คูมือ
การนําตัวชี้วัดธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ
และประเมินตนเองในหนวยงานภาครัฐ

คณะกรรมการสงเสริมวัฒนธรรมจริยธรรมและวิถปี ระชาธิปไตย
สภาพัฒนาการเมือง
1

คํานํา

2

คํานิยม

3

รายนามคณะทํางาน

4

-สารบัญ
หนา
คํานํา
คํานิยม
คณะทํางาน
สารบัญ
บทนํา
แนวทางการนําตัวชี้วัดธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ
การแตงตั้งคณะทํางาน
การจัดทําแผนสงเสริมธรรมาภิบาลในหนวยงาน
การติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผลการนําตัวชี้วัดธรรมาภิบาลไปปฏิบตั ิ
เกณฑการพิจารณาน้าํ หนักของหลักธรรมาภิบาล
เกณฑตวั ชี้วัดหลักธรรมาภิบาลพื้นฐาน
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
โครงการนําตัวชี้วัด ธรรมาภิบาลสูก ารปฏิบัติ ในหนวยงานรัฐ
รายชือ่ องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เขารวมโครงการ
ตัวอยางโครงการทีส่ อดคลองกับการนําตัวชีว้ ัดหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ

(1)
(2)
(3)
(4)
1
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บทนํา
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือ งตามรัฐธรรมนูญแหง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ไดวางระบบ
บริหารบานเมืองใหมีความเปนประชาธิปไตยมากขึ้น ทั้งการมีสวนรวมของประชาชนในทางการเมือง การ
คุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน มีกลไกในการตรวจสอบระบบการเมือ ง และระบบราชการใหใ ช
อํา นาจอยา งชอบธรรมและมี ประสิ ทธิภ าพ ตลอดจนสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหาร
บ า นเมื อ งมากขึ้ น เพื่ อ ขจั ด ความทุ จ ริ ต ในบ า นเมื อ ง ทํ า ให มี ก ารกล า วถึ ง หลั ก ธรรมาภิ บ าล (Good
Governance) กันมากขึ้นและพยายามหยิบยกมาใชในระบบราชการของไทย โดยในป พ.ศ.2542 รัฐ บาลได
นําหลักธรรมาภิบาลมาใชในระบบราชการ ดวยการออกเปนระเบียบสํา นักนายกรัฐมนตรีวา ดวยการสรา ง
ระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบวาระแหงชาติ ได
กําหนดใหทุกสวนราชการ ตองถือปฏิบัติและรายงานผลการปฏิบัตติ อคณะรัฐมนตรีและรัฐ สภา (ชนะศักดิ์
ยุวบูรณ 2543, 3-12 อางถึงในบุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ลี้ 2544, 11-12) ซึ่งไดระบุถึงหลักสํา คัญของ
ธรรมาภิบาล 6 หลักคือหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลัก ความมีสวนรวม หลัก ความ
รับผิดชอบและหลักความคุมคา
1. หลักนิตธิ รรม เปนการตรากฎหมายและกฎขอบังคับใหทันสมัยและเปนธรรมเปนที่ยอมรับของ
สังคมอันจะทําใหสังคมยินยอมพรอมใจกันปฏิบตั ิตาม และการบังคับใชกฎหมายกฎขอบังคับเหลานัน้ ดวย
ความเสมอภาคเทาเทียมกัน โดยถือวาเปนการปกครองภายใตกฎหมายมิใชอาํ เภอใจหรืออํานาจของตัวบุคคล
2. หลักคุณธรรม เปนการยึดมัน่ ในความถูกตองดีงามโดยรณรงคใหเจาหนาทีข่ องรัฐยึดถือหลักนี้ใน
การปฏิบตั ิหนาที่เพือ่ ใหเปนตัวอยางแกสังคมและสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนพัฒนาตนเองไปพรอมกัน
เพื่อใหคนไทยมีความซื่อสัตยจริงใจขยันอดทนมีระเบียบวินัยประกอบอาชีพสุจริตจนเปนนิสัยประจําชาติ
3. หลักความโปรงใส เปนการสรางความไววางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติโดยปรับปรุงกลไก
การทํางานขององคกรทุกวงการใหมีความโปรงใสมีการเปดเผยขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนอยาง
ตรงไปตรงมาดวยภาษาที่เขาใจงายประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกและมีกระบวนการใหประชาชน
สามารถตรวจสอบความถูกตองชัดเจน
4. หลักความมีสวนรวม เปนการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรู รวมคิด รวมวางแผน รวม
เสนอนโยบาย รวมตัดสินใจ รวมรับผิดชอบปญหาสําคัญของสวนรวม ทุกระดับไมวา ดวยการแสดง
ความเห็นการไตสวนสาธารณะประชาพิจารณการแสดงประชามติ
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5. หลักความรับผิดชอบ เปนการตระหนักในสิทธิหนาทีค่ วามสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคมการ
ใสใจปญหาสาธารณะของบานเมืองและกระตือรือรนในการแกปญหาตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่
แตกตางและความกลาที่จะยอมรับผลจากการกระทําของตน
6. หลักความคุมคา เปนการบริหารจัดการและใชทรัพยากรที่มีจาํ กัดเพือ่ ใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
สวนรวมโดยรณรงคใหคนไทยมีความประหยัดใชของอยางคุมครองสรางสรรคสินคาและบริการที่มีคุณภาพ
สามารถแขงขันไดในเวทีนานาชาติและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณยั่งยืน
อีกทั้งยังตรา พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ตอมาในป พ.ศ. 2549 รัฐบาลไดประกาศธรรมาภิบาลใหเปนหนึ่งในวาระ “ดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล และ
การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ”
นอกจากนี้รฐั ธรรมนูญป พ.ศ. 2550 ยังไดกาํ หนดกลไกเพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการ บริหาร
ราชการแผนดิน โดยกําหนดไวในหมวด 3 วาดวย แนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน บัญญัติไวใน
มาตรา 78 วา “รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน ดังตอไปนี้ (7) จัดใหมี
แผนพัฒนาการเมือง รวมทั้งจัดใหมสี ภาพัฒนาการเมืองที่มีความเปนอิสระ เพือ่ ติดตามสอดสองใหมกี าร
ปฏิบัติตามแผนดังกลาวอยางเครงครัด” และตอมาไดมกี ารออก พรบ.สภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. 2551 ซึ่ง
กําหนดบทบาทในสงเสริมบทบาทของภาคประชาชน ใหมีความเขมแข็งในทางการเมือง และสงเสริมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมผูดาํ รงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ
และการใชหลักธรรมาภิบาลก็เปน
ตัวชี้วัดหนึ่งที่รฐั บาลพยายามใชเปนตัวชีว้ ัดการปฏิบตั ิงานของหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรอิสระ
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พรบ.สภาพัฒนาการเมือง ฯ ยังไดกาํ หนดบทบาทหนาทีข่ องสภาพัฒนาการเมืองในสวนที่เกี่ยวของ
กับกิจกรรมทางการเมืองไวใน มาตรา 6 (4) ง. “สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีความเขมแข็งในทาง
การเมือง” ตลอดจนการใหความชวยเหลือประชาชน ชุมชน และองคกรภาคประชาสังคมใหสามารถใชสิทธิ
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ทั้งในการรับทราบและเขาถึงขอมูลขาวสาร การมีสวนรวมในการกําหนด
นโยบาย การวางแผนดานตาง ๆ ทั้งระดับชาติและทองถิน่ การตัดสินใจทางการเมืองการจัดทําบริการ
สาธารณะและการตรวจสอบการใชอาํ นาจรัฐ”
ในป 2554 สภาพัฒนาการเมือง ไดมอบหมายให คณะกรรมการภาคประชาสังคม สภาพัฒนา
การเมือง (โดยทีมผูรับผิดชอบหลักคือ พ.ท.พญ. กมลพรรณ ชีวพันธศรี กับคณะฯ ) ไดจัดทําโครงการ
ติดตามและประเมินผล และพัฒนาตัวชีว้ ัดธรรมาภิบาลในหนวยงานรัฐ โดยมีวัตถุประสงคเพือ่ ติดตามและ
ประเมินผล
และพัฒนาการใชตัวชีว้ ัดธรรมาภิบาลในหนวยงานรัฐ โดยคณะทํางานไดใชตวั ชี้วัดหลัก
ธรรมาภิบาลจากหนังสือ ทศธรรมตัวชีว้ ัดการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี ทีเ่ ขียนโดย ดร.ถวิลวดี บุรกี ลุ และ
คณะฯ จัดพิมพโดยสถาบันพระปกเกลา พัฒนาเปนตนแบบในการติดตามประเมินผลและพัฒนาตัวชี้วดั
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จากโครงการดังกลาวเบื้องตน สามารถพัฒนาเปนตัวชี้วดั วัดธรรมาภิบาลขัน้ พื้นฐาน สําหรับ
หนวยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่นและองคกรอิสระ ซึ่งประกอบดวย 16 องคประกอบ
หลัก 58 ตัวชี้วดั ดังนี้
ตารางที่ 1 จํานวนองคประกอบหลักและตัวชีว้ ัดของธรรมาภิบาลพื้นฐาน
หลักธรรมาภิบาล
องคประกอบหลัก
หลักนิติธรรม
3
หลักคุณธรรม
3
หลักความโปรงใส
3
หลักการมีสวนรวม
2
หลักความสํานึกรับผิดชอบ
2
หลักความคุมคา
2
รวม
16

ตัวชี้วัด
21
4
12
5
4
12
58

โดยมีรายละเอียดตัวชี้วัดตามตารางที่ 2 ซึ่งจําแนกตามหลักธรรมาภิบาลและองคประกอบหลัก ดังนี้
ตารางที่ 2 ตัวชี้วัดธรรมาภิบาลพืน้ ฐาน จําแนกตามหลักธรรมาภิบาลและองคประกอบหลัก
ที่

ตัวชี้วัด

หนวยงานปฏิบัติ
รัฐทั่วไป

รัฐวิสาห
กิจ

อปท.

องคกร
อิสระ

































1. หลักนิติธรรม
1.1 หนวยงานมีความผูกพันตอกฎหมาย กฎระเบียบตาง ๆ
1

2
3
4

1. กอนการปฏิบัติงาน หรือตัดสินใจของหนวยงานที่จะมีผลกระทบตอ
ประชาชนจะมีการรับฟงความเห็นจากทุกฝายที่เกี่ยวของอยางเพียงพอ และมี
ผลการวิเคราะหวิจัยแลววามีผลดีแกประชาชน
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนไดทราบถึงการขั้นตอนการบริการใน
ดานตางๆ
3. มีการใหขอ มูลการใหบริการตาง ๆ ของหนวยงานที่ประชาชนใชบริการ
โดยไมปดบังเพือ่ ผลประโยชนทับซอน
4. มีขั้นตอนการทํางานของเจาหนาทีใ่ นการใหบริการประชาชน
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ที่

ตัวชี้วัด

5

หนวยงานปฏิบัติ
รัฐทั่วไป

รัฐวิสาห
กิจ

อปท.

องคกร
อิสระ
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5. มีการกําหนดระยะเวลาการดําเนินการแลวเสร็จในการใหบริการหรือการ
พิจารณาออกคําสั่งตางๆ ทันตามกําหนดและตามลําดับกอนหลัง
6. การพิจารณาออกคําสั่งตางๆไดมกี ารกลาวอางขอกฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวของอยางถูกตองครบถวน
7. มีการเปดโอกาสทีจ่ ะใหขอมูล ขอเท็จจริงตอเจาหนาที่หรือประชาชนกอน
การดําเนินการใดๆ
8. มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพือ่ ลดขัน้ ตอนการทํางาน
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9. การปฏิบตั ิหนาที่ของเจาหนาที่ตอ งมีความเปนธรรมเสมอภาค









10 10. ในรอบปที่ผา นมาหนวยงานไมเคยเพิกถอนคําสัง่ เพราะขัดกฎหมาย









11 11. ประชาชนตองมีสิทธิในการคัดคานหรืออุทธรณตอการใหบริการที่ไมเปน
ธรรม
12 12. มีการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของการใหบริการ และตามลําดับ
กอนหลัง
13 13. การพิจารณาเรือ่ งรองเรียน หรือตัดสินคดี ยึดหลักกฎหมายอยางเปน
ธรรมทุกฉบับ ไมเลือกปฏิบัติ และตามลําดับกอนหลัง

















-

-

-



14 14. มีการตรวจสอบหรือทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบตางๆ ใหทันสมัยและ
เหมาะสมอยูเสมอ และไมขัดรัฐธรรมนูญ
15 15. มีการพิจารณาคํารอง ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเกีย่ วกับการแกไข
ปรับปรุงใหวธิ กี ารปฏิบตั ิราชการที่ดขี ึ้นและแจงผลการดําเนินงานใหทราบ
16 16. มีการตรวจสอบกฎระเบียบ ขอบังคับหรือประกาศที่เปนอุปสรรคหรือ
กอใหเกิดความยุงยากในการปฏิบัติงาน
1.3 ผูมีอาํ นาจตัดสินใจในหนวยงานมีความอิสระในการปฏิบัติหนาที่

























17 17. คณะกรรมการหรือผูมีอาํ นาจชีข้ าดของหนวยงาน มีความอิสระในการ
ทํางาน
18 18. เจาหนาทีส่ ามารถคัดคานการทําหนาที่ของกรรมการหรือผูมอี าํ นาจชีข้ าด

















6
7

1.2 กฎระเบียบของหนวยงานมีความถูกตองตามกฎหมาย

9

ที่

ตัวชี้วัด

หนวยงานปฏิบัติ
รัฐทั่วไป

รัฐวิสาห
กิจ

อปท.

องคกร
อิสระ

19 19. มีการกระจายอํานาจสูผใู ตบังคับบัญชาระดับรองลงมา









20 20. การใหบริการประชาชนยึดหลักความเสมอภาค









21 21. การพิจารณาออกคําสั่งตาง ๆ ยัดหลักความเปนธรรม









22 1. ไมมีการปฏิบัติทผี่ ิดกฎหมายหรือกฎขอบังคับจนกอใหเกิดความเสียหายตอ
สวนรวม
2.2 ปลอดจากการทําผิดวินัย









23 2. มีการกําหนดกรอบจริยธรรมของหนวยงาน









24 3. มีการจัดใหมกี ิจกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม เปนประจํา(ทุกป)









25 4. ผูบริหารพิจารณาความดีความชอบของเจาหนาที่ในหนวยงานโดยยึดหลัก
ความสามารถ เปนธรรม
3. หลักความโปรงใส
3.1 หนวยงานมีความโปรงใสดานโครงสราง









26 1. มีระบบการตรวจสอบภายในหนวยงานที่เขมแข็งและมีประสิทธิภาพสูงที่
นํามาใชอยางสม่าํ เสมอ
27 2. มีการประเมินผลสม่าํ เสมอทุกปจากหนวยงานภายนอก

















28 3. มีการเผยแพรขอ มูลขาวสารในเรือ่ งภารกิจที่หนวยงานใหบริการ









29 4. มีการกําหนดชองทาง/วิธีการในการติดตอรองเรียนกับหนวยงาน









30 5. มีการปรับปรุงหนวยงานตรวจสอบใหเหมาะสมกับสถานการณอยูเสมอ









31 6. มีการนําความคิดเห็นที่รับฟงไดไปใชปรับปรุงการทํางาน









32 7. มีเครื่องมือในการใหประชาชนแสดงความคิดเห็นที่สะดวก เชน กลองรับ









ในเรือ่ งตางๆ ของหนวยงานที่ไมเปนกลาง

2. หลักคุณธรรม
2.1 ปลอดจากการคอรัปชั่น

2.3 ความเปนกลางของผูบริหาร

3.2 หนวยงานมีความโปรงใสดานการใหคณ
ุ ใหโทษ

10

ที่

ตัวชี้วัด

หนวยงานปฏิบัติ
รัฐทั่วไป

รัฐวิสาห
กิจ

อปท.

องคกร
อิสระ

33 8. บุคลากรของหนวยงานไมเคยมีการกระทําบางอยางที่เปนเรื่องผลประโยชน
ทับซอน
34 9. หนวยงานแสดงตนทุนผลผลิตตอหนวยการบริการ รวมทั้งการกําหนด
คาบริการที่โปรงใส เปนธรรมแกประชาชน โดยใหประชาชนมีสวนรวม
3.3 หนวยงานมีความโปรงใสดานการเปดเผยขอมูล









-



-

-

35 10. มีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนในการใหสัมปทาน การออก
กฎระเบียบ และขอบังคับตางๆ
36 11. มีการเผยแพรรายงานการเงิน และมิใชทางการเงิน ขอมูลตนทุนตอหนวย
บริการ ขอมูลการคิดคาบริการ และผลงานแกสาธารณชนทั่วไปทั้งทางเว็บ
ไซดและสือ่ อื่นๆ
37 12. มีการเปดเผยขอมูลรายรับรายจายสูสาธารณะ

























38 1. เจาหนาที่ผใู หบริการมีความเต็มใจและตั้งใจในการบริการประชาชน









39 2. มีการติดตามแนะนําใหคาํ ปรึกษาประชาชนอยางสม่าํ เสมอ









40 3. มีการสงเสริม และพัฒนาความสามารถในการมีสว นรวมของประชาชน









41 4. มีการสนับสนุนพืน้ ที่จัดกิจกรรมที่ปรึกษาทางวิชาการ งบประมาณในการ
ทํากิจกรรมของประชาชน
42 5. มีชองทางใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของหนวยงานที่สะดวก

































ฟงความคิดเห็น

4. หลักการมีสวนรวม
4.1หนวยงานมีการรับฟงความคิดเห็นประชาชน

4.2 หนวยงานมีการพัฒนาความสามารถในการมีสวนรวมของประชาชน

5. หลักความสํานึกรับผิดชอบ
5.1 หนวยงานมีการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ
43 1. มีระบบการกระจายขาวสารขอมูลของหนวยงานใหแกประชาชนทราบโดย
ทั่วถึง
44 2. ผูบริหารหนวยงานไดสอื่ สารและทําความเขาใจในเรือ่ งแผนรวมของ

11

ที่

ตัวชี้วัด

หนวยงานปฏิบัติ
รัฐทั่วไป

รัฐวิสาห
กิจ

อปท.

องคกร
อิสระ

45 3. มีการกําหนดหนาทีค่ วามรับผิดชอบของแตละตําแหนงงานอยางชัดเจน (Job
Description)









46 4. มีการจัดทําดัชนีวัดผลการปฏิบัติงานอยางชัดเจน

















48 2. มีการวางแผนการกําหนดอัตรากําลังภายในหนวยงานไวอยางชัดเจน









49 3. บุคลากรมีความรู ความสามารถ ความชํานาญเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ









50 4. มีการสนับสนุนใหบุคลากรเขารับการฝกอบรมเพิ่มพูนความรู









หนวยงานแกเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ
5.2 หนวยงานมีระบบติดตามประเมินผล

6. หลักความคุม คา
6.1 หนวยงานมีการประหยัด
47 1. บุคลากรของหนวยงานไมเคยถูกรองเรียนเรือ่ งผลประโยชนทับซอน
6.2 หนวยงานมีการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด

51 5. มีการใชเทคโนโลยีเครื่องมืออุปกรณตา ง ๆ ที่ทนั สมัยเพือ่ ลดตนทุน ลด
ขั้นตอนการทํางานเพิ่มปริมาณผลผลิต
52 6. ผลการปฏิบัติงานของหนวยงานไดตามเปาหมายที่กาํ หนดสอดคลองกับ
เปาหมายของหนวยงาน
53 7. ผลงานการปฏิบตั ิงานของบุคลากรไดตามเปาหมายที่กาํ หนด

-



-

-

















54 8. มีการนําระบบการประเมินผลบุคคล การปฏิบัติงานมาใชในการบริหารงาน









55 9. มีการกําหนดธรรมาภิบาลเปนวิสยั ทัศน เปาหมาย และพันธกิจของ
หนวยงาน
56 10. มีการจัดหนวยงานใหคาํ ปรึกษา/รับเรือ่ งราวรองทุกข

















57 11. มีผูที่รับผิดชอบในการใหขา วสารขอมูลแกประชาชน









58 12. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานในหนวยงาน









6.3 หนวยงานมีศกั ยภาพในการแขงขัน

** ตัวชี้วัดธรรมาภิบาลพืน้ ฐานชุดนีพ้ ฒั นามาจากตัวชี้วดั ธรรมาภิบาลจากหนังสือทศธรรมตัวชี้วดั การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี ของสถาบัน
พระปกเกลา เขียนโดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ ฯ
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แนวทางการนําตัวชี้วัดธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ
การนําตัวชี้วดั ธรรมาภิบาลไปปฏิบัตินนั้ หนวยงานสวนใหญเขาใจวาตองเริ่มตนใหมกับงานที่ทาํ อยู
กอนแลว แตอยางไรก็ตามจากการสํารวจองคกรปกครองสวนทองถิ่น พบวา หนวยงานสวนใหญได
ปฏิบัติงานภายใตหลักธรรมาภิบาลอยูแ ลว แตเพือ่ ใหการปฏิบัตงิ านนั้นสมบูรณมากยิ่งขึ้น อีกทั้งสามารถ
ทราบระดับของปฏิบัติงานภายใตหลักธรรมาภิบาล คณะทํางานจึงไดพัฒนาตัวชี้วัดธรรมาภิบาลพื้นฐานขึน้
เพื่อใหหนวยงานรัฐสามารถประเมินตนเอง ซึ่งในการนําตัวชี้วัดธรรมาภิบาลไปปฏิบตั นิ ั้น มีขั้นตอนดังนี้
1. การแตงตั้งคณะทํางาน
2. การจัดทําแผนสงเสริมธรรมาภิบาลในหนวยงาน
3. การติดตามประเมินผล
การแตงตัง้ คณะทํางาน
แตงตั้งคณะทํางานในรูปของคณะกรรมการสงเสริมธรรมาภิบาลของหนวยงาน มีอํานาจหนา ที่
กําหนดนโยบาย กรอบทิศทางและแผนสงเสริมธรรมาภิบาลของหนวยงาน วิเคราะหและจัดทําแผนสงเสริม
ธรรมาภิบาล และติดตาม เรง รัด ปรับปรุง กระบวนงานหรือ ขั้นตอนการปฏิบัติร าชการตามภารกิจให
สอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลและแผนสงเสริมธรรมาภิบาล
การจัดทําแผนสงเสริมธรรมาภิบาลในหนวยงาน
การจัดทําแผนสงเสริมธรรมาภิบาลประกอบดวย
1) วิสยั ทัศน พันธกิจ เปาประสงค และยุทธศาสตร
2) โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และตัวชี้วดั ผลสําเร็จ
การติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผลการนําหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัตใิ นหนวยงาน เพือ่ ใหทราบถึงผลการ
ดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมทีส่ งเสริมธรรมาภิบาล ทั้งนี้เพื่อจะไดนําไปพัฒนาปรับปรุงโครงการ/
กิจกรรมใหดียิ่งขึน้
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การติดตามประเมินผลการนําตัวชี้วดั ธรรมาภิบาลไปปฏิบตั ิ
การติดตามประเมินผลการนําตัวชี้วัดธรรมาภิบาลพื้นฐานไปปฏิบัตนิ นั้ เปนการติดตามประเมินผล
ตนเองของผูปฏิบัติงานเพื่อสงเสริมธรรมาภิบาลในหนวยงาน ทําใหทราบความกาวหนา ตลอดถึงแนว
ทางแกไขปรับปรุงขอบกพรองที่เกิดจากการนําธรรมาภิบาลไปปฏิบตั ิ ซึ่งคณะทํางานไดกาํ หนดเกณฑการ
พิจารณาน้าํ หนักของหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 ประการ และการใหคะแนนการประเมินแตละตัวชี้วดั
รายละเอียดดังตารางที่ 3 และ 4
เกณฑการพิจารณาน้ําหนักของหลักธรรมาภิบาล
ในการจัดทําเกณฑการพิจารณาน้าํ หนักของหลักธรรมาภิบาล คณะทํางานไดกาํ หนดใหนา้ํ หนักของ
แตละหลักธรรมาภิบาลเทากันหมด คือรอยละ 100 ดังนั้นในการคํานวณหาคะแนนของแตละหลักธรรมาภิ
บาล จึงตองเฉลี่ยคาคะแนนตามจํานวนตัวชีว้ ัดของแตละหลักธรรมาภิบาล ซึ่งรายละเอียดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 สรุปเกณฑการพิจารณาน้าํ หนัก
หลักธรรมาภิบาล/องคประกอบหลัก
1. หลักนิติธรรม
1.1 หนวยงานมีความผูกพันตอกฎหมาย กฎระเบียบตาง ๆ
1.2 กฎระเบียบของหนวยงานมีความถูกตองตามกฎหมาย
1.3 ผูมีอาํ นาจตัดสินใจในหนวยงานมีความอิสระในการปฏิบัติหนาที่
2. หลักคุณธรรม
2.1 ปลอดจากการคอรัปชั่น
2.2 ปลอดจากการทําผิดวินัย
2.3 ความเปนกลางของผูบริหาร
3. หลักความโปรงใส
3.1 หนวยงานมีความโปรงใสดานโครงสราง
3.2 หนวยงานมีความโปรงใสดานการใหคณ
ุ ใหโทษ
3.3 หนวยงานมีความโปรงใสดานการเปดเผยขอมูล
4. หลักการมีสวนรวม

จํานวน น้ําหนัก
ตัวชี้วัด (รอยละ)
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
14

4.1หนวยงานมีการรับฟงความคิดเห็นประชาชน
4.2 หนวยงานมีการพัฒนาความสามารถในการมีสวนรวมของประชาชน
5. หลักความสํานึกรับผิดชอบ
5.1 หนวยงานมีการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ
5.2 หนวยงานมีระบบติดตามประเมินผล
6. หลักความคุมคา
6.1 หนวยงานมีการประหยัด
6.2 หนวยงานมีการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด
6.3 หนวยงานมีศกั ยภาพในการแขงขัน
รวม

2
3
4
2
2
12
1
7
4
58

50
50
100
50
50
100
30
40
30
-

เกณฑการประเมินตัวชี้วัดหลักธรรมาภิบาลพื้นฐาน
เกณฑการประเมินตัวชี้วดั หลักธรรมาภิบาลพื้นฐาน คณะทํางานไดกาํ หนดเกณฑการประเมินเพือ่
เปนแนวทางการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ อีกทั้งใหสอดคลองกับการดําเนินงานจริงขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น อยางไรก็ตามหนวยงานของรัฐอืน่ ๆ ที่ตอ งการประเมินตนเองสามารถพิจารณาเกณฑ
นี้ตามความเหมาะสมของหนวยงาน รายละเอียดดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 เกณฑการประเมินตัวชีว้ ัดหลักธรรมาภิบาลพื้นฐาน
ที่

ตัวชี้วัด

คะแนน

เกณฑการประเมิน

1. หลักนิติธรรม

1

2

หนวยงานมีความผูกพันตอกฎหมาย
กฎระเบียบตาง ๆ
กอนการปฏิบัติงาน หรือตัดสินใจของ
หนวยงานที่จะมีผลกระทบตอประชาชนจะ
มีการรับฟงความเห็นจากทุกฝายที่เกี่ยวของ
อยางเพียงพอ และมีผลการวิเคราะหวิจยั
แลววามีผลดีแกประชาชน
มีการประชาสัมพันธใหประชาชนไดทราบ
ถึงขั้นตอนการบริการในดานตางๆ

1. มีรายงานการประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นของ
ทุกฝายที่เกี่ยวของ
2. มีผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการที่เกี่ยวของ
(คะแนนเต็ม 2 คะแนน)

1

1. มีชองทางการประชาสัมพันธขนั้ ตอนการบริการ
ชองทางเดียว

1

1

15

ที่

3

4

5

6

7

8

ตัวชี้วัด

มีการใหขอ มูลการใหบริการตาง ๆ ของ
หนวยงานที่ประชาชนใชบริการโดยไม
ปดบังเพื่อผลประโยชนทับซอน
มีขั้นตอนการทํางานของเจาหนาทีใ่ นการ
ใหบริการประชาชน
มีการกําหนดระยะเวลาการดําเนินการแลว
เสร็จในการใหบริการหรือการพิจารณา
ออกคําสั่งตางๆ ทันตามกําหนดและ
ตามลําดับกอนหลัง
การพิจารณาออกคําสั่งตางๆไดมกี ารกลาว
อางขอกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของอยาง
ถูกตองครบถวน
มีการเปดโอกาสทีจ่ ะใหขอมูล ขอเท็จจริง
ตอเจาหนาที่หรือประชาชนกอนการ
ดําเนินการใดๆ
มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพือ่
ลดขัน้ ตอนการทํางาน

9

การปฏิบตั ิหนาที่ของเจาหนาที่ตอ งมีความ
เปนธรรมเสมอภาค

10

ในรอบปที่ผา นมาหนวยงานไมเคยเพิกถอน
คําสั่งเพราะขัดกฎหมาย

เกณฑการประเมิน

คะแนน

2. มีชองทางการประชาสัมพันธขนั้ ตอนการบริการ
หลายชองทาง
(คะแนนเต็ม 2 คะแนน)
1. มีการจัดรวบรวมเอกสารและมีขั้นตอนในการ
ขอรับบริการที่ชดั เจน
(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)
1. มีปายประชาสัมพันธหรือเจาหนาที่ประชาสัมพันธ
ที่ชัดเจน
(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)
1. มีปายบอกขั้นตอนการดําเนินงานและกําหนด
ระยะเวลาแตละขั้นตอน หรือแตละเรือ่ งของการ
ใหบริการอยางชัดเจน
(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)
1. มีขอกฎหมายอางอิง ปรากฏในเอกสารคําสั่งทุก
ฉบับ
(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)
1. มีเอกสารที่เกีย่ วกับการรับฟงขอมูลหรือขอเท็จจริง
เชน รายงานการสํารวจตาง ๆ
(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)
1. มีการนําเทคโนโลยีหรือเครือ่ งมือที่ทันสมัยมาใช
ในการทํางาน
(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)
1. มีระเบียบ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานอยางชัดเจน
2. มีเอกสารตอบรับและการแจงผลการดําเนินงาน
3. ไมมีการเลือกปฏิบตั ิในการใหบริการ
(คะแนนเต็ม 3 คะแนน)
1. หนวยงานไมเคยมีคาํ สั่งทีข่ ัดตอกฎหมายในรอบป
ที่ผานมา
(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)

1

16

1

1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1

ที่
11

ตัวชี้วัด
ประชาชนตองมีสิทธิในการคัดคานหรือ
อุทธรณตอ การใหบริการที่ไมเปนธรรม

เกณฑการประเมิน

คะแนน

1. มีระเบียบ/ขั้นตอน ระยะเวลาในการพิจารณาคํา
รองคัดคานหรืออุทธรณ
2. มีเอกสารชีแ้ จง สรุปผลการคัดคานหรืออุทธรณ
ตอผูรอ งตามระเบียบขั้นตอน
(คะแนนเต็ม 2 คะแนน)
1. มีปายบอกขั้นตอนการดําเนินงานและกําหนด
ระยะเวลาแตละขั้นตอนแตละเรื่อง ของการใหบริการ
อยางชัดเจน
(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)
1. มีระเบียบ/ขั้นตอนการการพิจารณาคํารอง
ขอเสนอแนะ หรือความคิดเห็น
(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)

1
1

12

มีการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของการ
ใหบริการ และตามลําดับกอนหลัง

13

การพิจารณาเรือ่ งรองเรียน หรือตัดสินคดี
ยึดหลักกฎหมายอยางเปนธรรมทุกฉบับ
ไมเลือกปฏิบัติ และตามลําดับกอนหลัง
กฎระเบียบของหนวยงานมีความถูกตอง
ตามกฎหมาย
มีการตรวจสอบหรือทบทวนกฎหมาย
1. มีการประชุมเพือ่ การทบทวนกฎหมายหรือ
กฎระเบียบตางๆ ใหทนั สมัยและเหมาะสม กฎระเบียบตาง ๆ
อยูเสมอและไมขดั รัฐธรรมนูญ
(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)

1

มีการพิจารณาคํารอง ขอเสนอแนะและ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการแกไขปรับปรุงให
วิธกี ารปฏิบัติราชการที่ดขี ึ้นและแจงผลการ
ดําเนินงานใหทราบ
มีการตรวจสอบกฎระเบียบ ขอบังคับหรือ
ประกาศที่เปนอุปสรรคหรือกอใหเกิด
ความยุงยากในการปฏิบตั ิงาน
ผูมีอาํ นาจตัดสินใจในหนวยงานมีความ
อิสระในการปฏิบัติหนาที่
คณะกรรมการหรือผูมีอาํ นาจชีข้ าดของ
หนวยงาน มีความอิสระในการทํางาน

1. มีระเบียบ/ขั้นตอนการการพิจารณาคํารอง
ขอเสนอแนะ หรือความคิดเห็น
2. มีเอกสารตอบรับการแจงผลการดําเนินงาน
(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)
1. กอนการประกาศระเบียบ คําสั่ง มีการประชุม
ชี้แจง รับฟงความคิดเห็น ผูปฏิบัติงาน
(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)

1

1. นโยบาย/แผนงาน/โครงการของหนวยงานสามารถ
นํามาปฏิบัติไดจริง

1

14

15

16

17

1

1
1

1
1
1

17

ที่

ตัวชี้วัด

คะแนน

เกณฑการประเมิน
(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)

18

19

20

21

เจาหนาทีส่ ามารถคัดคานการทําหนาที่ของ 1. มีการเปดโอกาสใหเจาหนาทีข่ องหนวยงานแสดง
กรรมการหรือผูมีอาํ นาจชี้ขาดในเรือ่ งตางๆ ความคิดเห็นหรือคัดคาน เชน มีกลองรับฟงความ
ของหนวยงานที่ไมเปนกลาง
คิดเห็น หรือแบบสอบถาม เปนตน
(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)
มีการกระจายอํานาจสูผใู ตบังคับบัญชา
1. มีเอกสารโครงสรางหนวยงานและรายละเอียดงาน
ระดับรองลงมา
ตามตําแหนง (job description) หรือ
2. มีคําสั่ง หรือระเบียบใหอาํ นาจผูใ ตบังคับบัญชา
(คะแนนเต็ม 2 คะแนน)
การใหบริการประชาชนยึดหลักความเสมอ 1. มีรายงานความพึงพอใจของประชาชนทีร่ ับบริการ
ภาค
ไมนอยกวารอยละ 60
(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)
การพิจารณาออกคําสั่งตาง ๆ ยึดหลักความ 1. มีรายงานความพึงพอใจของเจาหนาทีใ่ นหนวยงาน
เปนธรรม
ไมนอยกวารอยละ 60
(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)

1

1
1
1

1

100

2. หลักคุณธรรม
ปลอดจากการคอรัปชั่น
22

ไมมีการปฏิบัติทผี่ ิดกฎหมายหรือกฎ
ขอบังคับจนกอใหเกิดความเสียหายตอ
สวนรวม

1. ไมมีการรองเรียนผูบริหารองคกร ตอหนวยงานใด
ในเรือ่ งผิดกฎหมาย หรือกอใหเกิดความเสียหายตอ
สวนรวม
(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)

1

1. มีเอกสารทีแ่ สดงถึงกรอบจริยธรรม และ
คณะกรรมการดานจริยธรรมของของหนวยงาน
(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)
1. มีเอกสารรายงานผลกิจกรรม/โครงการที่ชัดเจน
(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)

1

ปลอดจากการทําผิดวินัย
23

มีการกําหนดกรอบจริยธรรมของ
หนวยงาน

24

มีการจัดใหมกี ิจกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรม เปนประจํา(ทุกป)
ความเปนกลางของผูบริหาร

1

18

ที่
25

ตัวชี้วัด
ผูบริหารพิจารณาความดีความชอบของ
เจาหนาทีใ่ นหนวยงานโดยยึดหลัก
ความสามารถ เปนธรรม

เกณฑการประเมิน

คะแนน

1. มีระบบการพิจารณาความดีความชอบอยางชัดเจน
เชน เกณฑตา ง ๆ ที่นาํ มาพิจารณาความดีความชอบ
(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)

1

1. มีรายงานการตรวจสอบภายในหนวยงาน
(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)

1

3. หลักความโปรงใส
หนวยงานมีความโปรงใสดานโครงสราง
26

27

28

29

30

31

32

มีระบบการตรวจสอบภายในหนวยงานที่
เขมแข็งและมีประสิทธิภาพสูงทีน่ าํ มาใช
อยางสม่าํ เสมอ
มีการประเมินผลสม่าํ เสมอทุกปจาก
หนวยงานภายนอก

1. มีรายงานผลการประเมินจากหนวยงานภายนอก
ทุกป
(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)
มีการเผยแพรขอ มูลขาวสารในเรือ่ งภารกิจ 1. มีชองทางการเผยแพรขอ มูลขาวสารชองทางเดียว
ที่หนวยงานใหบริการ
2. มีชองทางการเผยแพรขอ มูลขาวสารหลายชองทาง
(คะแนนเต็ม 2 คะแนน)
มีการกําหนดชองทาง/วิธีการในการติดตอ 1. มีชองทาง/วิธีการติดตอรองเรียนกับหนวยงาน
รองเรียนกับหนวยงาน
ชองทางเดียว
2. มีชองทาง/วิธีการติดตอรองเรียนกับหนวยงาน
หลายทางเดียว
(คะแนนเต็ม 2 คะแนน)
มีการปรับปรุงหนวยงานตรวจสอบให
1. มีการประชุม/ประเมินผล ประสิทธิภาพของ
เหมาะสมกับสถานการณอยูเสมอ
หนวยงานตรวจสอบภายในทุกป
(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)
หนวยงานมีความโปรงใสดานการใหคณ
ุ
ใหโทษ
มีการนําความคิดเห็นที่รับฟงไดไปใช
1. มีการรวบรวมความคิดเห็น และวิเคราะห สั่งการ
ปรับปรุงการทํางาน
อยางเปนระบบ
(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)
มีเครื่องมือในการใหประชาชนแสดงความ 1. มีชองทางการรับฟงความคิดเห็นชองทางเดียว
คิดเห็นทีส่ ะดวก เชน กลองรับฟงความ
2. มีชองทางการรับฟงความคิดเห็นหลายชองทาง
19

1
1
1
2
1
2

1

1

1
2

ที่

ตัวชี้วัด
คิดเห็น

33

34

35

36

37

คะแนน

เกณฑการประเมิน
(คะแนนเต็ม 2 คะแนน)

บุคลากรของหนวยงานไมเคยมีการกระทํา 1. ไมมีขอรองเรียนเรื่องผลประโยชนทับซอนของ
บางอยางที่เปนเรือ่ งผลประโยชนทับซอน บุคคลในหนวยงาน
(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)
หนวยงานแสดงตนทุนผลผลิตตอหนวย
1. มีเอกสารรายงานการประชุม หรือเอกสารชีแ้ จง
การบริการ รวมทั้งการกําหนดคาบริการที่ ตนทุน สัญญาซื้อขาย รายรับรายจาย โดยไมปด บัง
โปรงใส เปนธรรมแกประชาชน โดยให
(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)
ประชาชนมีสว นรวม
หนวยงานมีความโปรงใสดานการเปดเผย
ขอมูล
มีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนใน 1. มีกฎระเบียบ กระบวนการ/ขั้นตอนในการรับฟง
การใหสัมปทาน การออกกฎระเบียบ และ ความคิดเห็นจากประชาชน
ขอบังคับตางๆ
(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)
มีการเผยแพรรายงานการเงิน และมิใชทาง 1. มีชองทางการเผยแพรขอ มูลขาวสารชองทางเดียว
การเงิน ขอมูลตนทุนตอหนวยบริการ
2. มีชองทางการเผยแพรขอ มูลขาวสารหลายชองทาง
ขอมูลการคิดคาบริการ และผลงานแก
(คะแนนเต็ม 2 คะแนน)
สาธารณชนทัว่ ไปทั้งทางเว็บไซดและสื่อ
อื่นๆ
มีการเปดเผยขอมูลรายรับรายจายสู
1. มีชองทางการเผยแพรขอ มูลขาวสารชองทางเดียว
สาธารณะ
2. มีชองทางการเผยแพรขอ มูลขาวสารหลายชองทาง
(คะแนนเต็ม 2 คะแนน)

1

1

1

1
2

1
2

4. หลักการมีสวนรวม

38

39

หนวยงานมีการรับฟงความคิดเห็น
ประชาชน
เจาหนาที่ผใู หบริการมีความเต็มใจและ
ตั้งใจในการบริการประชาชน
มีการติดตามแนะนําใหคาํ ปรึกษา
ประชาชนอยางสม่าํ เสมอ

1.มีรายงานความพึงพอใจของประชาชนทีร่ ับบริการ
ไมนอยกวารอยละ 60
(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)
1. มีรายงานการติดตามผลการใหบริการประชาชน
(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)

1

1
20

ที่

40

41

42

ตัวชี้วัด

คะแนน

เกณฑการประเมิน

หนวยงานมีการพัฒนาความสามารถในการ
มีสวนรวมของประชาชน
มีการสงเสริม และพัฒนาความสามารถใน 1. มีกิจกรรม/โครงการสงเสริม และพัฒนา
การมีสว นรวมของประชาชน
ความสามารถในการมีสวนรวมของประชาชน
(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)
มีการสนับสนุนพืน้ ที่จัดกิจกรรมที่ปรึกษา 1. มีระเบียบ คําสั่ง ประกาศ เกี่ยวกับการขอใช
ทางวิชาการ งบประมาณในการทํากิจกรรม ทรัพยากรของหนวยงานเพื่อกิจกรรมสาธารณะหรือ
ของประชาชน
กลุม องคกรในชุมชน
(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)
มีชองทางใหประชาชนเขาถึงขอมูล
1. มีชองทางการเผยแพรขอ มูลขาวสารชองทางเดียว
ขาวสารของหนวยงานทีส่ ะดวก
2. มีชองทางการเผยแพรขอ มูลขาวสารหลายชองทาง
(คะแนนเต็ม 2 คะแนน)

1

1

1
2

5. หลักความสํานึกรับผิดชอบ

43

44

45

46

หนวยงานมีการบริหารงานอยางมี
ประสิทธิภาพ
มีระบบการกระจายขาวสารขอมูลของ
1. มีชองทางการเผยแพรขอ มูลขาวสารชองทางเดียว
หนวยงานใหแกประชาชนทราบโดยทั่วถึง 2. มีชองทางการเผยแพรขอ มูลขาวสารหลายชองทาง
(คะแนนเต็ม 2 คะแนน)
ผูบริหารหนวยงานไดสอื่ สารและทําความ 1. มีรายงานการประชุมเพื่อทําความเขาใจเรื่องแผน
เขาใจในเรือ่ งแผนรวมของหนวยงานแก
รวมของหนวยงาน
เจาหนาที่ทรี่ ับผิดชอบ
(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)
หนวยงานมีระบบติดตามประเมินผล
มีการกําหนดหนาทีค่ วามรับผิดชอบของแต
ละตําแหนงงานอยางชัดเจน (Job
Description)
มีการจัดทําดัชนีวัดผลการปฏิบัติงานอยาง
ชัดเจน

1. มีเอกสารทีแ่ สดงหนาทีค่ วามรับผิดชอบของ
เจาหนาที่ (job description)
(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)
1. มีระเบียบ วิธกี าร ดัชนี/ตัวชีว้ ัดผลการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่
2. มีการจัดทํารายงานผลการปฏิบตั งิ านของเจาหนาที่
รายบุคคลตามดัชนีวดั ผลการปฏิบัติงาน
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1
2
1

1

1
1

ที่

ตัวชี้วัด

คะแนน

เกณฑการประเมิน
(คะแนนเต็ม 2 คะแนน)

6. หลักความคุมคา
หนวยงานมีการประหยัด
47

48

49

50

51

52

53

54

บุคลากรของหนวยงานไมเคยถูกรองเรียน
เรื่องผลประโยชนทับซอน

1. ไมมีการรองเรียนบุคคลากรของหนวยงาน ตอ
หนวยงานใด ในเรือ่ งผลประโยชนทับซอน
(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)

1

หนวยงานมีการใชทรัพยากรใหเกิด
ประโยชนสูงสุด
มีการวางแผนการกําหนดอัตรากําลังภายใน 1. มีประชุมประเมินอัตรากําลัง และจัดทําแผนการ
หนวยงานไวอยางชัดเจน
อัตรากําลังภายในหนวยงานทุกรอบป
(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)
บุคลากรมีความรู ความสามารถ ความ
1. วุฒิการศึกษา หรือประสบการณในการทํางานของ
ชํานาญเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ
บุคลากรสอดคลองกับตําแหนง ความรับผิดชอบ
(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)
มีการสนับสนุนใหบุคลากรเขารับการ
1. มีนโยบาย ระเบียบวิธกี าร และการจัดสรร
ฝกอบรมเพิ่มพูนความรู
งบประมาณเพื่อสนับสนุนใหบคุ ลากรเขารับการ
ฝกอบรม เพิ่มพูนความรู
(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)
มีการใชเทคโนโลยีเครื่องมืออุปกรณตา ง ๆ 1. มีการใชระบบการบริหารงานดวยคอมพิวเตอรไม
ที่ทันสมัยเพือ่ ลดตนทุน ลดขัน้ ตอนการ
นอยกวา 2 ระบบ
ทํางานเพิ่มปริมาณผลผลิต
(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)
ผลการปฏิบัติงานของหนวยงานไดตาม
1. ความสําเร็จของผลการปฏิบตั ิงานตามแผนไมนอย
เปาหมายที่กาํ หนดสอดคลองกับเปาหมาย กวารอยละ 80
ของหนวยงาน
(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)
ผลงานการปฏิบตั ิงานของบุคลากรไดตาม 1. รายงานผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รายบุคคล
เปาหมายที่กาํ หนด
ไดตามเปาหมายไมนอ ยกวา รอยละ 90
(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)
มีการนําระบบการประเมินผลบุคคล การ 1. มีระบบประเมินผลบุคลากรที่มีมาตรฐาน
22

1

1

1
1
1

1
1
1
1
1

ที่

ตัวชี้วัด
ปฏิบัติงานมาใชในการบริหารงาน

คะแนน

เกณฑการประเมิน
(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)

1

หนวยงานมีศกั ยภาพในการแขงขัน
55

56

57

58

มีการกําหนดธรรมาภิบาลเปนวิสยั ทัศน
เปาหมาย และพันธกิจของหนวยงาน

1. มีการกําหนดธรรมาภิบาลเปนวิสยั ทัศน เปาหมาย
และพันธกิจของหนวยงาน
2. มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่สงเสริมหลัก
ธรรมาภิบาล
(คะแนนเต็ม 2 คะแนน)
มีการจัดหนวยงานใหคาํ ปรึกษา/รับ
1. มีระเบียบ/ขั้นตอนการการพิจารณาใหคาํ ปรึกษา
เรื่องราวรองทุกข
หรือรับเรือ่ งราวรองทุกข
2. มีการประชาสัมพันธในการใหคาํ ปรึกษา/รับ
เรื่องราวรองทุกข
(คะแนนเต็ม 2 คะแนน)
มีผูที่รับผิดชอบในการใหขา วสารขอมูลแก 1. มีการจัดระบบขอมูลขาวสารและเจาหนาที่
ประชาชน
รับผิดชอบโดยตรง
(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)
มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไข 1. มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
การปฏิบตั ิงานในหนวยงาน
3. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขการ
ปฏิบัติงาน
(คะแนนเต็ม 2 คะแนน)

1
1

1
1

1

1
1

หมายเหตุ ตัวชี้วัดที่ 34 และ 51 เปนของหนวยงานรัฐอืน่ ๆ คงเหลือตัวชีว้ ัดธรรมาภิบาลของ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) จํานวน 56 ขอ
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ภาคผนวก
1. โครงการนําตัวชี้วัด ธรรมาภิบาลสูการปฏิบัติ ในหนวยงานรัฐ
หลักการและเหตุผล
จากกฎหมายรัฐธรรมนูญ ป 2550 มีบทบัญญัติ ในหมวด3วาดวยแนวนโยบายดานการบริหาร
ราชการแผนดินมาตรา 78 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดินดังตอไปนี้ (7)
จัดใหมแี ผนพัฒนาการเมืองรวมทั้งจัดใหมสี ภาพัฒนาการเมืองที่มีความเปนอิสระเพื่อติดตามสอดสองใหมี
การปฏิบตั ิตามแผนดังกลาวอยางเครงครัดและจาก พรบ. สภาพัฒนาการเมือง
มาตรา5ใหมีสภาพัฒนา
การเมืองมีวัตถุประสงคในการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
และสงเสริมการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของผูดาํ รงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐรวมทั้ง
ดําเนินการสงเสริมใหประชาชนมีความเขมแข็งในทางการเมืองโดยมีอาํ นาจหนาที่ตามที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัตนิ ี้
มาตรา6เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา
5ใหสภาพัฒนาการเมืองมีอาํ นาจ
หนาทีด่ ังนี(้ 1) จัดทําแผนพัฒนาการเมืองฯ(2) เสริมสรางวัฒนธรรมอันดีทางการเมืองวิถีชีวติ ประชาธิปไตย
และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในทางการเมืองและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ฯ (3)
สงเสริมและพัฒนาการเมืองในสวนที่เกี่ยวกับสถาบันการเมืองและสถาบันทางการปกครองรวมทั้งการ
ดําเนินการตอไปนี(้ ก) สงเสริมการพัฒนาศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรมและประสานงานกับผูตรวจการ
แผนดินสถาบันการเมืององคกรตามรัฐธรรมนูญใหมกี ารปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวล
จริยธรรมใหเกิดผลเปนรูปธรรม(ข) ประสานใหสถาบันการเมืองสวนราชการหนวยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ
เห็นความสําคัญและรวมสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินการตางๆของหนวยงานดังกลาว
รวมทั้งรัฐธรรมนูญมาตรา 78 (4) พัฒนาระบบงานภาครัฐโดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพคุณธรรมและ
จริยธรรมของเจาหนาทีข่ องรัฐควบคูไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางานเพื่อใหการบริหารราชการ
แผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
เปนแนวทางในการปฏิบตั ิราชการ และมาตรา 74 บุคคลผูเปนขาราชการพนักงานลูกจางของหนวยราชการ
หนวยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือเจาหนาทีอ่ ื่นของรัฐมีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพือ่ รักษา
ประโยชนสวนรวมอํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี
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หลักธรรมาภิบาลกับรัฐธรรมนูญ ฉบับป พ.ศ. 2540 และตามกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ได
มีบทบัญญัติที่กลาวถึงรัฐบาลกับธรรมาภิบาลในหลายประเด็น เชนความโปรงใส การตรวจสอบได ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุมคา หลักคุณธรรม หลักนิตธิ รรม และการมีสว นรวมของประชาชน
จากขอมูลตางๆ ณ ปจจุบัน ประเทศไทยมีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลแลวในบางหนวยงาน
แตยังไมครอบคลุม และการการปฏิบัตจิ ริงยังไมทั่วถึง ประชาชนยังคงขาดการมีสว นรวม จากขอกฎหมาย
คําจํากัดความ และสภาพปญหาของสังคมไทยขางตน ขอเท็จจริง หลักธรรมาภิบาล ยังไมมกี ารบังคับใช
อยางจริงจัง แมนจะมีตัวชีว้ ัด ฯ แลวในหลายหนวยงานก็ตาม รวมทั้งคณะกรรมการภาคประชาสังคมสภา
พัฒนาการเมือง ไดจัดทําตัวชี้วดั ธรรมาภิบาลเรียบรอย แลวเมื่อป 2554 เพื่อใหเปนแนวทางในการปฏิบัติ
ตามหลักธรรมาภิบาล แต ณ ปจจุบัน ยังขาดคูมือการนําไปใช และการประเมินผล รวมทั้งการกระตุน
และสงเสริมใหเกิดการใชหลัก ธรรมาภิบาล ยังไมปรากฏชัด ดังนั้นกรรมการสงเสริมวัฒนธรรม จริยธรรม
และวิถีประชาธิปไตยจึงคิดโครงการนี้เพือ่ จัดทําพื้นทีน่ าํ รองที่มีความพรอมและตองการเขารวมโครงการเพื่อ
เปนพื้นที่ตนแบบในการใชธรรมาภิบาลในหนวยงานรัฐอยางแทจริงตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางคูมอื การใชหลักธรรมาภิบาล และคูมือการประเมินผล ตามคูมือตัวชีว้ ัดธรรมาภิบาล ทีส่ ภา
พัฒนาการเมืองไดจัดทําขึ้น
2. เพื่อสรางพื้นที่ตน แบบของตัวอยางการใชหลักธรรมาภิบาล ในหนวยงานรัฐ
3. เพื่อกระตุน และสนับสนุนใหหนวยงานรัฐ เกิดการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในหนวยงานรัฐ

กลุมเปาหมาย
หนวยงานรัฐ เฉพาะพื้นที่ทสี่ มัครเขารวมโครงการ เชน ภาคใต จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคเหนือ
จังหวัดเชียงใหม อบต แมออน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดรอยเอ็ด อบต.พนมไพร จังหวัด
นครราชสีมา เทศบาลนครราชสีมา จังหวัดอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี ภาคกลาง จังหวัดฉะเชิงเทรา
อตบ. บางตีนเปดหรือพื้นที่ และหนวยงานอื่นๆ ที่ตอ งการเขารวมโครงการ

วิธกี ารดําเนินการ
1 เชิญชวนหนวยงานรัฐทีส่ นใจรวมดําเนินการ จังหวัดนํารอง หรือ พื้นที่นาํ รอง ฯ
2 ตั้งคณะทํางาน เชิญชวนนักวิชาการและผูทรงคุณวุฒิ และสมาชิกสพม.ทีส่ นใจ เปนคณะทํางาน
3. ผลิตคูมอื การใชหลักธรรมาภิบาล และเครือ่ งมือประเมินการใชหลักวัดธรรมาภิบาล
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4. เชิญหนวยงานที่ตอ งการเขารวมโครงการ หรือหนวยงานตนแบบ เขาประชุมชี้แจง หลักการ
และรายละเอียด
5. ดําเนินการประเมินผลงานในพื้นทีต่ นแบบที่รว มโครงการ
6. จัดแถลงขาว ประกาศเกียรติคณ
ุ

ระยะเวลาดําเนินการ
ตั้งแตเดือนมีนาคม 2555 ถึง 30 กรกฎาคม 2555

งบประมาณ
งบประมาณประจําป 2555 รวมทั้งสิน้ 195,000 บาท(หนึ่งแสนเกาหมืน่ หาพันบาทถวน)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
การตื่นตัวและปรับเปลี่ยนแนวทางในการบริหารราชการแผนดิน ใหมีธรรมาภิบาล

ผูร ับผิดชอบโครงการ
คณะกรรมการสงเสริมวัฒนธรรมจริยธรรมและวิถีประชาธิปไตยสภาพัฒนาการเมือง
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2. รายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิน่ ที่เขารวมโครงการ

(ใสรายชื่อพื้นทีน่ าํ รองครับ)
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3. ตัวอยางโครงการที่สอดคลองกับการนําธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจําปงบประมาณ 2555
เทศบาลตําบลเสม็ด อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
1. ชื่อโครงการ
โครงการเทศบาลเคลือ่ นที่ ประจําปงบประมาณ 2555
2. หลักการเหตุผล
สืบเนื่องจากกระทรวงมหาดไทย ไดกําหนดกลยุทธในการขับเคลื่อนนโยบายเรงดวนของรัฐบาลโดย
มีทิศทางในการพัฒนาและแกไขปญหาเพื่อกาวไปสูเปาหมายในการ “บํา บัดทุก ข บํารุงสุข” แกประชาชน
โดยการสงเสริม การปกครองท อ งถิ่น พัฒ นาชุม ชน เพิ่ม รายได ขยายโอกาส เพื่อ บรรเทาปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน มีเปาหมายในการบริหารราชการแบบบูรณาการโดยยึดประชาชน เปนศูนยกลาง
และพัฒนาการบริการประชาชน เพื่อจัดบริการเคลื่อนที่นําบริการเชิงรุกไปสูประชาชนในพื้นที่
จากนโยบายดังกลาว เทศบาลตําบลเสม็ด จึงไดบรรจุโครงการเทศบาลเคลื่อนทีไ่ วในแผนพัฒนาสาม
ป (พ.ศ.2555-2557) ยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม แนวทางที่ 1.3 แนวทางการสงเสริม
การจัดสวัสดิการและแกไขปญหาสังคม และไดจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจา ยประจํา ปงบประมาณ
พ.ศ.2555 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน
ทั้งนี้เทศบาลตําบลเสม็ด จะดําเนินการรวมกับหนวยงานของรัฐ และภาคเอกชน จัดกิจกรรมออก
หนวยเคลื่อนที่ไปบริการประชาชนเพื่อใหประชาชนสามารถเขา ถึงการบริการของเทศบาล อาทิ เชน การ
ตรวจสุขภาพและจายยา การทําหมันสุนัข และแมว ฝกอาชีพ การขอแบบแปลนบา นเพื่อประชาชน การขอ
อนุญาตกอสราง รับชําระภาษี รับแจกพันธุพืช บริการตัดผม บริการซอมเครื่องใชไฟฟา การออกรานจําหนาย
สินคา OTOP สินคาราคาถูกรานคาชุมชน และหนวยงานเอกชนในพื้นที่ เปนตน รวมทั้งการนําบริการอื่น ๆ
ที่เปนประโยชนแกประชาชนในการเพิ่มรายได ลดรายจายและขยายโอกาส เพื่อแกไขปญหาความยากจนและ
บรรเทาความเดือดรอนของประชาชนในเขตพื้นที่
3. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อนําบริการเชิงรุกไปสูประชาชนตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย
1.2 เพื่อลดภาระคาใชจา ยและบรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชน
1.3 เพื่อบูรณาการรวมกับหนวยงานภาครัฐ เอกชน และหนวยงานอืน่ ที่เขารวมโครงการฯ ในการ
ชวยเหลือประชาชน โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง
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1.4 เพื่อสงเสริมใหมีกิจกรรมที่มีประโยชนแกประชาชนที่จะไดรับการรับบริการตาง ๆ
4. เปาหมาย
ออกหนวยใหบริการประชาชน จํานวน 3 ครั้ง ในป 2555
5. กิจกรรม
5.1 ใหคาํ ปรึกษาการชําระภาษี
5.2 ใหคาํ ปรึกษาการขออนุญาตกอสราง
5.3 ขอแบบแปลนบานเพือ่ ประชาชน
5.4 รับเรื่องราวรองทุกข และใหคาํ ปรึกษาดานกฎหมาย
5.5 ตรวจสุขภาพ/วัดความดัน/จายยาเบือ้ งตน/การทําหมันและฉีดวัคซีนสุนขั และแมว
5.6 ฝกทักษะการวาดภาพระบายสีใหกับเด็กและเยาวชน
5.7 รับลงทะเบียนผูประสบปญหาสังคม
5.8 ฝกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น
5.9 กิจกรรมนันทนาการพัฒนาทักษะทางอารมณ รางกาย และจิตใจ ใหแกเด็กและเยาวชน
ฯลฯ
6. วิธีการดําเนินงาน
6.1 ประสานสวนราชการของเทศบาลในการสงกิจกรรมออกหนวยเทศบาลเคลื่อนที่
6.2 ประสานงานหนวยงานราชการอื่นและภาคเอกชน ออกหนวยรวมกับเทศบาล
6.3 ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ และเขารวมโครงการฯ
6.4 ประสานขอความอนุเคราะหหนวยงานอื่นในการจัดเตรียมสถานที่ และการอํานวยความสะดวก
ในการจัดงาน
6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการฯ
7. สถานที่ดําเนินการ
เขตพื้นที่เทศบาลตําบลเสม็ด
8. ระยะเวลา
ดําเนินการชวงระหวางเดือนมีนาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2555
ลําดับ
กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินงาน
30

มี.ค.-เม.ย.55
1
2
3

พ.ค.-มิ.ย.55

ก.ค.-ส.ค.55

โครงการเทศบาลเคลือ่ นที่ ครั้งที่ 1
โครงการเทศบาลเคลือ่ นที่ ครั้งที่ 2
โครงการเทศบาลเคลือ่ นที่ ครั้งที่ 3

9. ผูรบั ผิดชอบ
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลเสม็ด
10. งบประมาณ
คาใชจายในการจัดทําโครงการฯ เบิกจายจากงบประมาณรายจายประจําป 2555 ประเภทคาใชจา ยใน
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจําปงบประมาณ 2555 ตั้งไว จํานวน 200,000 บาท เพื่อจา ยเปนคา ใชจายใน
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชนงานสงเสริม
และสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 เทศบาลตํา บลเสม็ดไดดํา เนินการตาง ๆ ของเทศบาล ออกหนวยใหบริก ารประชาชนตาม
นโยบายการบริการเชิงรุกของกระทรวงมหาดไทย
11.2 ประชาชนสามารถเขาถึงการใหบริการของหนวยงานตาง ๆ อยางทั่วถึง และสามารถลดภาระ
คาใชจายในการดํารงชีพ
11.3 ประชาชนไดรับความรูในการฝกอบรมอาชีพตาง ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพเพิ่ม
รายไดแกครอบครัว
11.4 ทําใหหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถทํางานแบบบูรณาการรวมกันในการชวยเหลือ
ประชาชนได
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แบบประเมินโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจําปงบประมาณ 2555 ครั้งที.่ ..................
วันที่....................................................สถานที.่ ..................................................................................
คําชี้แจง โปรดระบุเครือ่ งหมาย  ในชองทีต่ รงกับความคิดเห็นของทานมากทีส่ ุด
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1. เพศ  ชาย
 หญิง
2. อายุ  1-20 ป
 21-40 ป  41-60 ป  61 ปขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด  ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา  ปริญญาตรี  สูงกวาปริญญาตรี
4. อาชีพ  รับจาง
 คาขาย
 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 เกษตรกรรม  ธุรกิจสวนตัว
 อื่น ๆ (ระบุ).................................................
5. รายไดตอ เดือน  ต่ํากวา 5,000 บาท  5,000-10,000 บาท  10,001-20,000 บาท
 มากกวา 20,000 บาท
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการใหบริการ
ประเด็นวัดความพึงพอใจ

มากที่สดุ
(5)

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

นอยทีส่ ุด
(1)

1.การประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสาร
2. สถานที่ในการจัดใหบริการเหมาะสม
3.วัน และเวลาในการจัดโครงการเหมาะสม
4.ระยะเวลา และขั้นตอนการใหบริการมีความ
สะดวด รวดเร็ว
5.แนะนําขอมูลมีเอกสาร/แผนพับใหบริการ
6.สามารถบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน
7.มีความพึงพอใจในการเลือกซือ้ สินคาที่เขารวม
โครงการ
8.ไดรับประโยชนจากการเขารวมฝกอาชีพ
9.ตองการใหจัดโครงการตอไป
10.โดยภาพรวมในการจัดโครงการ
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ตอนที่ 3 สํารวจขอมูลเพิ่มเติม
1. ทานทราบขอมูลขาวสารการจัดงานครั้งนี้จากทีใ่ ด
 เสียงตามสายประชาสัมพันธของเทศบาล
 ใบปลิว
 วิทยุชุมชน
 รถโฆษณาเคลือ่ นที่
 เพื่อนบาน
 อื่น ๆ ...........................................................................................
2. ทานชอบกิจกรรมใดในงานนี้มากทีส่ ุด
 ฝกอาชีพอิสระ
 ฉีดวัคซีน ทําหมันสุนัข แมว
 ตรวจคัดกรองสุขภาพ
 ทําฟน อุดฟน ถอนฟน ขูดหินปูน
 เลือกซื้อสินคาราคาถูก
 รับแจกพันธุพืช
 ชําระภาษี รถยนต จักรยานยนต
 วาดภาพระบายสี
 อื่น ๆ ...........................................................................................
3. เจาหนาทีอ่ ํานวยความสะดวกแกผูมารวมงาน
 อํานวยความสะดวกในการขอรับบริการดานตาง ๆ
 อํานวยความสะดวกในการใหคาํ แนะนํา สอบถามขอมูล และการประชาสัมพันธ
 ไมอํานวยความสะดวกและไมใหความรวมมือใด ๆ
 อื่น ๆ ...........................................................................................
ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติม
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารทบทวนผลการดําเนินงานขององคกร ประจําป 2555
เทศบาลตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
....................................................................
1. หลักการและเหตุผล
เนื่องดวยการปฏิบัติงานของสวนราชการตาง ๆ ของเทศบาล ยอมตองประสบกับปญหาและขอจํากัด
ตาง ๆ ซึ่งจะมีผลทํา ใหวัตถุประสงคและเปา หมายของเทศบาลไมบรรลุผ ลตามที่กํา หนดไวหรือ ผลการ
ดําเนินการไมดีขึ้น ดังนั้นเทศบาลตําบลบางพระจึงตองมีการตรวจประเมินองคกรเพื่อ ประเมินระดับความ
สมบูร ณของแนวทางวิธีดําเนินงานและการถา ยทอดเพื่อนํา ไปปฏิบัติวา ประสบความสํา เร็จเพียงใด เมื่อ
เปรียบเทียบในเชิงการแขงขันหรือเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ซึ่งกอนที่จะกา วตอ ไปหรือวาง
แผนการดํา เนินงานตอ ไปในป 2555 สวนราชการตา ง ๆ ของเทศบาล จะตอ งหันมาทบทวนปรับปรุ ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อปรับปรุงผลการดําเนินงานใหดีขึ้น จึงไดจัดทําโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวน
ผลการดําเนินงานขององคกรประจําป 2555 ขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อทบทวนปรับปรุงผลการดําเนินการของเทศบาลใหดีขึ้น
2.2 เพื่อใหพนักงานและลูกจางมีสวนรวมในการกําหนดปญหาและความตองการดวยตนเอง
2.3 เพื่อทบทวนผลการดําเนินงานที่ผานมาในการจัดทําโครงการ/กิจกรรมของกองตาง ๆ เพื่อหา
ขอผิดพลาดและหาแนวทางแกไข
2.4 เพื่อใหพนักงานและลูกจางทุกคนรูจักแนวทางการประเมินตนเองตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหง
ชีวิตเพื่อยกระดับองคกร
2.5 เพื่อใหประชาชนผูรับบริการ ผูประกอบการ ผูรับจาง ผูคา ผูรับเหมาตลอดจนผูมีสวนไดเสีย ได
ใหขอเสนอแนะ วิธีการปฏิบัติงานที่สะดวก รวดเร็ว เปนธรรม โปรงใส ตรวจสอบได
3. เปาหมาย
คณะผูบริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหนาสวนราชการและหัวหนา ทีมภารกิจ หัวหนา ทีม
นวัตกรรม จํานวน 50 คน กลุมลูกคา (ประชาชนผูรับบริการ) และกลุมผูมีสวนไดเสีย (ผูประกอบการ, ผูรับ
จาง) จํานวน 100 คน
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4. วิธีดําเนินการ
4.1 แตละกอง รวบรวมขอมูล ปญหาขอจํากัดตาง ๆ
4.2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประชุมกลุมยอย ระหวางฝายบริหาร/ปลัด กับกองตาง ๆ
4.3 สรุปผลการทบทวนผลการดําเนินการขององคกรในภาพรวม
4.4 สํารวจ ตรวจสอบ ความตองการ ความคาดหวังของกลุม ลูกคา (ประชาชน) และกลุมผูมสี วนได
เสีย
4.5 ติดตามผลและประเมินผลทุกป
5. กิจกรรมใหม
เพิ่มการสํารวจ ตรวจสอบความตองการ ความคาดหวังของกลุมลูกคา (ประชาชน) และกลุมผูมสี วน
ไดเสีย
6. ระยะเวลาดําเนินการ
วันที่ 27 ตุลาคม 2554
7. สถานที่ดําเนินการ
หองประชุมสํานักงานเทศบาลตําบลบางพระ ชั้น 5
8. งบประมาณ
30,000 บาท (สามหมื่นบาทถว น) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดคา ใชสอย
ประเภทรายจา ยเกี่ยวเนื่อ งกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจา ยหมวดอื่น เปนคา ใชจายในการ
ฝกอบรมและสัมมนา โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการดําเนินงานขององคกร ประจําป 2555
9. ผูรบั ผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล
10. ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์โครงการ
10.1 ตัวชี้วัดผลผลิต ผูเขารวมการสัมมนา จํานวน 150 คน
10.2 ตั วชี้ วั ดผลลั พธ หัว หน า ส วนราชการ หั วหนา ทีม ภารกิจ และหั ว หน า ที ม นวั ตกรรมและ
ประชาชนผูรับบริการ/กลุมผูมีสวนไดเสีย มีความเขาใจในการปฏิบัติงานของเทศบาลเพิ่มขึ้น
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11. ผลที่คาดวาจะไดรบั
11.1 ทําใหทุกสวนราชการของเทศบาลปรับปรุงผลการดําเนินการใหดีขึ้น
11.2 ทําใหพนักงานและลูกจางเทศบาลทุกคนรูจักการมีสวนรวมในการทํางานมากขึ้น
11.3 ทํา ให ทุก กองรูจัก ข อ ผิดพลาดบกพรอ งของตนเองในการดํา เนิ นงานตา ง ๆ และหาแนว
ทางแกไขตอไป
11.4 ทํา ใหพนัก งานและลูก จา งทุก คนรูจักแนวทางการประเมินตนเองตามเกณฑร างวัลคุณภาพ
แหงชาติมากยิ่งขึ้น
11.5 ทําใหประชาชนผูรับบริการและกลุมผูมีสวนไดเสียมีความรูความเขาใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับขั้นตอน
การปฏิบัติงานและผลดําเนินงานของเทศบาล
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ตารางการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการดําเนินงาน ประจําป 2555
วันที่ 27 ตุลาคม 2554 ณ หองประชุมชัน้ 5 สํานักงานเทศบาลตําบลบางพระ
เวลา 08.00-09.00 น.
เวลา 09.00-12.00 น.

เวลา 12.00-13.00 น.
เวลา 13.00-16.30 น.

ลงทะเบียน และพิธีเปดการสัมมนา
แบงกลุมสัมมนา ตามกลุมลูกคา (ผูรับบริการ) และกลุมผูมสี วนไดเสีย
- การปรับปรุงผลการดําเนินการของเทศบาล
- การทบทวนปรับปรุงวิธกี ารปฏิบัติงานของเทศบาลใหมขี ั้นตอนที่
สะดวก รวดเร็ว ถูกตอง เปนธรรม โปรงใส ตรวจสอบได
- การสํารวจตรวจสอบความตองการ/ความคาดหวัง
พักรับประทานอาหารกลางวัน
แบงกลุมสัมมนา ตามกลุมลูกคา (ผูรับบริการ) และกลุมผูมสี วนไดเสีย (ตอ)
- การประเมินผลและปรับปรุงผลดําเนินการของแตละกอง
- การทบทวนการดําเนินงานของทีมภารกิจและทีมนวัตกรรม
- วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศของทีมนวัตกรรมยอดเยี่ยม
- สรุปผลการสัมมนา

หมายเหตุ ผูเขารวมสัมมนาประกอบดวย
1. กลุมลูกคา (100 คน)
- ผูรับบริการทัว่ ไป (ตรวจสุขภาพ,สายตรวจอาชญากรรม,ผูร องเรียน) (10 คน)
- ผูรับบริการดานขอมูลขาวสาร (อินเตอรเน็ต) (เว็บไซต) (ภาษา) (เสียงตามสาย) (20 คน)
- ผูเสียภาษี/ขยะ (ภาษีโรงเรือน/ภาษีปา ย/ภาษีบาํ รุงทองที)่ (40 คน)
- ผูข อใบอนุญาตตาง ๆ (กอสรางอาคาร/สะสมอาหาร ฯลฯ) (20 คน)
- เด็กและเยาวชน (10 คน)
2. กลุมผูมสี วนไดเสีย (50 คน)
- ชุมชน (10 คน)
- ผูรับจาง/คูค า /ผูรับเหมา (20 คน)
- คูความรวมมือ อสม., อปพร, ชมรมผูสูงอายุ (5 คน)
- กรมสงเสริมฯ (ทองถิ่นอําเภอ/หัวหนากลุม งาน สํานักงานทองถิ่นจังหวัด) (5 คน)
- พนักงานและลูกจาง (10 คน)
** พักรับประทานอาหารวางและเครือ่ งดื่มเวลา 10.30-10.45 น. และเวลา 14.30-14.45 น.
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