยยู่เสมอ
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 4 และ
• มีการปฏิบัติราชการได้ตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ โดยไม่มีเรื่องทุจริต เรื่องร้องเรียนด้านทุจริต
หรือการปฏิบัติราชการไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ในหน่วยงานราชการ

หมายเหตุ :   
องค์ประกอบของแผนการดำเนินงาน ประกอบด้วย
         1. กิจกรรม และโครงการ
         2. เป้าหมายและผลที่คาดว่าจะได้รับ
         3. ขั้นตอนการดำเนินงาน
         4. ผู้รับผิดชอบ
         5. รายละเอียดงบประมาณที่ต้องใช้
         6. ระยะเวลาที่ใช้
         7. รายละเอียดในแต่ละโครงการ
2
องค์ประกอบของโครงการ ประกอบด้วย
1. วัตถุประสงค์
2. เป้าหมาย (ที่สะท้อนประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ)
3. ระยะเวลา
4. ค่าใช้จ่าย
5. ผู้รับผิดชอบ
6. การควบคุม/ติดตามประเมินผล       
1
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6. หลักการมีส่วนร่วม
68

คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

• เกณฑ์การพิจารณา : หลักการมีส่วนร่วม
เกณฑ์การพิจาณา
1. การเปิดเผยและให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
2. การรับฟังและบริหารจัดการข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง              
  เพื่อการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
3. การร่วมบริหารราชการและติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของส่วนราชการ/จังหวัด
   โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
4. กลไกสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ     
ทุกภาค

น้ำหนัก (ร้อยละ)
25
25
30
20
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1. การเปิดเผยและให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 1
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5
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• ไม่ มี ก ารจั ดให้ มี ช่ อ งทางการเปิ ด เผยและให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสารแก่ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย 2 และ      
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของ
• ส่วนราชการ/จังหวัด จัดให้มผี ดู้ แู ลรับผิดชอบงานด้านการเปิดเผยและให้บริการข้อมูลข่าวสาร โดยการ  
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน และมีการสำรวจและสรุปความต้องการ
ของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียและทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องเกีย่ วกับข้อมูลข่าวสาร และช่องทางการเปิดเผยและ
ให้บริการข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายอย่างครบถ้วนทุกกลุ่ม
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 2 และ
• จัดให้มีช่องทางการเปิดเผยและให้บริการข้อมูลข่าวสารที่สอดคล้องกับผลสำรวจความต้องการของ             
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และมีความหลากหลายอย่างน้อย 5 ช่องทาง3
โดย 2 ช่องทางกำหนดให้เป็นเว็บไซต์ และการติดประกาศ
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 3 และนำไปปฏิบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้
• เปิดเผยและให้บริการข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันกาลอย่างน้อย 15 หัวข้อ 4
ผ่านช่องทางต่างๆ 5
• ส่วนราชการ/จังหวัดติดตามและประเมินผลสำเร็จในการเปิดเผยและให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่      
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน จัดทำเป็น       
รายงานนำเสนอแก่หัวหน้าส่วนราชการ/จังหวัดอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส
• ส่วนราชการ/จังหวัดปรับปรุงและแก้ไขการเปิดเผยและให้บริการข้อมูลข่าวสารจากผลสรุปการติดตาม
และประเมินผล เพื่อให้การเปิดเผยและให้บริการข้อมูลบรรลุผลสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 4 และนำไปปฏิบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์จนเกิดผลสำเร็จ ดังนี้
• ร้อยละ 90 ของประชาชนในพื้นที่ที่ส่วนราชการ/จังหวัดกำกับดูแลและให้บริการได้รับข้อมูลข่าวสาร
จากส่วนราชการ/จังหวัดอย่างครบถ้วนและเพียงพอ
• ร้อยละ 100 ของการสอบถามข้อมูลข่าวสารทีส่ ว่ นราชการ/จังหวัดสามารถตอบกลับได้ภายใน 15 วัน
เมื่อเทียบกับจำนวนครั้งการสอบถามข้อมูลทั้งหมดของส่วนราชการ/จังหวัด

คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

หมายเหตุ :
1
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ข้าราชการ ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม จากการดำเนินการ
ของส่วนราชการ เช่น ประชาชน ชุมชนในท้องถิ่น บุคลากรในส่วนราชการ ผู้ส่งมอบงาน รวมทั้งผู้รับบริการซึ่งหมายถึง
ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและจังหวัดโดยตรง หรือผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ รวมถึงผู้รับบริการที่เป็น          
ส่วนราชการด้วย
3
ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบด้วย 1. เอกสารสิ่งพิมพ์ 2. แผ่นพับ   3. จดหมายข่าว   4. แผนผัง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 5. ติดประกาศต่างๆ  6. เว็บไซต์  7. การจัดทำ Spot โฆษณา  8. การจัดทำโลโก้  9.การจัด
นิทรรศการ  10. การเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ (Press Release)  11. การเผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์  12. การเผยแพร่
ผ่านสือ่ วิทยุ  13. การจัดแถลงข่าว (Press Conference) 14. การจัดทำสือ่ เผยแพร่ (Bill Board) และ 15. การจัดตัง้ ศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร
4
ข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผย ได้แก่ 1. ข้อมูลสารสนเทศด้านการเงิน การบริหารงบประมาณ และการดำเนินงาน        
ตามภารกิจของส่วนราชการ/จังหวัด  2. คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี   3. ผลการดำเนินงานตามคำรับรองฯ  
4. ฐานข้อมูลที่สนับสนุนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน   5. โครงสร้างการบริหารราชการและส่วนราชการภายใต้สังกัด     
6. ข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับหัวหน้าและผู้บริหารส่วนราชการ/จังหวัด 7. พันธกิจ/ภารกิจ และวิสัยทัศน์   8. ภาพรวม
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 9. โครงการลงทุนที่สำคัญ (ถ้ามี) 10. การจัดซื้อจัดจ้าง       
และการประกาศประกวดราคาที่ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ/จั ง หวั ด ลงนาม 11. นโยบายการกำกั บ ดู แ ลองค์ ก ารที่ ดี                 
12. นโยบายการแสดงความรับผิดชอบ ต่อสังคม 13. การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล หรือนโยบายของกระทรวงต้นสังกัด  
14. กฎ มติ ค.ร.ม. ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย เพื่อให้เอกชนที่เกี่ยวข้องได้ทราบ และ
15. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูล ข่าวสาร และคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ (ทั้งนี้ หากส่วนราชการ/   
จังหวัดไม่มีโครงการลงทุนให้ส่วนราชการ/จังหวัดเปิดเผยหัวข้อดังกล่าว และระบุรายละเอียดว่า “ส่วนราชการ/จังหวัด
ไม่มีโครงการลงทุนในปีปัจจุบัน”)
5
กำหนดพิจารณาความครบถ้วนของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทั้ง 15 หัวข้อ เฉพาะเว็บไซต์ และการติดประกาศ
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2. การรับฟังและบริหารจัดการข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5
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• ไม่มีการจัดให้มีช่องทางรับฟังข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของ
ส่วนราชการ/จังหวัด
• จัดให้มผี ดู้ แู ลรับผิดชอบงานด้านการรับฟังข้อคิดเห็นโดยกำหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อกั ษร
ชัดเจน พร้อมจัดให้มีการสำรวจและสรุปความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทุกภาคส่วน  
ทีเ่ กีย่ วข้อง เกีย่ วกับช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นทีเ่ หมาะสมและเข้าถึงได้โดยง่ายอย่างครบถ้วนทุกกลุม่
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 2 และ
• จัดให้มีช่องทางรับฟังข้อคิดเห็นที่หลากหลายอย่างน้อย 5 ช่องทาง1
• จั ดให้ มี ก ารทบทวน/กำหนดขั้ น ตอนการรั บ ฟั ง บริ ห ารจั ด การและใช้ ป ระโยชน์ ข้ อ คิ ด เห็ น 2
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนำเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการ/จังหวัดเห็นชอบ
ได้แล้วเสร็จ
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 3 และนำไปปฏิบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้
• เผยแพร่ และชี้แจงเกี่ยวกับช่องทาง ขั้นตอนการรับฟัง บริหารจัดการและใช้ประโยชน์ข้อคิดเห็น
เช่น วิธีรับฟังผ่านช่องทางต่างๆ ระยะเวลาการรับฟังข้อคิดเห็นตามแต่ละประเภทกิจกรรม บริการ
แผนงานโครงการและประเด็นสาธารณะต่างๆ และวิธีการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ข้อคิดเห็น
ต่างๆ เป็นต้น แก่ข้าราชการภายในส่วนราชการ/จังหวัด และประชาชนภายนอกอย่างทั่วถึง
• เปิดรับฟังข้อคิดเห็นของผู้มีส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย และทุ ก ภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งจั ด ทำเป็ น รายงานสรุ ป         
ข้อคิดเห็นเสนอหัวหน้าส่วนราชการ/จังหวัดอย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี
• ส่วนราชการ/จังหวัดนำข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไปพิจารณา            
อย่างครบถ้วนทุกข้อคิดเห็นเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจและใช้ในการบริหารราชการ      
ได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม 3
• ส่วนราชการ/จังหวัดติดตามและประเมินผลสำเร็จของการเปิดรับฟังข้อคิดเห็น และการนำข้อคิดเห็น   
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไปใช้ประโยชน์ โดยมีระบบและหลักเกณฑ์           
การติดตามและประเมินผลสำเร็จที่ชัดเจน จัดทำเป็นรายงานนำเสนอแก่หัวหน้าส่วนราชการ/
จังหวัดอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส
• ส่วนราชการ/จังหวัดปรับปรุงและแก้ไขการเปิดรับฟังข้อคิดเห็นและนำข้อคิดเห็นไปใช้ประโยชน์        
เพื่ อให้ ก ารเปิ ด รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย และทุ ก ภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งบรรลุ ไ ด้         
ตามเป้าหมายที่กำหนด
• ส่วนราชการ/จังหวัดจัดการตอบกลับข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง     
ทีส่ ว่ นราชการ/จังหวัดได้มกี ารพิจารณาแต่ยงั ไม่มถี กู นำมาใช้ประโยชน์ในทางปฏิบตั อิ ย่างเป็นรูปธรรม
อย่างครบถ้วนทุกข้อคิดเห็น
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 4 และนำไปปฏิบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์จนเกิดผลสำเร็จ ดังนี้
• ร้อยละ 100 ของข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ถูกนำไปกำหนดเป็นนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน/
โครงการ และแนวทางแก้ไขปัญหา/ประเด็นสาธารณะที่ส่งผลกระทบเชิงลบ (ถ้ามี)

คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

หมายเหตุ :
1
ช่องทางรับฟังข้อคิดเห็น ประกอบด้วย 1. การจัดให้มีตู้รับข้อคิดเห็น 2. การจัดให้มีสายด่วน 3. การจัดให้มีตู้ไปรษณีย์
รับข้อคิดเห็น 4. การสัมภาษณ์ความคิดเห็น   5. การจัดสัมมนาวิชาการต่างๆ   6. การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น      
(Focus Group) 7. การจัดให้มีศูนย์ข้อมูล / ห้องสมุด และ 8. การจัดทำเว็บไซต์ซึ่งมีช่องทางสื่อสารครอบคลุม         
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง (Chat Room หรือ Web Board)
2
การบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ข้อคิดเห็น ได้แก่ 1. การกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ขององค์การ  
2. การกำหนดแผนงาน/โครงการ และการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรของส่วนราชการ/จังหวัด  3. การปรับปรุงและ    
เพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านตามภารกิจ 4. การทบทวนหรือปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับขององค์การ และ 5. อืน่ ๆ
3
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการนำความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปใช้ประโยชน์ หมายถึง ส่วนราชการ/จังหวัด          
มีการให้ขอ้ มูลและรับฟังความคิดเห็นจากผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียและทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องทุกกลุม่ ก่อนเริม่ การกำหนดนโยบาย
การจัดทำแผนงาน หรือการปฏิบตั งิ านทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างน้อย 1 เดือน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548
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3. การร่วมบริหารราชการและติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของส่วนราชการ/จังหวัดโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับที่ 4
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• ไม่มีการกำหนดหลักเกณฑ์/แนวทาง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ การคัดเลือกภารกิจ/บริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ และแผนงานโครงการเพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียและทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องเข้ามีสว่ นร่วม
ในการบริหารราชการกับส่วนราชการ/จังหวัด
• จัดให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน/แนวทางการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมโดยผู้มีส่วนได้      
ส่วนเสียและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน และจัดให้มีคณะกรรมการร่วม
ระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐและประชาชน หรือคณะทำงานภาคประชาชน1 ที่มีองค์ประกอบ            
ที่หลากหลายและมีอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนเพื่อเป็นตัวแทนของ      
ภาคประชาชนในการเข้าร่วมประชุมหรือร่วมบริหารราชการกับหน่วยงานภาครัฐ
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 2 และ
• คณะกรรมการร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชน หรือคณะทำงานภาคประชาชน 1 และ   
ส่วนราชการ/จังหวัดร่วมคัดเลือก ภารกิจ/บริการ ยุทธศาสตร์ และแผนงานโครงการ จัดทำเป็นแผนปฏิบตั ิ
ราชการร่วมระหว่างส่วนราชการ/จังหวัดกับภาคประชาชนระยะยาวและประจำปีนำเสนอให้หวั หน้า
ส่วนราชการ/จังหวัดเห็นชอบได้แล้วเสร็จก่อนเริ่มปีงบประมาณ พร้อมจัดให้มีระบบและเครือข่าย
ภาคประชาชน เพื่อติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของส่วนราชการ/จังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 3 และนำไปปฏิบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้
• เผยแพร่ และชี้แจงหลักเกณฑ์/แนวทาง แผนปฏิบัติราชการร่วมระหว่างส่วนราชการ/จังหวัด        
กับภาคประชาชนระยะยาวและประจำปี รวมถึงระบบและเครือข่ายการติดตามตรวจสอบการปฏิบตั งิ าน
ของส่วนราชการ/จังหวัดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน
• ส่วนราชการ/จังหวัด คณะกรรมการร่วมฯ หรือคณะทำงานภาคประชาชนหรือผู้แทน และ              
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียเข้าร่วมบริหารราชการกับส่วนราชการ/จังหวัดตามแผนปฏิบตั ริ าชการร่วมระหว่าง
ส่วนราชการ/จังหวัดประจำปีอย่างครบถ้วนร้อยละ 100
• ส่วนราชการ/จังหวัด สร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายภาคประชาชนโดยจัดให้มีการฝึกอบรมและ
พัฒนาความรูค้ วามเข้าใจ และทัศนคติทด่ี ตี อ่ การเป็นผูส้ อดส่อง แจ้งเบาะแส และเฝ้าระวังการทุจริต
และประพฤติมิชอบของส่วนราชการ/จังหวัดอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส
• ส่วนราชการ/จังหวัด จัดกิจกรรมสนับสนุนให้เครือข่ายสามารถเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนและ       
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียเกีย่ วกับวิธกี ารตรวจสอบ เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส วิธกี ารร้องเรียนและการเขียน
คำร้องที่ถูกต้อง การเข้าร่วมติดตามการประมูลและจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ และความรู้
ที่จำเป็นอื่นอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส
• ส่วนราชการ/จังหวัด คณะกรรมการร่วมฯ หรือคณะทำงานภาคประชาชนหรือผู้แทน และผู้มีส่วน
ได้สว่ นเสียร่วมติดตามและประเมินผลสำเร็จของการบริหารราชการแบบมีสว่ นร่วม 2 อย่างเป็นระบบ 3
และมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน จัดทำเป็นรายงานนำเสนอแก่หัวหน้าส่วนราชการ/จังหวัดอย่างน้อย
เป็นรายไตรมาส
• ส่วนราชการ/จังหวัด คณะกรรมการร่วมฯ หรือคณะทำงานภาคประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ร่วมปรับปรุงและแก้ไขการให้ภาคประชาชนเข้าร่วมปฏิบัติราชการกับส่วนราชการ/จังหวัดให้บรรลุ
ได้ตามเป้าหมายกำหนด

คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

ระดับที่ 5

ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 4 และนำไปปฏิบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์จนเกิดผลสำเร็จ ดังนี้
• ร้อยละที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ4 ของจำนวนภารกิจ/บริการสาธารณะ ยุทธศาสตร์ และแผนงาน  
โครงการที่ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าบริหารร่วมกับส่วนราชการ/จังหวัดเมื่อเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา
• ร้อยละ 100 ของผลสำเร็จของภารกิจ/บริการสาธารณะ และแผนงานโครงการที่ประชาชนและ      
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียเข้าบริหารร่วมกับส่วนราชการ/จังหวัดบรรลุได้ตามเป้าหมายหรือเป้าประสงค์ทก่ี ำหนด
• ร้อยละ 85 ของความพึงพอใจของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียและทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องต่อการเข้าร่วมบริหาร
ราชการกับส่วนราชการ/จังหวัด
• การปฏิบัติราชการได้โดยไม่เกิดข้อขัดแย้งหรือการขัดขวาง5 จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทุกภาคส่วน    
ที่เกี่ยวข้อง
• การไม่เกิดข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการขัดขวางหรือแทรกแซงการร่วมบริหารราชการจากผู้มีส่วนได้        
ส่วนเสียและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
• ร้อยละ 100 ของการปฏิบัติงานได้ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับทั้งภายในและภายนอกส่วนราชการ/
จังหวัด
• การไม่เกิดข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของส่วนราชการ/จังหวัดโดยข้าราชการ ประชาชน      
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีการชี้มูลความผิดเบื้องต้นได้อย่างชัดเจน
• การไม่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ/จังหวัด

หมายเหตุ :
คณะทำงานภาคประชาชน ประกอบด้วย 1. ข้าราชการ 2. เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง 3. ผู้ใช้บริการหรือผู้ได้รับผลกระทบ
โดยตรง 4. ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ และ 5. ประชาชนทั่วไป
2
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมพิจารณาครอบคลุมการดำเนินงาน 4 ระดับ ได้แก่ 1. ระดับการกำหนดนโยบายและ
การวางแผน  2. ระดับการปฏิบัติการ 3. ระดับการติดตามและประเมินผล และ 4. ระดับการจัดสรรผลประโยชน์หรือ  
ผลของกิจกรรมหรือผลของการตัดสินใจ
3
ระบบการติดตามและประเมินผลสำเร็จของการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 1. หลักเกณฑ์ประเมินผล
2. ตัวชี้วัด  3. นิยาม  4. น้ำหนัก 5. ระบบการรายงานผล  6. ระบบการจัดเก็บข้อมูล และ 7. อื่นๆ
4
อย่างมีนัยสำคัญ คือ มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานจากปีที่ผ่านมามากกว่าร้อยละ 10 และ/หรือดีกว่า
ค่าเฉลี่ยผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี
5
การเกิดข้อขัดแย้งหรือการขัดขวางจากข้าราชการ ประชาชน และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ได้แก่ การนัดหยุดงาน การประท้วง
การเดินขบวน และการขัดขวางรูปแบบอืน่ ๆ ทีส่ ง่ ผลให้สว่ นราชการ/จังหวัดไม่สามารถปฏิบตั งิ านตามยุทธศาสตร์แผนงาน  
และโครงการต่างๆ ได้
1
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4. กลไกสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

• ไม่มีกลไกสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทุกภาคส่วน         
ทีเ่ กีย่ วข้องในการร่วมบริหารราชการกับส่วนราชการ/จังหวัด  
• จัดให้มกี ารวิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐานของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียและทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น สภาพสังคม
การศึกษา เศรษฐกิจ และสภาพความเป็นอยู่ เป็นต้น เพื่อนำข้อมูลไปกำหนดกลไกสนับสนุนและ
เสริมสร้างศักยภาพการมีส่วนร่วม1 ที่เหมาะสมและหลากหลายอย่างน้อย 12 ประเภท
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 2 และ
• จัดให้มีการหลักการ แนวทางและขั้นตอนการศึกษาคิดค้นเกี่ยวกับกลไกใหม่2 เพื่อสนับสนุนและ       
เสริมสร้างศักยภาพการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ชัดเจนและ   
ต่อเนื่อง (มีกระบวนการคิดค้นปีละ 1 ครั้ง)
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 3 และนำไปปฏิบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้
• เผยแพร่ และชี้แจง กลไกสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มอย่างครบถ้วน
• นำกลไกสนับสนุนและเสริมสร้า งศักยภาพการมี ส่ วนร่วมไปใช้อ ย่า งครบถ้วน และครอบคลุม            
ทัง้ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียและทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องทุกกลุม่ ในเชิงรุกอย่างน้อย 4 ครัง้ /ปี (ส่วนราชการ/
จังหวัดนำเสนอเอกสาร/หลักฐานทีแ่ สดงการนำกลไกสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพการมีสว่ นร่วม   
ไปใช้ในแต่ละพื้นที่ในกำกับดูแลหรือพื้นที่ให้บริการ เช่น การเข้าสอบถามปัญหาและให้คำปรึกษา    
แนะนำเกี่ยวกับแนวทางการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแก่ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
อย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอทั้งปี เป็นต้น)
• ส่วนราชการ/จังหวัดติดตามและประเมินผลสำเร็จของกลไกสนับสนุนและการเสริมสร้างศักยภาพ   
ของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียและทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเป็นระบบและมีหลักเกณฑ์ทช่ี ดั เจน จัดทำเป็น
รายงานนำเสนอหัวหน้าส่วนราชการ/จังหวัดอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส
• ส่วนราชการ/จังหวัดปรับปรุงและแก้ไขเพื่อให้กลไกสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการบรรลุได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
• ส่วนราชการ/จังหวัด ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมศึกษาคิดค้นกลไกใหม่ที่สนับสนุนและ
เสริมสร้างศักยภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ    
รวมทั้งเผยแพร่แก่ทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง เพื่อนำไปใช้
ในทางปฏิบัติ
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 4 และนำไปปฏิบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์จนเกิดผลสำเร็จ ดังนี้
• ร้อยละ 90 ของจำนวนพื้นที่ที่ส่วนราชการ/จังหวัดมีการนำกลไกสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพ
การมี ส่ ว นร่ ว มไปใช้ ป ระโยชน์ เ ที ย บกั บ พื้ น ที่ ทั้ ง หมดที่ อ ยู่ ใ นกำกั บ ดู แ ลหรื อ เขตที่ ส่ ว นราชการ/
จังหวัดให้บริการ
• จำนวนกลไกใหม่ที่สนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพการมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
• ร้อยละ 85 ของความพึงพอใจเกี่ยวกับกลไกสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพการมีส่วนร่วม

หมายเหตุ :
1
กลไกสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพการมีส่วนร่วม ได้แก่ 1. การจัดให้มีผู้ให้คำปรึกษาด้านการบริหารราชการ   
แบบมีส่วนร่วม  2. การจัดให้มีวิทยากรหรือผู้นำการเปลี่ยนแปลง  3. ฐานข้อมูลวิทยากร  4. การจัดให้มีอาสาสมัคร  
ภาคประชาชนหรือการจัดให้มีเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่   5.การจัดโต้วาที   6. การจัดประชุมเสวนา การจัดเวที   
ประชุมสานเสวนาหรือเวทีประชุมสานเสวนาหาทางออก   7. การจัดประชาพิจารณ์    8. การจัดนิทรรศการหรือ    
งานชุมชน 9. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  10. การฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการมีส่วนร่วมและ
การสร้างฉันทามติ  11. การจัดทัศนะศึกษา/การเยีย่ มชมโครงการ  12. การจัดสัมมนาทางวิชาการ  13. การสนทนากลุม่ ย่อย  
14. การสำรวจความคิดเห็น และ 15. อื่นๆ
2
กลไกใหม่ที่สนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพการมีส่วนร่วม หมายถึง กลไกที่ส่วนราชการ/จังหวัดไม่เคยจัดให้มีหรือใช้
ดำเนินงานในอดีต กลไกทีส่ ว่ นราชการ/จังหวัดมีการปรับปรุงขัน้ ตอนและแนวทางการปฏิบตั งิ าน และกลไกทีส่ ว่ นราชการ/
จังหวัดมีการศึกษาและคิดค้นขึ้นใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม  และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
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คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

7. หลักการกระจายอำนาจ

คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

77

• เกณฑ์การพิจารณา : หลักการกระจายอำนาจ
เกณฑ์การพิจาณา

น้ำหนัก (ร้อยละ)

1. การบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
2. กลไกสนับสนุนการบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจ

25
12.5

การกระจายอำนาจ

การมอบอำนาจ
1. การบริหารราชการตามหลักการมอบอำนาจที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
2. กลไกสนับสนุนการบริหารราชการตามหลักการมอบอำนาจ
3. การติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติราชการจากการมอบอำนาจ
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25
12.5
25

คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

• ระดับของเกณฑ์การพิจารณา : หลักการกระจายอำนาจ
1. การบริหารราชการตามหลักการกระจายและมอบอำนาจที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
• แบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 เกณฑ์ย่อย ได้แก่
1. การบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

• ไม่มีการกำหนดหลักเกณฑ์/แนวทางการบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจ
• จัดให้มีผู้รับผิดชอบงานด้านการกระจายอำนาจ 1 ของส่วนราชการ/จังหวัดที่มีการกำหนดหน้าที่       
ความรั บ ผิ ด ชอบเป็ น ลายลั ก ษณ์ ชั ด เจน พร้ อ มจั ด ให้ มี ก ารทบทวน/กำหนดหลั ก เกณฑ์ /
แนวทางการคัดเลือก และถ่ายโอนอำนาจ 2 ภารกิจ/บริการ และทรัพยากรแก่ผรู้ บั การถ่ายโอนอำนาจ
นำเสนอให้หัวหน้า ส่วนราชการ/จังหวัดเห็นชอบได้แล้วเสร็จเพื่อนำไปใช้ในทางปฏิบัติ
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 2 และ
• จัดให้มีการวิเคราะห์และจำแนกกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน และทบทวน/กำหนด         
มาตรฐานการปฏิบตั งิ านของทุกกระบวนงานหลักและกระบวนงานสนับสนุนของส่วนราชการ/จังหวัด      
จัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของภารกิจที่มีการถ่ายโอน เพื่อให้ผู้รับการถ่ายโอนอำนาจสามารถ       
ปฏิบัติงานได้อย่างมีมาตรฐานตามที่ส่วนราชการ/จังหวัดกำหนด  
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 3 และนำไปปฏิบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้
• เผยแพร่ และชีแ้ จงหลักเกณฑ์/แนวทางการคัดเลือกและถ่ายโอนอำนาจ ภารกิจ/บริการ  และทรัพยากร
แก่ผู้รับการถ่ายโอนอำนาจจากส่วนราชการ/จังหวัด รวมถึงคู่มือและระเบียบการปฏิบัติงานให้ได้     
มาตรฐานในกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนทุกกระบวนการแก่ผู้รับการถ่ายโอนอำนาจ
จากส่วนราชการ/จังหวัดอย่างทั่วถึงทุกกลุ่ม
• ถ่ายโอนอำนาจ ภารกิจ/บริการ และทรัพยากรไปสู่ผู้รับการถ่ายโอนอำนาจของส่วนราชการ/
จังหวัดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
• นำคูม่ อื และระเบียบการปฏิบตั งิ านให้ได้มาตรฐานของทุกกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน    
ไปใช้ในทางปฏิบัติอย่างครบถ้วนทุกกระบวนการ
• ส่ วนราชการ/จั งหวัด ติ ด ตามและประเมิ น ผลสำเร็ จ ของการปฏิ บั ติ ง านจากการกระจายอำนาจ            
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพและได้มาตรฐานอย่างเป็นระบบและหลักเกณฑ์ชดั เจน จัดทำเป็นรายงานนำเสนอแก่หวั หน้า
ส่วนราชการ/จังหวัดอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส
• ส่วนราชการ/จังหวัดปรับปรุงและแก้ไขเพื่อให้การปฏิบัติงานจากการกระจายอำนาจเป็นไปอย่างมี    
คุณภาพและได้มาตรฐานบรรลุได้ตามเป้าประสงค์/เป้าหมายของกฎหมาย และของส่วนราชการ/
จังหวัด อย่างครบถ้วน  
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ระดับที่ 5

ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 4 และนำไปปฏิบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์จนเกิดผลสำเร็จ ดังนี้
• ร้อยละ 100 ของผลสำเร็จในการถ่ายโอนอำนาจ ภารกิจ และทรัพยากรแก่องค์กรปกครองท้องถิ่น
ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตามเป้าหมายของ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ    
พ.ศ. 2542 และแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
หรือ  ฉบับล่าสุดทีไ่ ด้รบั การทบทวนและเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ประเมินเฉพาะหน่วยงานทีม่ บี ทบาท
หน้าที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542)
• จำนวนที่เพิ่มขึ้นของภารกิจ/บริการที่ส่วนราชการ/จังหวัดมีการถ่ายโอนแก่ภาคเอกชน เพื่อเปิดให้มี
การแข่งขันโดยพยายามลดการผูกขาดของหน่วยงานราชการในการเป็นผู้ให้บริการสาธารณะ และ  
เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนหรือองค์กรพัฒนาไม่แสวงหากำไร รวมทัง้ องค์กรประชาสังคมสามารถคัดค้าน
และเข้ามาดำเนินการแข่งขันได้ (Contestability)
• ร้อยละ 100 ของจำนวนภารกิจ/บริการ ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ส่วนราชการ/จังหวัดกำหนด
เทียบกับจำนวนภารกิจ/บริการที่มีการถ่ายโอนอำนาจทั้งหมดของส่วนราชการ/จังหวัด
• ร้อยละ 85 ของความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการปฏิบัติงานหรือ        
การได้รับบริการจากผู้รับการถ่ายโอนอำนาจจากส่วนราชการ/จังหวัด

หมายเหตุ :
1
การกระจายอำนาจของส่วนราชการ/จังหวัดกำหนดครอบคลุมการกระจายอำนาจสูอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่             
(Decentralization) และสู่ภาคเอกชน เพื่อเปิดให้มีการแข่งขันโดยพยายามลดการผูกขาดของหน่วยงานราชการในการ
เป็นผู้ให้บริการสาธารณะ และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนหรือองค์กรพัฒนาไม่แสวงหากำไร รวมทั้งองค์กรประชาสังคม     
สามารถคัดค้านและเข้ามาดำเนินการแข่งขันได้ (Contestability) (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ. กำหนด           
แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542หมายถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อืน่ ทีม่ กี ฎหมายจัดตัง้ )
2
หลั ก เกณฑ์ / แนวทางการคั ด เลื อ กและการถ่ า ยโอนอำนาจแก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (Decentralization)
กำหนดให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
และแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 หรือฉบับล่าสุดที่ได้รับการทบทวน
และเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
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1.2 การบริหารราชการตามหลักการมอบอำนาจที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

• ไม่มีการกำหนดหลักเกณฑ์/แนวทางการบริหารราชการตามหลักการมอบอำนาจ
• จั ดให้ มี ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานด้ า นการมอบอำนาจ 1 ของส่ ว นราชการ/จั ง หวั ด ที่ มี ก ารกำหนดหน้ า ที่              
ความรั บ ผิดชอบเป็นลายลักษณ์ชัดเจน พร้อมจัดให้มีการทบทวน/กำหนดหลักเกณฑ์/แนวทาง
การคัดเลือกและมอบอำนาจ2 ให้แก่ผรู้ บั มอบอำนาจ3 นำเสนอให้หวั หน้าส่วนราชการ/จังหวัดเห็นชอบ        
ได้แล้วเสร็จเพื่อนำไปใช้ในทางปฏิบัติ
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 2 และ
• จั ดให้ มี ก ารวิ เ คราะห์ แ ละจำแนกกระบวนการหลั ก และกระบวนการสนั บ สนุ น และทบทวน/             
กำหนดมาตรฐานการปฏิบตั งิ านของทุกกระบวนงานหลักและกระบวนงานสนับสนุนของส่วนราชการ/
จังหวัด จัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของภารกิจที่มีการมอบอำนาจเพื่อให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีมาตรฐาน ตามที่ส่วนราชการ/จังหวัดกำหนด  
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 3 และนำไปปฏิบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้
• เผยแพร่ และชี้แจงหลักเกณฑ์/แนวทางการคัดเลือกและมอบอำนาจให้แก่ผู้รับมอบอำนาจรวมถึง    
คู่มือและระเบียบการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้มาตรฐานในกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน   
ทุกกระบวนการแก่ผู้รับมอบของส่วนราชการ/จังหวัดอย่างทั่วถึงทุกกลุ่ม
• มอบอำนาจไปสู่ผู้รับมอบอำนาจของส่วนราชการ/จังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
• นำคู่มือและระเบียบการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้มาตรฐานของทุกกระบวนการหลักและกระบวนการ      
สนับสนุนไปใช้ในทางปฏิบัติอย่างครบถ้วนทุกกระบวนการ
• ส่วนราชการ/จังหวัดติดตามและประเมินผลสำเร็จของการปฏิบตั งิ านจากการมอบอำนาจทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ได้มาตรฐานอย่างเป็นระบบและมีหลักเกณฑ์ชัดเจนแล้วจัดทำเป็นรายงานนำเสนอแก่หัวหน้า       
ส่วนราชการ/จังหวัดอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส
• ส่วนราชการ/จังหวัดปรับปรุงและแก้ไขเพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านจากการมอบอำนาจเป็นไปอย่างมีคณ
ุ ภาพ
และได้มาตรฐานบรรลุได้ตามเป้าประสงค์/เป้าหมายของกฎหมาย และของส่วนราชการ/จังหวัด
อย่างครบถ้วน  
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 4 และนำไปปฏิบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์จนเกิดผลสำเร็จ ดังนี้
• จำนวนภารกิจ/บริการ ที่มีการมอบอำนาจไปสู่เจ้าหน้าที่ที่อยู่หน้างานหรือที่สัมผัสกับผู้รับบริการ  
โดยตรงอย่างครบถ้วน
• ร้อยละ 100 ของภารกิจ/บริการ ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเทียบกับจำนวนภารกิจ/บริการทั้งหมด
ที่ส่วนราชการ/จังหวัดมีการมอบอำนาจแล้วเสร็จ
• ร้อยละ 85 ของความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการปฏิบัติงานหรือ        
การได้รับบริการจากผู้รับมอบอำนาจของส่วนราชการ/จังหวัด
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หมายเหตุ :
การมอบอำนาจ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550 หมายถึง การทีผ่ ดู้ ำรงตำแหน่งทีม่ อี ำนาจหน้าที่   
ที่จะพึงปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด
เว้นแต่การอนุญาตตามมาตรา 38 วรรค 3 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ได้มอบอำนาจในการสั่งการ
การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือดำเนินการอื่นใดตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งนั้นให้แก่             
ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทน
2
หลักเกณฑ์/แนวทางการคัดเลือกและมอบอำนาจของส่วนราชการ/จังหวัด (Empowerment) กำหนดให้สอดคล้องกับ   
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารแผ่นดิน
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550
3
ผู้มอบอำนาจ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550 หมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นที่ได้รับมอบอำนาจ
จากผู้ดำรงตำแหน่งที่มีอำนาจหน้าที่ดังกล่าว
1
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2. กลไกสนับสนุนการบริหารราชการตามหลักการกระจายและมอบอำนาจ
• แบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 เกณฑ์ย่อย ได้แก่
2.1 กลไกสนับสนุนการบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจ
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

• ไม่มีการจัดให้มีกลไกสนับสนุนการบริหารราชการตามหลักการกระจายของส่วนราชการ
• จัดให้มกี ารวิเคราะห์ สำรวจความต้องการเกีย่ วกับข้อมูลสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการบริหารราชการ
ของผู้รับการถ่ายโอนอำนาจ 1 จากส่วนราชการ/จังหวัด
• จั ดเก็บข้อ มู ล สารสนเทศทั้ ง ภายในและภายนอกองค์ ก ารในแต่ ล ะกระบวนงานตามภารกิ จ ของ        
ส่วนราชการ/จังหวัด และนำข้อมูลมาประมวลผล โดยฐานข้อมูลส่วนใหญ่ถกู จัดเก็บในรูปแบบเอกสาร
(Paper Work)
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 2 และ
• จัดให้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจ        
ที่มีองค์ประกอบที่ได้มาตรฐานอย่างน้อย 3 ด้าน โดยมีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันกาล     
และสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับการถ่ายโอนอำนาจอย่างครบถ้วน ทั้งนี้กำหนดให้ฐานข้อมูล     
ถูกจัดเก็บอยู่ในรูปแบบที่สามารถสืบค้นได้ง่าย (ระบบ Microsoft Office หรือระบบสารสนเทศที่มี
อยู่แล้วของแต่ละส่วนราชการซึ่งสามารถประยุกต์ใช้บันทึกข้อมูลได้) พร้อมจัดทำคู่มือการใช้งาน
ระบบสารสนเทศของส่วนราชการ/จังหวัด
• จัดให้มศี นู ย์/หน่วยงานดูแลให้คำแนะนำปรึกษาด้านเทคนิค ด้านวิชาการหรือการบริการ เพือ่ สนับสนุน
การบริหารราชการตามหลักการกระจาย โดยมีการกำหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อกั ษร
ชัดเจน
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 3 และนำไปปฏิบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้
• เผยแพร่ อบรม และชี้ แ จงคู่ มื อ การใช้ ง านระบบฐานสารสนเทศฯ และศู น ย์ / หน่ ว ยงาน                  
ให้คำแนะนำปรึกษาฯ แก่ผู้รับการถ่ายโอนอำนาจจากส่วนราชการ/จังหวัดอย่างครบถ้วน
• สนับสนุนส่งเสริมการนำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศฯ และศูนย์/หน่วยงานให้คำแนะนำปรึกษาฯ      
ไปใช้ในสนับสนุนการบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจอย่างครบถ้วน
• ส่วนราชการ/จังหวัดติดตามและประเมินผลสำเร็จของการใช้กลไกสนับสนุนการบริหารราชการ ตาม
หลักการกระจายอำนาจอย่างเป็นระบบและมีหลักเกณฑ์ชัดเจน จัดทำเป็นรายงานนำเสนอหัวหน้า
ส่วนราชการ/จังหวัดอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส
• ส่วนราชการ/จังหวัดปรับปรุงและแก้ไข เพื่อให้กลไกสนับสนุนการบริหารราชการตามหลักการ        
กระจายอำนาจสามารถสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของผูร้ บั การถ่ายโอนอำนาจจากส่วนราชการ/จังหวัด
ให้บรรลุได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 4 และนำไปปฏิบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์จนเกิดผลสำเร็จ ดังนี้
• ระดับความสำเร็จของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศฯ ที่มีองค์ประกอบครบถ้วน และได้มาตรฐาน       
โดยฐานข้อมูลมีการบันทึกและปรับปรุงให้มีความทันกาลอยู่เสมอ
• ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนครั้งการขอคำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการบริหารราชการตามหลักการ  
กระจายอำนาจของศูนย์/หน่วยงานให้คำปรึกษาแนะนำฯ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาอย่างมีนัยสำคัญ 2
• ร้อยละ 100 ของจำนวนครัง้ การขอคำปรึกษาแนะนำเกีย่ วกับการบริหารราชการตามหลักการกระจาย
อำนาจที่ศูนย์/หน่วยงานให้คำปรึกษาแนะนำฯ สามารถตอบสนองได้สำเร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม
(เรื่องที่ไม่ต้องใช้ระยะเวลาศึกษาค้นคว้าให้ตอบกลับภายในระยะเวลา 7 วัน และเรื่องที่ต้องใช้การ  
ระยะเวลาการค้นคว้าให้แล้วเสร็จใน 15 วัน ) เมือ่ เทียบกับจำนวนครัง้ การขอปรึกษาแนะนำเกีย่ วกับ
การบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริง
• ร้อยละ 100 ของผลสำเร็จตามเป้าหมายหรือเป้าประสงค์ของภารกิจ/บริการ และแผนงานโครงการ
ที่ส่วนราชการ/จังหวัดมีการกระจายอำนาจ
83

หมายเหตุ :
1

2
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ผู้รับการถ่ายโอนอำนาจกำหนดครอบคลุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Decentralization) และภาคเอกชน เพื่อเปิดให้
มีการแข่งขันและปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณะ (contestability) ของส่วนราชการ/จังหวัด
อย่างมีนัยสำคัญ คือ มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานจากปีที่ผ่านมามากกว่าร้อยละ 10 และ/หรือดีกว่า
ค่าเฉลี่ยผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี

คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

2.2. กลไกสนับสนุนการบริหารราชการตามหลักการมอบอำนาจ
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

• ไม่ มี ก ารจั ดให้ มี ก ลไกสนั บ สนุ น การบริ ห ารราชการตามหลั ก การมอบอำนาจของส่ ว นราชการ  
แก่ผู้รับมอบอำนาจ
• จัดให้มกี ารวิเคราะห์ สำรวจความต้องการเกีย่ วกับข้อมูลสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการบริหารราชการ   
ของผู้รับมอบอำนาจทุกระดับของส่วนราชการ/จังหวัด
• จั ดเก็บข้อ มู ล สารสนเทศทั้ ง ภายในและภายนอกองค์ ก ารในแต่ ล ะกระบวนงานตามภารกิ จ ของ        
ส่วนราชการ/จังหวัด และนำข้อมูลมาประมวลผล โดยฐานข้อมูลส่วนใหญ่ถกู จัดเก็บในรูปแบบเอกสาร
(Paper Work)
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 2 และ
• จัดให้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 1 เพือ่ สนับสนุนการบริหารราชการจากการมอบอำนาจ ทีม่ อี งค์ประกอบ
ที่ได้มาตรฐานอย่างน้อย 3 ด้าน โดยมีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันกาล และสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้รับมอบอำนาจทุกระดับของส่วนราชการ/จังหวัด ทั้งนี้กำหนดให้ฐานข้อมูล    
ถูกจัดเก็บอยูใ่ นรูปแบบทีส่ ามารถสืบค้นได้งา่ ย ( ระบบ MS. Office หรือระบบสารสนเทศทีม่ อี ยูแ่ ล้ว
ของแต่ละส่วนราชการซึ่งสามารถประยุกต์ใช้บันทึกข้อมูลได้ ) พร้อมจัดทำคู่มือการใช้งานระบบ  
สารสนเทศของส่วนราชการ/จังหวัด
• จัดให้มศี นู ย์/หน่วยงานดูแลให้คำแนะนำปรึกษาด้านเทคนิค ด้านวิชาการหรือการบริการ เพือ่ สนับสนุน
การบริหารราชการจากการมอบอำนาจ โดยมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์
อักษรชัดเจน
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 3 และนำไปปฏิบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้
• เผยแพร่ อบรม และชี้แจงคู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศฯ และศูนย์/หน่วยงาน          
ให้คำแนะนำปรึกษาฯ แก่ผู้รับมอบอำนาจทุกระดับของส่วนราชการ/จังหวัดอย่างครบถ้วน
• สนับสนุนส่งเสริมการนำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศฯ และศูนย์/หน่วยงานให้คำแนะนำปรึกษาฯ      
ไปใช้ในสนับสนุนการบริหารราชการจากการมอบอำนาจอย่างครบถ้วน
• ส่วนราชการ/จังหวัดติดตามและประเมินผลสำเร็จของการใช้กลไกสนับสนุนการบริหารราชการตาม
หลักการมอบอำนาจอย่างเป็นระบบและมีหลักเกณฑ์ชัดเจน จัดทำเป็นรายงานนำเสนอหัวหน้า  
ส่วนราชการ/จังหวัดอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส
• ส่วนราชการ/จังหวัดปรับปรุงและแก้ไข เพื่อให้กลไกสนับสนุนการบริหารราชการตามหลักการ        
มอบอำนาจสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้รับมอบอำนาจภายในองค์การให้บรรลุได้ตาม  
เป้าหมายที่กำหนด
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 4 และนำไปปฏิบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์จนเกิดผลสำเร็จ ดังนี้
• ระดับความสำเร็จของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศฯ ที่มีองค์ประกอบครบถ้วน และได้มาตรฐาน       
โดยฐานข้อมูลมีการบันทึกและปรับปรุงให้มีความทันกาลอยู่เสมอ
• ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนครั้งการขอคำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการบริหารราชการตามหลักการ  
มอบอำนาจของศูนย์/หน่วยงานให้คำปรึกษาแนะนำฯ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาอย่างมีนัยสำคัญ 2
• ร้อยละ 100 ของจำนวนครั้งการขอคำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการบริหารราชการตามหลักการ       
มอบอำนาจที่ศูนย์/หน่วยงานให้คำปรึกษาแนะนำฯ สามารถตอบสนองได้สำเร็จในระยะเวลา   
ที่ เ หมาะสม (เรื่ อ งที่ ไ ม่ ต้ อ งใช้ ร ะยะเวลาศึ ก ษาค้ น คว้ าให้ ต อบกลั บ ภายในระยะเวลา 7 วั น
และเรื่องที่ต้องใช้การระยะ เวลาการค้นคว้าให้แล้วเสร็จใน 15 วัน ) เมื่อเทียบกับจำนวนครั้งการ
ขอปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการบริหารราชการตามหลักการมอบอำนาจทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริง
• ร้อยละ 100 ของผลสำเร็จตามเป้าหมายหรือเป้าประสงค์ของภารกิจ/บริการ และแผนงานโครงการ
ที่ส่วนราชการ/จังหวัดมีการมอบอำนาจ
85

หมายเหตุ :
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารราชการตามหลักการมอบอำนาจ ประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ
ได้แก่ 1. ระบบข้อมูลบัญชี การเงิน การคลัง / 2. ระบบข้อมูลการปฏิบตั งิ านตามภารกิจ เช่น การให้บริการ การผลิต /  
3. ระบบข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล และ 4. อื่นๆ
2
อย่างมีนัยสำคัญ คือ มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานจากปีที่ผ่านมามากกว่าร้อยละ 10 และ/หรือดีกว่า
ค่าเฉลี่ยผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี
1

86

คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

3. การติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติราชการจากการมอบอำนาจ
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

• ไม่มีการจัดให้มีระบบสำหรับการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติราชการจากการมอบอำนาจ  
• ทบทวน/จัดให้มรี ะบบการติดตามและตรวจสอบการปฏิบตั ริ าชการจากการมอบอำนาจทีส่ ำคัญ1 ได้แก่     
ระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการจากการได้รับมอบอำนาจ
ที่มีคณ
ุ ภาพและได้มาตรฐานตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของรัฐบาล และหลักการสากลทีเ่ ป็นทีย่ อมรับ  
รวมถึงระบบรับข้อร้องเรียนที่มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนอย่างน้อย 8 ช่องทางอย่างครบถ้วน
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 2 และ
• ผูม้ อบอำนาจของส่วนราชการ/จังหวัดจัดให้มรี ะบบติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ านผูร้ บั มอบอำนาจ
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพและได้มาตรฐานตามหลักการสากลทีเ่ ป็นทีย่ อมรับ เช่น หลักการ Balanced Scorecard
เป็นต้น
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 3 และนำไปปฏิบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้
• เผยแพร่ และชี้แจงระบบการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติราชการแก่ผู้รับมอบอำนาจของ      
ส่วนราชการ/จังหวัดอย่างครบถ้วนทุกกลุ่ม
• ประเมินผลผู้รับมอบอำนาจภายในส่วนราชการ/จังหวัดอย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี
• ดำเนินการควบคุมภายใน และตรวจสอบภายในการบริหารราชการจากการมอบอำนาจตามมาตรฐาน
และแนวทางของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ค.ต.ง.) และหลักการสากลที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป
อย่างครบถ้วน
• เปิดรับฟังและจัดทำรายงานสรุปข้อร้องเรียนของข้าราชการ ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย       
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจนำเสนอหัวหน้าส่วนราชการ/จังหวัดอย่างสม่ำเสมอ
• บริหารจัดการข้อร้องเรียนที่ได้รับจากข้าราชการ ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครบถ้วน             
ภายในระยะเวลามาตรฐานที่ส่วนราชการ/จังหวัดกำหนด
• ส่วนราชการ/จังหวัดติดตามและประเมินผลสำเร็จของการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานจาก
การมอบอำนาจ อย่างเป็นระบบ และมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนจัดทำเป็นรายงานนำเสนอหัวหน้า       
ส่วนราชการ/จังหวัดอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส
• ส่วนราชการ/จังหวัดปรับปรุงระบบการ ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานทั้งระบบการควบคุม
ภายในระบบการตรวจสอบภายใน ระบบรับข้อร้องเรียน และระบบการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานให้มีมาตรฐานตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของรัฐบาลและหลักการสากลที่เป็นที่ยอมรับ
อย่างสม่ำเสมอทุกปี
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 4 และนำไปปฏิบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์จนเกิดผลสำเร็จ ดังนี้
• ผู้รับมอบอำนาจสามารถปฏิบัติงานได้โดยไม่ผิดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับทั้งภายในและภายนอก         
ส่วนราชการ/จังหวัด
• การไม่เกิดข้อร้องเรียนจากข้าราชการ ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ของผู้รับมอบอำนาจของส่วนราชการ/จังหวัดที่มีการชี้มูลความผิดเบื้องต้นได้อย่างชัดเจน
• การไม่เกิดรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจทุกระดับ  
ทั้งภายในและภายนอกส่วนราชการ/จังหวัด
• ร้อยละ 100 ของจำนวนข้อร้องเรียนที่ได้รับการจัดการและตอบสนองภายในระยะเวลามาตรฐาน  
ที่ส่วนราชการ/จังหวัดกำหนด
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หมายเหตุ :
1

ระบบการติดตาม และตรวจสอบการปฏิบตั ริ าชการจากการมอบอำนาจทีส่ ำคัญได้แก่ ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบ
ภายใน ระบบรับข้อร้องเรียน และระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมีคุณภาพและได้มาตรฐานดังนี้
1.1 ระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน กำหนดให้มีองค์ประกอบและมาตรฐานครบถ้วน
สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของรัฐบาล และหลักการสากลที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป
1.2 ระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน กำหนดประเมินโดยพิจารณาประเด็นหลักเกี่ยวกับ      
การติดตามและตรวจสอบการปฏิบตั งิ านตามภารกิจทีไ่ ด้รบั มอบอำนาจของส่วนราชการ/จังหวัด อย่างครบถ้วน
1.3 รายงานผลการปฏิบัติงานต้องระบุ ผลการดำเนินงาน การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย
หรือผลงานในอดีต ปัญหา/อุปสรรคพร้อมแนวทางแก้ไขเพื่อส่งผลให้การดำเนินงานบรรลุได้ตามเป้าหมาย
ที่กำหนด และอื่นๆ
1.4 ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีที่ผู้มอบอำนาจของส่วนราชการ/จังหวัดกำหนด ต้องประกอบด้วย
หลักเกณฑ์การประเมิน ตัวชี้วัด นิยาม และเป้าหมายที่ชัดเจนเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์หรือเป้าหมาย       
ทั้งในระดับกิจกรรม ระดับฝ่ายงาน และระดับองค์กร
1.5 ระบบรับข้อร้องเรียน ประกอบด้วย 1. ผู้บริหารโดยตรง  2. เว็บไซต์  3.จดหมาย  4. ศูนย์รับข้อร้องเรียน
(Call Center) 5. E-mail 6. web Board 7. ตู้แสดงความคิดเห็น 8. หัวหน้าหน่วยงาน (ต้นสังกัด) และ
9. อื่นๆ
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8. หลักนิติธรรม

คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)
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• เกณฑ์การพิจารณา : หลักนิติธรรม
เกณฑ์การพิจาณา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ และการใช้สิทธิ
กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาความรู้ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
การศึกษาทบทวน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ในการปฏิบัติงาน                                       
ความเท่าเทียมกันของการบังคับใช้ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ดุลพินิจ ในการปฏิบัติงาน
การพัฒนาคุณภาพบุคลากรในการใช้อำนาจกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ                                          
ความเป็นอิสระของผู้ทำหน้าที่วินิจฉัย
กระบวนการพิจารณาความผิด และการกำหนดโทษ

น้ำหนัก (ร้อยละ)
10
5
10
40
15
15
5

คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

• ระดับของเกณฑ์การพิจารณา : หลักนิติธรรม
1. การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ และการใช้สิทธิ
ระดับที่ 1

ระดับที่ 2
ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

• ส่วนราชการ/จังหวัด ไม่มคี ณะทำงานทำการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วสิทธิและการใช้สทิ ธิ ได้แก่
กลุ่มเป้าหมาย เนื้อหา1 และช่องทางในการเผยแพร่ 2 เพื่อกำหนดเป้าหมายและแนวทางการจัดการ
ที่ชัดเจนในการการเผยแพร่ และช่องทางข้อร้องเรียน3 ในเรื่องการละเมิดสิทธิให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้         
ส่วนเสีย 4 รับรู้
• ส่วนราชการ/จังหวัด มีคณะทำงานหรือผูร้ บั ผิดชอบ เพือ่ ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วสิทธิและการใช้
สิทธิ
• กำหนดขอบเขตหน้าที่ของคณะทำงานอย่างครบถ้วน
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 2 และ
• ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ได้แก่ กลุ่มเป้าหมาย เนื้อหา และช่องทางในการเผยแพร่ เพื่อกำหนด
เป้าหมายและแนวทางการจัดการที่ชัดเจนในการการเผยแพร่   และช่องทางข้อร้องเรียนในเรื่อง      
การเข้าถึงข้อมูลให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้อย่างครบถ้วนทุกกลุ่มเป้าหมาย
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 3 และนำไปปฏิบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้
• เผยแพร่ขอ้ มูลผ่านช่องทางการรับรูก้ ารใช้ประโยชน์จากสิทธิ และช่องทางรับข้อร้องเรียนเกีย่ วกับสิทธิ  
ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย อย่างครบถ้วน ทั้งในเชิงรุก เช่น การโฆษณาผ่าน
รถกระจายเสียง หรือจัดกิจกรรมเสริมความรู้ และในเชิงรับ เช่น การจัดทำแผ่นพับ หรือสื่อสิ่งพิมพ์
เป็นต้น
• ส่วนราชการ/จังหวัด จัดให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลความสำเร็จของการดำเนิน    
งานในแต่ละช่องทางพร้อมทั้งมีส่วนงานในการบริหารจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสิทธิ ในกรณี
มีผู้ถูกละเมิดสิทธิ
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 4 และ  
• ความพึงพอใจในการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวสิทธิและการใช้สิทธิได้ เกณฑ์ร้อยละ 90  
• ส่วนราชการ /จังหวัด ไม่มีข้อร้องเรียนในเรื่องการเข้าถึงข้อมูล
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หมายเหตุ :
1
เนื้อหาในการเผยแพร่ได้แก่
สาระสำคัญของสิทธิ
1. สิทธิ เสรีภาพในความเป็นมนุษย์เป็นสิทธิที่ติดตัวมากับตัวประชาชน ซึ่งรัฐไม่อาจล่วงล้ำหรือคุกคาม
หรือแทรกแซงให้เกิดความแตกต่าง หรือสูญสิ้นสิทธิได้
2. สิทธิ เสรีภาพในความเป็นพลเมือง เป็นสิทธิเสรีภาพเกี่ยวกับการที่สามารถเรียกร้องความต้องการ           
ขั้ น พื้ น ฐานจากรั ฐในฐานะที่ เ ป็ น ราษฎรของรั ฐ เช่ น สิ ท ธิ ใ นการรั บ การศึ ก ษา สิ ท ธิ ใ นการชุ ม นุ ม
สิทธิของผู้บริโภค สิทธิในการรับรู้ข่าวสาร เป็นต้น
3. สิ ท ธิ ค วามเสมอภาคเป็ น สิ ท ธิ เ สรี ภ าพ เกี่ ย วกั บ การได้ รั บ การปฏิ บั ติ ที่ เ ท่ า เที ย มกั น จากรั ฐ หรื อ                
การไม่เลือกปฏิบัติ
       การใช้ประโยชน์จากสิทธิ  
1.  การขอป้องกันสิทธิ เพื่อป้องกันภัยคุกคามที่จะมีหรือเกิดขึ้นแก่สิทธิประโยชน์ของตน
2.  การขอรับความคุม้ ครองสิทธิ  เพือ่ เรียกร้องหรือร้องขอให้รฐั   หรือเจ้าหน้าทีร่ ฐั ทีม่ อี ำนาจเพือ่ ตอบสนองต่อ    
สิทธิประโยชน์ของตนได้ตามความต้องการตามกฎหมาย
3. การขอรับการเยียวยาสิทธิ เป็นการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิของประชาชนจากรัฐหรือหน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับการชดเชยความเสียหายจากการถูกกระทบสิทธินั้นให้กลับคืนมา
2
ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
การจัดตั้งศูนย์มาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ให้ประชาชนรับรู้ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างน้อย
5 ช่องทาง โดย 2 ใน 5 ช่องทาง จะเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผา่ นระบบอิเล็กทรอนิคส์ และบอร์ดประชาสัมพันธ์    
ด้วยความหลากหลายของช่องทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ได้แก่ 1. เอกสารสิ่งพิมพ์  2. แผ่นพับ  3. จดหมายข่าว  
4. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน  5. ติดประกาศต่างๆ  6. เว็บไซต์  7. การจัดทำ Spot โฆษณา  8. การจัดทำโลโก้  
9.การจัดนิทรรศการ   10. การเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ (Press Release)   11. การเผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์               
12. การเผยแพร่ผ่านสื่อวิทยุ   13. การจัดแถลงข่าว (Press Conference) 14. การจัดทำสื่อเผยแพร่ (Bill Board)
และ  15. การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
3
ระบบรับข้อร้องเรียนต้องมีความหลากหลาย ประกอบด้วย 1. ผูบ้ ริหารโดยตรง  2. เว็บไซต์   3.จดหมาย  4. ศูนย์รบั       
ข้อร้องเรียน (Call Center)  5. E-mail  6. Web Board  7. ตู้แสดงความคิดเห็น  8. หัวหน้าหน่วยงาน (ต้นสังกัด)
และ 9. อื่นๆ
4
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้รับบริการของส่วนราชการ หรือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ
ทั้งทางตรงและทางอ้อม จากการดำเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชน ชุมชนในท้องถิ่น บุคลากรในส่วนราชการ
ผู้ส่งมอบงาน รวมทั้งผู้รับบริการ
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2. กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาความรู้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

• ไม่มีแผนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา และสำรวจ วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริมและ
พัฒนาความรูค้ วามเข้าใจ เกีย่ วกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เพือ่ พัฒนาความรูใ้ ห้กบั ประชาชน
• วิเคราะห์กลุม่ เป้าหมายในการส่งเสริมและพัฒนาความรูค้ วามเข้าใจ เกีย่ วกับ กฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ เพื่อพัฒนาความรู้ให้กับประชาชน
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 2 และ
• มีแผนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ กฎหมาย
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เพือ่ พัฒนาความรูใ้ ห้กบั ประชาชน อย่างครบถ้วน พร้อมทัง้ หัวหน้าส่วนราชการ       
ให้ความเห็นชอบ
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 3 และนำไปปฏิบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้
• จัดกิจกรรม การพัฒนาตามแผนฯ แล้วเสร็จ
• ส่วนราชการ/จังหวัดติดตามและประเมินผลสำเร็จของแผนฯ และนำเสนอหัวหน้าส่วนราชการ/
จังหวัด
• ส่ ว นราชการ/จั ง หวั ด ปรั บ ปรุ ง และแก้ ไ ขเพื่ อให้ ก ารพั ฒ นาตามแผนการพั ฒ นาฯ บรรลุ ไ ด้ ต าม
เป้าหมายที่กำหนด
• เผยแพร่ และชี้แจงผลของการจัดกิจกรรมตามแผนการพัฒนาฯ แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 4 และนำไปปฏิบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์จนเกิดผลสำเร็จ ดังนี้
• บรรลุตามแผนงาน/โครงการ และวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมร้อยละ 100
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการรับรู้/ความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่จัดขึ้น ร้อยละ 90 ขึ้นไป

หมายเหตุ :  
- องค์ประกอบของแผนการดำเนินงาน ประกอบด้วย
         1. กิจกรรม และโครงการ
         2. เป้าหมายและผลที่คาดว่าจะได้รับ
         3. ขั้นตอนการดำเนินงาน
         4. ผู้รับผิดชอบ
         5. รายละเอียดงบประมาณที่ต้องใช้
         6. ระยะเวลาที่ใช้
         7. รายละเอียดในแต่ละโครงการ
- กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาความรูก้ ฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเป็นกิจกรรมทีร่ ว่ มกับภาคประชาชน เพือ่ ส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เช่น การเปิดคลินิคกฎหมาย  เป็นต้น
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3. การศึกษาทบทวน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ในการปฏิบัติงาน
ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3
ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

• ไม่มสี ว่ นงาน หรือ คณะทำงานเพือ่ ศึกษาทบทวน วิเคราะห์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ในการปฏิบตั งิ าน  
ตามหลักความชอบด้วยกฏหมายในทางเนื้อหา 1 เพื่อปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ
สังคม การปกครองในปัจจุบัน และพัฒนากระบวนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และเป็นธรรม
ในการบริการประชาชน พร้อมทั้งมีขอบเขตหน้าที่ชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่
• มีส่วนงาน หรือคณะทำงานเพื่อศึกษา ทบทวน วิเคราะห์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน
ตามหลั ก ความชอบในทางเนื้ อ หาเพื่ อ ปรั บ ปรุ งให้ มี ค วามเหมาะสมกั บ ภาวะเศรษฐกิ จ สั ง คม
การปกครองในปัจจุบัน และพัฒนากระบวนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และเป็นธรรม ในการบริการ
ประชาชน
• มีขอบเขตหน้าที่ ชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 2 และ
• มีกระบวนการและขัน้ ตอนในการศึกษา ทบทวน วิเคราะห์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ในการปฏิบตั    ิ
งานของหน่วยงานเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 3 และ
• จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีผลกระทบต่อการบังคับใช้
ของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และนำความเห็นและข้อเสนอแนะไปดำเนินการต่อไปในส่วนทีร่ บั ผิดชอบ
• จัดทำรายงานวิเคราะห์ความจำเป็น / ไม่จำเป็น ในการใช้ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน
โดยในรายงานมีรายละเอียด เช่น มีหน่วยงานใดรับผิดชอบ มีบุคลากรมากน้อยเพียงใด หรือมีความ
ซ้ำซ้อนกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นอย่างไร
• นำเสนอรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการอย่างน้อยรายไตรมาส
• มีขั้นตอนการดำเนินการนำเสนอเพื่อดำเนินการต่อไป
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 4 และ
• ผลสำรวจร้ อ ยละ 90 มี ค วามพึ ง พอใจในกฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ที่ ท ำให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เช่น สามารถลดขั้นตอนในการให้บริการ หรือลดระยะเวลา
ในการให้บริการ
• ไม่พบข้อร้องเรียนกรณีท่ี กฎ ระเบียบ ข้อบังคับภายในหน่วยงาน ทีม่ เี นือ้ หาไม่เป็นธรรมหรือซ้ำซ้อนกัน
และไม่มีเนื้อหาที่ขัดต่อกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ภายในหน่วยงานที่มีลำดับสูงกว่า

หมายเหตุ :
• กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หมายรวมถึง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่มีผลกระทบต่อข้าราชการภายใน และประชาชน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• ผลกระทบต่อข้าราชการ เช่น ระเบียบ ข้อบังคับ ด้านสวัสดิการ หรือขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติงาน
ภายในหน่วยงาน
• ผลกระทบต่อประชาชนผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย เช่น กฎ ระเบียบในการเข้ารับบริการในหน่วยงานต่างๆ หรือ ระเบียบ
ในการเข้าประมูลงานของส่วนราชการ เป็นต้น
1
ความชอบด้วยกฎหมายในทางเนื้อหา ประกอบด้วยหลักการดังนี้
1. หลักความแน่นอนของกฎหมายหรือกฎ ระเบียบ เป็นหลักที่จะทำให้บุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถทราบถึง
บทบัญญัติที่ต้องคำนึงถึง โดยมีหลักย่อยดังนี้
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คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

หมายเหตุ : (ต่อ)
1.1 หลักความชัดเจน   
1.2 หลักคุ้มครองความสุจริต
2. หลักห้ามมิให้มีผลย้อนหลัง โดยเฉพาะให้มีผลย้อนหลังไปเป็นโทษต่อบุคคล
3. หลักความสมควรแก่เหตุ ประกอบด้วย
3.1 หลักความเหมาะสม หมายถึง มาตรการที่นำมาใช้นั้นอาจทำให้บรรลุวัตถุประสงค์
3.2 หลักความจำเป็น คือ มาตรการทีท่ ำให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเกิดผลกระทบน้อยทีส่ ดุ หากมีมาตรการอืน่    
ผลกระทบน้อยกว่าย่อมถือว่าไม่เป็นไปตามหลักความจำเป็น
3.3 หลักความได้สดั ส่วนในความหมายอย่างแคบ พิจารณาจากผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ต้องอยูใ่ นสัดส่วนทีส่ มดุล
เช่น ผลเสียมากกว่าผลดีย่อมไม่สมดุล
4. หลักกฎระเบียบ (กฎหมายลำดับรอง) ของหน่วยงานไม่ขัดต่อกฎหมายที่สูงกว่า
   การจัดทำกฎหมายลำดับรอง ไม่จำเป็นต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อประกอบการจัดทำกฎหมาย
ลำดับรองอีก เนื่องจากได้มีการหารือ รวมทั้งอาจมีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนมาแล้วตั้งแต่ชั้นการ    
ตราพระราชบัญญัติ จึงเป็นดุลยพินิจของหน่วยงานนั้นว่าควรจะดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ก่อนหรือไม่ และโดยวิธีใดซึ่งขึ้นอยู่กับ ความสำคัญของกฎหมายนั้นๆ
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4. ความเท่าเทียมกันของการบังคับใช้ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ดุลพินิจ ในการปฏิบัติงาน
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

• ไม่มสี ว่ นงาน หรือคณะทำงาน ทำการศึกษา ทบทวน วิเคราะห์ เพือ่ จัดทำฐานข้อมูลของ การใช้กฎ    
ระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงการใช้อำนาจดุลพินจิ ในการตัดสิน และไม่มชี อ่ งทางในการรับข้อร้องเรียน    
ถึงความไม่เท่าเทียมของการบังคับใช้อำนาจ
• มีส่วนงาน หรือคณะทำงาน ทำการศึกษา ทบทวน วิเคราะห์ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลของการใช้ กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงการใช้อำนาจดุลพินิจในการตัดสิน
• มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร  
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 2 และ
• มีการศึกษา ทบทวน วิเคราะห์ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลของ การใช้ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึง  
การใช้อำนาจดุลพินิจในการตัดสิน
• มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนถึงความไม่เท่าเทียมของการบังคับใช้
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 3 และ
• มีการถ่ายทอด และสื่อสารสร้างความเข้าใจ1 เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลแก่ข้าราชการทุกระดับและ              
ผูม้ สี ว่ นได้ส่วนเสียอย่างครบถ้วน
• การตัดสินต้องมีการใช้ขอ้ มูลจากฐานข้อมูลประกอบทีค่ รบถ้วนเพือ่ กล่าวอ้างและให้เหตุผลข้อสนับสนุน
• มีการติดตาม รวบรวมผลการตัดสินที่ต้องใช้และไม่ใช้ดุลพินิจ และจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลทุกครั้ง
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 4 และ
• ข้าราชการทุกระดับ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รับรู้ถึงการใช้ข้อมูลในการใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
อย่างครบถ้วน
• ไม่มีข้อร้องเรียนถึงความไม่เท่าเทียมกันที่เกิดจากการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาตัดสิน
• ประชาชนร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในการบังคับใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และดุลพินิจ
ที่เท่าเทียมกัน

หมายเหตุ :
1
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การจัดให้มีการถ่ายทอดและสื่อสารสร้างความเข้าใจ ต้องสามารถแสดงให้เห็นถึงวิธีการหรือช่องทางที่ใช้ในการสื่อสาร  
และสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรในองค์กรและนอกองค์กร เช่น การจัดประชุม มีการจัดทำคู่มือแจกจ่าย หรือชี้แจง  
เกีย่ วกับระเบียบข้อบังคับการปฏิบตั งิ านแก่ขา้ ราชการภายในส่วนราชการ และผูร้ บั บริการ / ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียภายทุกกลุม่
การทำหนังสือเวียน การติดประกาศการเปิดเผยผ่านเว๊บไซด์ เป็นต้น
• ดุลพินิจ ตามความหมายของกฎหมายปกครองหมายถึงอำนาจตัดสินใจอย่างอิสระที่จะเลือกกระทำการหรือไม่
กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กฎหมายกำหนด
• อำนาจดุลพินจิ หมายถึง อำนาจทีก่ ฎหมายให้ฝา่ ยปกครองหรือหน่วยงานของฝ่ายปกครองใช้วจิ ารณญาณอย่าง    
มีเหตุมีผลโดยอิสระที่จะพิจารณาเลือกตัดสินใจสั่งการหรือไม่สั่งการไปตามความเหมาะสมกับข้อเท็จจริงและ   
พฤติการณ์ในแต่ละกรณีเพื่อประโยชน์ของประชาชน
• ฐานข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการอ้างอิง เมื่อมีการพิจารณา หรือตัดสินใจโดยใช้ กฎ ระเบียบ  
หรือใช้ดุลพินิจ เช่น เมื่อมีการทำผิดวินัย และมีกระบวนการตัดสินที่ต้องใช้ดุลพินิจแล้ว ต่อมาเมื่อมีการทำผิด
วินัยลักษณะเดียวกัน ต้องนำข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในการตัดสินครั้งที่แล้วมาเป็นข้อมูลอ้างอิง เป็นต้น และเมื่อมี
การตัดสินในเรื่องใหม่ต้องให้มีการอ้างถึงข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ และจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลทุกครั้ง
• ฐานข้อมูลอย่างน้อยต้องประกอบด้วย เรื่ อ งพิ จ ารณา ผลการพิ จ ารณา เหตุ ผ ลประกอบการพิ จ ารณา
ข้อร้องเรียน(ถ้ามี) โดยจัดเก็บไว้ในรูปแบบทีส่ ามารถสืบค้นได้งา่ ย เช่น แฟ้มเอกสาร หรือ จัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์
เป็นต้น

คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

5. การพัฒนาบุคลากรในการใช้อำนาจกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

• ไม่มกี ระบวนการวิเคราะห์และสำรวจความรูค้ วามสามารถรวมถึงความต้องการของบุคลากรเพือ่ จัดทำ
แผนฝึกอบรม ในด้านการใช้อำนาจกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และไม่ได้นำเสนอให้ผู้มีอำนาจ
ให้ความเห็นชอบ หรือผู้มีอำนาจให้ความเห็นชอบ
• มีกระบวนการวิเคราะห์และสำรวจความรูค้ วามสามารถ รวมถึงความต้องการของบุคลากรเพือ่ จัดทำ    
แผนฝึกอบรมในด้านการใช้อำนาจกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 2 และ
• มีแผนฝึกอบรมด้านการใช้อำนาจกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ โดยได้รับการเห็นชอบจาก         
ผู้มีอำนาจอนุมัติก่อนเริ่มปีงบประมาณ และมีช่องทางรับข้อร้องเรียน อย่างครบถ้วน
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 3 และนำไปปฏิบัติอย่างครบถ้วน ดังนี้
• สามารถฝึกอบรมได้ตามแผนร้อยละ 100
• มีการปรับปรุงแก้ไขแผน หากการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
• ติดตามผลการปฏิบัติราชการ หลังจากการปฏิบัติตามแผนฝึกอบรมอย่างครบถ้วน
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 4  และเกิดผลลัพธ์ ดังนี้
• ข้าราชการเข้ารับการพัฒนาตามแผนได้อย่างครบถ้วน ร้อยละ 100
• ผู้ใช้อำนาจกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ปฏิบัติอย่างเป็นธรรม โดยไม่มีข้อร้องเรียนในส่วนของ
การใช้อำนาจในฐานะของผู้ใช้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

หมายเหตุ :
- ความชอบด้วยกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
1. หลักว่าด้วย “การกระทำต้องชอบด้วยกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ” มีความหมาย 2 นัย
นัยที่ 1 หมายความว่าจะกระทำการใดๆ  ที่อาจมีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิ   เสรีภาพหรือประโยชน์       
อันชอบธรรมของคนใดคนหนึ่งได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายให้อำนาจไว้เท่านั้น
นัยที่ 2 หมายความว่าจะกระทำการใดๆ ก็ได้ทั้งสิ้น เว้นแต่จะมีกฎหมายห้ามมิให้กระทำ
2. ข้อยกเว้นของหลักความชอบด้วยกฎหมาย ต้องชอบด้วยกฎหมาย
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6. ความเป็นอิสระของผู้ทำหน้าที่วินิจฉัย
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

• ไม่มีกระบวนการที่ชัดเจนในการสรรหาผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณาวินิจฉัย และ
• ไม่มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ของผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณาวินิจฉัย
• มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ของผู้มีอำนาจวินิจฉัยที่ได้จากการสรรหา
• มีกระบวนการที่ชัดเจนในการสรรหาผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณาวินิจฉัย
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 2 และ
• เผยแพร่กระบวนการในการสรรหาผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณาวินิจฉัยต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• มีช่องทางรับข้อร้องเรียนในกรณีมีการทักท้วงในเรื่องความไม่อิสระ
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 3 และนำไปปฏิบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และ
• เริ่มกระบวนการสรรหา โดยได้ผู้มีอำนาจทำหน้าที่พิจารณา วินิจฉัย ที่มีคุณสมบัติความเป็นอิสระ
โดยใช้หลักความเป็นอิสระ1 อย่างครบถ้วน
• มีการตรวจสอบพร้อมเผยแพร่ ชี้แจงผลการสอบทานความเป็นอิสระของผู้มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัย
ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้
• นำเสนอเป็นรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ และสัง่ การแต่งตัง้ ผูม้ อี ำนาจหน้าทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษร
(ในกรณีคณะกรรมการสอบสวน)
• พิจารณาทบทวนในกรณีมีข้อร้องเรียนในความไม่เป็นอิสระของผู้มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัย
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 4 และ
• ผลการสอบทาน ไม่ปรากฎว่าเกิดความไม่เป็นอิสระของผู้มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัย  
• ไม่มีข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องความเป็นอิสระของผู้ทำหน้าที่พิจารณาวินิจฉัย

หมายเหตุ :
1
หลักความเป็นอิสระ     
1. ความอิสระของการทำหน้าที่ในวินิจฉัย ปราศจากอิทธิพลภายนอก
2. ความอิสระในทางองค์กร โดยต้องไม่อยู่ภายใต้อำนาจอื่น
3. มีความเป็นอิสระในทางส่วนบุคคล
- ผูม้ อี ำนาจวินจิ ฉัย หมายถึง ผูท้ มี่ หี น้าทีเ่ กีย่ วข้องในการตัดสินและสามารถให้คณ
ุ ให้โทษกับผูท้ ถี่ กู กล่าวหา หรือผูท้ ที่ ำผิดได้
ได้แก่
• ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุ
• คณะกรรมการสอบสวน
• อ.ก.พ.จังหวัด หรือ อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.กระทรวง แล้วแต่กรณี
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คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

7. กระบวนการพิจารณาความผิด และการกำหนดโทษ
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

• ไม่มีการดำเนินการอย่างเปิดเผย และกำหนดขั้นตอนในการ พิจารณาความผิด และการกำหนดโทษ
ตามขั้นตอนของกระบวนการพิจารณาความผิด1 การกำหนดโทษ และการลงโทษ
• มีการกำหนดขั้นตอนและกระบวนการในการพิจารณาความผิด และการกำหนดโทษตามขั้นตอน
ของกระบวนการพิจารณาความผิด การกำหนดโทษและการลงโทษ
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 2 และ
• มีการดำเนินการอย่างเปิดเผย โดยเปิดเผยขัน้ ตอนต่างๆ ของกระบวนการพิจารณาความผิด และเปิดเผย   
ในสิ่งที่ต้องเปิดเผยต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 3 และ
• ผู้มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอนของกระบวนการพิจารณาความผิด รวมถึงการกำหนดโทษ          
และการลงโทษอย่างครบถ้วนทุกขั้นตอน
• เปิดเผยผลการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นกระบวนการพิจารณาความผิดให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียได้รบั รูอ้ ย่างครบถ้วน
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 4 และ
• นำไปปฏิบตั อิ ย่างครบถ้วนสมบูรณ์จนเกิดผลสำเร็จ โดยไม่มผี รู้ อ้ งเรียนถึงความเป็นธรรมในกระบวนการ     
พิจารณาความผิดการกำหนดโทษและการลงโทษในทุกขั้นตอนและทุกกรณี

หมายเหตุ :
• กระบวนการพิจารณาความผิด และการกำหนดโทษต้องทำโดยผู้มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาตามที่กฎระเบียบ       
ได้กำหนดไว้
• การดำเนินงานอย่างเปิดเผย หมายถึงกระบวนการทำงานที่สามารถให้เข้าตรวจสอบ หรือขอดูข้อมูลรายละเอียด         
ได้เมือ่ ผู้เสียหาย หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร้องขอ ซึ่งไม่รวมถึงการเปิดเผยต่อสาธารณะชนเพราะอาจจะมีผลกระทบ     
ต่อการดำเนินงานหรือสิทธิส่วนบุคคล
1
ขั้นตอนของกระบวนการพิจารณาความผิด
• การสืบสวน
• การตั้งคณะกรรมการสอบสวน(การตั้งเรื่องกล่าวหา)
• การสอบสวน
• การพิจารณาความผิดและกำหนดโทษ
• การลงโทษ
• การรายงานการดำเนินการทางวินัย
หลักนิติธรรมในการพิจารณาโทษ
• มีบทบัญญัติไว้เป็นความผิด
      - มีการกำหนดไว้โดยชัดเจน
         - ไม่มีผลย้อนหลัง
• การกระทำเข้าองค์ประกอบความผิด
     หลักนิติธรรมในการกำหนดโทษ
• ความผิดอย่างร้ายแรง กำหนดโทษสถานหนัก เช่น ไล่ออก ปลดออก
• ความผิดไม่ร้ายแรงกำหนดโทษสถานเบา เช่น ลดขั้นเงินเดือน ตัดเงินเดือน
• ความผิดเล็กน้อย ว่ากล่าวตักเตือน ทัณฑ์บน หรือจะงดโทษก็ได้
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9. หลักความเสมอภาค
100 คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

• เกณฑ์การพิจารณา : หลักความเสมอภาค
เกณฑ์การพิจาณา
1.
2.
3.
4.
5.

การสร้างกลไกด้านความเสมอภาคและจัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาค
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านความเสมอภาค
การจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนด้านความเสมอภาค
การจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านความเสมอภาค
การบูรณาการความเสมอภาคเข้ากับการกำหนดมาตรฐานของกระบวนการทำงานและ
การให้บริการ

น้ำหนัก (ร้อยละ)
20
10
20
10
40
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• ระดับของเกณฑ์การพิจารณา : หลักความเสมอภาค
1. การสร้างกลไกด้านความเสมอภาคและจัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาค
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

• ไม่มกี ารจัดตัง้ คณะกรรมการกำกับดูแลการทำงานด้านความเสมอภาคเพือ่ กำหนดกรอบและแนวทาง
การดำเนินงานด้านความเสมอภาค รวมทั้งอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการกำกับดูแล
ด้านความเสมอภาค
• มีการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการทำงานด้านความเสมอภาค เพื่อกำหนดกรอบและแนวทาง
การดำเนินงานด้านความเสมอภาค รวมทั้งอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการกำกับดูแล
ด้านความเสมอภาค
• ผ่านค่าเกณฑ์วดั ระดับที่ 2 และมีการจัดตัง้ ศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาค โดยแต่งตัง้ หัวหน้า   
หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายทำหน้าทีก่ ำกับดูแลโดยตรง และกำหนดนโยบายด้านความเสมอภาคทีช่ ดั เจน
เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 3 และนำไปปฏิบัติดังนี้
• จัดให้มกี ารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ผรู้ บั บริการ/ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทราบถึงหน้าทีแ่ ละการให้บริการของ  
ศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคอย่างทั่วถึง
• จัดให้มีบุคลากรให้คำปรึกษา รับข้อร้องเรียน ประชาสัมพันธ์ และเบอร์โทรศัพท์กลางเพื่อให้บริการ
ข้อมูล
• จั ดให้ มี ก ารติ ด ตามความก้ า วหน้ า หรื อ ตรวจสอบผลการดำเนิ น งานของศู น ย์ ป ระสานงานด้ า น       
ความเสมอภาค และจัดทำเป็นรายงานเสนอต่อผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ (เป็นรายไตรมาส)  
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 4 และนำไปปฏิบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์จนเกิดผลสำเร็จ ดังนี้
• บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตามภารกิจ/หน้าที่การจัดตั้งศูนย์ประสานงานความเสมอภาคอย่าง
ครบถ้วน
• สามารถรายงานผลให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มได้รับทราบผ่านกระบวนการหรือ      
กลไกที่จัดให้มีขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม

102 คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

หมายเหตุ :
• หลักการและเหตุผลด้านความเสมอภาคในที่นี้ครอบคลุมความเท่าเทียมกันจากเหตุแห่งความแตกต่าง ทั้งในเรื่องของ
ถิน่ กำเนิด เชือ้ ชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม
ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
ทีใ่ ห้ความสำคัญต่อความเสมอภาคในโอกาสของบุคคล โดยมาตรา 30 ระบุวา่ บุคคลย่อมเสมอภาคกันในกฎหมายและ   
ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน
• การจัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีกลุ่มบุคคลหรือคณะทำงานที่รับผิดชอบในการ
ดำเนินการเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคในองค์กร โดยเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลและให้บริการเกี่ยวกับ       
ความเสมอภาค การรับข้อร้องเรียน/เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขา่ วสาร/ข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ รวมทัง้ ติดตามประเมินผล    
และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านการสร้างบทบาทความเสมอภาค เป็นต้น ทั้งนี้จะต้องระบุวัตถุประสงค์             
การจัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคให้ชัดเจน เช่น
- ระบุบทบาท /หน้าที่ ของศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาค
- ระบุองค์ประกอบของคณะทำงาน
- การให้บริการหรือการให้ข้อมูลแก่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านไหนบ้าง
• ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและจังหวัดโดยตรง หรือผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ รวมถึง
ผู้รับบริการที่เป็นส่วนราชการด้วย
• ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้รับบริการของส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรง
และทางอ้อมจากการดำเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชน ชุมชนในท้องถิ่น บุคลากร ในส่วนราชการ
ผู้ส่งมอบงาน รวมทั้งผู้รับบริการ
• การจัดให้มกี ารถ่ายทอดและสือ่ สารสร้างความเข้าใจ ต้องสามารถแสดงให้เห็นถึงวิธกี ารหรือช่องทางทีใ่ ช้ในการสือ่ สาร    
และสร้างความเข้าใจให้กบั บุคลากรในองค์กรและนอกองค์กร เช่น การจัดประชุม การทำหนังสือเวียน การติดประกาศ
การเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น
• กระบวนการหรือกลไกที่จัดให้มีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การจัดประชุม การทำหนังสือเวียน การติดประกาศ
การเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น
• นโยบายด้านความเสมอภาคทีช่ ดั เจน เช่น มีแผนแม่บทด้านความเสมอภาค มีการกำหนดทิศทาง/กลยุทธ์การดำเนินงาน
เป็นต้น
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2. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านความเสมอภาค
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
ระดับที่ 4
ระดับที่ 5

• ไม่ มีกระบวนการวิเ คราะห์แ ละสำรวจความรู้ ค วามสามารถรวมถึ ง ความต้ อ งการของบุ ค ลากร           
เพื่อจัดทำแผนฝึกอบรมด้านความเสมอภาค
• มีกระบวนการวิเคราะห์และสำรวจความรู้ความสามารถรวมถึงความต้องการของบุคลากรเพื่อจัดทำ
แผนฝึกอบรมด้านความเสมอภาค
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 2 และ
• มีแผนฝึกอบรมด้านความเสมอภาค โดยได้รับการเห็นชอบจากผู้มีอำนาจอนุมัติ
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 3 และนำไปปฏิบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้
• สามารถฝึกอบรมได้ตามแผนร้อยละ 100
• มีการติดตามและประเมินผลความรู้ความสามารถภายหลังการฝึกอบรม
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 4 และเกิดผลลัพธ์ดังนี้
• นำมาจัดทำเป็นองค์ความรู้ด้านความเสมอภาค
• มีการจัดเก็บ / มีช่องทางในการเผยแพร่ให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้     
ทุกกลุ่ม

หมายเหตุ :
• การติดตามและประเมินผลความรูค้ วามสามารถ เช่น การผ่านเกณฑ์ทดสอบของหลักสูตร การติดตามผลโดยหัวหน้างาน  
หรือผู้บังคับบัญชา เป็นต้น
• องค์ความรู้ด้านความเสมอภาค ต้องจัดเก็บอยู่ในฐานข้อมูลที่ค้นหาได้ง่าย

104 คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

3. การจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนด้านความเสมอภาค
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

• ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนด้านความเสมอภาค
• มีการสำรวจความต้องการและจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของผู้รับบริการและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ในแต่ละกระบวนงานตามภารกิจของส่วนราชการ/จังหวัด
และนำข้อมูลมาประมวลผล แต่ฐานข้อมูลส่วนใหญ่ถูกจัดเก็บในรูปแบบเอกสาร (Paper Work)  
ผ่านค่าเกณฑ์วดั ระดับที่ 2 และ
• ฐานข้อมูลถูกจัดเก็บอยูใ่ นรูปแบบทีส่ ามารถสืบค้นได้งา่ ย ( ระบบ Microsoft Office หรือระบบสารสนเทศ   
ที่มีอยู่แล้วของแต่ละส่วนราชการซึ่งสามารถประยุกต์ใช้บันทึกข้อมูลได้ )
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 3 และนำไปปฏิบัติดังนี้
• มีการจัดทำคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ หรือ เผยแพร่ชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจเพื่อให้สามารถ
นำไปปฏิบัติงานได้
• มีการนำฐานข้อมูลดังกล่าวไปใช้เป็นประจำ และมีการบันทึกและปรับปรุงให้มีความทันกาลอยู่เสมอ
• มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 4 และนำไปปฏิบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์จนเกิดผลสำเร็จ ดังนี้
• ฐานข้อมูลดังกล่าวได้นำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ/จังหวัด และเห็นผลอย่างชัดเจน

หมายเหตุ :
• ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและจังหวัดโดยตรง หรือผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ รวมถึง
ผู้รับบริการที่เป็นส่วนราชการด้วย
• ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้รับบริการของส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรง
และทางอ้อม จากการดำเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชน ชุมชนในท้องถิ่น บุคลากรในส่วนราชการ
ผู้ส่งมอบงานรวมทั้งผู้รับบริการ
• ฐานข้อมูลพื้นฐานของบุคลากรในองค์กร (ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/อื่นๆ) เพื่อสนับสนุนด้านความเสมอภาค
ควรมีการจำแนกเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา การศึกษา ความพิการ และรายได้ (ทั้งนี้สามารถเพิ่มเติมข้อมูลอื่นๆ    
ทีจ่ ำเป็นสำหรับภารกิจของแต่ละส่วนราชการ/จังหวัดทีแ่ ตกต่างกันออกไป) รวมถึงครอบคลุมข้อมูลด้านการบริหารงาน
บุคคลดังนี้ 1. การเลื่อนตำแหน่ง/การเลื่อนขั้นเงินเดือน 2. การได้รับรางวัล 3. การมอบหมายงานให้ปฏิบัติ และ   
4. การพัฒนาบุคลากร (ทั้งนี้สามารถเพิ่มเติมข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับภารกิจของแต่ละส่วนราชการ/จังหวัด
ที่แตกต่างกันออกไป)
• ฐานข้อมูลกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ควรมีการจำแนกเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา (ทั้งนี้สามารถ
เพิ่มเติมข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับภารกิจของแต่ละส่วนราชการ/จังหวัดที่แตกต่างกันออกไป) และครอบคลุม         
ข้อมูลด้านการบริการอย่างน้อยดังนี  
้ 1. ความถีข่ องการมาติดต่อ/รับบริการ 2. ประเภทของเรือ่ งทีเ่ ข้ามารับการติดต่อ/
ใช้บริการ 3. ข้อร้องเรียนจากการให้บริการด้านความเสมอภาค (ทั้งนี้สามารถเพิ่มเติมข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับ    
ภารกิจของแต่ละส่วนราชการที่แตกต่างกันออกไป)
• การนำฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ เช่น การวางแผน การนำไปเป็นข้อมูลสนับสนุนการจัดทำ/ปรับปรุงมาตรฐาน
กระบวนการทำงานและการให้บริการ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ
เป็นต้น
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4. การจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านความเสมอภาค
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

• ไม่มีกระบวนการวิเคราะห์ ศึกษา และสำรวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อจัดทำ         
แผนการส่งเสริมและแลกเปลีย่ นความรู้ / ความเข้าใจ ด้านความเสมอภาค ภายในและภายนอกองค์กร
• มีกระบวนการวิเคราะห์ ศึกษา และสำรวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อจัดทำ                 
แผนการส่งเสริมและแลกเปลีย่ นความรู้ / ความเข้าใจ ด้านความเสมอภาค ทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 2 และ
• มีแผนการส่งเสริมและแลกเปลี่ยนความรู้ / ความเข้าใจ ด้านความเสมอภาค ทั้งภายในองค์กร
และภายนอกองค์กร โดยได้รับการเห็นชอบจากผู้มีอำนาจอนุมัติ
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 3 และนำไปปฏิบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้
• กำหนดช่องทางในการแจ้งข่าวให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ และจัดเก็บฐานข้อมูลของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมทุกครั้ง
• สามารถนำไปดำเนินการได้สำเร็จร้อยละ 100 ของแผนงาน/โครงการทั้งหมด และมีการจัดทำ
รายงานสรุปผลจากการดำเนินงาน
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 4 และเกิดผลลัพธ์ ดังนี้
• บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมอย่างครบถ้วน
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการรับรู้/ความพึงพอใจ ต่อกิจกรรมที่จัดขึ้น ร้อยละ 90 ขึ้นไป
• นำผลลัพธ์ที่เกิดจากการจัดกิจกรรมไปใช้ประโยชน์ เช่น ความรู้ที่ได้รับนำไปใช้เพื่อเสริมศักยภาพ
ของทีมงานด้านความเสมอภาค หรือนำไปใช้ปรับปรุงมาตรฐานการทำงานหากเป็นตัวอย่างที่ดี

หมายเหตุ :
• การจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านความเสมอภาค มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้มกี ารสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านความเสมอภาค
ทั้งหน่วยงานภายในองค์กร หน่วยงานภายนอกองค์กร และประชาชนผู้รับบริการ เช่น
- การจัดกิจกรรมเสริมสร้างเจตคติ ค่านิยม ประเพณี กระแสสังคม กระแสโลก สถานการณ์ เกีย่ วกับบทบาท ชายหญิง
- การจัดเสวนาด้านการสร้างความเข้าใจ  การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
- การจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการทำงาน และคำนึงถึงความเสมอภาค
- การจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอกหรือสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานภายนอก เพือ่ แลกเปลีย่ นความรู้  
ด้านความเสมอภาค

106 คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

5. การบูรณาการความเสมอภาคเข้ากับการกำหนดมาตรฐานของกระบวนการทำงานและการให้บริการ
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

• ไม่มีการจัดตั้งคณะทำงานกำหนดมาตรฐานของกระบวนการทำงานและการให้บริการเพื่อบูรณาการ       
เข้ากับความเสมอภาค
• มีการจัดตั้งคณะทำงานกำหนดมาตรฐานของกระบวนการทำงานและการให้บริการเพื่อบูรณาการ
เข้ า กั บ ความเสมอภาค และมีการสำรวจความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครบทุกกลุ่ม               
เพือ่ จัดทำมาตรฐานของกระบวนการทำงานและการให้บริการที่บูรณาการเข้ากับความเสมอภาค
• ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 2 โดยมีการจัดทำมาตรฐานของกระบวนการทำงานและการให้บริการ       
ทีบ่ รู ณาการเข้ากับความเสมอภาคทีค่ รบถ้วนทุกกระบวนงานของส่วนราชการ/จังหวัด และกำหนดเป็น
ระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน ซึ่งผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจ
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 3 และนำไปปฏิบัติดังนี้
• จัดให้มีการถ่ายทอด และสื่อสารสร้างความเข้าใจ แก่ข้าราชการทุกระดับและผู้ที่เกี่ยวข้องกับ         
การปฏิบัติงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
• จัดให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลความสำเร็จของการดำเนินงานตามมาตรฐานฯ
ตามรูปแบบและความถีท่ เี่ หมาะสม โดยมีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน เกีย่ วกับปัจจัยความสำเร็จ/
ไม่สำเร็จต่างๆ ปัญหาและอุปสรรค สิง่ ทีต่ อ้ งปรับปรุงแก้ไขและอืน่ ๆ เพือ่ ทำการทบทวนหรือปรับปรุง
มาตรฐานฯ
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 4 และเกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจน ดังนี้
• ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้รับบริการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
• กระบวนการทำงานและการให้บริการผู้รับบริการ   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทำได้ตามมาตรฐานอย่าง
ครบถ้วน
• ไม่มีข้อร้องเรียนจากการปฏิบัติงาน  การให้บริการด้านความเสมอภาค
• ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีความพึงพอใจ โดยมีผลความพึงพอใจร้อยละ 90 ขึ้นไป
• ผลการประเมินทัศนคติทดี่ ขี องผูร้ บั บริการ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียด้านความเสมอภาค มีระดับคะแนนร้อยละ
90 ขึ้นไป

หมายเหตุ :
• ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและจังหวัดโดยตรง หรือผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ รวมถึง
ผู้รับบริการที่เป็นส่วนราชการด้วย
• ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย หมายถึ ง ผู้ รั บ บริ ก ารของส่ ว นราชการ หรื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบทั้ ง ทางบวกและทางลบ
ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม จากการดำเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชน ชุมชนในท้องถิน่ บุคลากรในส่วนราชการ
ผู้ส่งมอบงาน รวมทั้งผู้รับบริการ
• กระบวนงานของส่วนราชการ/จังหวัดกำหนดตามภารกิจและหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการ/จังหวัด
• การจัดให้มกี ารถ่ายทอดและสือ่ สารสร้างความเข้าใจ ต้องสามารถแสดงให้เห็นถึงวิธกี ารหรือช่องทางทีใ่ ช้ในการสือ่ สาร   
และสร้างความเข้าใจให้กบั บุคลากรในองค์กรและนอกองค์กร เช่น การจัดประชุม การจัดทำคูม่ อื แจกจ่าย หรือชีแ้ จง     
เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการภายในส่วนราชการ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  
ทุกกลุ่ม การทำหนังสือเวียน การติดประกาศ การเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น
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5.

แนวทางการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐ
ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance Rating)

ก ารจดั ระดับการกำกับดแู ลองค์การภาครฐั ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกจิ การบา้ นเมืองทด่ี  
ี (Good Governance 
Rating) ยึดแ นวทางตาม การจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Good Governance Rating) ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับหลักการ PDCA          
(Plan-Do-Check-Act) หรือวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) ของ Dr. Edward Deming ที่มุ่งเน้นให้องค์กรมีการปรับปรุง
แก้ไขและพัฒนาการดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง จากการวางแผนงาน Plan (P) ที่เป็นระบบและมีคุณภาพ 
โดยพิจารณาปัจจัยแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อองค์กรทั้งภายในและภายนอกอย่างครบถ้วน ไปสู่การปฏิบัติ Do (D) อย่างทั่วถึง
ทั้งองค์กร และจัดให้มีการติดตามประเมินผล Check (C) เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน และปรับปรุง
แผนงาน ACT (A) ให้องค์กรบรรลุได้ตามวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าประสงค์ โดยมีผลสำเร็จที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต
 ดังนั้นเพื่อให้ส่วนราชการมีการกำกับดูแลองค์การที่ดีที่สามารถปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ      
ดังกล่าวข้างต้น จึงกำหนดแนวทางการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ       
บ้านเมืองที่ดี โดยแบ่งการพิจารณาเป็น 3 มิติ ดังนี้ 

ซึ่งแสดงเป็นแผนภาพความสัมพันธ์ของแต่ละองค์ประกอบ ได้ดังนี้
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6.แนวทางการพิจารณาให้คะแนน
6.1 การให้คะแนน
การจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กำหนดแบ่ง  
การให้คะแนนออกเป็น 5 ระดับ โดยเรียงจาก ระดับ 1 ซึ่งเป็นระดับคะแนนต่ำสุดสู่ระดับ 5 ซึ่งเป็นระดับคะแนนสูงสุด 
ดังนี้

ซึ่งการให้คะแนนในแต่ละระดับข้างต้นพิจารณาจาก 
• หากส่วนราชการมี Approach (A) อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ จะมีคะแนน = 3 คะแนน
• หากส่วนราชการมี Deployment (D) อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ จะมีคะแนน = 1 คะแนน
• หากส่วนราชการมี Results (R) อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ จะมีคะแนน = 1 คะแนน
• หากส่วนราชการมี Approach (A) หรือ Deployment (D) อย่างไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ ในการพิจารณา  
ผลคะแนนในระดับถัดไปจะกำหนดให้คะแนนไม่เกินร้อยละ 50 ของคะแนนระดับนั้น (หาร 2)
• ระดับถัดไปหลังจากที่มีการหักคะแนนข้างต้น จะแยกออกเป็นสองกรณี
- ระดับก่อนหน้ามีความครบถ้วน ให้หักในระดับน ั้นโดยกำหนดให้คะแนนไม่เกินร้อยละ 25 ของคะแนน
ระดับนั้น (หาร 4)
-  ระดับก่อนหน้าไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ให้หักในระดับนั้นโดยกำหนดให้คะแนนไม่เกินร้อยละ  12.5     
ของคะแนนระดับนั้น (หาร 8)
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ทั้งนี้สามารถยกตัวอย่างประกอบการอธิบายข้างต้น ได้ดังนี้

6.2 การปรับลดคะแนน
น อกจากนี้เพื่อให้ผลคะแนนสะท้อนภาพการกำกับดูแลองค์การที่ดีของส่วนราชการได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ จึงได้
กำหนดให้มีเงื่อนไขการปรับลดคะแนนเพิ่มเติมจากคะแนนรวมข้างต้น ในกรณีที่ส่วนราชการมีเหตุการณ์ที่ส่งผลเชิงลบ          
(Incident) ต่อการให้บริการ สิทธิเสรีภาพ คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรง
และทางอ้อมซึ่งเกิดจากการกำกับดูแลองค์การ และการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดของส่วนราชการ โดยมีแนวทางการปรับลด
คะแนนดังนี้
1 .  กรณีถ้ามีเหตุการณ์ที่ส่งผลเชิงลบอย่างรุนแรง (Major Incident) กำหนดให้ปรับลดคะแนนรวมด้านการกำกับ
ดูแลองค์การที่ดีล งให้น้อยกว่า 3 คะแนน (< 3.00 คะแนน)
2 . กรณีถ้ามีเหตุการณ์ที่ส่งผลเชิงลบไม่รุนแรง (Minor Incident) กำหนดให้ปรับลดคะแนนรวมด้านการกำกับดูแล
องค์การที่ดีลง 0.50 - 1.00 คะแนนแล้วแต่ระดับความรุนแรง

110 คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

โดยผลคะแนนจากการประเมินหลักการกำกับดูแลองค์การที่ดีทั้ง 9 หลักการตามแนวทางข้างต้น จะนำไปสู่        
ผลคะแนนรวมด้านการกำกับด ูแลองค์การที่ดีของส่วนราชการในขั้นสุดท้าย ดังภาพ
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คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

ภาคผนวก
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ภาคผนวกที่ 1 : หลักการการกำกับดูแลองค์การที่ดีของต่างประเทศ
ปัจจุบันการกำกับด ูแลที่ดี (Good Governance) ได้เข้ามามีบทบาทโดยเป็นกลไกสำคัญหนึ่งในการบริหารงานของ
หน่ว ยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉ พาะอย่างยิ่งภายหลังจากปี พ.ศ. 2544 ที่มี การตรวจพบกรณีการทุจริตข อง          
บริษัทเอกชนชั้นนำระดับโลกข องอเมริกา และประเทศผู้น ำทางเศรษฐกิจต่ างๆ ส่งผลให้องค์กรกลางที่ม ีบทบาทสำคัญ
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระหว่างประเทศหลายแห่งได้จัดให้มีการพัฒนาหลักการและแบบจำลองด้านการกำกับ    
ดูแลที่ดีขององค์กรภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐที่เป็นที่ยอมรับ เผยแพร่แก่ประเทศต่างๆ เพื่อให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ 
ได้อย่างเป็นมาตรฐาน โดยสรุปหลักการที่สำคัญของแต่ละองค์กรได้ดังนี้  
1.ธนาคารโลก(WorldBank)

ธนาคารโลกมี
การอธิบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลที่ดีหรือธรรมาภิบาล (Good Governance) ว่า “เป็นลักษณะและ 
วิถีทางของการใช้อำนาจในการใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจและทางสังคมของประเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งครอบคลุม  
การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ การบริหารจัดการภาครัฐ ภาระรับผิดชอบ กรอบตัวบทกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนา             
ความโปร่งใสและข้อมูลข่าวสาร” 
โดยธนาคารโลก (World Bank) ได้กำหนดหลักการ/แนวทางในการวัดระดับคุณภาพการกำกับดูแลหรือการบริหาร
กิจการบ้านเมืองในประเทศต่างๆครอบคลุม 6 มิติ ดังต่อไปนี้
1.  การมีสิทธิ์มีเสียงของประชาชนและภาระรับผิดชอบ  (Voice and Accountability) หมายถึง การที่ประชาชน
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดต ั้งรัฐบาลด้วยตนเอง รวมถึงการมเีสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน 
ตลอดจนเสรีภาพในการชุมนุม
2. ความมีเสถียรภาพทางการเมืองและปราศจากความรุนแรง (Political Stability and Absence of Violence) 
หมายถึง โอกาสความเป็นไปได้ที่รัฐบาลจะไร้เสถียรภาพหรือถ ูกโค่นล้มโดยอาศัยวิธีการต่างๆ ที่ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญ เช่น การใช้ความรุนแรงทางการเมืองและการก่อการร้าย เป็นต้น
3 . ประสิทธิผลของรัฐบาล (Government Effectiveness) ได้แก่ การให้บริการและความสามารถของข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนระดับความเป็นอิสระจากการแทรกแซงทางการเมือง รวมถึงคุณภาพของการกำหนดนโยบาย
และการนำนโยบายไปปฏิบัติ ความมุ่งมั่นจริงจังของรัฐบาลที่มีต่อนโยบายดังกล่าว
4 . คุณภาพของมาตรการควบคุม (Regulatory Quality)  หมายถึง ขีดความสามารถของรัฐบาลในการกำหนด
นโยบายและออกมาตรการควบคุม รวมถึงการบังคับใช้นโยบายและมาตรการดังกล่าวให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และเอื้อต่อ
การส่งเสริมให้ภาคเอกชนสามารถพัฒนาได้
5 . นิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง ระดับของการที่บุคคลฝ่ายต่างๆ มีความมั่นใจและยอมรับปฏิบัติตามกฎกติกา
ในการอยู่ร่วมกันของสังคม โดยเฉพาะคุณภาพของการบังคับให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา การตรวจและการอำนวยความ
ยุติธรรมรวมถึงโอกาสความเป็นไปได้ที่จะเกิดอาชญากรรมและความรุนแรง
6 .  การควบคุมปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ (Control of Corruption) ครอบคลุมในเรื่องเกี่ยวกับการใช้อำนาจรัฐ
เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ทั้งในรูปแบบของการทุจริตประพฤติมิชอบเพียงเล็กน้อยหรือขนาดใหญ่ รวมถึงการเข้าครอบครองรัฐ
โดยชนชั้นนำทางการเมืองและนักธุรกิจเอกชนที่มุ่งเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ 
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2.คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาติ
(TheUnitedNationsEconomicandSocialCommissionforAsiaandthePacific:UNESCAP)
ค ณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเซียและแปซิฟกิ แห่งสหประชาชาติ (UNESCAP 2005) ได้ให้ความหมาย
ของคำว่าการกำกับดูแลที่ดีหรือธรรมาภิบาล (Good Governance) คือ กระบวนการในการตัดสินใจและกระบวนการซึ่ง   
การตัดสินใจได้รับการนำไปปฏิบัติ (หรือไม่ปฏิบัติ) โดยเสนอว่าธรรมาภิบาลจะเป็นหลักประกันว่าการคอรัปชั่นจะลดลง     
และความคิดเห็นของคนกลุ่มน้อยจะได้รับการพิจารณาและเสียงของผู้ด้อยโอกาสจะได้รับการนำมาประกอบในการตัดสินใจ 
ตลอดจนเป็นการตอบสนองความต้องการของสังคมในปัจจุบันและในอนาคตได้ด้วย โดย UNESCAP ได้จัดทำกรอบแนวทาง
ในการส่งเสริมธรรมาภิบาลออกโดยเป็น 8 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) ความรับผิดชอบ  2) ความโปร่งใส 3) การตอบสนอง     
ที่รวดเร็ว 4) ความเท่าเทียม 5) ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 6) การปฏิบัติตามหลักกฎหมาย  7) การมีส่วนร่วม 
และ 8) การมุ่งเน้นความเป็นเอกฉันท์
3.สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ(UnitedNationsDevelopmentProgram:UNDP)
สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติได้ทบทวนและให้นิยามความหมายของการกำกับดูแลที่ดีหรือธรรมาภิบาล 
(Good Governance) ว่าคือการใช้อำนาจทางการเมือง การบริหารและเศรษฐกิจในการดำเนินภารกิจ กิจกรรมต่างๆ    
ของประเทศในทุกระดับโดยมีกลไก กระบวนการ สถาบันซึ่งประชาชนและกลุ่มต่างๆสามารถแสดงออกถึงความต้องการ    
ผลประโยชน์ การใช้สิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย การประสานและประนีประนอมความแตกต่างโดยผ่านกลไก กระบวนการและ
สถานบันเหล่านั้น โดย UNDP ได้กำหนดหลักการด้านการกำกับดูแลที่ดีหรือธรรมาภิบาลไว้ 9 องค์ประกอบ ดังนี้  
ภาคผนวก

1. การมีส่วนร่วม (Participation)
2. นิติธรรม (Rule of Law)
3. ความโปร่งใส (Transparency)
4. การตอบสนอง (Responsiveness)
5. การมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus-Oriented)
6. ความเสมอภาค / ความเที่ยงธรรม (Equity)
7. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency)
8. ภาระรับผิดชอบ (Accountability)
9. วิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Vision)
4.องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
(OrganizationforEconomicCo-operationandDevelopment:OECD)
อ งค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาได้ริเริ่มกำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (G
 ood Corporate 
Governance ; CG ) เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติสำหรับการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการขององค์กรภาคเอกชนเมื่อปี    
ค.ศ. 1998 และมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี ค.ศ. 2004 
ได้มีการกำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วยประเด็นสำคัญ 6 ด้าน ดังนี้ 
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1. หลักพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการ (Ensuring the Basis for an Effective Corporate Governance 
Framework)
2. สิทธิหน้าที่ของผู้ถือหุ้นหลัก (The Rights of Shareholders and Key Ownership Functions)
3. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
4. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสียในการกำกับด ูแลกิจการ (The Role of Stakeholders in Corporate Governance)
5. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
6. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (The Responsibilities of the Board)
โดยหลักการข้างต้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีการนำมากำหนดเป็นแนวปฏิบัติที่ดีและส่งเสริมให้บริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ถือปฏิบัติอย่างจริงจัง ก่อนที่จะทำการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Rating)      
อย่างเป็นทางการในปี  พ.ศ. 2546 - ปี  พ.ศ. 2549 ซึ่งในขณะนั้นคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
ได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ไทยเรทติ้งแอนด์อินฟอร์เมชั่นเซอร์วิส จำกัด (บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น 
จำกัด  ในปัจจุบัน) และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกำกับดูแลที่ดีได้กำหนดหลักเกณฑ์การจัดอันดับดูแลกิจการที่ดีโดยยึดตาม
แนวทางของ OECD แยกเป็น 4 เกณฑ์การประเมิน ดังนี้
(1.)  สิทธิของผู้ถือหุ้น 
(2.)  องค์ประกอบและบทบาทของคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร
(3.)  การเปิดเผยข้อมูล
(4.)  วัฒนธรรมการกำกับด ูแลกิจการ
โดยปัจจุบันเพื่อให้การประเมินและการจัดอ ันดับด้านการกำกับดูแลที่ดียังมีอย่างต่อเนื่อง สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (The Institute of Director : IOD) จึงได้จัดให้มีการประเมินการกำกับดูแลตนเองของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณานั้น ได้พัฒนาเพิ่มเติมมาจากหลักการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดีของ OECD  และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยประกอบไปด้วยหลักเกณฑ์หลักรวม 132 ข้อ แบ่งออกเป็น  
5 หมวดหลัก ได้แก่ 1) สิทธิของผู้ถือหุ้น 2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย          
4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และ 5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
อ ย่างไรก็ตามนอกเหนือจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้กับองค์กรเอกชนดังกล่าวแล้ว  เพื่อให้
หน่วยงานภาครัฐมีหลักการที่ดีและสามารถนำไปปรับใช้กับการดำเนินงานได้อ ย่างเป็นมาตรฐานยิ่งข ึ้น ในปี ค.ศ. 2005 OECD 
จึงได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การกำกับดูแลที่ดีสำหรับรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นองค์กรภาครัฐที่ไม่แสวงหารายได้ โดยมีหลักการ
ที่สำคัญ ดังนี้    
1. การแข่งขันบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกันระหว่างรัฐวิสาหกิจ และผู้ประกอบการเอกชน (Ensuring an Effective 
Legal and Regulatory Framework)
2. หน้าที่ความเป็นเจ้าของของภาครัฐ (The State Acting as Owner)
3. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
4. ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย (Relations with Stakeholders)
5. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Transparency and Disclosure)
6. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (The Responsibilities of the Boards of State-Owned 
Enterprises)
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คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

ภาคผนวกที่ 2 : หลักการการกำกับดูแลองค์การที่ดีของประเทศไทย
หลักการการกำกับดูแลที่ดีเป็นแนวทางการบริหารจัดการที่รัฐบาลทุกคณะให้ความสำคัญและผลักดันให้หน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม     
อย่างเท่าเทียมกัน จึงส่งผลให้หน่วยงานกำกับดูแลองค์กรเอกชนและหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เร่งดำเนินการส่งเสริมเพื่อให้  
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ตัวอย่างเช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งป ระเทศไทยได้เริ่มศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบ
ตั้งแต่ พ.ศ.  2538 ก่อนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2541  ดังนั้นในปี พ.ศ. 2542 จึงได้ออกข้อบังคับ       
ให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดตั้งค ณะกรรมการตรวจสอบ และในปีเดียวกันนตลาดหลั
ี้
กทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดทำข้อพึงปฏิบัติ
ที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice for Directors of Listed Companies) เพื่อเป็นแนวทาง
สำหรับการปฏิบัติงานของกรรมการ ต่อมาในปี พ.ศ.  2544 คณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี        
(Good Corporate Governance Committee) ซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทนจากองค์กรวิชาชีพต่างๆ ได้จัดทำและเผยแพร่
รายงานการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้องค์กรในตลาดทุนที่จะพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการของตนเองได้นำไปใช้เป็น
แนวทางในการพิจารณาปฏิบัติตามที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง 
ในปี  พ.ศ.2546 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
(ก.ล.ต.) จัดให้มีการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพิ่มเติมจากการ
ประเมินการกำกับดูแลที่ดีที่มีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 โดยได้มีการพัฒนาแบบจำลองเพื่อใช้ในการจัดอันดับการกำกับดูแล
กิจการซึ่งสอดคล้องกับหลักการที่เป็นมาตรฐานสากลตามองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา  (Organization 
for Economic Co-operation and Development: OECD) และขณะเดียวกันได้มีการประยุกต์บางส่วนเพื่อให้สอดคล้อง
กับลักษณะการประกอบธุรกิจและวัฒนธรรมไทยจนเป็นแบบจำลองที่เหมาะสม 
นอกเหนือจากการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังกล่าว
ในภาคราชการก็ได้มีการส่งเสริมให้      
หน่วยงานราชการมีการปฏิบัติราชการตามหลักการกำกับดูแลที่ดีหรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล
(Good Governance) เพื่อประโยชน์สุขสูงสุดของประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีการระบุ รายละเอียดสำคัญและ
จัดให้มกี ฎหมาย ระเบียบ และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการเพือ่ รองรับการดำเนินงานอย่างต่อเนือ่ ง สรุปได้พอสังเขป คือ
• รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้วางรากฐานของธรรมาภิบาลไว้อย่างครบถ้วน โดยมีหลักก าร    
ที่สำคัญ ได้แก่ การสร้างความโปร่งใสในการบริหารจัดการประเทศ การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ และ             
การมีส่วนร่วมของทุกภ าคส่วนทั้งระดับช าติ ท้องถิ่น ชุมชน โดยมกี ารกำหนดเป้าหมายร่วม 3 ประการ ได้แก่    
การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ การปรับเปลี่ยนบทบาทของภาครัฐ และการบริหารแบบพหุภาคี
• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ที่มีการสรุป
องค์ประกอบสำคัญไว้ 6 ด้าน  ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม          
หลักค วามรบั ผ ดิ ชอบ หลักความคมุ้ คา่  (ต่อมาให้ยกเลิกโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2547)
• พระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท ี่ 5) พ.ศ. 2545 มาตราที่ 3/1 หลักการบริหารราชการ     
ที่ดีมีสาระสำคัญโดยมุ่งเน้นให้หน่วยงานราชการมีการบริหารงานโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน         
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลด
ภารกิจและยบุ เลิกหน่วยงานทไ่ี ม่จำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ทอ้ งถน่ิ  การกระจายอำนาจตดั สินใจ      
การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน         
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของสว่ นราชการ ตอ้ งใช้วธิ ีการบริหารกจิ การบา้ นเมืองท่ดี  
ี โดยเฉพาะอย่างยง่ิ ให้คำนึงถงึ ความ        
รับผดิ ชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบและประเมิน                 
ผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ
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•

พ ระราชกฤษฎีกาวา่ ด ว้ ยหลักเกณฑ์แ ละวธิ กี ารบริหารกจิ การบา้ นเมืองทดี่  
ี พ.ศ . 2546 เป็นก ฎหมายทมี่ ขี นึ้ เพือ่ รองรับ
การปฏิบัติตามมาตราที่ 3/1 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) ที่มีสาระสำคัญ             
10ประการดังนี้
 (1.)  การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
(2.)  การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจแห่งรัฐ
(3.)  การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ
(4.)  การบริหารราชการให้เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ
(5.)  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(6.)  การลดภารกิจและยุบหน่วยงานที่ไม่จำเป็น
(7.)  การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น
(8.)  การกระจายอำนาจการตัดสินใจ
(9.)  การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
(10.) การใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

•

แ ผนยุทธศาสตร์ก ารพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555) ซึ่งป ระกอบด้วย 4 ประเด็นย ุทธศาสตร์ 
คือ
(1.)  การยกระดับการให้บริการและการทำงานเพื่อตอบสนองความคาดหวังและความต้องการ
ของประชาชนที่มีความสลับซับซ้อน หลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
(2.)  การปรับรูปแบบการทำงานให้มีลักษณะเชิงบูรณาการ เกิดการแสวงหาความร่วมมือและ
สร้างเครือข่ายกับฝ่ายต่างๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
(3.)  การมุ่งส ู่ก ารเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีความพร้อมและความสามารถในการ
เรียนรู้ คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลง และปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่างๆ
(4.)  การสร้างระบบการกำกับดูแลตนเองที่ดี เกิดความโปร่งใส มั่นใจ และสามารถตรวจสอบได้ 
รวมทั้งทำให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อตนเองต่อประชาชน 
และต่อสังคมโดยรวม

จ ากการมุ่งส่งเสริมอย่างต่อเนื่องของหน่วยงานกำกับดูแลทั้งภาครัฐและเอกชนดังกล่าวข้างต้น ทำให้สามารถสรุป
หลักการแนวปฏิบัติที่ดี รวมถึงระบบการประเมินและจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่สำคัญ
ในปัจจุบัน ได้ดังนี้
1.ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดให้มีการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจัดให้มีการกำหนดหลักการ
และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่กับการจัดให้มีการประเมินและจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดให้มีการส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่     
เข้มแข็งในปี พ.ศ. 2544 จึงได้จัดทำและนำเสนอหลักการกำกับดูแลที่คาดหวังให้บ ริษัทปฏิบัติตามทั้งสิ้น 40 ข้อ แต่อ ย่างไรก็ตาม 
เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างชัดเจน จึงได้มีการคัดเลือกหลักการจำนวน 15 ข้อ เผยแพร่ให้บริษัทนำไปปฏิบัติในขั้นเริ่มแรก 
โดยให้มีการเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามหลักการทั้ง 15 ข้อทั้งในกรณีที่ปฏิบัติตามได้ และเหตุผลที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้
118 คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

ในหลักการต่างๆ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ56-1) และรายงานประจำปีของบริษัทอย่างชัดเจนซึ่งหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ สามารถสรุปรายละเอียดพอสังเขป ได้ดังนี้  
1.1  นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ที่ควรครอบคลุมการกำกับด ูแลบริษัทในด้านที่สำคัญ เช่น สิทธิและ
ความเท่าเทียมกันของ ผู้ถือห ุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง รวมถึงการ    
เปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสเป็นต้น 
1.2  สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยควรจัดให้มีกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นในลักษณะที่สนับสนุนให้มี
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
1.3  สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ซึ่งในระบบการกำกับดูแลมีผมู้ สี ่วนได้เสียหลายกลุ่มที่สำคัญ ได้แก่ กลุ่มลูกค้า 
ฝ่ายจัดการรวมลูกจ้าง คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ภาครัฐ และชุมชน ซึ่งแต่ละกลุ่มมีวัตถุประสงค์และความคาดหวัง    
ที่ต่างกัน ดังนั้นคณะกรรมการควรรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามกฎหมาย และดูแลให้มั่นใจว่า
สิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี
1.4  การประชุมผู้ถือหุ้น ควรจัดให้มีขึ้นโดยมีการจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสอย่าง    
เท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นแ ละตั้งคำถาม

1.6  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้น ควรพิจารณาขจัดปัญหาความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีเหตุมีผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี 
และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม
1.7  จริยธรรมธุรกิจ คณะกรรมการควรส่งเสริมให้จัดท ำแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณ (Code of 
ethics or statement of business conduct) เพื่อให้กรรมการและลูกจ้างได้ทราบ และเข้าใจถึงมาตรฐาน
การปฏิบัติตนตามที่บริษัทและผู้ถือหุ้นคาดหวัง
1.8  การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยควรจัดให้มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและมีความเป็นอิสระ
หนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งคณะ และอย่างน้อย 3 คน 
1.9  การรวมหรือแยกตำแหน่ง คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นควรมีเสรีที่จะเลือกวิธีที่เหมาะสมกับการดำเนินงาน 
ของบริษัท โดยอาจรวมบทบาทของประธานกรรมการกับผู้จัดการใหญ่ไว้ในตำแหน่งเดียวกัน หรือแยกกัน 
โดยให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่เป็นอิสระเป็นประธานกรรมการตามแนวปฏิบัติที่ดีในปัจจุบัน
1.10 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร โดยระดับและองค์ประกอบค่าตอบแทนแก่กรรมการควรเพียงพอที่จะ
จูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ และเปรียบเทียบได้รับระดับที่ปฏิบัติในอุตสาหกรรม    
หลีกเลี่ยงการจ่ายที่เกินสมควร ในขณะที่ค่าตอบแทนของผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงควรกำหนด   
ตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทระดับค่าตอบแทนทั้ง   
เงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่นควรเป็นไปในแนวเดียวกับผ ลงานของบริษัทและการปฏิบัติงานของ     
ผู้บริหารแต่ละคน
1.11 การประชุมคณะกรรมการ ควรกำหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าเป็นประจำ โดยมีการจัดสรรเวลาไว้ให้เพียงพอ  
ที่ฝ ่ายจัดการจะนำเสนอเรื่องพร้อมให้คณะกรรมการได้มีการอภิปรายร่วมกันอย่างรอบคอบ ทั้งนี้กรรมการ
มี ห น้ า ที่ ต้ อ งเข้ า ป ระชุ ม ทุ ก ค รั้ ง ย กเว้ น ก รณี ที่ มี เหตุ ผ ลพิ เ ศษเร่ ง ด่ ว นโดยค วรมี ก ารเปิ ด เผยจ ำนวนค รั้ ง ที่
กรรมการแต่ละคนเข้าประชุมในรายงานประจำปีอย่างชัดเจน
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1.5  ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ คณะกรรมการบริษัทควรมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และความเป็นอิสระในการตัดสินใจ 
เพื่อประโยชน์ส ูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม ซึ่งเพื่อให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการมีค วามรับผิดชอบ
ตามหน้าทีต่ อ่ ผถู้ อื หนุ้ จึงควรมรี ะบบการแบ่งแยกบทบาทหน้าทีค่ วามรบั ผดิ ชอบระหว่างคณะกรรมการกบั ฝา่ ยจดั การ 
และระหว่างคณะกรรมการกับผู้ถือหุ้นไว้ให้ชัดเจน

1.12 ค ณะอนุกรรมการ คณะกรรมการควรจ ั ดให้ม ี ค ณะอ นุ ก รรมการท ี ่ ส ำคั ญ  เพื ่ อ ช ่ ว ยศ ึ ก ษารายล ะเอี ย ดแ ละ     
กลั่นกรองงานตามความจำเป็นของสถานการณ์ โดยเฉพาะคณะอนุกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการ
กำหนดค่าตอบแทน
1.13 ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการควรจัดทำ รักษาไว้ และทบทวนระบบ     
การควบคุมทั้งทางการเงิน การดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Controls) 
ตลอดจนการจัดการความเสี่ยงและการให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติ     
ทั้งหลาย โดยคณะกรรมการควรจัดให้มีงานตรวจสอบภายในแยกเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท
1.14  รายงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการควรทำรายงานอธิบายความรับผิดชอบในการจัดทำรายงานทาง
การเงิน โดยแสดงควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
1.15 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทได้เปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญของบริษัท
อย่างถูกต้อง ทันเวลา และโปร่งใส โดยควรจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบเพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสาร
กับผู้ล งทุน ผู้ถือห ุ้น นักว ิเคราะห์ทั่วไป และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
1.2การจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการ
แ บบจ ำลองก ารจั ด อั น ดั บ ก ารก ำกั บ ดู แ ลกิ จ การได้ รั บ ก ารพั ฒ นาโดยต ลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ป ระเทศไทยร่ ว มกั บ 
สำนักงาน ก.ล.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ และ บริษัท ไทยเรทติ้งแอนด์อินฟอร์เมชั่นเซอร์วิส จำกัด (ซึ่งได้เปลี่ยนชื่อเป็น               
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในปัจจุบัน) ประยุกต์หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) กับลักษณะและวัฒนธรรม
การประกอบธุรกิจของไทย กำหนดเป็นเกณฑ์การพิจารณาเพื่อการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการ 4 ด้านที่สำคัญ 
โดยสามารถสรุปประเด็นหลักสำหรับการจัดอันดับในแต่ละเกณฑ์ได้ดังนี้

(1.) สิทธิของผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิตามกฎหมายที่จะมีส่วนร่วมในการรับรู้และตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทโดยการเข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้น ออกเสียงลงคะแนน และแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงมีการกำหนดประเด็นหลักเพื่อพิจารณา
การจัดอันดับ ดังนี้
(1.1) การมีกลไกที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับผลตอบแทนอย่างครบถ้วน
(1.2) การมีกลไกให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงได้อย่างแท้จริง
(1.3) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นเพื่อให้ได้รับสิทธิพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน
(2.) องค์ประกอบและบทบาทของคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารได้รับมอบหมายและความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้กำกับดูแลและบริหาร
กิจการ ดังนั้น จึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบ และระมัดระวัง เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและ
ผู้ถือหุ้น ซึ่งเกณฑ์การพิจารณาในการจัดอันดับฯ   ก็จะคำนึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นหลักด้วย จึงมีการกำหนดประเด็น
หลักเพื่อพิจารณาการจัดอันดับ ดังนี้
120 คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

(2.1) องค์ประกอบของคณะกรรมการ
(2.2) บทบาทและความรับผิดชอบต่อการดำเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
(2.3) กลไกการติดตาม ตรวจสอบและถ่วงดุล  
(2.4) การดำเนินงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ โปร่งใส
(3.) การเปิดเผยข้อมูล
การเปิดเผยข้อมูลทำให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการได้อย่าง
ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลรวมทั้งสารสนเทศต่างๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันกาล
โปร่งใส และเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ จึงมีการกำหนดประเด็นหลักเพื่อพิจารณา            
การจัดอันดับ ดังนี้
(3.1) สาระสำคัญของข้อมูลที่ปรากฎในงบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และ   
รายงานประจำปี
(3.2) การเข้าถึงข้อมูลของผู้ลงทุน
บริษัทที่มีการกำกับดูแลที่ดีย่อมมีบรรยากาศและกิจกรรมที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ
ทั้งในระดับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร พนักงาน และแนวปฏิบัติที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ซึ่งจะเป็นปัจจัย
สำคัญที่สนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการที่ดีเกิดขึ้นในองค์กรอย่างกว้างขวางและพัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืน จึงมีการกำหนด    
ประเด็นหลักเพื่อพิจารณาการจัดอันดับ ดังนี้
(4.1) บรรยากาศในระดับผู้ถือหุ้น
(4.2) บรรยากาศในองค์กร
  (4.2.1) บรรยากาศในระดับคณะกรรมการ
  (4.2.2) บรรยากาศในระดับคณะผู้บริหาร
  (4.2.3) บรรยากาศในระดับพนักงาน
(4.3) บรรยากาศต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่น
1.3 การประเมินการกำกับดูแลกิจการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(The Institute of Director : IOD)
การประเมินการกำกับดูแลกิจการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (The Institute of Director :
IOD) เป็นโครงการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 โดยการสนับสนุนจาก       
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินโดยอ้างอิงจากหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดีของ OECD แยกออกเป็น 5 หลักเกณฑ์ ดังนี้
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(4.) วัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการ

โดยสามารถสรุปประเด็นการประเมินในแต่ละเกณฑ์ได้ดังนี้
(1.) สิทธิของผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิตามกฎหมายที่จะมีส่วนร่วมในการรับรู้และตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทโดยการเข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้น ออกเสียงลงคะแนน และแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงมีการกำหนดเกณฑ์การประเมินผล       
ที่ครอบคลุมประเด็นสำคัญ ดังนี้
(1.1) สิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น เช่น การได้รับข้อมูลข่าวสาร การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และการแต่งตั้งหรือ
ถอดถอนคณะกรรมการ เป็นต้น
(1.2) สิทธิในการเข้าร่วมตัดสินใจและรับทราบการตัดสินใจที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงปัจจัยพื้นฐานของบริษัท
เช่น หนังสือ บริคณฑ์สนธิหรือข้อบังคับ / การเพิ่มทุน / การโอนทรัพย์สินให้ผู้อื่นเสมือนหนึ่งเป็นการขาย
กิจการ เป็นต้น
(1.3) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และรับทราบกระบวนการออกเสียงลงมติล่วงหน้า
(1.4) สิทธิในการได้รับการอำนวยความสะดวกในการซักถาม และรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการในการกำกับ
ดูแลกิจการ และการขัดแย้งทางผลประโยชน์
(1.5) สิทธิอื่นๆ
(2.) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทควรสร้างความมั่นใจว่ามีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาคและได้รับการชดเชยอย่างเหมาะสม
เมื่อถูกละเมิดสิทธิ จึงมีการกำหนดเกณฑ์การประเมินผลที่ครอบคลุมประเด็นสำคัญ ดังนี้
(2.1) สิทธิเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น กระบวนการใช้สิทธิออกเสียงต้องไม่มีข้อกีดขวาง ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน
และมีค่าใช้จ่ายต่ำ
(2.2) ผลประโยชน์ทับซ้อน กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง แจ้งความเป็นไปได้ของการมีผลประโยชน์
ทับซ้อน และกำหนดกระบวนการของการป้องกันการทำธุรกรรมดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน
(2.3) อื่นๆ
(3.) การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทควรให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งที่เป็นกฎหมายและตามข้อตกลงร่วมกัน จึงมีการกำหนด      
เกณฑ์การประเมินผลที่ครอบคลุมประเด็นสำคัญ ดังนี้
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(3.1) การมีส่วนร่วมของพนักงาน ได้รับการพัฒนา ทั้งกลไกและกระบวนการ
(3.2) จัดให้มี ช่องทางเข้าถึงข้อมูล โดยสะดวกและมีต้นทุนต่ำ
(3.3) อื่นๆ
(4.) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทควรสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลข่าวสารที่มีนัยสำคัญได้รับการเปิดเผยอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา        
จึงมีการกำหนดเกณฑ์การประเมินผลที่ครอบคลุมประเด็นสำคัญ ดังนี้
(4.1) มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่มีนัยสำคัญ เช่น ผลประกอบการ / เป้าหมายในการดำเนินงาน / ความเสี่ยง
ที่คาดการณ์ได้ / รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ และค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
(4.2) รายงานทางการเงิน / รายงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน  ถูกจัดทำอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานที่ดี
(4.3) จัดให้มีช่องทางเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารได้ง่าย โดยเสมอภาค ทันเวลา และมีค่าใช้จ่ายต่ำ
(4.4) อื่นๆ
(5.) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(5.1) กรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ  ระมัดระวัง  และมีคุณธรรมซื่อตรงคงมั่น  เพื่อประโยชน์ของ    
ผู้ถือหุ้น
(5.2) กรรมการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจรรยาบรรณ
(5.3) กรรมการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระด้วยการมี   
- กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารในจำนวนที่มากเพียงพอในการตรวจสอบและถ่วงดุล   
อำนาจ (check & balance)  และ
- คณะอนุกรรมการย่อย หลายคณะแยกกันพิจารณางานที่สำคัญ มีกรรมการอิสระทำหน้าที่เป็นประธาน
คณะอนุกรรมการย่อยนั้นๆ
(5.4) อื่นๆ
2. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
รัฐบาลในฐานะผู้ถือหุ้นของรัฐวิสาหกิจในประเทศที่ปัจจุบันมีอยู่ทั้งสิ้น 58 แห่ง ได้เล็งเห็นความจำเป็นในการส่งเสริมให้
รัฐวิสาหกิจมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากเป็นผู้ประกอบการที่สำคัญในระบบเศรษฐกิจทั้งการให้บริการสาธารณูปโภค
และโครงสร้างพื้นฐาน การจ้างงาน และการแข่งขันกับภาคเอกชนในบางสาขา ดังนั้นการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล คุ้มค่า และเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย      
ทุกกลุ่มจึงเป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะในปัจจุบันที่รัฐวิสาหกิจได้เริ่มมีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การจัดให้
มี ก ารกำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ดั ง กล่ า วยั ง ช่ ว ยส่ ง เสริ ม ภาพลั ก ษณ์ แ ละสร้ า งความมั่ นใจแก่ นั ก ลงทุ น ทั้ งในและต่ า งประเทศ           
ได้อีกทางหนึ่ง
การกำกับดูแลที่ดีถูกนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2544 คณะรัฐมนตรีจึงได้ให้ความเห็นชอบ
หลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ โดยให้ สคร. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจในสังกัด       
กระทรวงการคลั ง รั บไปดำเนิ น การกำหนดเป็ น กรอบแนวทางการปฏิ บั ติ ที่ ชั ด เจนที่ ส อดคล้ อ งกั บ พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ย        
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บริษัทควรสร้างความมั่นใจว่ากรรมการกำหนดให้มีการกำหนดทิศทางของกลยุทธ์ทางธุรกิจ การติดตามประเมินผล
และมีความรับผิดรับชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตน จึงมีการกำหนดเกณฑ์การประเมินผลที่ครอบคลุมประเด็นสำคัญ ดังนี้

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งมีผลบังคับใช้และกำหนดให้องค์การมหาชนและรัฐวิสหาหกิจ
ต้องจัดให้มีหลักเกณฑ์ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดังนั้น สคร. จึงได้นำหลักเกณฑ์และแนวทางดังกล่าวมากำหนดเป็น   
หลักการและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ คู่มือและแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อสร้างเสริมการดำเนินงานตามแนวทาง
การกำกับดูแลที่ดีแก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ดังนี้
2.1 หลักและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
    สคร. ได้จัดให้มีหลักการและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ปี 2544 โดยปัจจุบันได้จัดให้มีการ
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลของ OECD โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
   2.1.1 หลักสำคัญสำหรับการจัดทำการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจประกอบด้วย 6 ประการ ดังนี้
• Accountability หรือความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่
• Responsibility หรือความสำนึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ
• Equitable Treatment หรือการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยสุจริต  และต้องพิจารณาให้เกิด
ความเท่าเทียมกัน
• Transparency หรือความโปร่งใส กล่าวคือ ต้องมีความโปร่งใสใน 2 ลักษณะ คือความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
• Value Creation หรือการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการเพิ่มมูลค่าใดๆ  
นั้น ต้องเป็นการเพิ่มความสามารถในทุกด้านเพื่อการแข่งขัน
• Ethics คือการส่งเสริมการพัฒนาการกำกับดูแลและจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ
   2.1.2 สาระสำคัญของหลักการและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ได้แก่
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2.2 การประเมินบทบาทคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
สคร. ได้จัดให้มีการประเมินกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ปี 2544 ก่อนที่จะมีการปรับแนวทางการประเมิน      
โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งได้กำหนดให้การประเมินบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ    
เป็นองค์กรประกอบที่สำคัญหนึ่ง สคร. จึงได้ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน ร่วมกับที่ปรึกษาด้านการประเมิน   
ผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ กำหนดเกณฑ์เพื่อการประเมินบทบาทคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ สรุปได้ดังนี้

ซึ่งเกณฑ์การประเมินดังกล่าวข้างต้นได้กำหนดขึ้นอย่างสอดคล้องกับหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีทั้งในและต่างประเทศ
เช่น หลักการของ OECD และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
126 คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

ภาคผนวกที่ 3 : แนวทางการส่งเสริมการกำกับดูแลองค์การภาครัฐ
ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1. หลักประสิทธิผล

ภาคผนวก

การบริหารราชการแบบมุ่งประสิทธิผลของหน่วยงานภาครัฐนั้นถือว่ามีความสำคัญในลำดับต้น กล่าวคือ การปฏิบัติ
ราชการจำเป็นต้องบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการ ตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ เพื่อให้
เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทาง ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีการติดตาม 
ประเมินผล และพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบซึ่งการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการปฏิบัติราชการ
อย่างมีประสิทธิผลนั้น ควรมีแนวทางปฏิบัติและแนวทางการส่งเสริม ดังนี้

127

2. หลักประสิทธิภาพ

พระราชกฤษฎี
กาว่าดว้ ยหลักเกณฑ์และวธิ กี ารบริหารกจิ การบา้ นเมืองทด่ี  
ี พ.ศ. 2546 ได้ให้ความสำคัญตอ่ หลักการบริหาร
ราชการแบบมีประสิทธิภาพ ดังที่กำหนดไว้ใน
• มาตรา 21 ส่วนราชการการต้องจัดทำบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภท และรายจ่ายต่อ
หน่วยของบริการสาธารณะ เพื่อการเปรียบเทียบความคุ้มค่าระหว่างปัจจัยนำเข้ากับผ ลลัพธ์ที่เกิดข ึ้น    
ซึ่งหากรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะของส่วนราชการใด สูงกว่ารายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการ
สาธารณะประเภทเดียวกันของส่วนราชการอื่นส่วนราชการนั้นต้องจัดทำแผนการลดรายจ่ายต่อหน่วย    
เพื่อดำเนินการปรับปรุงการทำงานต่อไป
• มาตรา 22 ให้ส ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งช าติ และสำนักงบประมาณร่วมกัน
จัดให้มการ
ี ประเมินความคมุ้ คา่ ในการปฏิบตั ภิ ารกิจของรฐั ทส่ี ว่ นราชการดำเนินการอยู 
่ เพือ่ รายงานคณะรฐั มนตรี
สำหรับเป็นแนวทางในการพิจารณาว่าภารกิจใดสมควรจะได้ดำเนินการต่อไปหรือยุบเลิก และเพื่อประโยชน์ 
ในการจัดตั้งงบประมาณของส่วนราชการในปีต่อไป ทั้งนี้ตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกำหนดในการประเมิน
ความคุ้มค่าตามวรรคหนึ่ง ให้คำนึงถึงประเภทและสภาพของแต่ละภารกิจ ความเป็นไปได้ของภารกิจหรือ
โครงการที่ดำเนินการ ประโยชน์ที่รัฐและประชาชนจะพึงได้และรายจ่ายที่ต้องเสียไปก่อนและหลังที่     
ส่วนราชการดำเนินการด้วยความคุ้มค่าตามมาตรานี้ ให้หมายความถึงประโยชน์ห รือผลเสียทางสังคม   
และประโยชน์ห รือผลเสียอื่น ซึ่งไม่อาจคำนวณเป็นตัวเงินได้ด้วย
• มาตรา 23 การจัดซื้อจัดจ้างจะต้องกระทำโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยจะต้องชั่งน้ำหนักถึงประโยชน์
และผลเสียต่อสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ราคา และประโยชน์ระยะยาว     
ของส่วนราชการ ซึ่งมิใช่ถือราคาต่ำสุดเป็นเกณฑ์อย่างเดียว แต่คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า      
ในระยะยาวที่จะทำให้ต้นทุนการบริการสาธารณะต่ำลงได้ โดยจะต้องมีการปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการ
พัสดุเพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว

ท ั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ในเรื่องเงื่อนไขการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 โดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับมาตรา 22 ให้สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงบประมาณ ร่วมกันศึกษาจัดทำแนวทางดำเนินการประเมิน
ความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐให้แ ล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2547 
เพื่อให้การดำเนินงานของรัฐเป็นไปตาม พ.ร.ฏ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
และนำหลักประสิทธิภาพและความคุ้มค่ามาดำเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติ จึงควรมีแนวทางการเสริมสร้างการบริหาร
จัดการตามหลักประสิทธิภาพและความคุ้มค่า ดังนี้
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•แนวทางการส่งเสริมตามหลักประสิทธิภาพ
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•แนวทางการส่งเสริมตามหลักความคุ้มค่า
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132 คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

3 หลักการตอบสนอง
ภารกิจการให้บริการแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ถือเป็นภารกิจหลักที่สำคัญของทุกหน่วยงานภาครัฐ    
ซึ่งต้องสามารถดำเนินการได้ทุกประเภทการให้บริการอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และตอบสนองได้ตามความคาดหวัง/
ความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้หน่วยงานภาครัฐต้องพัฒนากระบวนการและวิธีการในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการวัดความพึงพอใจและความคาดหวังที่เกิดจากกระบวนการและ
การดำเนินในการตอบสนองความต้องการ  รวมถึงการกำหนดผู้รับผิดชอบที่มคี วามรู้ความสามารถในการให้บริการ  และผู้บริหาร
ของหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนอย่างจริงจังทั้งนี้แนวทางการส่งเสริมหลักการตอบสนอง มีดังนี้
• ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปีเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการ




ทำการศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับกระบวนงาน ขั้นตอนการให้บริการ ความต้องการและ          
ความคาดหวังของประชาชนผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผลการดำเนินงานทั้งในอดีต ปัจจุบัน
และอนาคตอย่างครบถ้วนสมบูรณ์















กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจน โดยมีการแบ่งประเภทการให้บริการในแต่ละกลุ่มประชาชน
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครบถ้วนตามพันธกิจ และสอดคล้องกับกลยุทธ์หลักของส่วนราชการ
และจังหวัด และมีกลไกที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
เพื่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปีเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
อย่างชัดเจน
สามารถจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั ริ าชการประจำปี เกีย่ วกับการพัฒนาการให้บริการแล้วเสร็จ
โดยหัวหน้าส่วนราชการได้ให้ความเห็นชอบก่อนเริ่มปีงบประมาณ และเนื้อหาของแผนฯ มีองค์ประกอบ
ครบถ้วนสมบูรณ์
มีการถ่ายทอด และสื่อสารสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เกี่ยวกับการพัฒนาการให้บริการแก่ข้าราชการทุกระดับและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
จัดให้มีระบบการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนฯ โดยมี
การนำข้อมูลผลการดำเนินงานต่างๆ มาวิเคราะห์ เพื่อทำการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
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    องค์ประกอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี เกี่ยวกับ
การพัฒนาการคุณภาพให้บริการให้บริการ
• แผนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต
/ นโยบาย / คุณภาพ / ยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ / เป้าหมายทั้งระยะยาว-สั้น ที่มีความชัดเจนและมีความ
เป็นไปได้ โดยมีการแบ่งกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงมีการแบ่งกลุ่มตามประเภท
งานให้บริการ และช่องทางการให้บริการอย่างครบถ้วน ทัง้ นีเ้ ป้าหมายทีก่ ำหนดต้องมีความสอดคล้อง  
กับความต้องการ และความคาดหวังของประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / ปัจจัยความ  
สำเร็จและปัจจัยที่ทำให้ไม่สำเร็จ (Risk Factor) / แผนงานและโครงการ (Initiatives) /  
ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน / หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ / อื่นๆ
• แผนปฏิบัติราชการประจำปี ประกอบด้วย แผนงาน/โครงการ / เป้าหมาย /
ขั้นตอนการดำเนินงาน / ระยะเวลา / งบประมาณ / ผู้รับผิดชอบ และอื่นๆ

• ความสำเร็จในการปฏิบัติตามมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการที่ครบถ้วนสมบูรณ์

















มีการจัดทำ/ทบทวนแผนผังขั้นตอนการให้บริการให้มีความครบถ้วนทุกงานบริการ โดยมีการศึกษา/
วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับกระบวนงาน ขั้นตอนการให้บริการ ความต้องการของผู้รับบริการ/
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผลการดำเนินงานทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต อย่างครบถ้วนสมบูรณ์       
โดยมีการแบ่งกลุ่มประเภทประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรง และทางอ้อม        
รวมถึงการแบ่งประเภทตามช่องทางการให้บริการในแต่ละประเภท
การจัดทำมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพได้ครบถ้วนทุกงานบริการ โดยคำนึงถึง
ความต้องการและความคาดหวังของประชาชนผูร้ บั บริการและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย และหัวหน้าส่วนราชการ
ให้ความเห็นชอบก่อนเริ่มปีงบประมาณ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
มีการเผยแพร่/ประกาศ/ชี้แจงมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชนผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่างชัดเจน
การจัดทำฐานข้อมูลในการเก็บรวบรวมสถิติการปฏิบัติตามมาตรฐานการให้บริการครบถ้วนทุกงาน
บริการอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ รวมถึง มีการนำข้อมูลสารสนเทศ มาใช้เพื่อการปฏิบัติการ (Operation)
และผู้บริหารจัดการ (ระบบ MISและ EIS) อย่างชัดเจนและสม่ำเสมอ
มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลความสำเร็จของการดำเนินงานตามมาตรฐานการให้          
บริการที่กำหนดอย่างครบถ้วนทุกงานบริการตามรูปแบบและความถี่ที่เหมาะสม โดยมีการวิเคราะห์
ผลการดำเนินงานเกี่ยวกับปัจจัยความสำเร็จ/ไม่สำเร็จต่างๆ ปัญหาและอุปสรรค สิ่งที่ต้องปรับปรุง
แก้ไขและอื่นๆ เพื่อทบทวนแผนงาน/เป้าหมายการดำเนินงานในอนาคต
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• การกำหนดมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการต้องสอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวัง
ของประชาชน รวมถึงการพิจารณาถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการดำเนินงาน และควรมีการเทียบเคียง
(Benchmarking) กระบวนการ/วิธีการ/ผลการดำเนินงาน กับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ
• ฐานข้อมูลในการเก็บรวบรวมสถิติการปฏิบัติตามมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการที่ครบถ้วน
สมบูรณ์ ต้องคำนึงถึง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานบริการที่มีความครบถ้วน ความถูกต้องน่าเชื่อถือได้     
รายละเอียดหรือความแม่นยำของข้อมูล ความทันกาล การรักษาความปลอดภัย ความเชื่อมโยง
และความเหมาะสมกับการใช้งาน  
• การจัดให้มีช่องทาง/เครือข่ายการให้บ ริการที่มีความครบถ้วนและมีประสิทธิผล




















มีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการต่างๆ เพื่อกำหนดเป้าหมายและแนวทาง       
การจัดการทีช่ ดั เจนเกีย่ วกับการจัดให้มชี อ่ งทาง/เครือข่ายการให้บริการทีม่ คี วามครบถ้วนและมีประสิทธิผล
ตามความต้องการ และความคาดหวังของประชาชนผู้รับบริการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
จัดให้มชี อ่ งทาง/เครือข่ายการให้บริการทีม่ คี วามครบถ้วนทุกงานบริการ ตามความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการ   ช่องทางและเครือข่ายการให้บริการ ซึ่งดำเนินการในรูปแบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
โดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ตหรือศูนย์บริการทางโทรศัพท์ ระบบเครือข่ายสารสนเทศ และการจัด
หน่วยงานเคลื่อนที่ (Mobile Unit/ One Stop Service) การให้บริการต่าง ๆ ของรัฐที่จุดเดียว (One
Stop Service) และการร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อให้บริการร่วมกันที่จุดเดียว เพื่ออำนวยความ สะดวก
ให้แก่ผใู้ ช้บริการ เช่น ศูนย์บริการร่วม และเคาน์เตอร์บริการประชาชน เป็นต้น โดยมีมาตรฐาน
คุณภาพตามที่กำหนดอย่างครบถ้วน
มีการกำหนดเป้าหมายและแนวทางการดำเนินการในแต่ละช่องทางและเครือข่ายการให้บริการอย่างครบถ้วน
ชัดเจน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว   
มีการสือ่ สารช่องทาง/เครือข่ายการให้บริการแก่ผใู้ ห้บริการแก่ประชาชน ผูร้ บั บริการ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ทั้งทางตรงและทางอ้อม และผู้ที่เกี่ยวข้อง รับทราบ
มีระบบฐานข้อมูลในการเก็บรวบรวมสถิติการดำเนินงานในแต่ละช่องทาง/เครือข่ายการให้บริการ
มีความครบถ้วนสมบูรณ์ รวมถึงมีการนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้เพื่อการปฏิบัติการ (Operation)
และผูบ้ ริหารจัดการ (ระบบ MISและ EIS) อย่างชัดเจนและสม่ำเสมอ
จัดให้มกี ารติดตาม ประเมินผล และรายงานผลความสำเร็จของการดำเนินงานในแต่ละช่องทาง/เครือข่าย
การให้บริการอย่างเป็นระบบ และนำประเด็นต่างๆ มาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานในแต่ละช่องทาง/
เครือข่ายการให้บริการ ให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ อย่างชัดเจน
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• การนำนวัตกรรมมาพัฒนามาตรฐานคุณภาพการให้บริการ
มีการแต่งตั้งคณะทำงาน/ผู้รับผิดชอบในการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการให้บริการโดยการใช้นวัตกรรม
อย่างชัดเจน









มีการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการให้บริการต่างๆ เพือ่ การนำนวัตกรรมมาพัฒนามาตรฐาน
คุณภาพการให้บริการเฉพาะในระยะสั้นและระยะยาว เช่น การลดขั้นตอนการให้บริการ การลดระยะ
เวลาในการให้บริการ และการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่นเพื่อลดความซ้ำซ้อนของงาน / เอกสาร
ที่ประชาชนต้องมาติดต่อ เป็นต้น
มีการกำหนดกลยุทธ์ แผนงาน/แนวทางการจัดการ และเป้าหมาย โดยมีเนื้อหาสมบูรณ์ชัดเจน
และหัวหน้าส่วนราชการ/จังหวัดอนุมัติก่อนเริ่มปีงบประมาณ
มีการดำเนินงานตามแผนการนำนวัตกรรมมาพัฒนามาตรฐานคุณภาพการให้บริการอย่างครบถ้วน
ชัดเจน และการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลความสำเร็จของการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ



• นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเพื่อปรับปรุงผลผลิต           
บริการ กระบวนการ หรือประสิทธิผลของส่วนราชการ รวมทั้งสร้างมูลค่าใหม่ให้แก่ผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• นวัตกรรมเป็นการรับเอาความคิด กระบวนการ เทคโนโลยีหรือผลผลิต ซึ่งอาจเป็นของใหม่
หรือนำมาปรับใช้เพื่อการใช้งานในรูปแบบใหม่
• นวัตกรรมทีป่ ระสบความสำเร็จในระดับองค์กร เป็นกระบวนการทีป่ ระกอบด้วยหลายขัน้ ตอน  
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการแลกเปลี่ยนความรู้ การตัดสินใจที่จะดำเนินการ การดำเนินการ
ประเมินผล และการเรียนรู้
      แม้วา่ นวัตกรรมมักเกีย่ วข้องกับเทคโนโลยี แต่นวัตกรรมสามารถเกิดได้ในทุกกระบวนการทีส่ ำคัญ
ของส่วนราชการ ซึ่งอาจได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงอย่างก้าวกระโดด
หรือการเปลี่ยนแปลงแนวทาง ผลผลิต หรือนวัตกรรม อาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานของ         
โครงสร้างองค์กรให้บรรลุงานของส่วนราชการอย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
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คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

• ระบบการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิผล












กำหนดให้มีหน่วยงาน/ผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบการในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ โดยมีการกำหนด
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบอย่างครบถ้วนอย่างเป็นลายลักษณ์อกั ษรชัดเจน รวมถึง มีการศึกษาและการวิเคราะห์
ข้อมูลต่างๆ อย่างครบถ้วน เพื่อจัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนทั้งจากภายในและภายนอก
มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนมีความครบถ้วนทั้งจากภายในและภายนอก   มีการกำหนดมาตรฐาน      
การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์โดยแบ่งตามความเหมาะสมของประเภทข้อร้องเรียนต่างๆ
เช่น ประเภทของเรือ่ งข้อร้องเรียน ประเภทผูร้ อ้ งเรียน และช่องทางการให้บริการ รวมถึงมีการกำหนด     
เป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
มีการเผยแพร่และชี้แจงมาตรฐานการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่างครบถ้วน
ระบบฐานข้อมูลในการเก็บรวบรวมสถิติการบริหารข้อร้องเรียนมีความครบถ้วนทุกประเภทข้อร้องเรียน
รวมถึงมีการนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้เพือ่ การปฏิบตั กิ าร (Operation) และผูบ้ ริหารจัดการ (ระบบ MIS
และ EIS) อย่างชัดเจนและสม่ำเสมอ



มีการติดตาม การประเมินผล และการรายงานผลความสำเร็จของการดำเนินงานตามมาตรฐานทีก่ ำหนด

อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยมีการนำประเด็นข้อร้องเรียนต่างๆ มาบูรณาการเพือ่ พัฒนา/ปรับปรุงระบบการ
	 ควบคุมภายในให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ อย่างชัดเจน รวมถึงทำการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานปัจจัยต่างๆ
ปัญหา อุปสรรค สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขและอื่นๆ เพื่อทำการกำหนด/ทบทวนแผนงานและเป้าหมาย   
	 การดำเนินงาน
• ก ารพัฒนาผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบการในการให้บริการที่มีความรู้ ความสามารถ และมีใจในการให้บริการ 
(ServiceMind)






มีการกำหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ และคำบรรยายลักษณะงาน สำหรับข้าราชการผูท้ ำหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
การให้บริการอย่างครบถ้วนและเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน  
มีการจัดทำแผนการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ให้แก่ข้าราชการผู้ทำหน้าที่ในการให้บริการอย่าง     
ครบถ้วนทุกตำแหน่งทั้งระยะสั้นและระยะยาว และเนื้อหาของแผนฯ มีองค์ประกอบที่ครบถ้วนสมบูรณ์
รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ/จังหวัดให้ความเห็นชอบแผนฯ ก่อนเริ่มปีงบประมาณ








จัดให้มีการติดตาม การประเมินผล และการรายงานผลความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนฯ
อย่างครบถ้วน รวมถึงมีการสรุปผลการดำเนินงาน เพื่อทำการทบทวนปรับปรุงแผนการพัฒนาความรู้
ความสามารถฯ  
มีการทดสอบความรู้ ความสามารถฯ ของข้าราชการผูท้ ำหน้าทีใ่ นการให้บริการ จากหลักสูตรทีท่ ำการอบรม
อย่างครบถ้วน
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    แผนการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ควรมีวิเคราะห์ทักษะ ความสามารถ ทัศนคติ และพฤติกรรม  
ที่พึงประสงค์ (Competency) อย่างครบถ้วน ทั้งนี้ควรมีกระบวนการวิเคราะห์อย่างเหมาะสมโดย   
การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการวิเคราะห์ช่องว่างความสามารถ (Competency Gap)
เพื่อกำหนดความต้องการฝึกอบรม (Training Needs Assessment) และนำไปสู่การกำหนดแผนการ
พัฒนาความรู้ ความสามารถ ในระยะสั้นและระยะยาวอย่างถูกต้อง
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4. หลักภาระรับผิดชอบ
ภาระรับผิดชอบ (Accountability) เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอีกประการหนึ่งของหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี 
รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งภายใต้กรอบความคิดของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ซึ่งแนวทางนี้ 
ภาระรับผิดช อบกลายเป็นเป้าหมายในการบริหารควบคู่ไปกับประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนั้นรัฐธรรมนูญแห่ง    
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้เน้นการปฏิรูปการเมืองและส่งเสริมให้ระบบราชการมีความสุจริตชอบธรรม        
โดยเพิ่มระบบและองค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐให้ค รอบคลุมยิ่งข ึ้น ดังน ั้นเพื่อที่จะให้หน่วยงานภาครัฐส ามารถบริหารงาน
ราชการแบบมีภาระรับผิดชอบและสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ หน่วยงานภาครัฐจึงจำเป็นต้องมีการกำหนดให้มี
แนวทางปฏิบัติและแนวทางการส่งเสริม ดังนี้






หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้บริหารระดับสูงต้องกำหนดทิศทางการทำงานที่ชัดเจนครอบคลุมในเรื่องวิสัยทัศน์
ค่านิยม เป้าประสงค์ เพือ่ ให้องค์การบรรลุเป้าหมาย พร้อมทัง้ ระบุปจั จัยทีท่ ำให้องค์การประสบความสำเร็จ   
ระบุขั้นตอนการทำงานและกำหนดระยะเวลาที่ต้องบรรลุรวมถึงมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ขององค์การลงสูร่ ะดับบุคคล โดยเปิดโอกาสให้บคุ คลากรทีเ่ กีย่ วข้องได้มสี ว่ นร่วมในการกำหนด เพื่อให้เป็น
ที่ยอมรับและนำไปปฏิบัติ ไม่เกิดการต่อต้านและทราบทิศทางการปฏิบัติงานในองค์การ ตลอดจนมีการ
ประเมินผลลัพธ์ของงานรวมทัง้ ประเมินปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการปฏิบตั   ิ ตามแผนงานทีว่ างไว้
เป็นระยะ ๆ  หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องมีการดำเนินการจัดการแก้ไขทันที  

















กำหนดขอบข่ายอำนาจหน้าที่และคุณสมบัติ (Job Descriptions) ในแต่ละตำแหน่งงานให้ครบถ้วน   
เพือ่ ให้เกิดความชัดเจนในการกำหนดผูร้ บั ผิดชอบ  รวมถึงการจัดทำมาตรฐานวิธกี ารปฏิบตั งิ านและมาตรฐาน
ในการให้บริการเพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ภายในองค์การสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและ
เป็นไปตามที่กำหนด พร้อมทั้งมีการสอบทานและรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารและหน่วยงาน    
ต้นสังกัดทราบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำมาทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานฯให้ดีขึ้น
จัดให้มรี ะบบการติดตามและระบบประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการจัดทำรายงาน
ผลการปฏิบัติงานเป็นรายเดือนเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค     
ในการดำเนินการที่ต้องแก้ไขและปรับปรุงเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้
นอกจากนี้ ควรมีการนำผลการประเมินมาเชื่อมโยงกับระบบแรงจูงใจอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งมีการกำหนด
หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เช่น การปรับเลื่อนตำแหน่ง การปรับเพิ่มเงินเดือนของพนักงาน การปรับเพิ่ม    
ผลตอบแทนจูงใจ(สิง่ ทีไ่ ม่ใช่ตวั เงิน) เป็นต้น รวมทัง้ ต้องมีการกำหนดระบบให้โทษสำหรับผูท้ ไ่ี ม่มผี ลงาน
จั ดให้ มี ก ระบวนการหรื อ กลไกให้ เ กิ ด ความตระหนั กในเรื่ อ งภาระรั บ ผิ ด ชอบทั้ ง การปฏิ บั ติ ร าชการ
องค์การ สังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น การกำหนดนโยบายและการจัดทำแผนความรับผิดชอบ  
การพัฒนาและฝึกอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการเรื่องภาระรับผิดชอบ การจัดกิจกรรมส่งเสริมต่างๆ
เป็นต้น รวมถึง มีการติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานผลความสำเร็จของการดำเนินงาน เช่น  
การประเมินทัศนคติของข้าราชการเกี่ยวกับเรื่องภาระรับผิดชอบหลังการอบรมหรือการทำกิจกรรม
เป็นต้น เพื่อนำผลที่ได้มาทบทวน/ปรับปรุงให้ดีขึ้น
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จัดให้มีระบบควบคุมภายในทดี่ ี โดยมีการแต่งต ั้งคณะทำงานหรือผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน จัดท ำแผนการ
ควบคุมภายในประจำปีหรือคู่มือก ารควบคุมภายใน การจัดให้องค์กรมีสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน
ที่ครบถ้วนและเพียงพอ การประเมินความเสี่ยงการจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมภ ายในที่ดี สารสนเทศ
และการสื่อสาร และการติดตามและประเมินผลทั้งก ารติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานและ       
การประเมินเป็นรายครั้งอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ควรมีการจัดอ บรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การวางระบบควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กร และจัดส ัมมนาเชิงป ฏิบัติการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
ควบคุมภายในแก่ทุกส่วน
จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงในองค์การ โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานหรือผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
การกำหนดนโยบาย/กลยุทธ์ขององค์การในการบริหารความเสี่ยง การระบุความเสี่ยง การจัดการ
ความเสี่ยง และการทำรายงานการบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง รวมถึง
การสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงให้กับบุคลากร เช่น การจัดอบรม การจัดทำ
คู่มือการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น
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5.

หลักความโปร่งใส

ภาคผนวก

 บริหารราชการให้มีความโปร่งใสนั้นเป็นหลักการที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการบริหารงานราชการเนื่องจาก
การ
ความโปร่งใสเป็นพื้นฐานสำคัญในหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเป็นหนึ่งในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ 
ราชการไทย ในช่วงระยะปี พ.ศ.2551-2555 ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างการบริหารงานราชการกับประชาชน และ  
ผู้มีส่วนได้เสีย จากความสัมพันธ์ดังกล่าวถ้าการบริหารงานราชการไม่มีความโปร่งใสแล้วนั้นอาจนำไปสู่ความขัดแย้ง  
และส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่สามารถสร้างผลสัมฤทธิ์ที่ตอบสนองความต้องการหรือประโยชน์สูงสุดของประชาชนได้สำเร็จ     
ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติราชการมีการบริหารงานด้วยความโปร่งใสจึงจำเป็นต้องมีกระบวนการหรือแนวทางการสร้างความโปร่งใส    
ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานราชการดว้ ยความโปร่งใส
และตรวจสอบได้ ดงั นน้ั เพือ่ ทจ่ี ะให้หน่วยงานภาครฐั สามารถบริหารงานราชการให้มคี วามโปร่งใส หน่วยงานภาครฐั จึงจำเป็นต้องมี
การกำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติและแนวทางการส่งเสริม ดังนี้

141











142 คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)

คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)



6.
หลักการมีส่วนร่วม

 บริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของส่วนราชการ/จังหวัดนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากการปฏิบัติตามภารกิจ
การ
หรือพันธกิจหลักที่ส่วนราชการ/จังหวัดต่างๆ ได้รับนั้นมักกระทบและเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย ซึ่งอาจนำไปสู่ข้อขัดแย้ง 
และส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่สามารถสร้างผลสัมฤทธิ์ที่ตอบสนองความต้องการหรือประโยชน์สูงสุดของประชาชนได้สำเร็จ 
ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติราชการมีการพิจารณามุมมองทุกด้านอย่างครบถ้วน จึงจำเป็นต้องมีกระบวนการหรือแนวทางการ
สร้างความมีส ่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ส่วนราชการ/จังหวัดได้รับข้อมูลและข้อคิดเห็นเชิงลึกจากประชาชน
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ ซึ่งข้อมูลดังก ล่าวจะเป็นประโยชน์ให้ส ่วนราชการ/จังหวัดส ามารถนำไปตัดสินใจกำหนดนโยบาย 
แนวทางการบริหารจัดการ แผนงาน/โครงการ และจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้เป้าหมายที่กำหนด 

ภาคผนวก

นอกจากนั้นการสร้างความร่วมมือกับประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ยังเป็นการช่วยลดการข้อขัดแย้งและ
การขัดขวางการปฏิบัติงานซึ่งอาจส่งผลให้แผนงาน/โครงการล่าช้าและเกิดการสิ้นเปลืองทรัพยากร การสร้างความมีส่วนร่วม
ในการบริหารราชการจึงเป็นสิ่งจำเป็นและส่วนราชการ/จังหวัดต่างๆต้องสนับสนุนให้เกิดขึ้น โดยเบื้องต้นอาจกำหนดแนวทาง
การสร้างการมีส่วนร่วมที่สอดคล้องกับหลักการสากลของ International Association for Public Participation (IAP 2)      
ที่กำหนดระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารราชการได้ 5 ระดับ ดังนี้ 
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 ่อให้ส่วนราชการ/จังหวัดสามารถพัฒนาให้มีการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงกำหนด   
เพื
ให้มีแนวทางปฏิบัติและแนวทางการส่งเสริม ดังนี้
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• ช่องทางเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เช่น 1. เอกสารสิ่งพิมพ์ / 2. แผ่นพับ / 3. จดหมายข่าว /
 4. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน /  5. ติดประกาศต่างๆ / 6. เว็ปไซต์ / 7. การจัดทำสปอตโฆษณา
 / 8. การจัดทำโลโก้ / 9.การจัดนิทรรศการ / 10. การเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ (Press release) /    
 11. การเผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์ / 12. การเผยแพร่ผ่านสื่อวิทยุ / 13. การจัดแถลงข่าว (Press
conference) 14. การจัดทำสื่อเผยแพร่ (Bill board) และ 15. การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 เป็นต้น
• ข้อมูลข่าวสารที่ทำการเปิดเผย เช่น 1. ข้อมูลสารสนเทศด้านการเงิน การบริหารงบประมาณ

และการดำเนินงานตามภารกิจของส่วนราชการ/จังหวัด / 2. คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี /
 3. ผลการดำเนินงานตามคำรับรองฯ / 4.ฐานข้อมูลทีส่ นับสนุนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน / 5. โครงสร้าง   
 การบริหารราชการและส่วนราชการภายใต้สังกัด / 6. ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับหัวหน้าและผู้บริหาร  
 ส่วนราชการ/จังหวัด / 7. ภารกิจ และวิสัยทัศน์ / 8. ภาพรวมแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
และแผนปฏิบตั ริ าชการประจำปี / 9. โครงการลงทุนทีส่ ำคัญ (ถ้ามี) / 10. การจัดซือ้ จัดจ้าง และ         
 การประกาศประกวดราคาทีห่ วั หน้าส่วนราชการ/จังหวัดลงนาม (ส่วนทีก่ ฎหมายระบุวา่ ต้องมี) / 11. นโยบาย
 การกำกับดูแลองค์การที่ดี / 12. นโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม / 13. การดำเนินงาน
ตามนโยบายรัฐบาล หรือนโยบายของกระทรวงต้นสังกัด / 14. กฎ มติ ค.ร.ม. ข้อบังคับ คำสั่ง
 หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย เพื่อให้เอกชนที่เกี่ยวข้องได้ทราบ และ 15. สถานที่ติดต่อ
 เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ  เป็นต้น



• ช่องทางรับฟังข้อคิดเห็น เช่น 1. การจัดให้มีตู้รับข้อคิดเห็น / 2. การจัดให้มีสายด่วน /      
 3. ตู้ไปรษณีย์รับข้อคิดเห็น / 4. การสัมภาษณ์ความคิดเห็น / 5. การจัดสัมมนาวิชาการต่างๆ /       
 6. การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น (Focus Group) / 7. การจัดให้มีศูนย์ข้อมูล / ห้องสมุด และ       
8. การจัดทำเว็บไซต์ซึ่งมีช่องทางสื่อสารครอบคลุมข้าราชการ ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 (Chat room หรือ Web board) เป็นต้น
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เครือข ่ายภาคประชาชน เป็นตัวแทนจากประชาชนทุกกลุ่มอาชีพทั้ง ประชาชน เอกชน องค์กร
พัฒนาเอกชน กลุ่มอาชีพ นักวิชาการ นักการเมืองท้องถิ่น จำนวน 10-15 คน โดยมีองค์ประกอบ
หลักได้แก่ ประธานเครือข่าย กรรมการเครือข่ายภาคประชาชน และกรรมการและเลขานุการทำหน้าที่
ผลักดันระบบราชการสู่ระบบเปิดเพื่อให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วม ผ่านทั้งการให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ
แก่หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ของจังห วัดนั้นๆ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานตามนโยบายการพัฒนา
จังหวัด
• มีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน   
ภายใต้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของประชาชนในพื้นที่
• มสี ว่ นรว่ มในกระบวนการตดิ ตาม และประเมินผล การทำงานของหน่วยงานตา่ งๆ ให้ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนาที่กำหนดขึ้น 
• เป็นตัวกลางที่เชื่อมโยงและประสานงานระหว่างจังหวัดกับชุมชน 
• เป็นที่ปรึกษาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน และประชาชน
ในพน้ื ทีทำ
่ หน้าทีเ่ ป็นกลไกสง่ เสริมกระบวนการเรียนรแู้ ละการทำงานรว่ มกนั ระหว่างภาคประชาชน
กับภาครัฐ
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การจัดให้มีการพัฒนาศักยภาพของส่วนราชการ ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับ
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยแบ่งออกเป็น
• การพัฒนาความรูค้ วามสามารถของส่วนราชการ โดยการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วมสำหรับข้าราชการทุกระดับ
• การเพิ่มเติมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับต่างๆ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  
ทั้งในระดับการวางนโยบาย การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลสำเร็จ
• การส่งเสริมและสร้างทักษะ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีให้แก่ข้าราชการทุกระดับเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการแนวใหม่ที่มุ่งเน้นการเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
• การจัดให้มีการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เช่น กลไก    
หรือกิจกรรมส่งเสริมเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมในระดับชุมชนแนวใหม่ เป็นต้น โดยเมื่อคิดค้น  
ได้ให้มกี ารนำนวัตกรรมดังกล่าวไปใช้และเผยแพร่ตอ่ หน่วยงานภาครัฐอืน่ เพือ่ นำไปดำเนินการ
อย่างทั่วถึง
• การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบตั ริ าชการและมาตรฐานการทำงานของส่วนราชการ   
เพือ่ รองรับการมีสว่ นร่วมของประชาชน โดยส่วนราชการ/จังหวัดควรมีการพัฒนาการบริหารงาน
ภายใน โดยจัดทำเป็นแนวนโยบาย กฎ ระเบียบหรือมาตรฐานในการทำงาน กำหนดระบบ
การบริหารงานและระบบการวัดผลงาน ทบทวนวิธกี ารปฏิบตั ริ าชการและให้ความช่วยเหลือ/  
คำปรึกษาแก่ส่วนราชการในการสร้างระบบบริหารงานแบบมีส่วนร่วมภายในองค์กร รวมถึง
ทบทวนและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับรูปแบบหรือแนวทางในการสื่อสารกับประชาชนให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน
• ส่วนราชการ/จังหวัดควรจัดทำคู่มือการบริหารราชการที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
เผยแพร่ให้รับทราบในวงกว้าง พัฒนาความรู้ความเข้าใจในเรื่องสำคัญ เช่น โครงสร้าง
และระบบบริหาร ราชการ กฎหมาย การบริหารจัดการสาธารณะแนวใหม่ (New Public
Management) และแนวทาง การกำกับดูแลองค์การที่ดี (Organization Governance)
• จัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนากลไกสนับสนุนเพือ่ เพิม่ การมีสว่ นร่วมของภาคประชาชน เช่น การพัฒนา
โครงการเวทีประชาชน พัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนในจังหวัดต่างๆ พัฒนากระบวนการเรียนรู้
ของประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

ภาคผนวก













กลไกติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของส่วนราชการ/จังหวัดโดยข้าราชการ และภาคประชาชน
ซึ่งได้แก่ การกำหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง/ขั้นตอนการติดตามตรวจสอบ การจัดให้มีระบบการติดตาม
และตรวจสอบการปฏิบัติงานของส่วนราชการ/จังหวัด ได้แก่ ระบบการควบคุมภายใน และตรวจสอบ
ภายใน ระบบการรับเรื่องร้องเรียน และระบบการติดตามประเมินผลสำเร็จของการปฏิบัติราชการ
โดยการให้ข้าราชการ ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วม โดยระบบการติดตามและตรวจสอบ
การปฏิบัติงานนี้ควรมีมาตรฐานที่สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของรัฐบาล และหลักการสากล
ที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป เช่น แนวทางของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ค.ต.ง.) คณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) และหลักการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน    
ตามแบบมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization
of Treachery Commission)  เป็นต้น
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7. หลักการกระจายอำนาจ
การบริหารราชการแบบกระจายและมอบอำนาจเป็นหลักการกำกับดูแลองค์การที่ดีที่รัฐบาลให้ความสำคัญและ    
มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลางและภูมิภาคดำเนินการ โดยในคู่มือฉบับนี้จะระบุให้การกระจายอำนาจมีสาระสำคัญ
เกี่ยวกับการกระจายอำนาจการตัดสินใจ การจัดสรรทรัพยากร และการบริหารราชการ จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค       
ไปสู่ส่วนราชการระดับท้องถิ่น ประชาชน และภาคเอกชนเป็นสำคัญ ในขณะที่การมอบอำนาจบริหารจะมีสาระสำคัญมุ่งเน้น
ที่การบริหารงานภายในหน่วยงานภาครัฐ โดยให้หน่วยงานภาครัฐมีการมอบอำนาจการตัดสินใจ การปฏิบัติงาน การแก้ไข
ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับรองลงมาหรือผู้ปฏิบัติการที่อยู่หน้างานที่ต้องติดต่อและ
สัมพันธ์กับผู้รับบริการโดยตรง การกระจายและมอบอำนาจดังกล่าวจึงเป็นสิ่งสำคัญและมีประโยชน์ โดยส่งผลให้เกิดการ   
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้บริหารได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และ ทันกาลจากประชาชนและผู้บริการนำไปใช้ประกอบ
การตัดสินใจ ทำให้สามารถกำหนดยุทธศาสตร์ แนวทางแก้ไขปัญหา และแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานได้อย่าง
รวดเร็ว มีคุณภาพได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วยเสียอย่างแท้จริง 
ทั้ ง นี้ ก ารกร ะจ าย อำน าจแ ละบ ริ ก ารสู่ บ ริ ษั ท เอกชนยั ง เป็ น การส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด ก ารแ ข่ ง ขั น แ ละก ารป รั บ ปรุ ง ป ระสิ ท ธิ ภ าพ        
ในการให้บริการสาธารณะของส่วนราชการ/จังหวัดได้เพิ่มเติมอีกทางหนึ่ง
เพื่อให้ส่วนราชการ/จังหวัดสามารถเสริมสร้างการบริหารราชการตามหลักการกระจายและมอบอำนาจได้อย่างเป็น
ระบบและได้ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับสำคัญ เช่น พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน        
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เป็นต้น จึงกำหนดแนวทางการเสริมสร้างการบริหารราชการ
ตามหลักการกระจายและมอบอำนาจสรุปได้ดังนี้

• การกระจายอำนาจ(Decentralization)
ป ระเทศไทยจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินออกเป็น 3 ส่วน คือ ราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหาร    
ส่วนภูมิภาค และราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแต่ละส่วน         
มีความสัมพันธ์แตกต่างกัน โดยส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจะเป็นการควบคุมบังคับบัญชา ในขณะที่ส่วนกลาง (ส่วนภูมิภาค) 
กับส่วนท้องถิ่นจะเป็นแบบการควบคุมกำกับดูแล โดยความสัมพันธ์ทั้ง 3 ส่วนดังกล่าวแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ 1. ด้านการ
บริหารราชการ 2. ด้านการบริหารบุคคล และ 3. ด้านการบริหารงบประมาณ ซึ่งเพื่อลดบทบาทของส่วนราชการส่วนกลาง
ลงเหลือเพียงภารกิจหลักเท่าทจี่ำเป็น และให้ประชาชนได้มีส่วนในการบริหารงานชุมชนท้องถิ่นตามความต้องการของประชาชน 
การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น จึงเป็นการจัดความสัมพันธ์ทางอำนาจ หน้าที่ใหม่ระหว่างส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้อง
กับสภาพการณ์บ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปโดยมุ่งกระจายสิ่งต่อไปนี้ 
1. ภารกิจ/หน้าที 
่ โดยเป็นการกระจายภารกิจ/หน้าทีท่ เ่ี ป็นประโยชน์โดยตรงกบั ทอ้ งถน่ิ  ให้ทอ้ งถน่ิ รบั ผดิ ชอบดำเนินการเอง 
2. อำนาจการตัดสินใจ โดยเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจดำเนินการตามหน้าที่ที่ส่วนกลางกระจายไปให้
ท้องถิ่นดำเนินการ
3. ทรัพยากรการบริหาร โดยเป็นการกระจายบุคลากร งบประมาณ เทคโนโลยี ที่เหมาะสม ให้กับท้องถิ่น 
4. ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี โดยเป็นการกระจายความรับผิดชอบต่อภารกิจ หน้าที่ของรัฐแก่ผู้บริหารท้องถิ่น และ
ประชาชนให้ร่วมกันรับผิดชอบ 
5.  ความพร้อม โดยเป็นการกระจายความพร้อมที่มีอยู่ในส่วนกลางให้กับท้องถิ่น เพื่อสร้างขีดความสามารถให้แก่    
ท้องถิ่น เป็นการทำให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการท้องถิ่นได้อย่างประสิทธิภาพ 
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ทั้งนี้เพื่อให้ส่วนราชการส่วนกลางสามารถการกระจายอำนาจสู่ส่วนราชการภายนอกทั้งระดับภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
ได้สำเร็จตามเป้าประสงค์ของรัฐบาล จึงกำหนดแนวทางการดำเนินงานสรุปได้ดังนี้
• การมอบอำนาจและการบริหารราชการส่วนภูมิภาค


















ภารกิจของรัฐที่ส่วนราชการส่วนกลางดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน เช่น การบริหารงานทั่วไปของรัฐ
การบริการสังคม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เป็นต้น ควรให้ส่วนราชการ        
ส่วนภูมิภาคเข้ามาจัดดำเนินการแทนมากขึ้น ทั้งเพื่อความมั่นคงและความเป็นเอกภาพแห่งรัฐและเพื่อ
การพัฒนาของรัฐ ทั้งนี้จะต้องมีการกระจายทรัพยากรทั้งด้านการเงินและบุคลากรลงไปในระดับจัง
หวัด เพิ่มขึ้นด้วย
ส่วนราชการส่วนกลางควรเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ปฏิบัติโดยตรง มาเป็นผู้กำหนดนโยบายวางกฎ
กติกา วางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกำกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงาน พร้อมทั้ง
กระจายอำนาจการตัดสินใจลงสู่หน่วยงานระดับปฏิบัติในส่วนภูมิภาค
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรจัดให้มีการตรากฎหมายว่าด้วยการมอบอำนาจของกระทรวง ทบวง
กรม ให้แก่จังหวัดเป็นการเฉพาะ โดยกำหนดหลักการและแนวทางการมอบอำนาจจากส่วนราชการ      
ส่วนกลางไปยังจังหวัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีองค์กรควบคุมกำกับให้เป็นไปตามกฎหมาย           
โดยในทางปฏิบัติส่วนราชการส่วนกลางควรวางแนวทางเรื่องการมอบอำนาจในการบริหารงบประมาณ
และ พัสดุให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรกำหนดแนวทางการพัฒนา “จังหวัด” ให้มีอำนาจและศักยภาพเต็ม    
เช่นเดียวกับส่วนกลางในการบริหารราชการทั่วไป การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ
และการพัฒนางานด้านต่างๆ ที่ดำเนินการอยู่ในเขตจังหวัด
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรต้องปรับปรุงองค์กรบริหารราชการของจังหวัดให้มีการประสานงาน
ในระดับแนวราบมากขึ้น และสร้างกลไกให้จังหวัดสามารถประสานและเชื่อมโยงการปฏิบัติงานกับ
องค์กรภาคเอกชน องค์กรชุมชน องค์กรประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• การกระจายอำนาจและการกำกับดูแลท้องถิ่น










ส่วนราชการส่วนกลางและภูมิภาคควรวิเคราะห์จำแนกลักษณะ และขนาดของภารกิจที่จะถ่ายโอน
ให้ท้องถิ่นให้ชัดเจน โดยคำนึงถึงศักยภาพของแต่ละท้องถิ่นว่าสามารถรองรับการถ่ายโอนภารกิจ
นั้นๆ ได้มากน้อยเพียงใด โดยในภารกิจที่ท้องถิ่นยังไม่พร้อมส่วนราชการส่วนกลางอาจมอบหมาย  
หรือกระจายอำนาจให้ส่วนราชการส่วนภูมิภาคจัดทำภารกิจดังกล่าวไปก่อน ส่วนภารกิจใดที่ท้องถิ่น
มีความพร้อมก็ให้ถ่ายโอนลงไปทันที ทั้งนี้ควรถ่ายโอนทั้งภารกิจ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
และทรัพยากรทั้งด้านการเงิน บุคลากร และทรัพยากรที่สำคัญอื่นอย่างครบถ้วน
ส่วนราชการส่วนกลางและภูมิภาคควรกำหนดขอบเขตภารกิจของส่วนราชการส่วนกลางและภูมิภาค  
กับท้องถิน่ โดยเฉพาะในภารกิจทีด่ ำเนินการอยูแ่ ล้ว และขอบเขตภารกิจของท้องถิน่ ด้วยกันเองให้ชดั เจน   
โดยจัดลำดับภารกิจของส่วนราชการส่วนกลางและภูมิภาคที่จะต้องถ่ายโอนให้ท้องถิ่นในอนาคต เพื่อให้
ท้องถิ่นได้เตรียมความพร้อมที่จะรองรับภารกิจนั้นๆอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนชัดเจน
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ส่วนราชการส่วนกลางที่มีแผนงานปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ควรวางกลไกควบคุมกำกับดูแลส่วนราชการ   
ส่วนท้องถิน่ ในการให้บริการสาธารณะทีร่ บั มอบจากส่วนกลาง (และภูมภิ าค) ตามแผนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นที่เป็นระบบ เพื่อให้ส่วนราชการส่วนท้องถิ่นสามารถให้บริการ สาธารณะ
นั้นๆ ให้ไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ เช่น ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข และด้านการจัดการ
สาธารณูปโภค เป็นต้น
ส่วนราชการส่วนกลาง โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดควรจัดให้มีการสำรวจและประเมิน
ศักยภาพของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อวางแนวทาง/กิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมให้เหมาะสม
กับสภาพพื้นฐานของผู้บริหาร และประชาชนในแต่ละท้องถิ่น รองรับการถ่ายโอนภารกิจตาม            
พระราชบัญญัตกิ ำหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542
ทั้งนี้การพัฒนาและส่งเสริมดังกล่าวหมายรวมถึงการปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการให้บริการที่สำคัญ
เช่น การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ท้องถิ่น การพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่นให้มีจำนวนและความรู้    
ความสามารถอย่างเพียงพอ และการปรับปรุงกฎระเบียบต่าง ๆ ให้สามารถส่งเสริมการปฏิบัติของ  
ท้องถิ่นได้อย่างคล่องตัว เป็นต้น
ส่วนราชการส่วนกลางควรจัดให้มรี ะบบการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของส่วนราชการส่วนท้องถิน่ ทีเ่ ป็น
มาตรฐาน เพือ่ ติดตามประเมินผลสำเร็จของภารกิจ/บริการสาธารณะทีไ่ ด้ถา่ ยโอนสูแ่ ต่ละท้องถิน่ ว่าเป็นไป
อย่างมีคุณภาพได้ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของส่วนราชการส่วนกลางและความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่นนั้น
ส่วนราชการส่วนกลางควรมีนโยบายให้การสนับสนุนและช่วยเหลือองค์กรปกครองท้องถิน่ ทัง้ ทางเทคนิค
และทางวิชาการที่จำเป็นต่อการบริหารงานของท้องถิ่นตลอดจนการจัดทำบริการสาธารณะต่างๆ       
ตามทีก่ ฎหมายกำหนดหรือตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากส่วนกลาง ทัง้ นีอ้ าจจัดให้มรี ะบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหาร การจัดให้มีศูนย์/หน่วยงานดูแลให้คำแนะนำปรึกษาด้านเทคนิค ด้านวิชาการ
หรือการบริการ รวมถึงการฝึกอบรม สัมมนา และเพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากรของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
และจริงจัง
ส่วนราชการส่วนกลางโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดควรประสานคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (กถ.) เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาผู้บริหาร ผู้นำชุมชน   
และประชาชนในแต่ละท้องถิ่นทั้งทางการบริหารและการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมให้มี
การเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายความร่วมมือซึ่งกันและกันระหว่างท้องถิ่นอีกทางหนึ่ง การฝึกอบรม สัมมนา
และเพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากรของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

• การมอบอำนาจบริหาร(Empowerment)
ภ ายใต้การปฏิรูประบบราชการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมขี ีดความสามารถในการปฏิบัติงาน และให้บริการ
ที่เป็นที่ยอมรับและปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง การบริหารสาธารณะแนวใหม่ (New Public Management)             
จึงกำหนดหลักการสำคัญให้หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ต้องมีการผ่อนคลายหลักการบริหารราชการจากการรวมศูนย์ที่มีปัญหา
และอุปสรรคหลายประการ เช่น ไม่เอื้อประโยชน์ต่อการให้บริการสาธารณะที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้งด้านปริมาณ รูปแบบ 
และขนาดของการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเสมอภาค การบริหารราชการแบบรวมศูนย์อำนาจมีระเบียบ
แบบแผนที่ยุ่งยาก และต้องมีการรายงานเพื่อขอความเห็นชอบจากส่วนราชการส่วนกลางเท่านั้นทำให้การบริหารราชการขาด
ความคล่องตัว เป็นต้น มาสู่การกระจายและมอบอำนาจการบริหารราชการสู่ส่วนราชการระดับภูมิภาค ระดับท้องถิ่น หรือ
แม้แต่ผู้บริหารระดับรองลงมาหรือผู้ปฏิบัติงานที่ประจำหน้างานผู้สัมผัสกับประชาชนที่รับบริการโดยตรง โดยประกาศใช้
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บังคับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.  2546 เพื่อกระตุ้นให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป  
มอบอำนาจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ทั้งหมดโดยให้คำนึงถึงขีดความสามารถและความรับผิดชอบของผู้รับมอบอำนาจ รวมถึง
การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ความรวดเร็ว และการลดขั้นตอนในการปฏิบัติ
ราชการ ประสิทธิภาพและความประหยัด การสร้างความมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ และให้สำนักงาน 
ก.พ.ร. สร้างความเข้าใจแก่หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการมอบอำนาจตามร่างระเบียบนี้  
ทั้งนี้เพื่อให้ส่วนราชการ/จังหวัดสามารถมอบอำนาจการบริหารได้อย่างเป็นมาตรฐานและสอดคล้องกับแนวทางการ
มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย     
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ . 2550 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ        
พ.ศ. 2550 จึงกำหนดแนวทางการดำเนินงานสรุปได้ดังนี้
























ศึกษาหลักการและแนวทางการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนที่ระบุในกฎหมายสำคัญ
ได้แก่ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย      
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย  
การมอบอำนาจ พ.ศ. 2550 ซึ่งสรุปได้ดังนี้
หลักการการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน ซึ่งสรุปได้ดังนี้
“ถ้ากฎหมายไม่ได้กำหนดเรือ่ งการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอืน่ หรือมิได้หา้ มเรือ่ งการมอบอำนาจไว้
อาจมอบให้ผดู้ ำรงตำแหน่งอืน่ ในส่วนราชการเดียวกันหรือส่วนราชการอืน่ หรือผูว้ า่ ราชการ จังหวัดโดยการ   
มอบอำนาจให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา
ทัง้ นีก้ ารมอบอำนาจดังกล่าวไม่ใช้บงั คับกับอำนาจในการอนุญาตตามกฎหมายทีใ่ ห้ออกใบอนุญาต  
หรือที่บัญญัติผู้มีอำนาจอนุญาตไว้เป็นการเฉพาะ การตราพระราชกฤษฎีกากำหนดรายชื่อกฎหมาย
ที่ผู้ดำรงตำแหน่งอาจมอบอำนาจ
การมอบอำนาจต้องทำเป็นหนังสือ ผู้รับมอบอำนาจอาจมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่น
ปฏิบตั ริ าชการแทนต่อไปได้ การมอบอำนาจของผูว้ า่ ราชการจังหวัดให้ผดู้ ำรงตำแหน่งอืน่ ต่อไป ต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และผู้มอบอำนาจมีหน้าที่กำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติราชการของ
ผู้รับมอบอำนาจ”
ศึกษาเจตนารมณ์ของการมอบอำนาจ ซึ่งสรุปได้ดังนี้
• กระจายอำนาจการตัดสินใจและความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
• เพือ่ ให้การปฏิบตั ริ าชการเกิดประสิทธิภาพ มีความรวดเร็วและลดขัน้ ตอนการปฏิบตั ริ าชการ
• เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนยิ่งขึ้น
ศึกษาหลักการพิจารณาในการมอบอำนาจ ซึ่งสรุปได้ดังนี้
• ขีดความสามารถ ความรับผิดชอบ และความเหมาะสมตามสภาพของตำแหน่งหน้าที่       
ทางราชการของผู้รับมอบอำนาจ
• อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้รับมอบอำนาจ
   - ความรวดเร็วและการลดขั้นตอนในการปฏิบัติราชการ
     - การกระจายความรับผิดชอบและการสร้างความมีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ รวมทั้ง
ความสอดคล้องกับภารกิจของรัฐในด้านต่างๆ
• ศึกษารายละเอียดแนวทางการมอบอำนาจ ซึ่งสรุปได้ดังนี้
- การมอบอำนาจในกระทรวงเดียวกัน
- การมอบอำนาจในส่วนราชการต่างกระทรวง
- การมอบอำนาจให้แก่ศูนย์บริการร่วม
- การมอบอำนาจให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด
- การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนในต่างประเทศ
- การมอบอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- การมอบอำนาจของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
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ศึกษาการมอบอำนาจบริหารตามหลักทฤษฎีหรือหลักการจัดการองค์การอื่น เช่น หลักการการจัดการ
โครงสร้างองค์การ และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ (PMQA) เป็นต้น ซึ่งสามารถสรุปสาระ
สำคัญเป็นแนวทางดำเนินการได้ดังนี้
• กำหนดนโยบายและเป้าประสงค์ในการมอบอำนาจของส่วนราชการ/จังหวัด เช่น เพื่อลด
ภาระงานของผู้บริหารระดับสูง
• การเพิ่มคุณค่างานและความพึงพอใจในงานของผู้ปฏิบัติงาน ความรวดเร็วในการตัดสินใจ
แก้ปัญหา และความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ เป็นต้น
• กำหนดผู้รับผิดชอบด้านการกระจายและมอบอำนาจโดยกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบเป็น
ลายลักษณ์อักษรชัดเจน
• สำรวจ ประเมินและวิเคราะห์สภาพทัว่ ไปในปัจจุบนั ขององค์การเกีย่ วกับการบริหารราชการ
ตามหลักการกระจายและมอบอำนาจ เพื่อทราบผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค
และความพร้อมด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะและทัศนคติของข้าราชการทุกระดับ    
ขององค์การในการบริหารราชการ ตามหลักการกระจายและมอบอำนาจ
• ศึกษาหลักการการกระจายและมอบอำนาจ พิจารณาร่วมกับผลประเมินความพร้อมภายใน
องค์การเพื่อกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการกระจายและมอบอำนาจทั้งระยะ
ยาวและประจำปี เพือ่ พัฒนาและเพิม่ ขีดความสามารถขององค์การ และข้าราชการทุกระดับ
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการตามแนวทางการกระจายและมอบอำนาจ    
• กำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางการมอบอำนาจทั้งการคัดเลือกและกำหนดขอบเขตภารกิจ/
บริการ หน้าที่และแผนงาน/โครงการที่จะทำการมอบอำนาจ การคัดเลือกผู้รับมอบอำนาจ
และแนวทางการถ่ายโอนทั้งภารกิจ/บริการ หน้าที่และแผนงาน/โครงการ อำนาจ          
ความรับผิดชอบและทรัพยากรด้านการเงินและ ไม่ใช่การเงินอย่างครบถ้วน เผยแพร่แก่
ภายในและภายนอกอย่างทั่วถึง
• ดำเนินการคัดเลือกและกำหนดขอบเขตของภารกิจ/บริการ หน้าที่ และแผนงาน/โครงการ
ที่จะทำการมอบอำนาจ รวมทั้งคัดเลือกผู้มอบอำนาจที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับภารกิจ/
หน้าที่ และแผนงาน/โครงการที่ต้องการมอบอำนาจ โดยควรเป็นผู้มีภาวะผู้นำมีความ
รับผิดชอบสูง และสามารถใช้อำนาจ การตัดสินใจและการบริหารจัดการทรัพยากรให้บรรลุ   
ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดโดยเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
สูงสุด
• ถ่ายโอนภารกิจ/หน้าที่ อำนาจ และทรัพยากรด้านการเงิน บุคลากร และทรัพยากรทีจ่ ำเป็น
อื่นสำหรับการปฏิบัติงานแก่ผู้รับมอบอำนาจในแต่ละระดับอย่างครบถ้วน
• จัดทำคู่มือและมาตรฐานของทุกกระบวนการปฏิบัติงาน/การให้บริการ และจัดให้มีกลไก    
ทางการบริหารและงบประมาณ เพื่อใช้กำกับดูแลและส่งเสริมให้ผู้รับมอบอำนาจปฏิบัติ
ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
• จัดให้มีหน่วยงานให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคการบริหาร ด้านการบริการ และวิชาการแก่
ผูร้ บั มอบอำนาจในระดับต่างๆ เพือ่ ให้ผรู้ บั มอบอำนาจได้รบั คำแนะนำทีเ่ หมาะสมและนำไป  
แก้ปัญหาให้การดำเนินงานบรรลุได้ตามเป้าหมาย
• กำหนดให้มีหลักเกณฑ์การควบคุมติดตามและกำกับดูแลการใช้อำนาจและความรับผิดชอบ
ของผู้รับมอบอำนาจ โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ควรเพิ่มขั้นตอนหรือการกลั่นกรองงาน   
ที่ไม่จำเป็น หรือทำให้ผู้รับมอบอำนาจไม่เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
• จัดให้มรี ะบบการติดตามและประเมินผลสำเร็จของการกระจายและมอบอำนาจของส่วนราชการ/  
จังหวัดจัดทำเป็นรายงานนำเสนอแก่หัวหน้าส่วนราชการ/จังหวัดอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส
โดยส่วนราชการ/จังหวัดนำข้อมูลจากการติดตามและประเมินผลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง  
และพัฒนาการกระจายและมอบอำนาจให้มีประสิทธิภาพและบรรลุได้ตามเป้าประสงค์
ยิ่งขึ้น
• การกระจายความรับผิดชอบและการสร้างความมีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ รวมทั้ง   
ความสอดคล้องกับภารกิจของรัฐในด้านต่างๆ
ศึกษารายละเอียดแนวทางการมอบอำนาจ ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 1) การมอบอำนาจในกระทรวงเดียวกัน   
2) การมอบอำนาจในส่วนราชการต่างกระทรวง 3) การมอบอำนาจให้แก่ศูนย์บริการร่วม 4) การมอบ
อำนาจให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด 5) การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนในต่างประเทศ 6) การมอบ
อำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7) การมอบอำนาจของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
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8. หลักนิติธรรม
การบริหารราชการ จำเป็นต้องใช้หลักนิติธรรม เพื่อเป็นกรอบในการควบคุมไม่ให้ผู้ที่ได้รับอำนาจ ใช้อำนาจโดยมิชอบ
ซึ่งอาจทำให้ การบริหารราชการไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้   ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของรัฐเกิดผลในทางปฏิบัติ และ  
ให้สอดคล้องกับแนวทางของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good  Governance) ซึ่งมุ่งเน้นการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ
ให้เกิดความเป็นธรรม (Equity) และเพิ่มประสิทธิภาพ (Efficiency) จึงควรมีแนวทางการส่งเสริมด้านหลักนิติธรรมอย่างจริงจัง
ซึ่งมีแนวทางดังนี้
สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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• การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ และการใช้สิทธิ
เพื่อเป็นการป้องกันการละเมิดสิทธิที่อาจเกิดขึ้นได้ และเพื่อไม่ให้ผู้ที่มีโอกาสถูกละเมิดสิทธิ        
ถูกละเมิดสิทธิของตนโดยไม่รวู้ า่ ถูกละเมิด ทางส่วนราชการ/จังหวัดควรมีการประชาสัมพันธ์เพือ่ ให้ความรู้   
โดยผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งช่องทางการเผยแพร่ต้องสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม
• กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาความรู้ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความรู้เรื่อง กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของภาคประชาชน
และเป็นการป้องกันการกระทำต่างๆ ที่ไม่ถูกต้องตาม กฎหมาย/กฎระเบียบ/ข้อบังคับ จึงควรจัดให้มี
กิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนา แนวทางส่วนราชการควรมีแนวทางดังนี้
- ส่วนราชการ/จังหวัด จัดให้มีการวิเคราะห์การปฏิบัติงาน หรือกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ที่มีโอกาส ละเมิดสิทธิของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- สร้างช่องทางเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ เกี่ยวกับสิทธิ และกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ ต่างๆ เช่น จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ โฆษณาผ่านสื่อต่างๆ เป็นต้น
- จัดให้มีการติดตามผล และรายงานผลความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง
เนื้อหาของ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
• การศึกษาทบทวน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ภายในหน่วยงาน                                                           
จากหลักการที่ว่ากฎหมายที่มีความยุติธรรมในวันนี้อาจไม่ยุติธรรมในอนาคตนั้นสืบเนื่องจาก
สภาวะการณ์ต่างๆ  ของสังคมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นส่วนราชการ/จังหวัด ควรจัดให้มี
การทบทวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานของตนอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็น  
การ ปรับปรุงให้กฎระเบียบต่างๆ มีความสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ การปกครอง และสังคมที่เป็นอยู่
ในปัจจุบัน ซึ่งมีแนวทางดังนี้
- ส่วนราชการ/จังหวัด จัดให้มคี ณะทำงานทีม่ กี ารกำหนดขอบเขตหน้าทีท่ ช่ี ดั เจนเพือ่ ศึกษา
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆ เพื่อปรับปรุง และวิเคราะห์ถึงความจำเป็น/ไม่จำเป็น
เพื่อให้มีความเหมาะสม กับสภาวะการณ์ปัจจุบัน  
- ควรจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้อาจมีผลกระทบต่อกฎ ระเบียบ ข้อบังคับนั้นๆ
และนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อไปดำเนินการต่อไป
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• ความเท่าเทียมกันของการบังคับใช้ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ดุลพินิจ
ดุลพินิจคือ อำนาจตัดสินใจอย่างอิสระที่จะเลือกกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้นการใช้อำนาจดุลพินิจได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายให้อำนาจเลือกได้หลายทาง  
ในการตัดสินใจกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งหากตัดสินใจเลือก  
กระทำการไปทางหนึ่งทางใด โดยมีเหตุผลอันสมควรแล้วถือว่าเป็นการกระทำนั้นชอบด้วยกฎหมาย
และเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบ ดังนั้นการใช้ดุลพินิจต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายและ   
การให้เหตุผลประกอบการพิจารณาอย่างเหมาะสม ซึ่งเหตุผลประกอบการใช้ดุลพินิจอย่างน้อย     
ต้องประกอบด้วย
- ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ
- ข้อกฎหมายที่อ้างอิง
- ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ
เห็นได้วา่ ดุลพินจิ ทีเ่ ป็นธรรมหรือไม่นน้ั ต้องมีขอ้ สนับสนุน หรือข้อกฎหมายทีอ่ า้ งอิงส่วนงาน ราชการ/
จังหวัดที่ต้องใช้อำนาจดุลพินิจในการตัดสินนั้นควรมีแนวทางดังนี้
- ให้มผี รู้ บั ผิดชอบในการจัดให้มกี ารจัดเก็บผลการพิจารณาตัดสินเหตุการณ์ตา่ งๆ ทีต่ อ้ งใช้
ดุลพินิจ และจัดทำเป็นฐานข้อมูล
- เมื่อมีการพิจารณาตัดสินเหตุการณ์ที่ต้องใช้ดุลพิจ สามารถนำข้อมูลที่ถูกจัดเก็บมาเป็น
การอ้างอิง ทัง้ ในกรณีทม่ี กี ารตัดสินเหมือนเดิม หรือรวมถึงการพิจารณาตัดสินทีแ่ ตกต่าง
จากเดิม
- มีช่องทางในการร้องเรียนถึงการใช้ดุลพินิจในการตัดสิน   และรับข้อร้องเรียนต่างๆ     
อย่างโปร่งใส
• การพัฒนาคุณภาพบุคลากรในการใช้อำนาจกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ                                          
ด้วยรัฐไม่สามารถกระทำการใดๆ ด้วยตนเองได้ การกระทำทั้งหลายของรัฐจึงต้องกระทำการโดย
ผ่านบุคคลธรรมดาทั้งหลายที่ดำรงตำแหน่งต่างๆ ซึ่งให้ถือว่าการกระทำนั้นเป็นการกระทำของรัฐ
ดังนั้นบุคคลที่ได้รับอำนาจจึงควรได้รับการฝึกอบรม พัฒนา ศักยภาพต่างๆ ซึ่งส่วนราชการควรต้อง
จัดทำเป็นแผนพัฒนาบุคลากร และรวมถึงประเมินผลเพื่อปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
• ความเป็นอิสระของผู้มีอำนาจวินิจฉัย และ กระบวนการพิจารณาความผิดและการกำหนดโทษ
กระบวนการพิจารณาตัดสิน ต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ผูท้ ม่ี อี ำนาจในการพิจารณาตัดสินเรือ่ งต่างๆ
ต้องพิจารณาตัดสินด้วยความเป็นธรรมและมีความเป็นอิสระ ดังนัน้ จึงต้องมีกลไกหรือกระบวนการสรรหา
ที่สามารถตรวจสอบได้ รวมถึงข้อร้องเรียนในเรื่องของความเป็นอิสระในการตัดสินของผู้มีอำนาจ     
ต้องสามารถจัดการและแก้ข้อร้องเรียนได้อย่างครบถ้วน และโปร่งใส
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9. หลักความเสมอภาค
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้ให้ความสำคัญต่อความเสมอภาค โดยมาตรา 30 ระบุว่า
บุคคลย่อมเสมอภาคกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติจากเหตุแห่งความ  
แตกต่างทั้งในเรื่องของถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม ทั้งนี้มาตรการที่รัฐกำหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรค  
หรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติ รวมถึงในมาตรา 80
(1) ระบุว่า รัฐต้องส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงชาย รวมทั้งต้องสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้
ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแลพึ่งพาตนเองได้

มีผู้บริหารและมีหน่วยงานภายในที่ดูแลรับผิดชอบประเด็นด้านความเสมอภาคโดยตรงตามความ
เหมาะสมของส่วนราชการ/จังหวัด และมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาค  เพื่อให้มี    
กลุม่ บุคคลหรือคณะทำงานทีร่ บั ผิดชอบในการดำเนินการเพือ่ ส่งเสริมความเสมอภาค และเป็นศูนย์กลาง  
ในการรวบรวมข้อมูลด้านความเสมอภาค
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส่วนราชการ/จังหวัดเกี่ยวกับ      
การบริหารงานบุคคลและการให้บริการ โดยแยกเชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย
หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา
การฝึกอบรม (ทั้งนี้เป็นไปตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของส่วนราชการ/จังหวัด)             
เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการจัดทำมาตรฐานวิธกี ารปฏิบตั งิ านและมาตรฐานในการให้บริการ ได้อย่าง
เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักความเสมอภาค
จัดทำมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานและมาตรฐานในการให้บริการ ที่สอดคล้องกับหลักความเสมอภาค
โดยมีการสำรวจความต้องการและความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนำไป
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานดังกล่าว รวมทั้งจัดให้มีระบบการติดตามประเมินผล และมีการรายงานผล
การปฏิบัติงานให้ผู้บริหารและหน่วยงานต้นสังกัด ทราบอย่างสม่ำเสมอ  เพื่อนำมาทบทวนและ
ปรับปรุงมาตรฐานฯให้ดีขึ้น
จัดให้มกี ารพัฒนาและฝึกอบรมให้ความรูแ้ ก่ขา้ ราชการ เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจเรือ่ งบทบาทความเสมอภาค
และสามารถนำความรู้ดังกล่าวมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการ รวมทั้งส่งเสริมการวิจัย    
และพัฒนาเกีย่ วกับการดำเนินงานทีส่ ง่ เสริมความเสมอภาคเพือ่ นำไปสูก่ ารบริหารงานบุคคลและการบริหาร
จัดการอื่น ๆ ที่โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้
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เพื่อให้การดำเนินงานของรัฐเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ และนำหลักการความเสมอภาค / ความเที่ยงธรรมมาดำเนินการ
ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยให้สอดคล้องกับแนวทางของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good   Governance) ซึ่งมุ่งเน้น     
การบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ ให้เกิดความเป็นธรรม (Equity) และเพิ่มสิทธิภาพ (Efficiency) จึงควรมีแนวทางการส่งเสริม
ด้านความเสมอภาคอย่างจริงจัง เพื่อสร้างความตระหนักรับรู้ถึงความสำคัญด้านความเสมอภาค และก่อให้เกิดความเข้าใจ
ดังนี้

จัดทำองค์ความรู้ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างความเสมอภาคให้กับ      
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ
จัดกิจกรรมด้านการเผยแพร่ แลกเปลีย่ นข้อมูล และประสานงานเกีย่ วกับบทบาทความเสมอภาคระหว่าง
หน่วยงานและส่วนราชการ/จังหวัด ที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณ
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