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คานา
หนังสื อคู่มือการใช้ และการประเมินผลตัวชี้วดั ธรรมาภิบาล ที่ท่านกาลังถืออยูน่ ้ ี คณะทางานโครงการ ใน
คณะกรรมการส่ งเสริ มจริ ยธรรม และวิถีประชาธิ ปไตย สภาพัฒนาการเมือง ได้จดั ทาขึ้น เพื่อเป็ นตัวอย่างในการ
นาไปใช้ หรื อเพื่อการต่อยอด สาหรับการใช้หลักธรรมาภิบาลในหน่วยงานรัฐ ซึ่ งในขั้นพื้นฐานมีอยูห่ กตัวชี้วดั หลัก
และมีตวั ชี้วดั ย่อย อีก58 ตัวชี้ วดั ทุกตัวชี้วดั มีตวั อย่างการประเมิน เอกสารประกอบ และวิธีการใช้ ซึ่ งหน่วยงาน
สามารถนาไปประยุกต์ หรื อพัฒนาต่อยอดต่อไปได้
คณะทางานต้อขอขอบคุณ ดร.ถวิลวดี บุรีกุล และคุณ วิศิษฎ ชัชวาลทิพากร ที่กรุ ณาให้นาตัวชี้วดั ธรรมาภิบาลจาก
หนังสื อทศธรรมที่ท่านได้จดั ทากับคณะมาเป็ นต้นแบบในการพัฒนา และขอขอบคุณ อาจารย์อนันต์ธานินทร์ นาม
เมือง อาจารย์เกษรา รื่ นภิรมย์ ที่กรุ ณาร่ วมจัดทาและชี้แนะ คณะทางาน ขอขอบคุณ นางสาววรรณฤดี วงษ์ผ่ งึ ที่
ช่วยประสานงานพื้นที่ นาร่ อง ให้งานสาเร็ จลุล่วง ได้ทนั เวลา
ขอขอบพระคุณ ประธานสภาพัฒนาการเมือง ศ.ดร.สุ จิต บุญบงการ ที่กรุ ณาสนับสนุน การจัดทาคู่มือฉบับนี้
ให้สาเร็ จ ขอขอบพระคุณ ศ.พิเศษดร.ยุวฒั น์ วุฒิเมธี ประธานคณะกรรมการส่ งเสริ มจริ ยธรรม และวิถีประชาธิ ปไตย
ที่กรุ ณาผลักดันให้การดาเนิ นการตามโครงการให้สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี และสุ ดท้ายขอขอบคุณคณะทางาน ที่กรุ ณา
ผลักดันและร่ วมดาเนินการให้หนังสื อนี้ เสร็ จทันเวลา
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คานิยม
สภาพัฒนาการเมือง มีภารกิจสาคัญในการพัฒนาการเมือง กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ การส่ งเสริ มคุณธรรม
ของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ภายใต้แผนพัฒนาการเมือง โดยมุ่งเน้นให้หน่วยงานภาครัฐ
และหน่วยงานต่างๆได้นาหลักธรรมาภิบาลไปสู่ การปฏิบตั ิให้เกิดผลอย่างจริ งจัง
คณะกรรมการส่ งเสริ มวัฒนธรรม จริ ยธรรม และวิถีประชาธิ ปไตย สภาพัฒนาการเมืองตระหนัก ใน
ความสาคัญของภารกิจสาคัญดังกล่าวข้างต้น จึงมุ่งมัน่ ที่จะให้หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานต่าง ๆ มีธรรมาภิ
บาลทางการเมืองและการบริ หาร อีกทั้งมีการดาเนินงานที่มุ่งเน้นสาธารณประโยชน์เป็ นหลัก แต่เนื่องจากการนา
หลักธรรมาภิบาลมาใช้ และการประเมินระดับธรรมา ภิบาลอย่างเป็ นรู ปธรรม เป็ นเรื่ องที่จะต้องมีความเข้าใจที่
ถูกต้องตรงกัน คณะกรรมการส่ งเสริ มวัฒนธรรม จริ ยธรรม และวิถีประชาธิปไตย สภาพัฒนาการเมือง จึงได้
จัดทา “ คู่มือการใช้และการประเมินตัว ชี้วดั ธรรมาภิบาล ในหน่วยงานภาครัฐ” ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและ
หน่วยงานต่างๆได้ใช้ยดึ ถือปฏิบตั ิหรื อ นาตัวอย่างไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม โดยคู่มือนี้ได้กาหนดตัวชี้วดั
ตามหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ คือหลักนิ ติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่ งใส หลักการมีส่วนร่ วมหลักความ
สานึกรับผิดชอบ และหลักความคุม้ ค่า รวม 58 ตัวชี้วดั อธิ บายวิธีการนาไปปฏิบตั ิเป็ นขั้นเป็ นตอนอย่างชัดเจน
เช่น การแต่งตั้งคณะทางาน การจัดทาแผนส่ งเสริ มธรรมาภิบาลในหน่วยงาน การติดตามประเมินผล ตลอดจน
การกาหนดเกณฑ์การให้น้ าหนักและเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละหลัก ธรรมาภิบาลและแต่ละตัวชี้วดั พร้อม
ยกตัวอย่าง
ขอชื่นชมคณะกรรมการส่ งเสริ มวัฒนธรรม จริ ยธรรม และวิถีประชาธิ ปไตย สภาพัฒนาการเมือง และ
คณะทางานทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ พันโท แพทย์หญิงกมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี บรรณาธิ การ ที่มีความตั้งใจจริ ง
ทุ่มเทสรรพกาลังและเวลา จนคู่มือฉบับนี้สาเร็ จสมบูรณ์สามารถนาไปใช้เป็ นคู่มือในการใช้และประเมินตัวชี้วดั
ธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐได้อย่างเต็มรู ปแบบ แต่ธรรมาภิบาลจะเกิดขึ้นและดารงอยูไ่ ด้อย่างยัง่ ยืนใน
หน่วยงานใด จาเป็ นอย่างยิง่ ที่บุคลากรในหน่วยงานนั้นจะต้องมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะให้ธรรมาภิบาลเกิดขึ้น
ในหน่วย งานอย่างแท้จริ งเป็ นสาคัญ
ศาสตราจารย์ ดร. สุ จิต บุญบงการ
ประธานสภาพัฒนาการเมือง
31 สิ งหาคม 2555
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คานิยม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาการเมืองด้วยการเน้นให้
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการกาหนดทิศทางการพัฒนาการเมืองเพื่อเป็ นฐานรากของการบริ หารการพัฒนา
ประเทศ
หมวดที่ 5 ของรัฐธรรมนูญว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มาตราที่ 78 ได้กาหนดให้รัฐต้องกาหนด
แนวนโยบายการดาเนินการปฏิบตั ิงาน ด้านการบริ หารการพัฒนาประเทศไว้ในหลายๆมิติที่ สาคัญของการดาเนินการ
บริ หารงานไว้ถึง 8 ประการใน (4) เน้นให้มีการจัดระบบการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริ ยธรรม ของเจ้าหน้าที่
ของรัฐซึ่ งก็ตอ้ งรวมถึงประชาชนด้วย เพราะรัฐได้กาหนดถึงสิ ทธิ หน้าที่ของประชาชนในการดาเนินงานทาง
การเมือง และการบริ หารการพัฒนาประเทศ (หมวด 7) ทั้งนี้ระบบหนึ่งของการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่ วมดังกล่าวข้างต้น คือการกาหนดไว้ในมาตรา 78 (7) ที่กาหนดให้รัฐต้องมีแผนพัฒนาการเมือง โดยให้มีการจัดให้มี
สภาพัฒนาการเมือง ให้มีหน้าที่ติดตามสอดส่ องการดาเนิ นการพัฒนาการบริ หารการพัฒนาประเทศอย่างเคร่ งครัด
และโปร่ งใส เป็ นธรรม
สภาพัฒนาการเมืองมีมติให้คณะกรรมการส่ งเสริ มวัฒนธรรม จริ ยธรรมและวิถีประชาธิ ปไตย และ
คณะกรรมการภาคประชาสังคมร่ วมกันหาแนวทางพัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบการดาเนินการบริ หารการ
พัฒนาประเทศขององค์การภาครัฐได้แก่ องค์การบริ หารราชการส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค ส่ วนการปกครองท้องถิ่น
และองค์การภาคประชาชน
คณะกรรมการส่ งเสริ มวัฒนธรรม จริ ยธรรม และวิถีประชาธิ ปไตย ได้รวบรวมแนวความคิดทิศทางกา รติด
ตามตรวจสอบ โดยนากรอบการดาเนินงานธรรมาภิบาลมาเป็ นฐานการดาเนินงาน โดยคณะกรรมการ ภาคประชา
สังคมเป็ นผูด้ าเนินการพัฒนาการใช้หลักธรรมาภิบาลในองค์การภาครัฐโดยนาผลงานวิจยั ของสถาบันพระปกเกล้า
มาเป็ นต้นแบบ เพื่อหาจุดดี จุดเด่น และจุดด้อย แล้วคณะกรรมการเสริ มสร้าง วัฒนธรรม จริ ยธรรม และวิถี
ประชาธิปไตย นาผลการพัฒนานี้มาวิเคราะห์ แล้วประมวลเป็ นกรอบการกาหนดตัวชี้วดั ธรรมาภิบาล และการใช้
ธรรมาภิบาล ด้วยการระดมความคิดภาควิชาการ ผูช้ านาญการ ผูน้ าชุมชน องค์กรกลุ่มการเมือง แล้วสรุ ปเป็ นกรอบ
ตัวชี้วดั และการใช้ธรรมาภิบาลเพื่อการติดตามตรวจสอบ การบริ หารการพัฒนาประทศของหน่วยงานต่างๆ แล้ว
จัดพิมพ์เป็ น คู่มือการใช้ และประเมินตัวชี้วดั ธรรมาภิบาล โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาพัฒนาการเมือง เพื่อเป็ น
คู่มือแก่องค์การภาครัฐทั้งส่ วนกลาง ภูมิภาค ท้องถิ่นและภาคประชาชนใช้ในการติดตามตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน
ของตนเอง เพื่อเป็ นการประเมินเกณฑ์มาตรฐาน ประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล และความสัมฤทธิ์ ผลการดาเนินงานของ
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องค์การ และยังหวังให้องค์การประชาสังคมใช้ในการประเมิน จริ ยธรรม คุณธรรม และวัฒนธรรมการบริ หารงาน
ของภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและองค์กรภาคประชาชน เพราะองค์กรระดับท้องถิ่นนี้คือ
ฐานรากของการพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ที่สภาพัฒนาการเมืองมีบทบาทหน้าที่ที่จะต้องเสริ มสร้างความถูกต้อง
เหมาะสม เป็ นธรรม เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของการพัฒนาการเมืองของประเทศไทยในภาพรวมของประเทศ
คณะกรรมการส่ งเสริ มวัฒนธรรม จริ ยธรรม และวิถีประชาธิ ปไตยจึงหวังว่าหนังสื อคู่มือนี้จะเป็ นประโยชน์
แก่ทุกๆหน่วยงานที่จะนาไปใช้ และจะเป็ นโอกาสที่สภาพัฒนาการเมืองและหรื อองค์การ องค์กรอื่นๆจะได้ทาการ
ประเมิน หรื อ วิจยั เพื่อเพิ่มเติมความสมบูรณ์ของตัวชี้ วดั และวิธีการใช้หลักธรรมาภิบาลต่อไป
ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.ยุวฒั น์ วุฒิเมธี
ประธานคณะกรรมการส่ งเสริ ม วัฒนธรรม จริ ยธรรมและวิถีประชาธิ ปไตย
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1

แนวทางการนาตัวชี้วดั ธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ
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การแต่งตั้งคณะทางาน
การจัดทาแผนส่ งเสริ มธรรมาภิบาลในหน่วยงาน
การติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผลการนาตัวชี้วดั ธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ
เกณฑ์การพิจารณาน้ าหนักของหลักธรรมาภิบาล
เกณฑ์ตวั ชี้วดั หลักธรรมาภิบาลพื้นฐาน
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
โครงการนาตัวชี้วดั ธรรมาภิบาลสู่ การปฏิบตั ิ ในหน่วยงานรัฐ
รายชื่อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่เข้าร่ วมโครงการ
ตัวอย่างโครงการที่สอดคล้องกับการนาตัวชี้วดั หลักธรรมาภิบาลไปปฏิบตั ิ
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บทนา
การเปลี่ ยนแปลงทางการเมื องตามรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ได้วางระบบบริ หาร
บ้านเมืองให้มีความเป็ นประชาธิ ปไตยมากขึ้น ทั้งการมีส่วนร่ วมของประชาชนในทางการเมือง การคุม้ ครองสิ ทธิ และ
เสรี ภาพของประชาชน มีกลไกในการตรวจสอบระบบการเมือง และระบบราชการให้ใช้อานาจอย่างชอบธรรมและมี
ประสิ ทธิ ภาพ ตลอดจนส่ งเสริ มให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการบริ หาร บ้านเมื องมากขึ้น เพื่อขจัดความทุ จริ ตใน
บ้านเมือง ทาให้มีการกล่าวถึงหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) กันมากขึ้นและพยายามหยิบยกมาใช้ในระบบ
ราชการของไทย โดยในปี พ.ศ.2542 รัฐบาลได้นาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในระบบราชการ ด้วยการออกเป็ นระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการสร้างระบบบริ หารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 โดยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติ
เห็นชอบวาระแห่ งชาติ ได้กาหนดให้ทุกส่ วนราชการ ต้องถือปฏิบตั ิและรายงานผลการปฏิบตั ิต่อคณะรัฐมนตรี และ
รัฐสภา (ชนะศักดิ์ ยุวบูรณ์ 2543, 3-12 อ้างถึงในบุษบง ชัยเจริ ญวัฒนะ และบุญมี ลี้ 2544, 11-12) ซึ่ งได้ระบุถึงหลัก
สาคัญของธรรมาภิบาล 6 หลักคือหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่ งใส หลักความมีส่วนร่ วม หลักความ
รับผิดชอบและหลักความคุม้ ค่า
1.หลักนิติธรรม เป็ นการตรากฎหมายและกฎข้อบังคับให้ทนั สมัยและเป็ นธรรมเป็ นที่ยอมรับของสังคม อัน
จะทาให้สังคมยินยอมพร้อมใจกันปฏิบตั ิตามและการบังคับใช้กฎหมายกฎข้อบังคับเหล่านั้น ด้วยความเสมอภาค เท่า
เทียมกัน โดยถือว่าเป็ นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่อาเภอใจหรื ออานาจของตัวบุคคล
2.หลักคุณธรรมเป็ นการยึดมัน่ ในความถูกต้องดีงามโดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดถือหลักนี้ในการปฏิบตั ิ
หน้าที่เพื่อให้เป็ นตัวอย่างแก่สังคมและส่ งเสริ มสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกันเพื่อให้คนไทยมี
ความซื่อสัตย์จริ งใจขยันอดทนมีระเบียบวินยั ประกอบอาชีพสุ จริ ตจนเป็ นนิสัยประจาชาติ
3.หลักความโปร่ งใสเป็ นการสร้างความไว้วางใจซึ่ งกันและกันของคนในชาติโดยปรับปรุ งกลไกการทางาน
ขององค์กรทุกวงการให้มีความโปร่ งใสมีการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่
เข้าใจง่ายประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและมีกระบวนการให้ประชาชน สามารถตรวจสอบความถูกต้อง
ชัดเจน
4. หลักความมีส่วนร่ วม เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมรับรู ้ ร่ วมคิด ร่ วมวางแผน ร่ วมเสนอ
นโยบาย ร่ วมตัดสิ นใจ ร่ วมรับผิดชอบปัญหาสาคัญของส่ วนรวม ทุกระดับไม่วา่ ด้วยการแสดงความเห็น การไต่
สวนสาธารณะประชาพิจารณ์การแสดงประชามติ
5.หลักความรับผิดชอบเป็ นการตระหนักในสิ ทธิ หน้าที่ความสานึกในความรับผิดชอบต่อสังคมการใส่ ใจ
ปั ญหาสาธารณะของบ้านเมืองและกระตือรื อร้นในการแก้ปัญหาตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างและ
ความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระทาของตน
8

6.หลักความคุ้มค่ า เป็ นการบริ หารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจากัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ส่วนรวม
โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัดใช้ของอย่างคุม้ ครองสร้างสรรค์สินค้าและบริ การที่มีคุณภาพสามารถแข่งขัน
ได้ในเวทีนานาชาติและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยงั่ ยืน
อีกทั้งยังตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ต่อมาใน
ปี พ.ศ. 2549 รัฐบาลได้ประกาศธรรมาภิบาลให้เป็ นหนึ่งในวาระ “ด้านจริ ยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้ องกันการ
ทุจริ ตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ”
นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2550 ยังได้กาหนดกลไกเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการ บริ หารราชการ
แผ่นดิน โดยกาหนดไว้ในหมวด 3 ว่าด้วย แนวนโยบายด้านการบริ หารราชการแผ่นดิน บัญญัติไว้ในมาตรา 78 ว่า
“รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริ หารราชการแผ่นดิน ดังต่อไปนี้ (7) จัดให้มีแผนพัฒนาการเมือง
รวมทั้งจัดให้มีสภาพัฒนาการเมืองที่มีความเป็ นอิสระ เพื่อติดตามสอดส่ อง ให้มีการปฏิบตั ิตามแผนดังกล่าวอย่าง
เคร่ งครัด” และต่อมาได้มีการออก พรบ.สภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. 2551 ซึ่ งกาหนดบทบาทในส่ งเสริ มบทบาทของ
ภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งในทางการเมือง และส่ งเสริ มพัฒนา คุณธรรมจริ ยธรรมผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการใช้หลักธรรมาภิบาลก็เป็ นตัวชี้วดั หนึ่ง ที่รัฐบาลพยายามใช้เป็ นตัวชี้วดั การปฏิบตั ิงาน
ของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ และองค์กร ปกครองส่ วนท้องถิ่น
พรบ.สภาพัฒนาการเมืองยังได้กาหนดบทบาทหน้าที่ของสภาพัฒนาการเมืองในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
ทางการเมืองไว้ใน มาตรา 6 (4) ง. “ส่ งเสริ มและพัฒนาให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง” ตลอดจนการให้
ความช่วยเหลือประชาชน ชุมชน และองค์กรภาคประชาสังคมให้สามารถ ใช้สิทธิ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ทั้ง
ในการรับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่ วมในการกาหนดนโยบาย การวางแผนด้านต่าง ๆ ทั้งระดับชาติ
และท้องถิ่น การตัดสิ นใจทางการเมืองการจัดทาบริ การสาธารณะและการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ”
ในปี 2554 สภาพัฒนาการเมือง ได้มอบหมายให้ คณะกรรมการภาคประชาสังคม สภาพัฒนาการเมือง (โดย
ทีมผูร้ ับผิดชอบหลักคือ พ.ท.พญ. กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี กับคณะฯ ) ได้จดั ทาโครงการติดตามและประเมินผล และ
พัฒนาตัวชี้ วดั ธรรมาภิบาลในหน่วยงานรัฐ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินผล และพัฒนาการใช้ตวั ชี้ วดั
ธรรมาภิบาลในหน่วยงานรัฐ โดยคณะทางานได้ใช้ตวั ชี้ วดั หลัก
ธรรมาภิบาลจากหนังสื อ ทศธรรมตัวชี้วดั การ
บริ หารจัดการบ้านเมืองที่ดี ที่เขียนโดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุลและคณะฯ จัดพิมพ์โดยสถาบันพระปกเกล้า พัฒนาเป็ น
ต้นแบบในการติดตามประเมินผลและพัฒนาตัวชี้วดั
จากโครงการดังกล่าวเบื้องต้น สามารถพัฒนาเป็ นตัวชี้ วดั วัดธรรมาภิบาลขั้นพื้นฐาน สาหรับหน่วยงานรัฐ
รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและองค์กรอิสระ ซึ่งประกอบด้วย 16 องค์ประกอบหลัก 58 ตัวชี้วดั ดังนี้
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ตารางที่ 1 จานวนองค์ประกอบหลักและตัวชี้วดั ของธรรมาภิบาลพื้นฐาน
หลักธรรมาภิบาล
องค์ ประกอบหลัก
หลักนิติธรรม
3
หลักคุณธรรม
3
หลักความโปร่ งใส
3
หลักการมีส่วนร่ วม
2
หลักความสานึกรับผิดชอบ
2
หลักความคุม้ ค่า
2
รวม
16

ตัวชี้วดั
21
4
12
5
4
12
58

โดยมีรายละเอียดตัวชี้วดั ตามตารางที่ 2 ซึ่งจาแนกตามหลักธรรมาภิบาลและองค์ประกอบหลัก ดังนี้
ตารางที่ 2 ตัวชี้วดั ธรรมาภิบาลพื้นฐาน จาแนกตามหลักธรรมาภิบาลและองค์ประกอบหลัก
ที่

ตัวชี้วดั

หน่ วยงานปฏิบัติ
รัฐทั่วไป

รัฐวิสาห
กิจ

อปท.

องค์กร
อิสระ

1. ก่อนการปฏิบตั ิงาน หรื อตัดสิ นใจของหน่วยงานที่จะมีผลกระทบต่อ
ประชาชนจะมีการรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ และมี
ผลการวิเคราะห์วจิ ยั แล้วว่ามีผลดีแก่ประชาชน
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงการขั้นตอนการบริ การใน
ด้านต่างๆ
3. มีการให้ขอ้ มูลการให้บริ การต่าง ๆ ของหน่วยงานที่ประชาชนใช้บริ การ
โดยไม่ปิดบังเพื่อผลประโยชน์ทบั ซ้อน
4. มีข้ นั ตอนการทางานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริ การประชาชน

































5. มีการกาหนดระยะเวลาการดาเนินการแล้วเสร็ จในการให้บริ การหรื อการ
พิจารณาออกคาสั่งต่างๆ ทันตามกาหนดและตามลาดับก่อนหลัง
6. การพิจารณาออกคาสั่งต่างๆได้มีการกล่าวอ้างข้อกฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน

















1. หลักนิติธรรม
1.1 หน่วยงานมีความผูกพันต่อกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ
1

2
3
4
5
6

10

ที่

ตัวชี้วดั

7

หน่ วยงานปฏิบัติ
รัฐทั่วไป

รัฐวิสาห
กิจ

อปท.

องค์กร
อิสระ
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7. มีการเปิ ดโอกาสที่จะให้ขอ้ มูล ข้อเท็จจริ งต่อเจ้าหน้าที่หรื อประชาชนก่อน
การดาเนินการใดๆ
8. มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อลดขั้นตอนการทางาน
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9. การปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตอ้ งมีความเป็ นธรรมเสมอภาค









10 10. ในรอบปี ที่ผา่ นมาหน่วยงานไม่เคยเพิกถอนคาสั่งเพราะขัดกฎหมาย









11 11. ประชาชนต้องมีสิทธิ ในการคัดค้านหรื ออุทธรณ์ต่อการให้บริ การที่ไม่เป็ น
ธรรม
12 12. มีการกาหนดระยะเวลาแล้วเสร็ จของการให้บริ การ และตามลาดับ
ก่อนหลัง
13 13. การพิจารณาเรื่ องร้องเรี ยน หรื อตัดสิ นคดี ยึดหลักกฎหมายอย่างเป็ น
ธรรมทุกฉบับ ไม่เลือกปฏิบตั ิ และตามลาดับก่อนหลัง

















-

-

-



14 14. มีการตรวจสอบหรื อทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ ให้ทนั สมัยและ
เหมาะสมอยูเ่ สมอ และไม่ขดั รัฐธรรมนูญ
15 15. มีการพิจารณาคาร้อง ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไข
ปรับปรุ งให้วธิ ี การปฏิบตั ิราชการที่ดีข้ ึนและแจ้งผลการดาเนินงานให้ทราบ
16 16. มีการตรวจสอบกฎระเบียบ ข้อบังคับหรื อประกาศที่เป็ นอุปสรรคหรื อ
ก่อให้เกิดความยุง่ ยากในการปฏิบตั ิงาน
1.3 ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจในหน่วยงานมีความอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่

























17 17. คณะกรรมการหรื อผูม้ ีอานาจชี้ขาดของหน่วยงาน มีความอิสระในการ
ทางาน
18 18. เจ้าหน้าที่สามารถคัดค้านการทาหน้าที่ของกรรมการหรื อผูม้ ีอานาจชี้ ขาด
ในเรื่ องต่างๆ ของหน่วยงานที่ไม่เป็ นกลาง
19 19. มีการกระจายอานาจสู่ ผใู้ ต้บงั คับบัญชาระดับรองลงมา

























20 20. การให้บริ การประชาชนยึดหลักความเสมอภาค









1.2 กฎระเบียบของหน่วยงานมีความถูกต้องตามกฎหมาย
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22 1. ไม่มีการปฏิบตั ิที่ผดิ กฎหมายหรื อกฎข้อบังคับจนก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อ
ส่ วนรวม
2.2 ปลอดจากการทาผิดวินยั









23 2. มีการกาหนดกรอบจริ ยธรรมของหน่วยงาน









24 3. มีการจัดให้มีกิจกรรมด้านคุณธรรมจริ ยธรรม เป็ นประจา(ทุกปี )

















26 1. มีระบบการตรวจสอบภายในหน่วยงานที่เข้มแข็งและมีประสิ ทธิ ภาพสู งที่
นามาใช้อย่างสม่าเสมอ
27 2. มีการประเมินผลสม่าเสมอทุกปี จากหน่วยงานภายนอก

















28 3. มีการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารในเรื่ องภารกิจที่หน่วยงานให้บริ การ









29 4. มีการกาหนดช่องทาง/วิธีการในการติดต่อร้องเรี ยนกับหน่วยงาน









30 5. มีการปรับปรุ งหน่วยงานตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยูเ่ สมอ









31 6. มีการนาความคิดเห็นที่รับฟังได้ไปใช้ปรับปรุ งการทางาน









32 7. มีเครื่ องมือในการให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นที่สะดวก เช่น กล่องรับ
ฟังความคิดเห็น
33 8. บุคลากรของหน่วยงานไม่เคยมีการกระทาบางอย่างที่เป็ นเรื่ องผลประโยชน์
ทับซ้อน
34 9. หน่วยงานแสดงต้นทุนผลผลิตต่อหน่วยการบริ การ รวมทั้งการกาหนด

















-



-

-

21 21. การพิจารณาออกคาสั่งต่าง ๆ ยัดหลักความเป็ นธรรม
2. หลักคุณธรรม
2.1 ปลอดจากการคอรัปชัน่

2.3 ความเป็ นกลางของผูบ้ ริ หาร
25 4. ผูบ้ ริ หารพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานโดยยึดหลัก
ความสามารถ เป็ นธรรม
3. หลักความโปร่ งใส
3.1 หน่วยงานมีความโปร่ งใสด้านโครงสร้าง

3.2 หน่วยงานมีความโปร่ งใสด้านการให้คุณให้โทษ
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38 1. เจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การมีความเต็มใจและตั้งใจในการบริ การประชาชน









39 2. มีการติดตามแนะนาให้คาปรึ กษาประชาชนอย่างสม่าเสมอ









40 3. มีการส่ งเสริ ม และพัฒนาความสามารถในการมีส่วนร่ วมของประชาชน









41 4. มีการสนับสนุนพื้นที่จดั กิจกรรมที่ปรึ กษาทางวิชาการ งบประมาณในการ
ทากิจกรรมของประชาชน
42 5. มีช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่สะดวก









































ค่าบริ การที่โปร่ งใส เป็ นธรรมแก่ประชาชน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่ วม
3.3 หน่วยงานมีความโปร่ งใสด้านการเปิ ดเผยข้อมูล
35 10. มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในการให้สัมปทาน การออก
กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ
36 11. มีการเผยแพร่ รายงานการเงิน และมิใช่ทางการเงิน ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วย
บริ การ ข้อมูลการคิดค่าบริ การ และผลงานแก่สาธารณชนทัว่ ไปทั้งทางเว็บ
ไซด์และสื่ ออื่นๆ
37 12. มีการเปิ ดเผยข้อมูลรายรับรายจ่ายสู่ สาธารณะ
4. หลักการมีส่วนร่ วม
4.1หน่วยงานมีการรับฟังความคิดเห็นประชาชน

4.2 หน่วยงานมีการพัฒนาความสามารถในการมีส่วนร่ วมของประชาชน

5. หลักความสานึกรับผิดชอบ
5.1 หน่วยงานมีการบริ หารงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
43 1. มีระบบการกระจ่ายข่าวสารข้อมูลของหน่วยงานให้แก่ประชาชนทราบโดย
ทัว่ ถึง
44 2. ผูบ้ ริ หารหน่วยงานได้สื่อสารและทาความเข้าใจในเรื่ องแผนรวมของ
หน่วยงานแก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
5.2 หน่วยงานมีระบบติดตามประเมินผล
45 3. มีการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตาแหน่งงานอย่างชัดเจน (Job
Description)
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48 2. มีการวางแผนการกาหนดอัตรากาลังภายในหน่วยงานไว้อย่างชัดเจน









49 3. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ความชานาญเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ









50 4. มีการสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึ กอบรมเพิ่มพูนความรู ้









46 4. มีการจัดทาดัชนีวดั ผลการปฏิบตั ิงานอย่างชัดเจน
6. หลักความคุ้มค่ า
6.1 หน่วยงานมีการประหยัด
47 1. บุคลากรของหน่วยงานไม่เคยถูกร้องเรี ยนเรื่ องผลประโยชน์ทบั ซ้อน
6.2 หน่วยงานมีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด

51 5. มีการใช้เทคโนโลยีเครื่ องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทนั สมัยเพื่อลดต้นทุน ลด
ขั้นตอนการทางานเพิ่มปริ มาณผลผลิต
52 6. ผลการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานได้ตามเป้ าหมายที่กาหนดสอดคล้องกับ
เป้ าหมายของหน่วยงาน
53 7. ผลงานการปฏิบตั ิงานของบุคลากรได้ตามเป้ าหมายที่กาหนด

-



-

-

















54 8. มีการนาระบบการประเมินผลบุคคล การปฏิบตั ิงานมาใช้ในการบริ หารงาน









55 9. มีการกาหนดธรรมาภิบาลเป็ นวิสัยทัศน์ เป้ าหมาย และพันธกิจของ
หน่วยงาน
56 10. มีการจัดหน่วยงานให้คาปรึ กษา/รับเรื่ องราวร้องทุกข์

















57 11. มีผทู ้ ี่รับผิดชอบในการให้ข่าวสารข้อมูลแก่ประชาชน









58 12. มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุ งแก้ไขการปฏิบตั ิงานในหน่วยงาน









6.3 หน่วยงานมีศกั ยภาพในการแข่งขัน

** ตัวชี้วดั ธรรมาภิบาลพื้นฐานชุดนี้พฒั นามาจากตัวชี้วดั ธรรมาภิบาลจากหนังสื อทศธรรมตัวชี้วดั การบริ หารจัดการบ้านเมืองที่ดี ของสถาบันพระปกเกล้า
เขียนโดย ดร.ถวิลวดี บุรีกลุ และคณะ ฯ
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แนวทางการนาตัวชี้วัดธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ
การนาตัวชี้ วดั ธรรมาภิบาลไปปฏิบตั ิน้ นั หน่วยงานส่ วนใหญ่เข้าใจว่าต้องเริ่ มต้นใหม่กบั งานที่ทาอยูก่ ่อน
แล้ว แต่อย่างไรก็ตามจากการสารวจองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พบว่า หน่วยงานส่ วนใหญ่ได้ปฏิบตั ิงานภายใต้
หลักธรรมาภิบาลอยูแ่ ล้ว แต่เพื่อให้การปฏิบตั ิงานนั้นสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น อีกทั้งสามารถทราบระดับของปฏิบตั ิงาน
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล คณะทางานจึงได้พฒั นาตัวชี้วดั ธรรมาภิบาลพื้นฐานขึ้น เพื่อให้หน่วยงานรัฐสามารถ
ประเมินตนเอง ซึ่ งในการนาตัวชี้วดั ธรรมาภิบาลไปปฏิบตั ิน้ นั มีข้ นั ตอนดังนี้
1. การแต่งตั้งคณะทางาน
2. การจัดทาแผนส่ งเสริ มธรรมาภิบาลในหน่วยงาน
3. การติดตามประเมินผล
การแต่ งตั้งคณะทางาน
แต่งตั้งคณะทางานในรู ปของคณะกรรมการส่ งเสริ มธรรมาภิ บาลของหน่ วยงาน มี อานาจหน้าที่ กาหนด
นโยบาย กรอบทิศทางและแผนส่ งเสริ มธรรมาภิบาลของหน่วยงาน วิเคราะห์และจัดทาแผนส่ งเสริ มธรรมาภิบาล และ
ติดตาม เร่ งรัด ปรับปรุ งกระบวนงานหรื อขั้นตอนการปฏิบตั ิราชการตามภารกิ จให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
และแผนส่ งเสริ มธรรมาภิบาล
การจัดทาแผนส่ งเสริมธรรมาภิบาลในหน่ วยงาน
การจัดทาแผนส่ งเสริ มธรรมาภิบาลประกอบด้วย
1) วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าประสงค์ และยุทธศาสตร์
2) โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และตัวชี้วดั ผลสาเร็ จ
การติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผลการนาหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบตั ิในหน่วยงาน เพื่อให้ทราบถึงผลการดาเนิ นงานของ
โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริ มธรรมาภิบาล ทั้งนี้เพื่อจะได้นาไปพัฒนาปรับปรุ งโครงการ/กิจกรรมให้ดียงิ่ ขึ้น
ตัวอย่างการนาธรรมาภิบาลไปใช้ ในหน่ วยงานภาครัฐ
เทศบาลตาบลบางพระ อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี ได้นาหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบตั ิในหน่วยงาน โดยได้
จัดเป็ นกระบวนการทางานร่ วมกับหลักบริ หารงานคุณภาพ PDCA ซี่งพนักงานและลูกจ้างเทศบาลได้ยดึ หลักการ
บริ หารจัดการที่ดี 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักการมีส่วนร่ วม หลักความโปร่ งใส หลักความ
15

รับผิดชอบ และหลักความคุม้ ค่า โดยมีระยะเวลาการประเมินผล 9 เดือนในทุกด้าน ทั้งนี้ได้กาหนดคะแนนประเมิน
รวม 200 คะแนน มีรายละเอียดของการเกณฑ์การประเมินดังนี้
1. หลักนิติธรรม 30 คะแนน
1.1 การปฏิบัติตามวินัย (15 คะแนน)
เกณฑ์ การพิจารณา พิจารณาจากโทษทางวินยั และโทษทางการปกครองของพนักงานและลูกจ้างเทศบาล
ได้แก่ ใบเตือนการทางาน (เช่น กรณี ออกนอกสถานที่ปฏิบตั ิงานโดยไม่ได้ขออนุ ญาตจากผูบ้ งั คับบัญชา/การ
ปฏิบตั ิงานในหน้าที่ล่าช้าเป็ นประจาหรื อส่ งรายงานต่างๆ ให้หน่วยเหนือล่าช้าเป็ นประจา ฯลฯ) การว่ากล่าวตักเตือน
การภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน
- ไม่มีโทษเลย
ได้คะแนนเต็ม 15 คะแนน
- ใบเตือนการทางาน 1 ครั้ง
-2 คะแนน
- ว่ากล่าวตักเตือน 1 ครั้ง
-3 คะแนน
- โทษภาคทัณฑ์ 1 ครั้ง
-5 คะแนน
- โทษตัดเงินเดือน 1 ครั้ง
-10 คะแนน
- โทษลดขั้นเงินเดือน 1 ครั้ง
-15 คะแนน
1.2 การปฏิบัติตามกฎหมาย (15 คะแนน)
การปฏิบัติตามกฎหมาย (10 คะแนน)
เกณฑ์ การพิจารณา พิจารณาจากการปฏิบตั ิตามระเบียบกฎหมายจารี ตประเพณี ของบ้านเมือง เช่น กฎหมาย
การเลือกตั้ง กฎหมายจราจร กฎหมายการพนัน กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด กฎหมายเกี่ยวกบสาธารณสุ ข โดย
ตรวจสอบข้อมูลจากสานักงาน กกต.จังหวัด สถานีตารวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (10 คะแนน)
- ไม่มีโทษเลย ได้คะแนนเต็ม 10 คะแนน
- การไม่ไปใช้สิทธิ์ เลือกตั้ง 1 ครั้ง
-10 คะแนน
- ความผิดตามกฎหมายยาเสพติด 1 ครั้ง
-10 คะแนน
- ความผิดตาม พ.ร.บ. การพนัน 1 ครั้ง
-10 คะแนน
- ขับยานพาหนะผิดกฎจราจร 1 ครั้ง
-5 คะแนน
- ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะ
-5 คะแนน
- มีรถจักรยานยนต์แน่ไม่มีหมวกนิรภัย
-5 คะแนน
- ขับรถยนต์ไม่รัดเข็มขัดนิ รภัย 1 ครั้ง
-5 คะแนน
- ขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย 1 ครั้ง
-5 คะแนน
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- ขี่รถจักรยานยนต์ไม่เปิ ดไฟหน้า 1 ครั้ง
-5 คะแนน
- ข้ามถนนไม่ตรงตามเครื่ องหมายที่กาหนด
-5 คะแนน
- อื่น ๆ
หลักฐานการพิจารณา เช่น ใบเสร็ จรับเงินค้าปรับ ภาพถ่าย ภาพจากกล้องวงจรปิ ด ฯลฯ สาหรับความผิดอื่น
ๆ นอกจากที่กาหนดให้คณะกรรมการเป็ นผูพ้ ิจารณา
การได้ รับความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย (5 คะแนน)
เกณฑ์ การพิจารณา พิจารณาจากการที่แต่ละกองประชุมชี้แจงให้พนักงานและลูกจ้างในสังกัดมีความรู ้
เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายในชีวติ ประจาวัน อย่างเคร่ งครัดและต่อเนื่ อง โดยประชุม 2 ครั้ง ในรอบ 9 เดือน
(แนบรายงานการประชุม)
- ประชุม 2 ครั้ง ได้ 5 คะแนน
- ประชุม 1 ครั้ง ได้ 3 คะแนน
หมายเหตุ คะแนนของกองคือคะแนนของเจ้าหน้าที่แต่ละคนในกองนั้น ๆ
2. หลักคุณธรรม 45 คะแนน
2.1 การตรงต่ อเวลา (15 คะแนน)
เกณฑ์ การพิจารณา พิจารณาจากการมาทางานในรอบ 9 เดือน
- ไม่เคยมาสายเลยในรอบ 9 เดือน
ได้ 15 คะแนน
- มาสาย 2 ครั้งแรก เป็ นการเตือน มาสายครั้งที่ 3 เริ่ มหักคะแนน ครั้งละ 1 คะแนน
- มาสาย 17 ครั้ง ในรอบ 9 เดือน
ได้ 0 คะแนน
2.2 การประหยัดอดออม (15 คะแนน)
เกณฑ์ การพิจารณา พิจารณาจากการเป็ นสมาชิกออมทรัพย์พนักงานเทศบาล เป็ นสมาชิกกองทุนสวัสดิการ
พนักงานและลูกจ้างเทศบาล และฝากเงินเป็ นประจาทุกเดือน โดยแสดงหลักฐาน เช่น สาเนาใบเสร็ จรับเงินหรื อสลิป
เงินเดือน รวมทั้งการฝากเงินกับสถาบันการเงินอื่น ๆ เช่น ธนาคาร ประกันชีวิต ฯลฯ โดยการฝากเงินนั้นจะต้องใช้
เงินเดือนที่ได้รับจากเทศบาลเท่านั้น หากฝากเงินจากรายได้อื่น ๆ ต้องมีหลักฐานแสดง
- ฝากเงิน 10 % ของเงินเดือน/ค่าจ้างรายเดือน
ได้ 15 คะแนน
- ฝากเงิน 7 % ของเงินเดือน/ค่าจ้างรายเดือน
ได้ 12 คะแนน
- ฝากเงิน 4 % ของเงินเดือน/ค่าจ้างรายเดือน
ได้ 9 คะแนน
- ฝากเงิน 1 % ของเงินเดือน/ค่าจ้างรายเดือน
ได้ 6 คะแนน
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- ฝากเงินต่ากว่า 1% ของเงินเดือน/ค่าจ้างรายเดือน ได้ 3 คะแนน
- ไม่ฝากเงินเลย
ได้ 0 คะแนน
หมายเหตุ ห้ามกูเ้ งินหรื อยืมเงินมาออมโดยเด็ดขาดและต้องออมอย่างต่อเนื่องทุกเดือน โดยสะสมต่อเนื่ อง
เป็ นเวลา 9 เดือน โดยจัดส่ งเอกสารหลักฐานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
2.3 การบาเพ็ญประโยชน์ ต่อสั งคม (15 คะแนน)
เกณฑ์ การพิจารณา พิจารณาจากกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เช่น เลี้ยงอาหารในสถานสงเคราะห์เด็ก
ผูส้ ู งอายุ สตรี หรื อผูด้ อ้ ยโอกาส การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย การสอนหนังสื อให้เด็ก การทาความสะอาดวัด การทา
ความสะอาดถนน เป็ นต้น โดยสามารถลาไปบาเพ็ญประโยชน์หรื อจิตอาสา โดยไม่นบั เป็ นวันลา จานวน 5 วัน ทั้งนี้
ต้องมีหลักฐานเป็ นหนังสื อรับรองหรื อภาพถ่าย
- บาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 3 ครั้ง หรื อโครงการจิตอาสา 5 วัน
ได้ 15 คะแนน
- บาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 2 ครั้ง หรื อโครงการจิตอาสา 4 วัน
ได้ 10 คะแนน
- บาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 1 ครั้ง หรื อโครงการจิตอาสา 3 วัน
ได้ 5 คะแนน
- ไม่มีกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
ได้ 0 คะแนน
3. หลักการมีส่วนร่ วม 35 คะแนน
3.1 การมีส่วนร่ วมกับกิจกรรมของเทศบาล (20 คะแนน)
เกณฑ์ การพิจารณา พิจารณาจากการมีส่วนร่ วมกับกิจกรรมของเทศบาล เช่น วันปิ ยะมหาราช วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช วันขึ้นปี ใหม่ และวันสงกรานต์ เป็ นต้น
- เข้าร่ วมกิจกรรม 5 ครั้ง ได้ 20 คะแนน
- เข้าร่ วมกิจกรรม 4 ครั้ง ได้ 16 คะแนน
- เข้าร่ วมกิจกรรม 3 ครั้ง ได้ 12 คะแนน
- เข้าร่ วมกิจกรรม 2 ครั้ง ได้ 8 คะแนน
- เข้าร่ วมกิจกรรม 1 ครั้ง ได้ 4 คะแนน
3.2 การทางานร่ วมกับชุ มชน/ประชาชน (15 คะแนน)
เกณฑ์ การพิจารณา พิจารณาจากการทางานร่ วมกับชุมชน/ประชาชน เช่น การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการ
ชุมชน การประชุมประชาคม การออกบริ การประชาชนตามโครงการของเทศบาล
- ร่ วมประชุม/ออกบริ การ 3 ครั้ง ได้ 15 คะแนน
- ร่ วมประชุม/ออกบริ การ 2 ครั้ง ได้ 10 คะแนน
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- ร่ วมประชุม/ออกบริ การ 1 ครั้ง ได้ 5 คะแนน
4. หลักความโปร่ งใส 30 คะแนน
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงาน (15 คะแนน)
เกณฑ์ การพิจารณา พิจารณาจากความโปร่ งใสในการปฏิบตั ิงานของพนักงานและลูกจ้าง ซึ่ งสามารถ
ตรวจสอบการทางานของพนักงานและลูกจ้างจากใบรายงานผลการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ของทุกคนทุกตาแหน่งว่าใน
แต่ละวันทางานได้ปริ มาณงานเท่าใด ใช้เวลาเท่าใดในรอบ 1 สัปดาห์ แล้วส่ งผ่านผูบ้ งั คับบัญชาจนถึงปลัดเทศบาล
หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย (กาหนดส่ งสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หากล่าช้ากว่ากาหนดในแต่ละสัปดาห์ให้หกั คะแนนครึ่ งหนึ่ง
และหากส่ งหลังกาหนดเกิน 7 วันไม่รับพิจารณา)
- ส่ งใบรายงานผลการปฏิบตั ิงาน 35 ใบขึ้นไป
ได้ 15 คะแนน
- ส่ งใบรายงานผลการปฏิบตั ิงาน 25 ใบขึ้นไป
ได้ 12 คะแนน
- ส่ งใบรายงานผลการปฏิบตั ิงาน 15 ใบขึ้นไป
ได้ 9 คะแนน
- ส่ งใบรายงานผลการปฏิบตั ิงาน 5 ใบขึ้นไป
ได้ 6 คะแนน
- ส่ งใบรายงานผลการปฏิบตั ิงานต่ากว่า 5 ใบ
ได้ 3 คะแนน
4.2 การนาองค์ ความรู้ ส่ ู สาธารณะ (15 คะแนน)
เกณฑ์ การพิจารณา พิจารณาจากการที่พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลนาผลงานหรื อองค์ความรู ้ที่เกี่ยวกับ
งานในหน้าที่ประจาของตนหรื อของกอง/สานักหรื อของเทศบาล เช่น ข้อระเบียบกฎหมาย เพื่อเผยแพร่ ให้กบั
ประชาชนในเขตเทศบาล (เว้นญาติทางตรง) ได้ทราบ และสอบถามปัญหาและความต้องการของประชาชนที่ไป
พูดคุยด้วย โดยให้บนั ทึกชื่ อสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของประชาชนที่พดู คุยด้วยเพื่อสร้างมนุษยสัมพันธ์
นอกเวลาราชการ หรื อในคราวออกบริ การนอกสถานที่
- นาองค์ความรู ้สู่สาธารณะ 3 ครั้ง ในรอบ 9 เดือน ได้ 15 คะแนน
- นาองค์ความรู ้สู่สาธารณะ 2 ครั้ง ในรอบ 9 เดือน ได้ 10 คะแนน
- นาองค์ความรู ้สู่สาธารณะ 1 ครั้ง ในรอบ 9 เดือน ได้ 5 คะแนน
5. หลักความรับผิดชอบ 30 คะแนน
5.1 ความรับผิดชอบต่ อการเข้ าประชุ ม (15 คะแนน)
เกณฑ์ การพิจารณา พิจารณาจากการเข้าประชุมประจาเดือนของพนักงานและลูกจ้างเทศบาลทุกครั้งที่มีการ
ประชุม เว้นแต่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชาให้ทางานอื่น หรื อต้องให้บริ การประชาชนอย่างต่อเนื่ อง (ไม่
สามารถหยุดได้)
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- เข้าประชุมช้ากว่าที่กาหนด ในแต่ละครั้ง หักครั้งละ 2 คะแนน
- ออกจากห้องประชุมก่อนเลิกประชุม หักครั้งละ 2 คะแนน
- พูดคุยหรื อเปิ ดเสี ยงโทรศัพท์มือถือขณะเข้าประชุม หักครั้งละ 2 คะแนน
หมายเหตุ เข้าร่ วมประชุมประจาเดือนครั้งละ 10 คะแนน รวม 9 ครั้ง 90 คะแนน แล้วหารด้วย 6 รวม
คะแนนเต็ม 15 คะแนน
5.2 ความรับผิดชอบต่ อการมาทางาน (15 คะแนน)
เกณฑ์ การพิจารณา พิจารณาจากการมาปฏิบตั ิราชการในวันทาการปกติของแต่ละบุคคล อาจจะเป็ นสัปดาห์
ละ 5 วันหรื อ 6 วัน ก็ได้ ทั้งนี้ให้ยกเว้นการลาคลอดบุตรและลาบวช ไม่นามานับเป็ นวันลา
- มาปฏิบตั ิราชการในวันทาการปกติ 99% ขึ้นไป ได้ 15 คะแนน
- มาปฏิบตั ิราชการในวันทาการปกติ 90% ขึ้นไป ได้ 12 คะแนน
- มาปฏิบตั ิราชการในวันทาการปกติ 80% ขึ้นไป ได้ 9 คะแนน
- มาปฏิบตั ิราชการในวันทาการปกติ 70% ขึ้นไป ได้ 6 คะแนน
- มาปฏิบตั ิราชการในวันทาการปกติ 60% ขึ้นไป ได้ 3 คะแนน
6. หลักความคุ้มค่ า 30 คะแนน
6.1 การประหยัด (10 คะแนน)
เกณฑ์ การพิจารณา พิจารณาจากการประหยัดงบประมาณหรื อทรัพยากรของเทศบาล ซึ่งรวมถึงการ
ประหยัดงบประมาณในการจัดซื้ อจัดจ้าง หรื อการดาเนิ นงานโครงการต่าง ๆ โดยเปรี ยบเทียบให้เห็นอย่างชัดเจน เช่น
รถยนต์ของกองช่าง ใช้น้ ามันในรอบปี งบประมาณ 2553 จานวน 4,000 ลิตร แต่ปีงบประมาณ 2554 ใช้น้ ามัน 3,500
ลิตร ดังนั้นจึงใช้น้ ามันลดลง 500 ลิตร คิดเป็ นร้อยละ 12.5
- ประหยัดงบประมาณ/ทรัพยากรมากกว่า 10% ได้ 10 คะแนน
- ประหยัดงบประมาณ/ทรัพยากรมากกว่า 5-10% ได้ 8 คะแนน
- ประหยัดงบประมาณ/ทรัพยากรมากกว่า 3-5% ได้ 6 คะแนน
- ประหยัดงบประมาณ/ทรัพยากรมากกว่า 2-3% ได้ 4 คะแนน
- ประหยัดงบประมาณ/ทรัพยากรไม่เกิน 2%
ได้ 2 คะแนน
หมายเหตุ การประหยัดงบประมาณ/ทรัพยากร ของกอง/สานัก ถือว่าเป็ นคะแนนของพนักงานในกองนั้น ๆ
ด้วย
6.2 การใช้ ทรัพยากรอย่ างคุ้มค่ า (10 คะแนน)
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เกณฑ์ การพิจารณา พิจารณาจากการใช้ทรัพยากรตามหลัก 4 ประการคือ1) หมุนเวียนใช้ 2) ลดการใช้ 3)
การใช้ซ้ า และ4) การผลิตใหม่ เช่น การใช้ตะกร้าไปจ่ายตลาด การใช้กระดาษทั้งสองหน้า การนาขวดพลาสติกมาใส่
น้ า เป็ นต้น
- มีการใช้ทรัพยากรตามหลักการ 3 ข้อขึ้นไป
ได้ 10 คะแนน
- มีการใช้ทรัพยากรตามหลักการ 2 ข้อ
ได้ 7 คะแนน
- มีการใช้ทรัพยากรตามหลักการ 1 ข้อ
ได้ 4 คะแนน
หมายเหตุ พิจารณาจากคะแนนรวมของกอง/สานัก คะแนนของกอง/สานัก ถือว่าเป็ นคะแนนของพนักงาน
ในกองนั้น ๆ ด้วย
6.3 การสร้ างทดแทนใหม่ (10 คะแนน)
เกณฑ์ การพิจารณา พิจารณาจากการดูแลรักษาต้นไม้ที่พนักงาน/ลูกจ้างเทศบาลปลูกขึ้น (เป็ นการส่ งเสริ ม
พื้นที่สีเขียวในเทศบาลและลดภาวะโลกร้อน) โดยกองช่างจะเป็ นผูจ้ ดั เตรี ยมพันธุ์ไม้ และจัดสถานที่เหมาะสม
- บารุ งรักษาและต้นไม้เจริ ญเติบโตดี
ได้ 10 คะแนน
- บารุ งรักษาและต้นไม้เจริ ญเติบโตปานกลาง
ได้ 7 คะแนน
- บารุ งรักษาและต้นไม้เจริ ญเติบโตน้อย
ได้ 4 คะแนน
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กาติดตามประเมินผลการนาตัวชี้วดั ธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ
การติดตามประเมินผลการนาตัวชี้วดั ธรรมาภิบาลพื้นฐานไปปฏิบตั ิน้ นั เป็ นการติดตามประเมินผลตนเอง
ของผูป้ ฏิบตั ิงานเพื่อส่ งเสริ มธรรมาภิบาลในหน่วยงาน ทาให้ทราบความก้าวหน้า ตลอดถึงแนวทางแก้ไขปรับปรุ ง
ข้อบกพร่ องที่เกิดจากการนาธรรมาภิบาลไปปฏิบตั ิ ซึ่ งคณะทางานได้กาหนดเกณฑ์การพิจารณาน้ าหนักของหลักธรร
มาภิบาลทั้ง 6 ประการ และการให้คะแนนการประเมินแต่ละตัวชี้วดั รายละเอียดดังตารางที่ 3 และ 4
เกณฑ์ การพิจารณานา้ หนักของหลักธรรมาภิบาล
ในการจัดทาเกณฑ์การพิจารณาน้ าหนักของหลักธรรมาภิบาล คณะทางานได้กาหนดให้น้ าหนักของแต่ละ
หลักธรรมาภิบาลเท่ากันหมด คือร้อยละ 100 ดังนั้นในการคานวณหาคะแนนของแต่ละหลักธรรมาภิบาล จึงต้องเฉลี่ย
ค่าคะแนนตามจานวนตัวชี้วดั ของแต่ละหลักธรรมาภิบาล ซึ่งรายละเอียดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 สรุ ปเกณฑ์การพิจารณาน้ าหนัก
หลักธรรมาภิบาล/องค์ ประกอบหลัก
1. หลักนิติธรรม
1.1 หน่วยงานมีความผูกพันต่อกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ
1.2 กฎระเบียบของหน่วยงานมีความถูกต้องตามกฎหมาย
1.3 ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจในหน่วยงานมีความอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่
2. หลักคุณธรรม
2.1 ปลอดจากการคอรัปชัน่
2.2 ปลอดจากการทาผิดวินยั
2.3 ความเป็ นกลางของผูบ้ ริ หาร
3. หลักความโปร่ งใส
3.1 หน่วยงานมีความโปร่ งใสด้านโครงสร้าง
3.2 หน่วยงานมีความโปร่ งใสด้านการให้คุณให้โทษ
3.3 หน่วยงานมีความโปร่ งใสด้านการเปิ ดเผยข้อมูล
4. หลักการมีส่วนร่ วม
4.1หน่วยงานมีการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
4.2 หน่วยงานมีการพัฒนาความสามารถในการมีส่วนร่ วมของประชาชน

จานวนตัวชี้วดั น้ าหนัก(ร้อยละ)
21
100
13
50
3
25
5
25
4
100
1
30
2
40
1
30
12
100
5
40
4
30
3
30
5
100
2
50
3
50
22

5. หลักความสานึกรับผิดชอบ
5.1 หน่วยงานมีการบริ หารงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5.2 หน่วยงานมีระบบติดตามประเมินผล
6. หลักความคุ้มค่ า
6.1 หน่วยงานมีการประหยัด
6.2 หน่วยงานมีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
6.3 หน่วยงานมีศกั ยภาพในการแข่งขัน
รวม

4

100
2
2

12

50
50
100

1
7
4
58

30
40
30
-

เกณฑ์ การประเมินตัวชี้วดั หลักธรรมาภิบาลพืน้ ฐาน
เกณฑ์การประเมินตัวชี้ วดั หลักธรรมาภิบาลพื้นฐาน คณะทางานได้กาหนดเกณฑ์การประเมินเพื่อเป็ นแนว
ทางการนาหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบตั ิ อีกทั้งให้สอดคล้องกับการดาเนิ นงานจริ งขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
อย่างไรก็ตามหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ที่ตอ้ งการประเมินตนเองสามารถพิจารณาเกณฑ์น้ ี ตามความเหมาะสมของ
หน่วยงาน รายละเอียดดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 เกณฑ์การประเมินตัวชี้วดั หลักธรรมาภิบาลพื้นฐาน
ที่

ตัวชี้วดั

เกณฑ์ การประเมิน

คะแน
น

1. หลักนิติธรรม

1

2

หน่วยงานมีความผูกพันต่อกฎหมาย
กฎระเบียบต่าง ๆ
ก่อนการปฏิบตั ิงาน หรื อตัดสิ นใจของ
หน่วยงานที่จะมีผลกระทบต่อประชาชนจะมี
การรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
อย่างเพียงพอ และมีผลการวิเคราะห์วิจยั
แล้วว่ามีผลดีแก่ประชาชน
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ
ถึงขั้นตอนการบริ การในด้านต่างๆ

1.มีรายงานการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของทุก
ฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
2. มีผลงานวิจยั หรื อผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
(คะแนนเต็ม 2 คะแนน)

1

1.มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้ นั ตอนการบริ การ
ช่องทางเดียว
2.มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้ นั ตอนการบริ การ
หลายช่องทาง

1

1

1
23

ที่

ตัวชี้วดั

เกณฑ์ การประเมิน

คะแน
น

(คะแนนเต็ม 2 คะแนน)
3

4

5

6

7

8

9

10

11

มีการให้ขอ้ มูลการให้บริ การต่าง ๆ ของ
หน่วยงานที่ประชาชนใช้บริ การโดยไม่
ปิ ดบังเพื่อผลประโยชน์ทบั ซ้อน
มีข้ นั ตอนการทางานของเจ้าหน้าที่ในการ
ให้บริ การประชาชน

1.มีการจัดรวบรวมเอกสารและมีข้ นั ตอนในการ
ขอรับบริ การที่ชดั เจน
(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)
1. มีป้ายประชาสัมพันธ์หรื อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
ที่ชดั เจน
(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)
มีการกาหนดระยะเวลาการดาเนินการแล้ว 1.มีป้ายบอกขั้นตอนการดาเนินงานและกาหนด
เสร็ จในการให้บริ การหรื อการพิจารณาออก ระยะเวลาแต่ละขั้นตอน หรื อแต่ละเรื่ องของการ
คาสั่งต่างๆ ทันตามกาหนดและตามลาดับ
ให้บริ การอย่างชัดเจน
ก่อนหลัง
(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)
การพิจารณาออกคาสัง่ ต่างๆได้มีการกล่าว 1. มีขอ้ กฎหมายอ้างอิงปรากฏในเอกสารคาสัง่ ทุก
อ้างข้อกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่าง
ฉบับ
ถูกต้องครบถ้วน
(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)
มีการเปิ ดโอกาสที่จะให้ขอ้ มูล ข้อเท็จจริ งต่อ 1. มีเอกสารที่เกี่ยวกับการรับฟังข้อมูลหรื อข้อเท็จจริ ง
เจ้าหน้าที่หรื อประชาชนก่อนการดาเนิ นการ เช่น รายงานการสารวจต่าง ๆ
ใดๆ
(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)
มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อลด 1.มีการนาเทคโนโลยีหรื อเครื่ องมือที่ทนั สมัยมาใช้
ขั้นตอนการทางาน
ในการทางาน
(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)
การปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตอ้ งมีความ 1. มีระเบียบ/ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานอย่างชัดเจน
เป็ นธรรมเสมอภาค
2. มีเอกสารตอบรับและการแจ้งผลการดาเนินงาน
3. ไม่มีการเลือกปฏิบตั ิในการให้บริ การ
(คะแนนเต็ม 3 คะแนน)
ในรอบปี ที่ผา่ นมาหน่วยงานไม่เคยเพิกถอน 1.หน่วยงานไม่เคยมีคาสั่งที่ขดั ต่อกฎหมายในรอบปี ที่
คาสั่งเพราะขัดกฎหมาย
ผ่านมา
(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)
ประชาชนต้องมีสิทธิในการคัดค้านหรื อ
1. มีระเบียบ/ขั้นตอน ระยะเวลาในการพิจารณา คา

1

1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
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ที่

ตัวชี้วดั
อุทธรณ์ต่อการให้บริ การที่ไม่เป็ นธรรม

เกณฑ์ การประเมิน
ร้องคัดค้านหรื ออุทธรณ์
2. มีเอกสารชี้แจง สรุ ปผลการคัดค้านหรื ออุทธรณ์
ต่อผูร้ ้องตามระเบียบขั้นตอน
(คะแนนเต็ม 2 คะแนน)
1.มีป้ายบอกขั้นตอนการดาเนินงานและกาหนด
ระยะเวลาแต่ละขั้นตอนแต่ละเรื่ อง ของการให้บริ การ
อย่างชัดเจน
(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)
1. มีระเบียบ/ขั้นตอนการการพิจารณาคาร้อง
ข้อเสนอแนะ หรื อความคิดเห็น
(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)

คะแน
น
1

12

มีการกาหนดระยะเวลาแล้วเสร็ จของการ
ให้บริ การ และตามลาดับก่อนหลัง

13

การพิจารณาเรื่ องร้องเรี ยน หรื อตัดสิ นคดี
ยึดหลักกฎหมายอย่างเป็ นธรรมทุกฉบับ ไม่
เลือกปฏิบตั ิ และตามลาดับก่อนหลัง
กฎระเบียบของหน่วยงานมีความถูกต้องตาม
กฎหมาย
มีการตรวจสอบหรื อทบทวนกฎหมาย
1.มีการประชุมเพื่อการทบทวนกฎหมายหรื อกฎระ
กฎระเบียบต่างๆ ให้ทนั สมัยและเหมาะสม เบียบต่าง ๆ
อยูเ่ สมอและไม่ขดั รัฐธรรมนูญ
(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)

1

มีการพิจารณาคาร้อง ข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุ งให้วธิ ี การ
ปฏิบตั ิราชการที่ดีข้ ึนและแจ้งผลการ
ดาเนินงานให้ทราบ
มีการตรวจสอบกฎระเบียบ ข้อบังคับหรื อ
ประกาศที่เป็ นอุปสรรคหรื อก่อให้เกิดความ
ยุง่ ยากในการปฏิบตั ิงาน
ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจในหน่วยงานมีความ
อิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่
คณะกรรมการหรื อผูม้ ีอานาจชี้ขาดของ
หน่วยงาน มีความอิสระในการทางาน

1. มีระเบียบ/ขั้นตอนการการพิจารณาคาร้อง
ข้อเสนอแนะ หรื อความคิดเห็น
2. มีเอกสารตอบรับการแจ้งผลการดาเนินงาน
(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)
1. ก่อนการประกาศระเบียบ คาสั่ง มีการประชุม
ชี้แจง รับฟังความคิดเห็น ผูป้ ฏิบตั ิงาน
(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)

1

1.นโยบาย/แผนงาน/โครงการของหน่วยงานสามารถ
นามาปฏิบตั ิได้จริ ง

1

14

15

16

17

1

1
1

1
1
1

25

ที่

ตัวชี้วดั

เกณฑ์ การประเมิน

คะแน
น

(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)
18

19

20

21

เจ้าหน้าที่สามารถคัดค้านการทาหน้าที่ของ
กรรมการหรื อผูม้ ีอานาจชี้ขาดในเรื่ องต่างๆ
ของหน่วยงานที่ไม่เป็ นกลาง

1.มีการเปิ ดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานแสดง
ความคิดเห็นหรื อคัดค้าน เช่น มีกล่องรับฟังความ
คิดเห็น หรื อแบบสอบถาม เป็ นต้น
(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)
มีการกระจายอานาจสู่ ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาระดับ 1.มีเอกสารโครงสร้างหน่วยงานและรายละเอียดงาน
รองลงมา
ตามตาแหน่ง (job description) หรื อ
2. มีคาสั่ง หรื อระเบียบให้อานาจผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
(คะแนนเต็ม 2 คะแนน)
การให้บริ การประชาชนยึดหลักความเสมอ 1.มีรายงานความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริ การ
ภาค
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60
(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)
การพิจารณาออกคาสั่งต่าง ๆ ยึดหลักความ 1.มีรายงานความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
เป็ นธรรม
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60
(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)

1

1
1
1

1

100

2. หลักคุณธรรม
ปลอดจากการคอรัปชัน่
22

ไม่มีการปฏิบตั ิที่ผดิ กฎหมายหรื อกฎ
ข้อบังคับจนก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อ
ส่ วนรวม

1. ไม่มีการร้องเรี ยนผูบ้ ริ หารองค์กร ต่อหน่วยงานใด
ในเรื่ องผิดกฎหมาย หรื อก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อ
ส่ วนรวม
(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)

1

ปลอดจากการทาผิดวินยั
23

24

มีการกาหนดกรอบจริ ยธรรมของหน่วยงาน

1. มีเอกสารที่แสดงถึงกรอบจริ ยธรรม และ
คณะกรรมการด้านจริ ยธรรมของของหน่วยงาน
(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)
มีการจัดให้มีกิจกรรมด้านคุณธรรมจริ ยธรรม 1. มีเอกสารรายงานผลกิจกรรม/โครงการที่ชดั เจน
เป็ นประจา(ทุกปี )
(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)

1

1

26

ที่

ตัวชี้วดั

เกณฑ์ การประเมิน

คะแน
น

ความเป็ นกลางของผูบ้ ริ หาร
25

ผูบ้ ริ หารพิจารณาความดีความชอบของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานโดยยึดหลัก
ความสามารถ เป็ นธรรม

1. มีระบบการพิจารณาความดีความชอบอย่างชัดเจน
เช่น เกณฑ์ต่าง ๆ ที่นามาพิจารณาความดีความชอบ
(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)

1

1. มีรายงานการตรวจสอบภายในหน่วยงาน
(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)

1

1.มีรายงานผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกทุก
ปี (คะแนนเต็ม 1 คะแนน)
1. มีช่องทางการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารช่องทางเดียว
2. มีช่องทางการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารหลายช่องทาง
(คะแนนเต็ม 2 คะแนน)
1.มีช่องทาง/วิธีการติดต่อร้องเรี ยนกับหน่วยงาน
ช่องทางเดียว
2.มีช่องทาง/วิธีการติดต่อร้องเรี ยนกับหน่วยงาน
หลายทางเดียว
(คะแนนเต็ม 2 คะแนน)
1. มีการประชุม/ประเมินผล ประสิ ทธิภาพของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในทุกปี
(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)

1
1
1
2

1. มีการรวบรวมความคิดเห็น และวิเคราะห์ สั่งการ
อย่างเป็ นระบบ
(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)
1. มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นช่องทางเดียว

1

3. หลักความโปร่ งใส
หน่วยงานมีความโปร่ งใสด้านโครงสร้าง
26

27
28

29

30

31

32

มีระบบการตรวจสอบภายในหน่วยงานที่
เข้มแข็งและมีประสิ ทธิภาพสู งที่นามาใช้
อย่างสม่าเสมอ
มีการประเมินผลสม่าเสมอทุกปี จาก
หน่วยงานภายนอก
มีการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารในเรื่ องภารกิจที่
หน่วยงานให้บริ การ
มีการกาหนดช่องทาง/วิธีการในการติดต่อ
ร้องเรี ยนกับหน่วยงาน

มีการปรับปรุ งหน่วยงานตรวจสอบให้
เหมาะสมกับสถานการณ์อยูเ่ สมอ
หน่วยงานมีความโปร่ งใสด้านการให้คุณให้
โทษ
มีการนาความคิดเห็นที่รับฟังได้ไปใช้
ปรับปรุ งการทางาน
มีเครื่ องมือในการให้ประชาชนแสดงความ

1
2

1

1
27

ที่

33

34

35

36

37

ตัวชี้วดั
คิดเห็นที่สะดวก เช่น กล่องรับฟังความ
คิดเห็น
บุคลากรของหน่วยงานไม่เคยมีการกระทา
บางอย่างที่เป็ นเรื่ องผลประโยชน์ทบั ซ้อน
หน่วยงานแสดงต้นทุนผลผลิตต่อหน่วยการ
บริ การรวมทั้งการกาหนดค่าบริ การที่
โปร่ งใส เป็ นธรรมแก่ประชาชน โดยให้
ประชาชนมีส่วนร่ วม
หน่วยงานมีความโปร่ งใสด้านการเปิ ดเผย
ข้อมูล
มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนใน
การให้สัมปทาน การออกกฎระเบียบ และ
ข้อบังคับต่างๆ
มีการเผยแพร่ รายงานการเงิน และมิใช่ ทาง
การเงิน ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยบริ การ ข้อมูล
การคิดค่าบริ การ และผลงาน แก่ สาธารณชน
ทัว่ ไปทั้งทางเว็บไซด์และสื่ ออื่นๆ
มีการเปิ ดเผยข้อมูลรายรับรายจ่ายสู่
สาธารณะ

เกณฑ์ การประเมิน

คะแน
น

2. มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นหลายช่องทาง
(คะแนนเต็ม 2 คะแนน)
1.ไม่มีขอ้ ร้องเรี ยนเรื่ องผลประโยชน์ทบั ซ้อนของ
บุคคลในหน่วยงาน
(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)
1. มีเอกสารรายงานการประชุม หรื อเอกสารชี้ แจง
ต้นทุน สัญญาซื้ อขาย รายรับรายจ่าย โดยไม่ปิดบัง
(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)

2

1. มีกฎระเบียบ กระบวนการ/ขั้นตอนในการ รับฟัง
ความคิดเห็นจากประชาชน
(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)
1. มีช่องทางการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารช่องทางเดียว
2. มีช่องทางการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารหลายช่องทาง
(คะแนนเต็ม 2 คะแนน)

1

1. มีช่องทางการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารช่องทางเดียว
2. มีช่องทางการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารหลายช่องทาง
(คะแนนเต็ม 2 คะแนน)

1
2

1

1

1
2

4. หลักการมีส่วนร่ วม

38

39

หน่วยงานมีการรับฟังความคิดเห็น
ประชาชน
เจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การมีความเต็มใจและตั้งใจ 1.มีรายงานความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริ การ
ในการบริ การประชาชน
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60
(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)
มีการติดตามแนะนาให้คาปรึ กษาประชาชน 1. มีรายงานการติดตามผลการให้บริ การประชาชน

1

1
28

ที่

ตัวชี้วดั
อย่างสม่าเสมอ

40

41

42

เกณฑ์ การประเมิน

คะแน
น

(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)

หน่วยงานมีการพัฒนาความสามารถในการมี
ส่ วนร่ วมของประชาชน
มีการส่ งเสริ ม และพัฒนาความสามารถใน 1. มีกิจกรรม/โครงการส่ งเสริ ม และพัฒนา
การมีส่วนร่ วมของประชาชน
ความสามารถในการมีส่วนร่ วมของประชาชน
(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)
มีการสนับสนุนพื้นที่จดั กิจกรรมที่ปรึ กษา
1. มีระเบียบ คาสัง่ ประกาศ เกี่ยวกับการขอใช้
ทางวิชาการ งบประมาณในการทากิจกรรม ทรัพยากรของหน่วยงานเพื่อกิจกรรมสาธารณะหรื อ
ของประชาชน
กลุ่ม องค์กรในชุมชน
(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)
มีช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 1. มีช่องทางการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารช่องทางเดียว
ของหน่วยงานที่สะดวก
2. มีช่องทางการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารหลายช่องทาง
(คะแนนเต็ม 2 คะแนน)

1

1

1
2

5. หลักความสานึกรับผิดชอบ

43

หน่วยงานมีการบริ หารงานอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
มีระบบการกระจ่ายข่าวสารข้อมูลของ
หน่วยงานให้แก่ประชาชนทราบโดยทัว่ ถึง

44

ผูบ้ ริ หารหน่วยงานได้สื่อสารและทาความ
เข้าใจในเรื่ องแผนรวมของหน่วยงานแก่
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
หน่วยงานมีระบบติดตามประเมินผล

45

มีการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่
ละตาแหน่งงานอย่างชัดเจน (Job
Description)
มีการจัดทาดัชนีวดั ผลการปฏิบตั ิงานอย่าง
ชัดเจน

46

1. มีช่องทางการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารช่องทางเดียว
2. มีช่องทางการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารหลายช่องทาง
(คะแนนเต็ม 2 คะแนน)
1. มีรายงานการประชุมเพื่อทาความเข้าใจเรื่ องแผน
รวมของหน่วยงาน
(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)

1
2

1.มีเอกสารที่แสดงหน้าที่ความรับผิดชอบของ
เจ้าหน้าที่ (job description)
(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)
1. มีระเบียบ วิธีการ ดัชนี /ตัวชี้วดั ผลการ ปฏิบตั ิงาน
ของเจ้าหน้าที่

1

1

1
1
29

ที่

ตัวชี้วดั

เกณฑ์ การประเมิน

คะแน
น

2. มีการจัดทารายงานผลการปฏิบตั ิงานของ
เจ้าหน้าที่รายบุคคลตามดัชนีวดั ผลการปฏิบตั ิงาน
(คะแนนเต็ม 2 คะแนน)

6. หลักความคุ้มค่ า
หน่วยงานมีการประหยัด
47

48

บุคลากรของหน่วยงานไม่เคยถูกร้องเรี ยน
เรื่ องผลประโยชน์ทบั ซ้อน
หน่วยงานมีการใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ด
มีการวางแผนการกาหนดอัตรากาลังภายใน
หน่วยงานไว้อย่างชัดเจน

49

บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ความ
ชานาญเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ

50

มีการสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการ
ฝึ กอบรมเพิ่มพูนความรู ้

51

52

53

มีการใช้เทคโนโลยีเครื่ องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ
ที่ทนั สมัยเพื่อลดต้นทุน ลดขั้นตอนการ
ทางานเพิ่มปริ มาณผลผลิต
ผลการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานได้ตาม
เป้ าหมายที่กาหนดสอดคล้องกับเป้ าหมาย
ของหน่วยงาน
ผลงานการปฏิบตั ิงานของบุคลากรได้ตาม
เป้ าหมายที่กาหนด

1. ไม่มีการร้องเรี ยนบุคคลากรของหน่วยงาน ต่อ
หน่วยงานใด ในเรื่ องผลประโยชน์ทบั ซ้อน
(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)

1

1. มีประชุมประเมินอัตรากาลัง และจัดทาแผนการ
อัตรากาลังภายในหน่วยงานทุกรอบปี
(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)
1. วุฒิการศึกษา หรื อประสบการณ์ในการ ทางานของ
บุคลากรสอดคล้องกับตาแหน่ง ความรับผิดชอบ
(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)
1. มีนโยบาย ระเบียบวิธีการ และการจัดสรร
งบประมาณเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการ
ฝึ กอบรม เพิ่มพูนความรู้
(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)
1. มีการใช้ระบบการบริ หารงานด้วยคอมพิวเตอร์ ไม่
น้อยกว่า 2 ระบบ
(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)
1. ความสาเร็ จของผลการปฏิบตั ิงานตามแผน ไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 80
(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)
1. รายงานผลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่รายบุคคล
ได้ตามเป้ าหมายไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 90

1

1

1
1
1

1
1
1
1
30

ที่

ตัวชี้วดั

เกณฑ์ การประเมิน

คะแน
น

(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)
54

มีการนาระบบการประเมินผลบุคคล การ
ปฏิบตั ิงานมาใช้ในการบริ หารงาน
หน่วยงานมีศกั ยภาพในการแข่งขัน

55

มีการกาหนดธรรมาภิบาลเป็ นวิสัยทัศน์
เป้ าหมาย และพันธกิจของหน่วยงาน

56

57

58

1. มีระบบประเมินผลบุคลากรที่มีมาตรฐาน
(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)

1. มีการกาหนดธรรมาภิบาลเป็ นวิสัยทัศน์ เป้ าหมาย
และพันธกิจของหน่วยงาน
2. มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริ มหลัก
ธรรมาภิบาล
(คะแนนเต็ม 2 คะแนน)
มีการจัดหน่วยงานให้คาปรึ กษา/รับเรื่ องราว 1. มีระเบียบ/ขั้นตอนการการพิจารณาให้คาปรึ กษา
ร้องทุกข์
หรื อรับเรื่ องราวร้องทุกข์
2.มีการประชาสัมพันธ์ในการให้คาปรึ กษา/รับ
เรื่ องราวร้องทุกข์
(คะแนนเต็ม 2 คะแนน)
มีผทู ้ ี่รับผิดชอบในการให้ข่าวสารข้อมูลแก่ 1.มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารและเจ้าหน้าที่
ประชาชน
รับผิดชอบโดยตรง
(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)
มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุ งแก้ไข
1. มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
การปฏิบตั ิงานในหน่วยงาน
2มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุ งแก้ไขการ
ปฏิบตั ิงาน
(คะแนนเต็ม 2 คะแนน)

1
1
1
1

1
1

1

1
1

หมายเหตุ ตัวชี้วดั ที่ 34 และ 51 เป็ นของหน่วยงานรัฐอื่นๆ คงเหลือตัวชี้วดั ธรรมาภิบาลของ องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น (อปท.) จานวน 56 ข้อ
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บรรณานุกรม
คณะกรรมการภาคประชาสังคม สภาพัฒนาการเมือง. ตัวชี้วัดธรรมาภิบาลพื้นฐาน. กรุ งเทพฯ, สานักแผนพัฒนา
การเมือง สานักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า, 2554.
ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ. รายงานการวิจัยโครงการขยายผลเพื่อนาตัวชี้ วัดการบริ หารกิจการบ้ านเมืองที่ดีระดับ
องค์ กรไปสู่ การปฏิบัติ. กรุ งเทพฯ, สถาบันพระปกเกล้า, 2548.
ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ. ทศธรรม: ตัวชี้วดั การบริหารกิจการบ้ านเมืองทีด่ ี. กรุ งเทพฯ, สถาบันพระปกเกล้า, 2549.
บุษบง ชัยเจริ ญวัฒนะและบุญมี ลี้. ตัวชี้วดั ธรรมาภิบาล. กรุ งเทพฯ, สถาบันพระปกเกล้า, 2544.
เทศบาลตาบลบางพระ อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี. คู่ มือการปฏิบัติงานตามตัวชี้ วัดโครงการประกวดความคิ ด
สร้ างสรรค์ ในการปรับปรุ งงานและลดขั้นตอนการทางาน ประจาปี 2555 (ปี ที่ 9 ), เอกสารอัดสาเนา.
___________________. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตภาครั ฐ เทศบาลตาบลบางพระ ประจาปี
งบประมาณ 2552-2555, เอกสารอัดสาเนา.
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ภาคผนวก
1. โครงการนาตัวชี้วดั ธรรมาภิบาลสู่ การปฏิบัติ ในหน่ วยงานรัฐ
หลักการและเหตุผล
จากกฎหมายรัฐธรรมนูญ ปี 2550 มีบทบัญญัติ ในหมวด3ว่าด้วยแนวนโยบายด้านการบริ หารราชการ
แผ่นดินมาตรา 78 รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริ หารราชการแผ่นดินดังต่อไปนี้ (7) จัดให้มี
แผนพัฒนาการเมืองรวมทั้งจัดให้มีสภาพัฒนาการเมืองที่มีความเป็ นอิสระเพื่อติดตามสอดส่ องให้มีการปฏิบตั ิตาม
แผนดังกล่าวอย่างเคร่ งครัดและจาก พรบ. สภาพัฒนาการเมือง มาตรา5ให้มีสภาพัฒนาการเมืองมีวตั ถุประสงค์ใน
การพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุขและส่ งเสริ มการพัฒนาคุณธรรม
และจริ ยธรรมของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมทั้งดาเนิ นการส่ งเสริ มให้ประชาชนมีความ
เข้มแข็งในทางการเมืองโดยมีอานาจหน้าที่ตามที่บญั ญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา6เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามมาตรา 5ให้สภาพัฒนาการเมืองมีอานาจหน้าที่ดงั นี้ (1) จัดทาแผนพัฒนาการเมืองฯ(2) เสริ มสร้าง
วัฒนธรรมอันดีทางการเมืองวิถีชีวติ ประชาธิ ปไตยและส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชนในทางการเมืองและการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ฯ (3) ส่ งเสริ มและพัฒนาการเมืองในส่ วนที่เกี่ยวกับสถาบันการเมืองและสถาบัน
ทางการปกครองรวมทั้งการดาเนินการต่อไปนี้ (ก)
ส่ งเสริ มการพัฒนาศีลธรรมคุณธรรมและจริ ยธรรมและ
ประสานงานกับผูต้ รวจการแผ่นดินสถาบันการเมืององค์กรตามรัฐธรรมนูญให้มีการปฏิบตั ิตามมาตรฐานทาง
จริ ยธรรมและประมวลจริ ยธรรมให้เกิดผลเป็ นรู ปธรรม(ข) ประสานให้สถาบันการเมืองส่ วนราชการหน่วยงานของ
รัฐรัฐวิสาหกิจเห็นความสาคัญและร่ วมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นการต่างๆของหน่วยงาน
ดังกล่าวรวมทั้งรัฐธรรมนูญมาตรา 78 (4) พัฒนาระบบงานภาครัฐโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพคุณธรรมและ
จริ ยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐควบคู่ไปกับการปรับปรุ งรู ปแบบและวิธีการทางานเพื่อให้การบริ หารราชการแผ่นดิน
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและส่ งเสริ มให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็ นแนวทางใน
การปฏิบตั ิราชการ และมาตรา 74 บุคคลผูเ้ ป็ นข้าราชการพนักงานลูกจ้างของหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจหรื อเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐมีหน้าที่ดาเนิ นการให้เป็ นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมอานวย
ความสะดวกและให้บริ การแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี
หลักธรรมาภิบาลกับรัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. 2540 และตามกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบนั ได้มี
บทบัญญัติที่กล่าวถึงรัฐบาลกับธรรมาภิบาลในหลายประเด็น เช่นความโปร่ งใส การตรวจสอบได้ ความมี
ประสิ ทธิภาพ ความคุม้ ค่า หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และการมีส่วนร่ วมของประชาชน
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จากข้อมูลต่างๆ ณ ปัจจุบนั ประเทศไทยมีการบริ หารตามหลักธรรมาภิบาลแล้วในบางหน่วยงาน แต่ยงั ไม่
ครอบคลุม และการการปฏิบตั ิจริ งยังไม่ทวั่ ถึง ประชาชนยังคงขาดการมีส่วนร่ วม จากข้อกฎหมาย คาจากัดความ
และสภาพปัญหาของสังคมไทยข้างต้น ข้อเท็จจริ ง หลักธรรมาภิบาล ยังไม่มีการบังคับใช้อย่างจริ งจัง แม้นจะมี
ตัวชี้วดั ฯ แล้วในหลายหน่วยงานก็ตาม รวมทั้งคณะกรรมการภาคประชาสังคมสภาพัฒนาการเมือง ได้จดั ทา
ตัวชี้วดั ธรรมาภิบาลเรี ยบร้อย แล้วเมื่อปี 2554 เพื่อให้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิตามหลักธรรมาภิบาล แต่ ณ
ปั จจุบนั ยังขาดคู่มือการนาไปใช้ และการประเมินผล รวมทั้งการกระตุน้ และส่ งเสริ มให้เกิดการใช้หลัก ธรรมาภิ
บาล ยังไม่ปรากฏชัด ดังนั้นกรรมการส่ งเสริ มวัฒนธรรม จริ ยธรรมและวิถีประชาธิ ปไตยจึงคิดโครงการนี้เพื่อจัดทา
พื้นที่นาร่ องที่มีความพร้อมและต้องการเข้าร่ วมโครงการเพื่อเป็ นพื้นที่ตน้ แบบในการใช้ธรรมาภิบาลในหน่วยงานรัฐ
อย่างแท้จริ งต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างคู่มือการใช้หลักธรรมาภิบาล และคู่มือการประเมินผล ตามคู่มือตัวชี้วดั ธรรมาภิบาล ที่สภาพัฒนา
การเมืองได้จดั ทาขึ้น
2. เพื่อสร้างพื้นที่ตน้ แบบของตัวอย่างการใช้หลักธรรมาภิบาล ในหน่วยงานรัฐ
3. เพื่อกระตุน้ และสนับสนุนให้หน่วยงานรัฐ เกิดการบริ หารโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในหน่วยงานรัฐ

กลุ่มเป้ าหมาย
หน่วยงานรัฐ เฉพาะพื้นที่ที่สมัครเข้าร่ วมโครงการ เช่น ภาคใต้ จังหวัดนครศรี ธรรมราช ภาคเหนือ จังหวัด
เชียงใหม่ อบต แม่ออน ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด อบต.พนมไพร จังหวัดนครราชสี มา เทศบาล
นครราชสี มา จังหวัดอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี ภาคกลาง จังหวัดฉะเชิงเทรา อตบ. บางตีนเป็ ดหรื อพื้นที่ และ
หน่วยงานอื่นๆ ที่ตอ้ งการเข้าร่ วมโครงการ

วิธกี ารดาเนินการ
1 เชิญชวนหน่วยงานรัฐที่สนใจร่ วมดาเนินการ จังหวัดนาร่ อง หรื อ พื้นที่นาร่ อง ฯ
2 ตั้งคณะทางาน เชิญชวนนักวิชาการและผูท้ รงคุณวุฒิ และสมาชิกสพม.ที่สนใจ เป็ นคณะทางาน
3. ผลิตคู่มือการใช้หลักธรรมาภิบาล และเครื่ องมือประเมินการใช้หลักวัดธรรมาภิบาล
4. เชิญหน่วยงานที่ตอ้ งการเข้าร่ วมโครงการ หรื อหน่วยงานต้นแบบ เข้าประชุมชี้แจง หลักการ และ
รายละเอียด
5. ดาเนินการประเมินผลงานในพื้นที่ตน้ แบบที่ร่วมโครงการ
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6. จัดแถลงข่าว ประกาศเกียรติคุณ

ระยะเวลาดาเนินการ
ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2555 ถึง 30 กรกฎาคม 2555

งบประมาณ
งบประมาณประจาปี 2555 รวมทั้งสิ้ น 195,000 บาท(หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ผลทีค่ าดว่ าจะได้ รับ
การตื่นตัวและปรับเปลี่ยนแนวทางในการบริ หารราชการแผ่นดิน ให้มีธรรมาภิบาล

ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะกรรมการส่ งเสริ มวัฒนธรรมจริ ยธรรมและวิถีประชาธิ ปไตยสภาพัฒนาการเมือง

2. รายชื่อองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นทีเ่ ข้ าร่ วมโครงการ
2.1 พืน้ ทีน่ าร่ อง
เทศบาลตาบลเกาะคา
399 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลาปาง
52130
องค์การบริ หารส่วนตาบลเมืองบางขลัง
ตาบลเมืองบางขลัง อาเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย 64110 โทร. 0-5594-2715
เทศบาลเมืองเกาะสมุย
ตาบลอ่างทอง อาเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140
เทศบาลตาบลบางเสาธง ตาบลบางเสาธง
อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
10540

เทศบาลตาบลกงไกรลาศ
หมู่ที่ 2 ถนนสิ งหวัฒน์ ตาบลบ้านกร่ าง
อ.กงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170
องค์การบริ หารส่วนตาบลหนองฮี
ตาบลหนองฮี อาเภอปลาปาก
จังหวัดนครพนม 48160
เทศบาลตาบลนาแก
399 หมู่ 3 ถนนสวัสดิภาพพิสุทธิ์
ต.นาแก อ.นาแก จ. นครพนม 48130
องค์การบริ หารส่วนตาบลบางปลา
43/2 หมู่ 2 ถนนเทพารักษ์ ตาบลบางปลา
อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
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องค์การบริ หารส่วนจังหวัดชลบุรี
ถ.นารถมนตเสวี 1 ต.เสม็ด อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20130
เทศบาลเมืองแสนสุข
ถ.บางแสนสาย 2 ต.แสนสุ ข อ.เมือง
จ.ชลบุรี โทรศัพท์ : 0-3819-3500-2

เทศบาลตาบลบางพระ
เลขที่ 99/9 หมู่ 10 ต.บางพระ อ.ศรี ราชา
จ.ชลบุรี 20110
โทร.038-357-999
เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ถนนเสม็ด-อ่างศิลา จังหวัดชลบุรี 20000
โทร.0-3814-2100

2.2
เทศบาลตาบลเกาะคา
399 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลาปาง
52130
องค์การบริ หารส่วนตาบลเมืองบางขลัง
ตาบลเมืองบางขลัง อาเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย 64110 โทร. 0-5594-2715
เทศบาลตาบลลานข่อย
เลขที่ 1 หมู่ที่ 3 ตาบลลานข่อย
อาเภอป่ าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110
เทศบาลเมืองเกาะสมุย
ตาบลอ่างทอง อาเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140
องค์การบริ หารส่วนตาบลทับผึ้ง
หมู่ที่ 3 ตาบลทับผึ้ง อาเภอศรี สาโรง
จังหวัดสุโขทัย 64120
โทร. 0-5561-3674
องค์การบริ หารส่วนตาบลพนมไพร
ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
45140
เทศบาลนครอุดรธานี
ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมือง
อุดรธานี 41000

เทศบาลตาบลกงไกรลาศ
หมู่ที่ 2 ถนนสิ งหวัฒน์ ตาบลบ้านกร่ าง
อ.กงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170
โทรศัพท์ 055-691158
องค์การบริ หารส่วนตาบลหนองฮี
ตาบลหนองฮี อาเภอปลาปาก
จังหวัดนครพนม 48160
เทศบาลตาบลแพรกหา
อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
โทร 0-7464-3276-7
เทศบาลตาบลนาแก
399 หมู่ 3 ถนนสวัสดิภาพพิสุทธิ์
ต.นาแก อ.นาแก จ. นครพนม 48130
โทรศัพท์ 042-571-401,
เทศบาลเมืองสะเดา
ถนนกาญจนวณิ ชย์ ตาบลสะเดา
อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120
เทศบาลนครนครราชสี มา
635 ถ.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสี มา
ไปรษณี ย ์ 30000 โทร. 0-4423-4600 - 59
องค์การบริ หารส่วนตาบลบางตีนเป็ ด
10/2 ถนนเลี่ยงเมือง ตาบลบางตีนเป็ ด
อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
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องค์การบริ หารส่วนตาบลเกาะเต่า
ต. เกาะเต่า อ.ป่ าพะยอม จ.พัทลุง 93110
โทรศัพท์ 0-7460-0100
เทศบาลตาบลบางเสาธง ตาบลบางเสาธง
อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
10540
โทร.0-2315-1606
องค์การบริ หารส่วนตาบลนามะตูม
5 ม.4 ต.นามะตูม อาเภอพัสนิคม
จังหวัดชลบุรี 20140
โทร. 0-3846-2446
องค์การบริ หารส่วนจังหวัดชลบุรี
ถนนนารถมนตเสวี 1
ตาบลเสม็ด อาเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี 20130
เทศบาลตาบล เหมือง
เลขที่ 9 หมู่ที่ 4 ตาบลเหมือง อาเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี 20130
โทรศัพท์ : 038-389224-5
เทศบาลตาบลลาดขวาง
ม.3 ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์
จ.ฉะเชิงเทรา 24140
โทร. 038-578042

องค์การบริ หารส่วนตาบลบางปลา
43/2 หมู่ 2 ถนนเทพารักษ์ ตาบลบางปลา
อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร.0-2312-1816-7
องค์การบริ หารส่วนตาบลนาดี
เลขที่ 5 หมู่ที่ 4 ถนนชมะนันทน์
ต. นาดี อ.นาดี จังหวัดปราจีนบุรี 25220
โทรศัพท์ 037-289247
เทศบาลตาบลบางพระ
เลขที่ 99/9 หมู่ 10 ต.บางพระ อ.ศรี ราชา
จ.ชลบุรี 20110
โทร.038-357-999
เทศบาลตาบลเสม็ด
เลขที่ 333 หมู่ที่ 3 ถนนนารถมนตเสวี 1
ตาบลเสม็ด อาเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี 20130
โทร.038-398046-8
เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ถนนเสม็ด-อ่างศิลา จังหวัดชลบุรี 20000
โทร.0-3814-2100
เทศบาลเมืองแสนสุข
ถ.บางแสนสาย 2 ต.แสนสุ ข อ.เมือง
จ.ชลบุรี โทรศัพท์ : 0-3819-3500-2
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3. ตัวอย่ างโครงการทีส่ อดคล้องกับการนาธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ
โครงการเทศบาลเคลือ่ นที่ ประจาปี งบประมาณ 2555
เทศบาลตาบลเสม็ด อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
1. ชื่อโครงการ
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจาปี งบประมาณ 2555
2. หลักการเหตุผล
สื บเนื่ องจากกระทรวงมหาดไทย ได้กาหนดกลยุท ธ์ ใ นการขับ เคลื่ อนนโยบายเร่ ง ด่ วนของรั ฐบาลโดยมี
ทิศทางในการพัฒนาและแก้ไขปั ญหาเพื่อก้าวไปสู่ เป้ าหมายในการ “บาบัดทุกข์ บารุ งสุ ข” แก่ประชาชน โดยการ
ส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น พัฒนาชุ มชน เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส เพื่อบรรเทาปั ญหาความเดือดร้อนของประชาชน
มีเป้ าหมายในการบริ หารราชการแบบบูรณาการโดยยึดประชาชน เป็ นศูนย์กลางและพัฒนาการบริ การประชาชน เพื่อ
จัดบริ การเคลื่อนที่นาบริ การเชิงรุ กไปสู่ ประชาชนในพื้นที่
จากนโยบายดังกล่าว เทศบาลตาบลเสม็ด จึงได้บรรจุโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2555-2557) ยุท ธศาสตร์ ที่ 1 : การพัฒนาด้า นเศรษฐกิ จและสั งคม แนวทางที่ 1.3 แนวทางการส่ งเสริ มการจัด
สวัส ดิ ก ารและแก้ไ ขปั ญหาสั ง คม และได้จดั ท าเทศบัญญัติง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2555
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่ งเสริ มและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
ทั้งนี้ เทศบาลตาบลเสม็ด จะดาเนิ นการร่ วมกับหน่ วยงานของรั ฐ และภาคเอกชน จัดกิ จกรรมออกหน่ วย
เคลื่อนที่ไปบริ การประชาชนเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริ การของเทศบาล อาทิ เช่น การตรวจสุ ขภาพและ
จ่ายยา การทาหมันสุ นขั และแมว ฝึ กอาชี พ การขอแบบแปลนบ้านเพื่อประชาชน การขออนุ ญาตก่อสร้ าง รับชาระ
ภาษี รั บแจกพันธุ์พืช บริ การตัดผม บริ การซ่ อมเครื่ องใช้ไฟฟ้ า การออกร้ านจาหน่ ายสิ นค้า OTOP สิ นค้าราคาถูก
ร้านค้าชุมชน และหน่วยงานเอกชนในพื้นที่ เป็ นต้น รวมทั้งการนาบริ การอื่น ๆ ที่เป็ นประโยชน์แก่ประชาชนในการ
เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายและขยายโอกาส เพื่อแก้ไขปั ญหาความยากจนและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเขต
พื้นที่
3. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อนาบริ การเชิงรุ กไปสู่ ประชาชนตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย
1.2 เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาปั ญหาความเดือดร้อนของประชาชน
1.3 เพื่อบูรณาการร่ วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานอื่นที่เข้าร่ วมโครงการฯ ในการช่วยเหลือ
ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็ นศูนย์กลาง
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1.4 เพื่อส่ งเสริ มให้มีกิจกรรมที่มีประโยชน์แก่ประชาชนที่จะได้รับการรับบริ การต่าง ๆ
4. เป้าหมาย
ออกหน่วยให้บริ การประชาชน จานวน 3 ครั้ง ในปี 2555
5. กิจกรรม
5.1 ให้คาปรึ กษาการชาระภาษี
5.2 ให้คาปรึ กษาการขออนุ ญาตก่อสร้าง
5.3 ขอแบบแปลนบ้านเพื่อประชาชน
5.4 รับเรื่ องราวร้องทุกข์ และให้คาปรึ กษาด้านกฎหมาย
5.5 ตรวจสุ ขภาพ/วัดความดัน/จ่ายยาเบื้องต้น/การทาหมันและฉี ดวัคซีนสุ นขั และแมว
5.6 ฝึ กทักษะการวาดภาพระบายสี ให้กบั เด็กและเยาวชน
5.7 รับลงทะเบียนผูป้ ระสบปัญหาสังคม
5.8 ฝึ กอบรมอาชีพหลักสู ตรระยะสั้น
5.9 กิจกรรมนันทนาการพัฒนาทักษะทางอารมณ์ ร่ างกาย และจิตใจ ให้แก่เด็กและเยาวชน
ฯลฯ
6. วิธีการดาเนินงาน
6.1 ประสานส่ วนราชการของเทศบาลในการส่ งกิจกรรมออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่
6.2 ประสานงานหน่วยงานราชการอื่นและภาคเอกชน ออกหน่วยร่ วมกับเทศบาล
6.3 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ และเข้าร่ วมโครงการฯ
6.4 ประสานขอความอนุเคราะห์หน่วยงานอื่นในการจัดเตรี ยมสถานที่ และการอานวยความสะดวกในการ
จัดงาน
6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการฯ
7. สถานทีด่ าเนินการ
เขตพื้นที่เทศบาลตาบลเสม็ด
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8. ระยะเวลา
ดาเนินการช่วงระหว่างเดือนมีนาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2555
ลาดับ
กิจกรรม
มี.ค.-เม.ย.55
1 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1
2 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2
3 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3

ระยะเวลาดาเนินงาน
พ.ค.-มิ.ย.55

ก.ค.-ส.ค.55

9. ผู้รับผิดชอบ
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตาบลเสม็ด
10. งบประมาณ
ค่ า ใช้จ่า ยในการจัดท าโครงการฯ เบิ ก จ่ า ยจากงบประมาณรายจ่ า ยประจาปี 2555 ประเภทค่ า ใช้จ่ า ยใน
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจาปี งบประมาณ 2555 ตั้งไว้ จานวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในโครงการ
เทศบาลเคลื่ อนที่ ตั้งจ่ายจากเงิ นรายได้ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุ มชนงานส่ งเสริ มและสนับสนุ น
ความเข้มแข็งชุมชน
11. ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
11.1 เทศบาลตาบลเสม็ดได้ดาเนิ นการต่าง ๆ ของเทศบาล ออกหน่วยให้บริ การประชาชนตามนโยบายการ
บริ การเชิงรุ กของกระทรวงมหาดไทย
11.2 ประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริ การของหน่วยงานต่าง ๆ อย่างทัว่ ถึง และสามารถลดภาระค่าใช้จ่าย
ในการดารงชีพ
11.3 ประชาชนได้รับความรู้ในการฝึ กอบรมอาชี พต่าง ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชี พเพิ่มรายได้แก่
ครอบครัว
11.4 ท าให้ หน่ ว ยงานภาครั ฐ และภาคเอกชน สามารถท างานแบบบู ร ณาการร่ ว มกัน ในการช่ ว ยเหลื อ
ประชาชนได้
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แบบประเมินโครงการเทศบาลเคลือ่ นที่ ประจาปี งบประมาณ 2555 ครั้งที.่ ..................
วันที.่ ...................................................สถานที.่ ..................................................................................
คาชี้แจง โปรดระบุเครื่ องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ  ชาย
 หญิง
2. อายุ  1-20 ปี
 21-40 ปี  41-60 ปี  61 ปี ขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษาสู งสุ ด  ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา  ปริ ญญาตรี  สู งกว่าปริ ญญาตรี
4. อาชีพ  รับจ้าง
 ค้าขาย
 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 เกษตรกรรม  ธุ รกิจส่ วนตัว
 อื่น ๆ (ระบุ).................................................
5. รายได้ต่อเดือน  ต่ากว่า 5,000 บาท  5,000-10,000 บาท  10,001-20,000 บาท
 มากกว่า 20,000 บาท
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการให้ บริการ
ประเด็นวัดความพึงพอใจ

มากที่สุด
(5)

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง น้อย
(4)
(3)
(2)

น้อยที่สุด
(1)

1.การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร
2. สถานที่ในการจัดให้บริ การเหมาะสม
3.วัน และเวลาในการจัดโครงการเหมาะสม
4.ระยะเวลา และขั้นตอนการให้บริ การมีความ
สะดวด รวดเร็ ว
5.แนะนาข้อมูลมีเอกสาร/แผ่นพับให้บริ การ
6.สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
7.มีความพึงพอใจในการเลือกซื้ อสิ นค้าที่เข้าร่ วม
โครงการ
8.ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่ วมฝึ กอาชีพ
9.ต้องการให้จดั โครงการต่อไป
10.โดยภาพรวมในการจัดโครงการ
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ตอนที่ 3 สารวจข้ อมูลเพิม่ เติม
1. ท่านทราบข้อมูลข่าวสารการจัดงานครั้งนี้จากที่ใด
 เสี ยงตามสายประชาสัมพันธ์ของเทศบาล
 ใบปลิว
 วิทยุชุมชน
 รถโฆษณาเคลื่อนที่
 เพื่อนบ้าน
 อื่น ๆ ...........................................................................................
2. ท่านชอบกิจกรรมใดในงานนี้มากที่สุด
 ฝึ กอาชีพอิสระ
 ฉีดวัคซีน ทาหมันสุ นขั แมว
 ตรวจคัดกรองสุ ขภาพ
 ทาฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน
 เลือกซื้ อสิ นค้าราคาถูก
 รับแจกพันธุ์พืช
 ชาระภาษี รถยนต์ จักรยานยนต์
 วาดภาพระบายสี
 อื่น ๆ ...........................................................................................
3. เจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ผมู ้ าร่ วมงาน
 อานวยความสะดวกในการขอรับบริ การด้านต่าง ๆ
 อานวยความสะดวกในการให้คาแนะนา สอบถามข้อมูล และการประชาสัมพันธ์
 ไม่อานวยความสะดวกและไม่ให้ความร่ วมมือใด ๆ
 อื่น ๆ ...........................................................................................
ข้ อคิดเห็นหรือข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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