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คํานํา 
 
 บัดนี้มีกระแสการบริหารรัฐกิจแนวใหมที่ใหความสําคัญกับหลักการของประชาธิปไตย

แบบมีสวนรวม การใหความสําคัญกับประชาชน การมุงใหเกิดการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งหาก

พิจารณาหลักการบริหารรัฐกิจแนวใหมที่กลาวแลวจะพบวาประชาชนเปนปจจัยสําคัญ  
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 จัดเปนคัมภีรสําคัญของการบริหารรัฐกิจ
แนวใหมโดยมีเจตนารมณที่มุงสงเสริมสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย สงเสริม

การมีสวนรวมของประชาชน การตรวจสอบอํานาจรัฐ การสรางความโปรงใสในการปฏิบัติหนา

ที่และสงเสริมการกระจายอํานาจเปนสําคัญ ทั้งน้ีจึงกลาวไดวารัฐธรรมนูญฉบับนี้นอกจากมุงกอ

ใหเกิดการปฏิรูปทางการเมืองแลวยังมุงใหเกิดการปฏิรูปทางการบริหารราชการแผนดินโดยยึด

หลักการบริหารแนวใหมอีกดวย 
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดตระหนักถึงความ

สําคัญของการสรางระบบบริหารจัดการที่ดีใหเกิดขึ้นในสังคมไทย โดยในชวงแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 ไดกําหนดแนวทางเพื่อสรางการบริหารจัดการที่ดีใน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาประชารัฐ โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพของภาคราชการ 

การสรางความเขมแข็งแกภาคประชาชน ตลอดจนการเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางภาครัฐ

กับประชาชน เพ่ือใหเกิดการประสานรวมมือกันในการพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 ยังคงใหความสําคัญอยางตอเนื่องกับการสรางระบบบริหารจัดการที่ดี 

โดยไดขยายกรอบการดําเนินงานใหครอบคลุมทุกภาคสวนของสังคม  
 นอกจากนี้พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

พ.ศ. 2546 ยังใหความสําคัญการทํางานของขาราชการที่มุงเพ่ือการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

ซึ่งเปนการบริหารราชการเพื่อบรรลุเปาหมายคือ เกิดประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสมัฤทธ์ิ

ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานเกินความจําเปน มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ  
ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ มีการประเมิน

ผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอเพื่อประโยชนสุขของประชาชน  
 ดวยเล็งเห็นถึงความสําคัญของการเสริมสรางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดังกลาว 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติจึงมอบใหสถาบันพระปกเกลา

ดําเนินการจัดทําดัชนีวัดผลการบริหารจัดการที่ดีขึ้นเมื่อพ.ศ. 2545- 2546 และไดมีการนํา

ไปใชทั้งในการปฏิบัติงานและการเรียนการสอนดานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อยางไรก็ดี 

เม่ือมีพระราชกฤษฎีกาดังกลาวจึงขอใหคณะวิจัยของสถาบันพระปกเกลาทําการขยายผลเพื่อนํา

ตัวชี้วัดการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีระดับองคกรไปสูการปฏิบัติ โดยจัดทําใหสอดคลองกับ

พระราชกฤษฎีกาดังกลาว 
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 รายงานการศึกษาฉบับนี้จึงเกิดขึ้นและดวยความรวมมือของหลายฝายทั้งผูบริหาร  
เจาหนาที่ของหนวยงานทั้ง 6 หนวยงานและประชาชนที่ใหโอกาสคณะนักวิจัยเก็บรวบรวม 
ขอมูล อีกทั้งคณะนักวิจัยที่ชวยกันจัดทําโครงการนี้ใหลุลวง  
 อยางไรก็ตามขอบกพรองที่ยอมมีขึ้นไดในการศึกษาครั้งน้ี สถาบันฯขอนอมรับเพื่อการ

ปรับปรุงในโอกาสตอไป 
 
 

สถาบันพระปกเกลา 
6 มิถุนายน 2548 
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บทสรุปผูบริหาร 

 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ไดมีเจตนารมณสําคัญคือการสงเสริม

และคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครอง และตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานจริงเพ่ิมขึ้น ตลอดทั้งปรับปรุงโครงสรางทางการเมือง ใหมีศักยภาพ และประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ทั้งน้ีใหคํานึง ถึงความคิดเห็นของประชาชนเปนสําคัญ ดวยเหตุน้ีประเทศไทยจึงมีการปฏิรูปการเมือง 

และปฏิรูประบบราชการ เพ่ือใหสอดคลองกับเจตนารมณดังกลาว 
นอกจากนี้ ในมาตรา 75 วรรค 1 ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังบัญญัติไววา “รัฐตองดูแลใหมีการ

ปฏิบัติตามกฎหมาย คุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล จัดระบบงานของกระบวนการยุติธรรมใหมี

ประสิทธิภาพ และอํานวยความยุติธรรม แกประชาชนอยางรวดเร็ว และเทาเทียมกัน รวมทั้งจัดระบบ

งานราชการ และงานของรัฐอยางอื่น ใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือสนองความตองการของประชาชน” 
ซึ่งแสดงใหเห็นวา รัฐบาลตองมีการจัดระบบราชการ และงานของรัฐใหมีประสิทธิภาพ และให

ความสนใจกับความตองการของประชาชน อยางแทจริง  
ดวยเหตุน้ี รัฐบาลจึงไดใหความสําคัญ กับการปฏิรูประบบราชการ และใหความสําคัญกับการ

บริหารจัดการองคกร ที่เนนหลักการบริหารจัดการที่ดี หรือธรรมาภิบาล (good governance) ที่ประกอบ
ไปดวยองคประกอบยอย ๆ มากมาย ดวยมุงใหองคกรของรัฐปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุ 
เปาหมาย สําคัญ ที่นําไปสูประสิทธิผลขององคกร (organization effectiveness) เพ่ือความเปนธรรมของ
สังคม (justice) เพ่ือความสุขอยางสถาพร (sustainable happiness) โดยหวังวาการบริหารจัดการที่ดีจะกอ
ใหเกิดผลเหลานี้ เพราะการจัดการบริหารจัดการที่ดี  มีใชเปาหมายของการปฏิบัติงานแตเปน 
หลักการของการดําเนินการเพื่อใหบรรลุผลที่ตั้งไว จึงมีความสําคัญ สําหรับประเทศในทุกรายของการ

พัฒนา นอกจากนี้กระแสของการปฏิรูประบบราชการ ยังเปนกระแสหลักในปจจุบัน ที่องคกรระหวาง

ประเทศหลายองคกรใหความสําคัญ และนํามาใชกับประเทศตาง ๆ ตาง ที่เกี่ยวของ  ประเทศไทยเปน

ประเทศหนึ่งที่อยูในกระแสโลกาภิวัตน จึงหลีกเลี่ยงไมไดที่จะนํารูปแบบของการบริหารจัดการที่ดีมาใช

ใหเปนจริง  
รัฐบาลไดออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและ

สังคมที่ดี พ.ศ. 2542 เพ่ือเปนแนวทางใหหนวยงานราชการนําไปปฏิบัติ ดังน้ันเพื่อใหมีตัวชี้วัดดาน

ประโยชนสุขของประชาชนจากการบริหารจัดการที่ดี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ (สศช.) จึงไดมอบใหสถาบันพระปกเกลา จัดทําตัวชี้วัดการบริหารการจัดการที่ดี และได

ทดสอบกับหนวยงานตาง ๆ พบวาไดผลดี แตในที่สุดเพื่อการดําเนินงานดานการปฏิรูประบบราชการให

เปนจริง จึงเกิดการปฏิรูประบบราชการครั้งสําคัญ เม่ือตุลาคม พ.ศ.2545 โดยมีการวางกรอบแนวทาง 

การบริหารราชการแผนดิน ไวอยางชัดเจน ดังมาตรา 3/1 ของพระราชบัญญัติ ระเบียบการบริหารราช

การแผนดิน (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2545 ที่ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจ

ของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเรื่องภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลด

ภาระกิจ และยุบเลิกหนวยงาน ที่ไมจะเปน การกระจายภาระกิจ และทรัพยากรใหแกทองถ่ิน การ

กระจายอํานาจในการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และตอบสนองความตองการของประชาชน 



โครงการขยายผลเพื่อนําตัวชี้วัดการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีระดับองคกรไปสูการปฏิบัต ิ   ส-2 

(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2546 : 7) นอกจากนี้ ไดมีการยกเลิกระเบียบสํานัก

นายกดังกลาวแลว และมีพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

พ.ศ.2546 ขึ้นมา และมีผลบังคับใชเม่ือวันที่ 9 ตุลาคม 2546 เพ่ือใหมีการบังคับใชแทน โดยใหมีแนว

คิดครอบคลุมการบริหารรัฐกิจแนวใหม เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลง วิถีทางและวัฒนธรรม การทํางาน

อยางจริงจัง ตลอดจนสรางแรงจูงใจ เพ่ือเสริมสรางการบริหาร กิจการบานเมืองที่ดี  
พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ จึงเปนเรื่องของการกําหนดขอบเขต แบบแผน วิธีปฏิบัติราชการ เพ่ือ

ใหการบริหารราชการบรรลุเปาหมาย โดยมีวัตถุประสงค คือ  
 
- การบริหารราชการที่มุงใหเกิด ประโยชนสุขแกประชาชน หรือประชาชนเปนศูนยกลาง 

(citizen centered)  
- เกิดผลสัมฤทธ์ิ ตอภารกิจของรัฐ 
- มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา ในเชิงภารกิจของรัฐ 
- ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติ เกินความจําเปน 
- มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอเหตุการณ 
- ประชาชนไดรับความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการ 
- มีการประเมินผล การปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ  

 
โดยคาดวา พระราชกฤษฎีกานี้ จะเปนการพลิกโฉม การบริหารราชการแผนดินที่สําคัญ ที่จะ

เกิดประโยชนทั้งภาคประชาชน และภาครัฐอยางแทจริง 
ดวยเหตุน้ี คงตองมีแนวทางในการปฏิบัติ ใหเปนจริง และวิธีการตรวจสอบตนเองวา มีการ

ดําเนินการตามเปาหมาย ของพระราชกฤษฎีกาหรือยัง ตัวชี้วัดที่สถาบันพระปกเกลารวมกับ สศช. จัด

ทําขึ้นมาจึงอาจใชไดในการตรวจสอบประเมินตนเอง วามีระดับการบริหารจัดการที่ดีอยางไร และมีการ

นําไปใชในหนวยงานและในการเรียนการสอนในหลายสถาบันแลว แตเปนไปเพียง 6 หลักการ ที่ทําไว

เดิม คือ หลักนิติธรรม คุณธรรม ความโปรงใส มีสวนรวม สํานึกรับผิดชอบ และคุมคา ดังน้ันเมื่อ 
สถานการณเปลี่ยนแปลงไป มีการใหความสําคัญกับ การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ซึ่งเดิมอาจเรียก

กันวา การบริหารจัดการที่ดี  ธรรมรัฐ หรือธรรมาภิบาล) ที่ มุ งเนนในเรื่องการบริหารรัฐกิจ 
แนวใหมมากขึ้น จึงไดมีการทบทวนตัวชี้วัด และจัดทําตัวชี้วัดเพิ่มเติม เพ่ือเผยแพรและใหความรูแก

หนวยงานที่เกี่ยวของ หนวยงานที่สนใจ และประชาชนทั่วไป 
การศึกษาครั้งน้ีจึงเปนการทบทวนตัวชี้วัดที่ มีอยูเดิม ซึ่งทีมวิจัยของสถาบันพระปกเกลา 

(2545)  ไดจัดทําไว ในโครงการวิจัยการศึกษาเพ่ือพัฒนาดัชนีวัดผล การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ที่ดี ที่ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ วามีความ

สอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 

เพียงไร ทั้งน้ีเพราะพระราชกฤษฎีกานี้ มุงเนนการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเปาหมาย 7 ประการดังกลาว

แลว 
เม่ือศึกษาแลวพบวา หลักการบริหารจัดการที่ดี 6 หลักการเดิม (นิติธรรม คุณธรรม โปรงใส 

สํานึกรับผิดชอบ มีสวนรวม และคุมคา)  สามารถนํามาใชได และบางหลักการมีเน้ือหากวางขวางกวา
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พระราชกฤษฎีกาฯ แตเพียง 6 หลักการนี้ ก็ยังไมครอบคลุมทุกประเด็นในพระราชกฤษฎีกาฯ  คณะวิจัย

จึงไดศึกษา และจัดทําตัวชี้วัดเพิ่มเติม  และพิจารณากระบวนการทํางานที่เอื้อใหเกิดการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี หรือเปนกระบวนการของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวย อันกอใหเกิดผลผลิต ผลลัพธ 

และผลกระทบ ที่เปนที่พึงประสงค การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เปนทั้งกระบวนการ และเปาหมาย

สําคัญ โดยเมื่อมีการดําเนินการตามนี้แลว เชื่อวาประชาชน จะมีความพึงพอใจ ไดรับความเปนธรรม 

การดําเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อันจะกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและผล

สัมฤทธ์ิตามภารกิจของรัฐในที่สุด 
ดังน้ันเมื่อพิจารณาทั้งหลักการบริหารจัดการที่ดี หรือธรรมาภิบาล ประกอบดวยพระราช

กฤษฎีกา แลวจึงเห็นวา หลักการที่สําคัญที่ควรเพิ่มเขามา เพ่ือใหครอบคลุม เรื่องการบริหารจัดการที่ดี 

ในภาพกวางที่เปนทั้ง ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบ คือหลักการบริหาร 
รัฐกิจแนวใหม (new public management) ซึ่งนอกเหนือจากหลักการเดิม ที่มีการจัดทําตัวชี้วัดเรียบรอย

แลวยังมีหลักการใหม ๆ ที่ควรเพิ่มเติมก็คือ  
1. หลักการจัดการทรัพยากรมนุษย ซึ่งเปนเรื่องที่มีผูใหความสําคัญมาก ที่เปนการประกัน 

คุณภาพการทํางาน เปนการดําเนินการอยางมีกลยุทธ ในการเชื่อมโยงการจัดการงานบุคคลใหบรรลุ

เปาหมายขององคกร 
2. หลักการบริหารแนวใหม เปนการรวมกลุมแนวคิด และการปฏิบัติ ที่เปนหลักการที่ดําเนิน

การในแบบเอกชนและธุรกิจ ในภาคราชการ เปนการใหความสําคัญกับประชาชน ผูรับบริการ ใหความ

สําคัญ และคุณคากับประชาชน 
3. หลักการเปนองคกรแหงการเรียนรู เน่ืองจากหนวยงานราชการตองปรับตัวใหเปนพลวัตร มี

นวัตกรรมทางความคิด มีการจัดการความรู เรียนรูจากภายในและภายนอก มองการเปลี่ยนแปลงเปน

โอกาส ที่จะพัฒนา มีการสรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรู มีการจัดการความรู และปรับความรูใหเกิด

ประโยชนตอองคกร เปนเรื่องที่ขาราชการตองเพ่ิมพูนความสามารถ ของตนเอง โดยการสรางผลงานที่

พวกเขาออกแบบไว แตละคนจะเรียนรูอยางตอเนือง 
4. หลักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนวิธีการที่สรางสรรค เอื้อตอการเรียนรูอยาง 

ตอเนื่อง โดยการเขาถึงขอมูลขาวสาร การเรียนรู และการสนับสนุน ซึ่งรวมระบบการมีคอมพิวเตอร และ

การสื่อสาร ทําใหมนุษยทํางานที่สรางสรรคได เปนการศึกษาการพัฒนาและใชเทคโนโลยีเพ่ือจัดการกับ

ขอมูล และชวยในการติดตอส่ือสาร  หลังจากนั้นไดมีการจัดทําตัวชี้วัดตาม หลักการสําคัญ ทั้ง 10 

หลักการ โดยแตละหลักการจะมีองคประกอบยอย อีกสวนหนึ่ง แลวในองคประกอบยอยจะมี ประเด็น

สําคัญในองคประกอบยอย และขอคําถาม ที่จะนําไปอธิบายตัวชี้วัดได รายละเอียดตัวชี้วัด ทั้ง 10  
หลักการ สรุปไดดังน้ี  

ตัวชี้วัดหลักการตาง ๆ  
 
 1 หลักนิตธิรรม ประกอบดวย  7 องคประกอบ  ดังน้ี  
      . 1) การคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
        2) ความชอบดวยกฎหมายทางเนื้อหา 
         3) ความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ 
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        4) หลักไมมีความผิด ไมมีโทษ โดยไมมีกฎหมาย 
        5) การแบงแยกอํานาจ 
        6) ความอิสระของผูพิพากษา 
        7) หลักความผูกพันดวยกฎหมาย 

 2 หลักคุณธรรม ประกอบดวย  4 องคประกอบ  ดังน้ี 
        1) ปลอดจากการทุจริต 
        2) ปลอดจากการทําผิดวินัย 
        3) ปลอดจากการทําผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยม จรรยาวิชาชีพ 

       4) ความเปนกลางของผูบริหาร 

 3 หลักความโปรงใส ประกอบดวย  4 องคประกอบ  ดังน้ี 
        1) ดานโครงสราง 
        2) ดานการใหโทษ 
        3) ดานการใหคุณ 
        4) ดานการเปดเผยมีสวนรวม 

 4 หลักการมีสวนรวม ประกอบดวย  4 องคประกอบ  ดังน้ี 
        1) การรับฟงความคิดเห็น 
        2) การใหขอมูล 
        3) การรวมตัดสินใจ 
           4) การพัฒนาศักยภาพในการมีสวนรวม 

 5 หลักการสํานึกแหงความรับผิดชอบ ประกอบดวย  6 องคประกอบ  ดังน้ี 
        1) การบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ 
        2) การมีเปาหมายที่ชัดเจน 
        3) การมีการสรางความเปนเจาของรวมกัน 
        4) การมีระบบติดตามประเมินผล 
        5) การจัดการกับผูไมมีผลงาน 
        6) การมีแผนสํารอง 
 6 หลักความคุมคา ประกอบดวย  3 องคประกอบ  ดังน้ี 
        1) การใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด 
        2) การประหยัด 
        3) มีศักยภาพในการแขงขัน 

 7 หลักการจัดการทรัพยากรมนุษย ประกอบดวย  10 องคประกอบ  ดังนี้ 
        1) การจัดการอยางบูรณาการ 
        2) การติดตอส่ือสารในองคกร 
        3) บริหารปฏิบัติงานอยางคุมคา 
        4) สรางสรรคและสรางเสริม 
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       5) มีการเชื่อมโยงในการทํางาน 
       6) มีการพัฒนาสามารถ 
       7) มีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
       8) มีระบบคัดเลือกและเลิกจางที่เปนธรรม 
       9) สรางความไววางใจในองคกร 
         10) มีความผูกพันองคกร 

8  หลักการเปนองคกรแหงการเรียนรู ประกอบดวย  7 องคประกอบ  ดังน้ี 
        1) การปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอม  
         2) การพัฒนาการเรียนรู  
           3) การใชผลของการเรียนรู  

       4) การเสริมสรางความสามารถ  
         5) การจัดการความรู  
             6) การมีเครื่องมือและเทคโนโลยี   
             7) มีการสรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรู  

9 หลักการบริหารจัดการ ประกอบดวย  8 องคประกอบ  ดังน้ี 
       1) มีการวางแผนภูมิการทํางานและทบทวนภารกิจ 
       2) สํารวจความสนใจ/ศึกษาความตองการของประชาชน 
       3) มีกลยุทธในการบริหาร 
       4) การบริหารแบบมีสวนรวม 
       5) ศึกษาวิจัยสถาบัน 
       6) คาดคะเนความเสี่ยง และ (บริหารความขัดแยง) 

      7) การกระจายอาํนาจบริหาร 
      8) บริการประชาชน-ไมใชกํากับ 

 10 หลักการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบดวย  4 องคประกอบ  ดังน้ี 
       1) การที่องคกรมีการจัดการชุดขอมูล 
       2) องคกรมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใชจริง 
       3) องคกรมีการพัฒนาระบบเครือขายสารสนเทศ 

      4) มีการสรางความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางภายในและระหวางองคกรอื่นๆดวยกัน 
 
เม่ือไดองคประกอบยอย คณะวิจัยไดจัดทําเครื่องมือที่จะนําไปทดสอบ เพ่ือใหไดมาตรวัดระดับ

การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เม่ือไดเครื่องมือแลว จึงทําการทดสอบเครื่องมือกับสถาบันพระปกเกลา 

เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของคําถามและเครื่องมือ เม่ือทดสอบและปรับปรุงแกไขเครื่องมือแลวจึงนํา

ไปใหความรูกับหนวยงานตัวอยาง ที่เลือกมาจากหนวยงานตาง ๆ ที่ตรงกับความตองการของผูศึกษา 
โดยหนวยงานเดิมที่เคยทําการทดสอบ ในระยะแรกคือ สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองลําปาง 

เปนตัวแทนของกลุม ความมั่นคง ซึ่งควบคูไปกับ สถานีตํารวจอําเภอหาดใหญ  
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นอกจากนี้ยังมีหนวยงานใหม คือ หนวยงานที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจ ที่เปนหนวยงานขนาดใหญ 

คือกรมศุลกากร และหนวยงานขนาดเล็กคือ สํานักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี สวนหนวยงานดานบริการ

ที่นําตัวชี้วัดไปทดสอบคือ สํานักงานที่ดินจังหวัดขอนแกนและสํานักงานพัฒนาขาราชการพลเรือน 

จังหวัดนนทบุรี โดยหนวยงานทดสอบนี้มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑที่กําหนดคือสมัครใจเขารวมและผู

บริหารของหนวยงานเห็นความสําคัญของการทดสอบตัวชี้วัดนี้ 
การศึกษาครั้งน้ีมีระยะเวลาการศึกษาระหวางเดือนกุมภาพันธ 2547 ถึง มิถุนายน 2548 รวม

เวลา 16 เดือน มีการรวบรวมขอมูลตามหลักสถิติ โดยกลุมตัวอยางมี 3 กลุม คือ  ประชาชนผูรับบริการ 

เจาหนาที่ของหนวยงาน และผูบริหารหนวยงาน โดยมีการสุมประชาชนและเจาหนาที่โดยใชสูตรของการ

ไดจํานวนตัวอยางของ Taro yamane หลังจากนั้นทําการรวบรวมขอมูลโดยการสุมตัวอยางอยางงายในทุก
หนวยงาน ยกเวนกรมศุลกากรซึ่งเปนหนวยงานใหม ใชเฉพาะตัวอยางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และสุม

ตัวอยางดวยวิธีผสมผสาน (Multistage sampling) โดยสุมแบบขั้นภูมิ และแบบงาย (Stratified random 
sampling)  

 
สรุปผลการศึกษา 
จากการทบทวนตัวชี้วัดและจัดทําตัวชี้วัดเพิ่มเติมพรอมทั้งนําไปทดสอบกับ 6 หนวยงานปรากฏ

ผลดังน้ี 
ตัวชี้วัดทั้ ง 10 หลักเรียกวา “ทศธรรม” (10 Principles of good governance) จัดเปนความ

พยายามที่จะวัดส่ิงที่วัดยากหรือวัดไมได ทําใหอยางนอยมีหลักเกณฑในการศึกษาและวัดการปฏิบัติงาน

จัดเปน Good Governance Balance Score Card ที่ประกอบไปดวยหลัก “ทศธรรม” หรือหลักการสําคัญ 

10 ประการ ซึ่งผลจากการวัดครั้งแรกจะทําใหไดขอมูลพื้นฐาน (baseline data) ที่สามารถจัดเก็บไวเพ่ือ
ไปวัด วิเคราะห เปรียบเทียบ (benchmarking) กับหนวยงานลักษณะเดี่ยวกัน หรือไวไปทําการปรับปรุง

การทํางาน เม่ือถึงเวลาหนึ่งทําการวัดใหมแลวนํามาวัดตัวเองอีกครั้ง 
จากการศึกษาพบวา หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 10 หลักการ “ทศธรรม” สามารถนํา

ไปใชไดกับหนวยงานของรัฐอยางเหมาะสมไดในระดับหนึ่ง สามารถเปนตัวชี้วัดกลางที่ผูใชสามารถนําไป

ใชประยุกตใชไดตอไป  โดยหลักการ 10 หลักมีองคประกอบทั้งหมด 57 องคประกอบ มีหลักยอย 170 

หลักการยอย มีคําถาม 457 ขอ โดยแบงเปนคําถามในสวนกลางของหนวยงาน  83 ขอ คําถามเจาหนา

ที่ 318 ขอ และคําถามผูใชบริการ 56 ขอ 
 
ในการวิเคราะหคะแนนผูวิจัยไดจัดลําดับคะแนนออกเปน 5 กลุม และแบงการแปลผลดังน้ี 
 0.00 – 0.20 นอยทีสุด  0.21 – 0.40 นอย 
 0.41 – 0.60 ปานกลาง  0.61 – 0.80 มาก 
 0.81 – 1.00 มากที่สุด 
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ผลการวิเคราะหขอมูลโดยภาพรวมทั้ง 6 หนวยงานพบวา ผลการทดสอบจากคาเฉลี่ยของหนวย

งานทั้ง 6 หนวยงานมีระดับนิติธรรมและการเปนองคกรแหงการเรียนรูสูงมากที่สุด (ระดับมากหรือ

0.71) ทั้งน้ีเพราะหนวยงานที่ทดสอบของหนวยงานมีระดับของการใชเทคโนโลยีสูงและเปนหนวยงาน

ตัวอยางในการดําเนินการดานดังกลาว เชน สํานักงานพัฒนาขาราชการพลเรือน)  มีคะแนนในหลัก

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และคุณธรรมในระดับมากเชนกัน 

(0.67, 0.65 และ 0.65 ตามลําดับ)  
สวนหลักการที่มีคะแนนในระดับปานกลางคือ คุมคา (0.59)  การมีสวนรวม (0.55) และ

ความโปรงใส 0.46) ซึ่งหลักความโปรงใสไดจัดเปนหลักการที่มีคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุดในทั้ง 10 หลัก

การ เม่ือศึกษาในรายละเอียดพบวา หลักการที่มีคะแนนรายหลักการยอยต่ําที่สุดคือ หลักความโปรงใส 

ในสวนขององคประกอบดานการใหคุณ (0.40) การเปดเผยขอมูล (0.41) การใหโทษ (0.48) สวน

หลักการสํานึกรับผิดชอบ มีคะแนนนอย ในองคประกอบของการมีแผนสํารอง ซึ่งมีคะแนนในระดับนอย 

(0.36) และหลักการบริหารในองคประกอบของการกระจายอํานาจมีคะแนนเฉลี่ยในระดับปานกลาง 

(0.48)  และหลักการมีสวนรวมในสวนของการใหขอมูลขาวสาร (0.44) และใหประชาชนมีสวนรวมใน

การตัดสินใจ (0.48)   
แสดงใหเห็นโดยภาพรวมวา หนวยงานทั้ง 6 โดยภาพรวมแลวมีการใชหลักนิติธรรม หลัก 

คุณธรรม มีสํานึกรับผิดชอบ มีการบริหารแนวใหม มีการพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู มี

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในระดับที่นาพอใจ แต

ประเด็นที่ควรพิจารณาคือ การกระจายโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการรับรูขอมูลขาวสาร 

การใหมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบตอประชาชน ในสวนของความโปรงใส ประเด็น

การใหคุณตอผูทําความดี และลงโทษผูกระทําผิดยังคงเปนปญหาหลักเชนเดียวกับการเปดเผยขอมูล

สาธารณะใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 มาตรา 58 ที่ระบุให

บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูลขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยงานราชการ เวนแตการ

เปดเผยขอมูลจะกระทบตอความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน  ตลอดจนการที่หนวยงาน

ราชการมักไมคอยมีแผนสํารอง หรือมีแตไมคอยทราบกันอยางแพรหลาย ทําใหเมือเกิดเหตุฉุกเฉิน ก็ไม

สามารถนําออกมาใชไดทัน อีกทั้งผูที่ไมมีผลงานหรือทํางานไมมีประสิทธิภาพก็ไมไดรับการจัดการแกไข 

ใหมีการปรับปรุงตัวเอง  แตอยางไรก็ดีผลการทดสอบนี้ไมไดอธิบายภาพรวมของระบบราชการของ

ประเทศ เพราะเปนการทดสอบตัวชี้วัดเฉพาะ 6 หนวยงานเทานั้น 

อนึ่งในการสรางองคกรแหงการเรียนรูพบอีกวา ยังมีการใชเทคโนโลยีไมมากเทาที่ควร ทั้งน้ีดวย

ปจจัยประกอบหลายประการ อาทิ งบประมาณมีจํากัด บุคลากรที่ยังไมมีความรูความสามารถ ในสวน

ของการบนริหารพบวา ถึงแมรัฐบาลจะมีความพยายามใหกระจายอํานาจในการทํางาน ใหมีการบริหาร

งานแบบมีสวนรวมมากขึ้น แตอาจเปนเพราะเรื่องใหม ทําใหยังไมสามารถดําเนินการไดเต็มที่ 
นอกจากการวัดผลเปนภาพรวม ยังทําการทดสอบตัวชี้วัด และแสดงผลเปนรายหนวยงาน ซึ่งผล

การทดสอบ สะทอนความเปนจริงระดับหนึ่งและเนื่องจากตัวชี้วัดเปน ตัวชี้วัดกลาง ทําใหเม่ือทดสอบกับ 

บางหนวยงานคะแนนเฉลี่ยในบางหลักการ จะมีนอย เพราะ ดวยบริบทของหนวยงานมิไดมีการดําเนิน

งานในสวนนี้มากนักหรือ ไมมีเลย ผลจึงพบวา สํานักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมีบริบทหนวยงาน

ตางจากหนวยงานอื่นมาก จึงมีคะแนนบางหลักการนอย ดังน้ันเมื่อจะนําตัวชี้วัดไปใช จึงตองปรับให

เหมาะสม เชนเดียวกับหนวยงานอื่น ๆ  นอกจากนั้นในแตละหนวยงานอาจจะมีนํ้าหนักของแตละองค
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ประกอบหลักแตกตางกันไป แลวแตเน้ืองานและบทบาทหนาที่ซึ่งหนวยงานที่จะนําตัวชี้วัดเอาไปใชตอจะ

ตองนําไปปรับใหเหมาะสมตอไป 
นอกเหนือจากการวัดโดยยึดหลัก “ทศธรรม” แลว คณะวิจัยยังแปลงตัวชี้วัดของหลักทศธรรมนี้ 

ใหเขากับเปาหมายของพระราชกฤษฎีกาฯ และพบวา มีระดับของการบรรลุตามเปาหมาย 7 ประการ ใน

ระดับมากทั้งส้ิน (คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 0.62 ถึง 0.69) โดยใกลเคียงกันในทุกหลักการ หลักการที่ได

คะแนนสูงสุด (0.69) คือ การปฏิบัติงานไดผลคุมคา และเกิดประโยชนสุขของประชาชน (0.68) ขณะ

ที่หลักการที่มีคะแนนต่ําสุดคือ ประชาชนไดรับความสะดวก (0.62) 
อนึ่งการทดสอบตามเปาหมายของพระราชกฤษฎีกานี้ เปาหมายหนึ่ง ๆ จะประกอบไปดวยหลัก

การตาม “ทศธรรม” หลายหลักการแตอาจไมครบหรือครบองคประกอบยอย ในหลักการนั้น ๆ  ขึ้นกับ

รายละเอียดของเปาหมาย ขอนั้นตามพระราชกฤษฎีกา อยางไรก็ดี การวัดออกมาเชิงเปาหมายของพระ

ราชกฤษฎีกา ชวยเสริมใหหนวยงานเห็นวา หนวยงานของตนไดมีการดําเนินการไปแลวมากนอยเพียง

ใด ยังมีจุดออนในเรื่องใด โดยตัวชี้วัดทั้งหมดนี้ จัดทําเพื่อเปาหมายของการประเมินตนเองทั้งส้ิน และ

เพ่ือใหเปนการตรวจสอบความถูกตองของผลที่ไดจากการศึกษา และวิเคราะห ควรทําการศึกษาเพิ่มเติม 

โดยเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ ควบคูไปดวย ตลอดจน ใหผูที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวม ในการชวยกัน

วิเคราะห วิจารณผล เพ่ือการปรับปรุงใหดีขึ้นตอไป นอกจากนี้ตัวชี้วัดนี้เปนตัวชี้วัด ที่พยายามสรางเพื่อ

เทียบเคียงสถานการณจริง เปนการมองภาพกวางทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ เปนการพิจารณาในภาพ

รวมไมเจาะจง ผลที่ไดเปนคาประมาณเทานั้น และเปนการสุมมุมมองของประชาชนและเจาหนาที่ซึ่งมุม

มองอาจจะไมตรงกับการปฏิบัติจริง ผูที่จะวิเคราะห สรุปจึงตองระวังในกรณีน้ีดวย แตมุมมองก็เปน

เครื่องมือหรือกระจกสะทอนหนวยงานของที่ประชาชนหรือเจาหนาที่อื่นมองไดในระดับหนึ่ง ผลการ

ทดสอบครั้งน้ีจึงไมควรนําไปตัวเลขคาตาง ๆ ไปอางอิง  
 

จุดเดนของตัวชี้วัด 
1.  งานวิจัยนี้ เปนการวิจัยแบบมองภาพรวมอยางครบวงจร  สามารถวัดทั้งปจจัยนําเขา 

กระบวนการ  ผลผลิต  ผลลัพธ และผลกระทบขององคกรได มิไดคํานึงเฉพาะแกนแทของพระราช

กฤษฎีกาที่เนนความคุมคา ความมีประสิทธิภาพของการทํางานและผลสัมฤทธ์ิเทานั้น แตเนนการสราง

การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเปนองครวม การคํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของดังกลาว ทําใหหนวยงานที่จะ

พัฒนาตนเองใหเปนองคกรสมัยใหมสามารถมีแนวปฏิบัติไดจริง 
2.  ตัวชี้วัดและขอคําถาม  สามารถสะทอนถึงลักษณะที่แทจริงขององคกรไดในระดับหนึ่ง คือ 

หนวยงานของรัฐโดยทั่วไปจะเนนเรื่องกฎระเบียบ  และสนองนโยบายของรัฐบาลใหเปนองคกรแหงการ

เรียนรู นอกจากนี้ทําใหทราบวา หนวยงานตางๆ ยังขาดแคลนวัตถุและอุปกรณและเทคโนโลยีที่จะชวย

ในการพัฒนาตนเองใหเปนองคกรแหงการเรียนรู และใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
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การปรับปรุงตัวชี้วัด 
ถึงแมตัวชี้วัดนี้จะมีความเหมาะสมระดับหนึ่งและสามารถสะทอนความเปนจริงของหนวยงาน

ตางๆ ได แตเปนการสะทอนในภาพกวางที่พยายามเทียบเคียงความเปนจริงดังกลาวแลว แตเครื่องมือนี้

จัดทําขึ้นครั้งแรกในโครงการวิจัย “การศึกษาเพ่ือพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่
ดี” ของสถาบันพระปกเกลาซึ่งเปน โครงการภายใตการสนับสนุนของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ระหวาง พ.ศ.2545-2546 จึงมี 6 หลัก และปรับปรุงเปนหลักทศธรรม 

(10 หลักการ) ซึ่งมีคําถามที่จะสามารถอธิบายความเปนไปตามหลักการตางๆ มากมายรวมทั้งส้ิน

หลายรอยขอ ซึ่งทําใหมากจนผูตอบไมสบายใจที่จะใหขอมูล  ดังน้ีเพ่ือใหงายตอการใชงาน จึงควรมีการ

ปรับปรุงตัวชี้วัดใหสามารถวัดไดครอบคลุม แตมีจํานวนขอนอยลง ซึ่งส่ิงน้ีจะเกิดขึ้นได ตองมีการทบ

ทวนตัวชี้วัดและมีการทดสอบ ทดลองตอไปเรื่อยๆ เก็บขอมูลไปเรื่อยๆ จนแนใจวาสามารถวัดไดใกล

เคียงและสามารถลดจํานวนขอคําถามลงได แตสะทอนความเปนจริง 
นอกจากนี้ หนวยงานที่จะนําไปใชสามารถเลือกตัวชี้วัดและจัดทําตัวชี้วัดเพิ่มเติมของตนเองให

เหมาะสม และใชถอยคําที่เหมาะสมกับบริบทของหนวยงานตน เปนการปรับปรุงตัวชี้วัดเพื่อใชงาน

เฉพาะ ทั้งน้ีเพราะเปาหมายสําคัญของการจัดทําตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง มิใชเพ่ือการ

ชี้ผิดถูกหรือใหคุณใหโทษแตอยางใด และเปนการรวมกันหาแนวทางสรางสรรควิธีการที่จะชวยใหหนวย

งานราชการมีเครื่องมือพื้นฐานที่จะนําไปใชตอไป           
 
ขอเสนอแนะ 
เน่ืองจากการจัดทําดัชนีตัวชี้วัดการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี น้ีเปนไปเพื่อทบทวนตัวชี้วัดที่มี

อยูเดิม ใหความรูผูสนใจและเผยแพรไปยังหนวยงานตางๆ  เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของการจัดทําตัวชี้วัด 

คณะวิจัยจึงมีขอเสนอแนะในการนําตัวชี้วัดไปใชเพ่ือปรับปรุงพัฒนาตัวชี้วัดและการนําไปใชเชิงนโยบาย

และการบริหารจัดการดังน้ี 
 
1. การนําตัวชี้วัดไปใชงาน 
ผลจากการทดสอบตัวชี้วัด มีขอควรคํานึง และเสนอแนะดังน้ี 
1.1 แนวคิดในการศึกษา   
เน่ืองจากการวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยมีมุมมองในหลายๆ ดาน หลายๆ ประเด็น เพ่ือพัฒนาตัวชี้วัด

การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีไปสูการปฏิบัติในระดับองคกรอยางมีประสิทธิภาพ แตมีบางประเด็นที่ผู

วิจัยมีมุมมองจากภายในองคกรเปนหลักดวยแลว เห็นถึงประโยชนของการพัฒนาตัวชี้วัดที่จะใชภายใน

องคกรเอง อาทิหลักสํานึกรับผิดชอบ ดังน้ันหากจะใหครอบคลุมจึง ควรมองอีกมุมหน่ึง คือ การ

พิจารณาจากภายนอกองคกรดวย เปนการมองรอบดาน อาทิ รวมกรอบกฎหมาย กรอบของการ 
ตรวจสอบเขาดวยกัน 

1.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
เน่ืองจากการศึกษาครั้งน้ี จัดทําตัวชี้วัดในภาพรวม และทดสอบกับกลุมตัวอยางบางกลุมอาจไม

เหมาะสมกับคําถาม เชน ลักษณะงานของผูตอบแบบสอบถาม หนวยงานที่มีลักษณะตาง ๆ กัน ทําใหไม

ตรงกับคําถามในแบบสอบถาม ทําใหผูตอบแบบสอบถามไมเขาใจในคําถามนั้นๆ 
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นอกจากนี้ ในการเก็บขอมูล ยังมีขอบกพรอง คือบุคลากรที่ไปสัมภาษณกลุมตัวอยางอาจจะ ยัง

ไมเขาใจเนื้อหาสาระในแบบสอบถามที่ชัดเจน ดังน้ันกอนการเก็บขอมูล จะตองมีการฝกอบรมบุคลากร

ใหเกิดความเขาใจเนื้อหาสาระในแบบสอบถามหรือมีคูมือของการถามและใชแบบสอบถามเพื่อใหกลุม

ตัวอยางมีความเขาใจในแบบสอบถามในทิศทางเดียวกัน 
1.3 ชวงเวลาที่ทําการศึกษา(การเก็บขอมูล) 
ชวงเวลาที่ตางกัน จะสงผลตอผลการศึกษาที่ตางกัน เชน การพิจารณาความดีความชอบ ตัว

อยางเชน การพิจารณาความดีความชอบของหนวยงานตํารวจ จากการใหขอมูลของผูแทน ของหนวย

งานตํารวจ ที่นําตัวชี้วัดไปทดสอบ พบวาปจจุบันแบงเปน 2 ระยะ คือ เดือนเมษายน และเดือนตุลาคม  

หากมีการสอบถามในชวงเดือนเมษายน ซึ่งการพิจารณาและโยกยายจะมีนอยกวาเดือนตุลาคมและ

หนวยงานจะมีการสํารองงบประมาณไว ผูที่ยังไมไดรับการพิจารณา ชวงนี้จะมีความไมพอใจและให 
ขอมูลอีกอยาง ดวยเหตุน้ีผลการวิจัยจึงสะทอนเฉพาะชวงเวลานั้น ๆ เทานั้นอาจมีความคลาดเคลื่อนจาก

หลักการพิจารณาความดีความชอบของหนวยงาน หากจะทําการศึกษาควรศึกษาในชวงเวลาที่มีความ

เหมาะสมกับหลักการที่ตองการศึกษาหรือตองระวังผลกระทบจากปจจัยภายนอกอื่นๆ 
1.4 เกณฑการวัดผล 

 ในการวัดผลหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ผลการวัดผลของแตละองคกรที่ไดมีความแตก

ตางกันหรือไมไดตามที่องคกรนั้นคาดหวังไว เน่ืองจากผลการศึกษาขึ้นอยูกับบริบทขององคกร หากจะ

นําตัวชี้วัดไปใชและทําการเปรียบเทียบกับองคกรอื่นควรเปรียบเทียบองคกรในระดับเดียวกัน คือ มี

ขนาด บุคลากร และงบประมาณที่ใกลเคียงกัน เชน กรมศุลกากรควรเปรียบเทียบกับกรมสรรพากร  

เปนตน และนอกจากนี้ในการใชตัวชี้วัด ควรเปรียบเทียบผลงานองคกรของตนในระหวางป หรือ 
เปรียบเทียบผลจากปปจจุบันกับปกอนหนาเพื่อใหเห็นความกาวหนานอกจากนั้นอาจมีการตั้งเปาหรือ

เกณฑเปนระยะเวลาวาจะใหถึงระดับพึงพอใจสูงสุดหรือเห็นดวยสูงสุดในเวลากี่ป 
1.5 การปรับตัวชี้วัดไปใชเปนระยะ 

 ตัวชี้วัดบางตัวจะเหมาะสมกับชวงเวลาที่ตางกัน  ดังน้ันหนวยงานที่จะนําตัวชี้วัดไปใชอาจมีตัวชี้

วัดกลางที่วัดทุกระยะ เพราะเปนมาตรฐานที่ทุกหนวยงานตองมีและบางตัวชี้วัดในระยะเวลา 3 ปขาง

หนาและบางตัวชี้วัดสําหรับอนาคตใน 5-10 ปตอไป แตละหนวยงานจึงควรใชกระบวนการมีสวนรวม

เพ่ือกําหนดทิศทางเปาหมายระยะเวลาของหนวยงานนนั้นๆ เปนหลัก 
1.6 วัตถุประสงคของงานวิจัย 
วัตถุประสงคในการศึกษาครั้งน้ี คือ เพ่ือพัฒนาตัวชี้วัดการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีไปสูการ

ปฏิบัติในทุกๆ องคกรของภาครัฐ ดังน้ันผลการศึกษาในครั้งน้ีจึงเปนตัววัดกลาง หากจะนําตัวชี้วัดไปใช

กับองคกร ใชถอยคําใหเหมาะสมกับองกรแตละองคกรจะตองมีการคัดเลือกขอคําถามที่เหมาะสมกับ

บริบทขององคกรและทั้งน้ีเน่ืองจากบริบทของแตละองคกรแตกตางกันจึงควรใหความสําคัญกับหลักการ

แตละขอตางกัน โดยใหนํ้าหนักตางกันไปตามความสําคัญของหลักการตางๆ ที่สอดคลองกับบริบทของ

องคกร อาทิหนวยงานดานเศรษฐกิจควรใหความสําคัญกับหลักความคุมคามากกวาหลักการอื่นๆ ขณะ

ที่หนวยงานดานความมั่นคงควรใหความสําคัญกับหลักนิติธรรมและจริยธรรมมากกวาหลักการอื่นๆ  
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1.7 การสุมตัวอยาง 
ในการนําตัวชี้วัดไปใชน้ันส่ิงสําคัญคือ การศึกษากอนวาใครคือ กลุมเปาหมายที่สําคัญที่จะไป

เก็บขอมูล และมีจํานวนเทาใด จะตองสุมตัวอยางหรือไมกรณีที่มีจํานวนมาก จะสุมโดยวิธีใด ซึ่งควรใช

การสุมตามความนาจะเปนตามหลักสถิติ (probability sampling) ซึ่งจะทําใหผลที่ไดจะเปนตัวแทนของ

ประชากร (population) ไดจริง วิธีการสุมจะมีหลายวิธี ตลอดจนการใชคาความคาดเคลื่อนในระดับที่

เหมาะสม 
1.8 การวิเคราะหขอมูลและการแปลผล 
ในการวิเคราะหผลจากการใชตัวชี้วัดจําเปนตองมีผูทีความรูในเรื่องของการคํานวณ รูหลักสถิติ

พอสมควร เพราะการใชสูตรคํานวณ ใชการถวงน้ําหนัก ในการนําไปใชงานจึงจําเปนตองมีการฝกอบรม

ผูใชงาน ตลอดจนการแปลผล 
 
 
2. การนําไปใชทางนโยบาย 
เน่ืองจากแนวคิดการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีกําลังเปนส่ิงที่ประเทศตางๆ ในโลกใหความ

สําคัญ รัฐบาลยังกําหนดเปนนโยบายหลักในการบริหารประเทศ เพ่ือใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ

มาตรา 75 ที่ตองจัดระบบราชการและงานของภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือสนองความตองการของ

ประชาชน จึงมีการออกพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 

2546  ตัวชี้วัดนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหหนวยงานของรัฐและฝายตางๆ สามารถมีแนวทางในการปรับตัวเองให

บรรลุเปาหมายของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเปนสําคัญโดยเปนพื้นฐานของการเปนประชาธิปไตย 

อันจะทําใหเกิดความเปนธรรมในสังคม เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน เกิดประโยชน

สุขแกประชาชนโดยถวนหนา ดังน้ันเพื่อใหแนวคิดของการพัฒนาตัวชี้วัดผลลัพธที่ตั้งไว จึงขอเสนอการ

นําไปใชทางนโยบายดังน้ี 
2.1 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ควรเสนอให 

รัฐบาลประกาศเปนนโยบายหลักในการใหหนวยงานราชการพิจารณาคัดเลือกตัวชี้วัด “ทศธรรม” ที่
พัฒนาขึ้นที่เหมาะสมกับหนวยงานของตนไปใชในหนวยงานของภาครัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ใหแพรหลาย มีการสงเสริมใหปรับปรุงตนเอง และใหรางวัลแกหนวยงานที่มีผลงานจากการพัฒนาตน

เองอันเปนที่ประจักษ นอกจากนี้ควรเสนอใหรัฐบาลสนับสนุนการประกาศเปนนโยบายในการเรียนการ

สอนในเรื่องนี้ทั้งในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและในหนวยงานของรัฐ พรอมสนับสนุนงบประมาณ

เพ่ือการนี้ 
2.2 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) เสนอใหรัฐบาล

จัดสรรงบประมาณใหเพียงพอในการดําเนินการของหนวยงานเพื่อการนําตัวชี้วัดไปใชและพัฒนาตนเอง

ใหบรรลุเปาหมายของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
2.3 ประกาศใหเปนนโยบายหลักในการสนับสนุนการทําความดีความชอบของหนวยงานอัน

เน่ืองมากจากการนําหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีไปใช 
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3.การนําไปใชในการบริหารจัดการ 
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของการสรางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและการนําตัวชี้วัดไปใชให

เกิดผล ควรมีการพิจารณาปรับปรุงการบริหารจัดการดังตอไปนี้ 
1. เพ่ือใหมีการใชตัวชี้วัดที่ไดจัดทําขึ้นนี้ใหแพรหลาย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ(สศช.) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.)และสํานัก

งานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน(ก.พ.) และสถาบันพระปกเกลา ควรรวมมือกันดําเนินการดังน้ี 
1.1 การใหความรู 
1.1.1 รวมกับสถาบันการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบจัดทําหลักสูตร เพ่ือทําการเรียนการ

สอนแก นักเรียน นิสิต นักศึกษาและเจาหนาที่ของรัฐ ใหความรูเรื่องของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

และการใชตัวชี้วัด สามารถนําตัวชี้วัดไปใชไดจริง 
1.1.2 จัดทําการฝกอบรม เผยแพรแนวคิดการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และการใชตัวชี้วัดเพื่อ

การปรับปรุงการทํางานอยางตอเนื่อง ในหนวยงานตางๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน ตลอดจนองคกรปก

ครองสวนทองถ่ิน 
1.1.3 จัดทําคูมือสําหรับการฝกอบรมและการเปนวิทยากรเพื่อใชตัวชี้วัดที่เขาใจงาย และแจกจาย

ใหแพรหลาย 
1.1.4 จัดใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  สํานักงานคณะกรรมการขา

ราชการพลเรือน (ก.พ.) ทําการฝกอบรมวิทยากรเรื่อง “การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี” ตามแนว “ทศ
ธรรม” และมีการนําไปใชงานจริง 

1.2 การประสานงานกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อทําการประชาสัมพันธแนวคิดตัวชี้วัด 

“ทศธรรม” ใหเปนจริง โดยใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)   

เปนหนวยงานหลักรวมกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  สํานักงานคณะ

กรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) 
1.3 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  ควรสงเสริมใหมีการใชตัวชี้วัด 

“ทศธรรม” น้ีเพ่ือการปรับปรุงตนเองของหนวยงาน เปนการสรางกระบวนการเรียนรูดวยตนเองและ

เรียนรูจากองคกรภายนอกถึงวิธีปฎิบัติที่เปนเลิศ (Bench Marking and Best practice) ซึ่งจะทําใหเกิดการ
พัฒนาตนเอง เพ่ือความพึงพอใจของเจาหนาที่ในหนวยงาน และประชาชนผูรับบริการ เพราะทั้งหมด

เปนไปดวยการสรางความตระหนักที่จะปรับปรุงตนเอง มิใชบังคับ เปนการประเมินตนเอง ซึ่งจะสราง

ความพึงพอใจกวาการประเมินโดยบุคคลที่สาม  
นอกจากนี้ ควรเผยแพรผลใหประชาชนผูรับบริการทราบ เพ่ือความรวมมือในการปรับปรุงการ

ทํางานตอไป และแจงใหประชาชนทราบ ถึงความพยายามของหนวยงานในการพยายามที่จะยกระดับ

การบริการสาธารณะดวยกระบวนการมีสวนรวม (People’s Audit) (สถาบันพระปกเกลา, 2547) 
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4. การศึกษาวิจัยตอไป 
เน่ืองจากงานวิจัยนี้จัดทําขึ้นโดยมีขอจํากัดดานงบประมาณและเวลาทําใหผลการศึกษาที่ไดอยู

บนพื้นฐานของการมีขอจํากัดดังกลาว ประกอบกับหนวยงานที่ทดสอบมีเพียง 6 หนวยงาน และมีบริบท

และลักษณะหนาที่รับผิดชอบที่ตางกันทําใหผลที่ไดสะทอนเฉพาะหนวยงานนั้นๆ เทานั้นไมสามารถนํา

ไปเปรียบเทียบหรืออธิบายประชากรที่เปนหนวยงานราชการของรัฐทั้งหมดได ดังน้ันหากจะศึกษาวิจัย

ตอไป ควรศึกษาโดยพิจารณาการทดสอบกับหนวยงานที่มีใกลเคียงและแตกตางกัน มีขนาดใกลเคียง

และตางกัน ตลอดจนศึกษาหนวยงานใหมากขึ้นหรือศึกษาทุกกรม ในกรณีตองการสะทอนภาพรวมของ

หนวยงานราชการไทยจริง  ซึ่งรัฐควรจัดสรรงบประมาณเพื่อการนี้ 
นอกจากนี้ควรมีการศึกษาในแนวคิดของหลักการตางๆ ที่มีอยูบนพื้นฐานของบริบทไทยใหมาก

ขึ้น ถึงแมงานวิจัยนี้ นักวิจัยพยายามปรับปรุงตัวชี้วัดและสรางตัวชี้วัดใหเหมาะสมกับบริบทไทยแลวก็

ตาม แตตัวชี้วัดบางตัวอาจสะทอนสิ่งที่ควรจะเปนในอนาคตมากกวาปจจุบัน เชน เรื่องการจัดการความ

เส่ียงหรือการจัดการความขัดแยงหรือการใชนักบริหารมืออาชีพ ทั้งน้ีเพราะหนวยงานราชการสวนมาก

ยังไมมีการดําเนินการดานนี้ 
ดังน้ัน จึงควรมีการศึกษาวิจัยในรายละเอียดอีกครั้งวาตัวชี้วัดใดควรจะใชเม่ือใด(ระยะส้ัน  

ระยะยาว)กับหนวยงานใด อนึ่งในการทําวิจัยตอไปควรมีการใชวิธีการศึกษาเรื่องคุณภาพประกอบไป

ดวยอาทิการสังเกต การสนทนากลุม การสัมมนาเชิงลึกเพ่ือไดขอมูลที่สามารถอธิบายผลที่ไดใหชัดเจน

ขึ้น 
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Project to implement good governance indicators in organizations 
 

Executive Summary 
 

 
The Constitution of the Kingdom of Thailand 1997 significantly states the encouragement and 
protection of liberties of citizens to be incorporated into political work. In addition, structural 
development and administrative efficiency that comply with democratic ideas are also the gist in 
the Constitution to reform the Thai government and the politics of the Kingdom. Article 75 
paragraph 1 regulates, “ The State shall ensure the compliance with the law, protect the rights 
and liberties of a person, provide efficient administration of justice and serve justice to the 
people expediently and equally and organize an efficient system of public administration and 
other state affairs to meet people’s demand”. The regulation clearly stresses the government 
should be the champion of people’s rights.  
 
It has been brought to the intention of the government to reform the government systems by 
applying the priority to the good management known as “ good governance “ consisting of 
various factors for efficiency that will lead to “ organization effectiveness “ for the society to have 
“ sustainable happiness “. Hoping that good management will eventuate abovementioned 
results, global organizations and states have been cognizant of good management methods and 
applied them in the organization’s and country’s developments. Thailand in the era of 
globalization is no exception in that sustainable development is a commitment to achieve.  
 
In 1999, the government further issued a statement that addressed the principle of state 
administration and good society. Government officials are expected to carry on the principle and 
apply it at work. A third impartial party then evaluates the performance based on a series of 
measuring indicators. King Prajadhipok’s Institute was asked by the Office of the National 
Economic and Social Development of Thailand to devise appropriate Indicators, which can also 
be applied to various sectors, to appraise the performance of organizations. The indicators were 
completed and officially effective in October 2002.  
 
According to Article 3/1 of the Government Administration Regulations Act (No.5) BE 2545 
[2002], it states that the government should supply sustainable happiness to the citizens and be 
effective in governing. The government should also scale down the administrative structure, 
eliminate the unnecessary operations, and distribute adequate authority as well as resources to 



โครงการขยายผลเพื่อนําตัวชี้วัดการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีระดับองคกรไปสูการปฏิบัต ิ   ส-15 

local institutions. (Office of the Public Sector Government Development Commission , 2003:7)  
In addition, the regulation of the Office of Prime Minister on Good Governance was abolished 
and replaced by the Royal Decree 2003. This Royal Decree specifically presents the limitation 
of regions, structures, and procedures to accomplish government missions based on the 
following intentions: 

- Governing citizen-centered and sustainable happiness 

- Effectiveness of government missions 

- Meaningful missions 

- Eliminating unnecessary operations 

- Improvement of governance 

- Providing affinity to public participation 

- Constantly evaluating the operations 
  
It is expected that the Royal Decree will overhaul the state administration to benefit the citizens 
as well as the government tremendously. 
 
As a result, there must be a guideline to examine whether the Royal Decree has been followed 
to fulfill its objective. The measuring indicators devised by King Prajadhipok’s Institute and Office 
of the National Economic and Social Development Board are aimed at appraising the efficiency 
of governance and management and have been applied to various institutions since 2003. The 
indicators were designed under six principles including the Rule of Law, Ethics, Transparency, 
Participation, Accountability, and Value for Money. As the situation changes in terms of good 
governance administration, the indicators then have to be reviewed and added in order to 
conform the principles abovementioned and also to be disseminated as educational material to 
concerned, interested sectors and individuals. 
 
This research is considered to be the review of previous indicators for good governance 
developed by King Prajadhipok’s Institute, to scrutinize whether the indicators were compatible 
with the purpose of the Royal Decree 2003. Since the six principles were discovered not to 
cover every dimension of the Royal Decree, some more principles have been added to the 
measurement in order to more thoroughly evaluate governance. The additional principles include 
Input Resources, Procedures, Outputs, and Effects. All of them are based on New Public 
Management as the details illustrated below: 
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1. Human Resources Development 
This is the most important principle since any achievement of duties and tasks relies on 
the performance of employees. 

2. New Public Management Methods 
Those methods are widely used by private sectors, government officials and business. 
They help offering good services and hospitality to the citizens.  

3. Learning Organization 
 By supplying training to government officials on latest innovation and technology will     
increase the skills of government officials considerably. 

4. Information technology and Communication   
This is aimed at helping government officials organizing the updated technology, 
computer and network information. It will also assist government officials to be able to 
collect information and data needed for evaluation.   
 

Based on the ten identified principles, the list of entailed components is as follows: 
 
1. The Rule of Law Principle (Comprised of 7 components) 

1. The agency clearly institutes the separation of powers. 
2. The agency provides for the protection of the rights and liberty of its 

personnel and the people. 
3. The agency maintains lawfulness by observing the laws, rules and 

regulations. 
4. The laws, rules and regulations are lawful. 
5. Those who are decision-makers of the agency have independence in 

performing their duties. 
6. The rules of punishment enforced by the agency follow legal principles. 
7. The rules and regulations of the agency are not contrary to higher-order 

laws. 
 

2.  The Principle of Ethics (Comprised of 4 components) 
1. The agency is free from corruption.  
2. The agency is free from breach of discipline.  
3. The agency is free from breach of professional standard and code of ethics. 
4. The agency is impartiality 
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3. The Principle of Transparency (Comprised of 4 components) 
1. The agency has structure-based transparency. (Notification) 
2. The agency has benefits-based transparency. (Consultation) 
3. The agency has punishment-based transparency.  
4. The agency has openness-based transparency. (Capacity Building) 
 

4. The Principle of Participation (Comprised of 4 components) 
1. The agency gives information to the public. 
2. The agency listens to public opinion. 
3. The agency allows joint planning and decision-making. 
4. The agency develops the capability for participation. 

 
5. The Principle of Accountability (Comprised of 6 components) 

1. Interlocking Ownership  
2. Clear Intention. 
3. Effective Executive  
4. Ruthless Measuring of Results  
5. Relentless Attack of Dysfunctional Habits  
6. Responsive Recovery  
 
 
 

6. The Principle of Value for money (Comprised of 3 components) 
1. The agency practices economy 
2. The agency makes optimum use of resources. 
3. The agency has potential for competitiveness. 
 

7. The Principle of Knowledge (Comprised of 7 components) 
1. Adapting to environment 
2. Learning 
3. Applying knowledge 
4. Skill development 
5. Skill and knowledge management 
6. Utilizing tools and technology 
7. Developing the culture of learning 
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8. The Principle of Management (Comprised of 8 components) 

1. Action Planning and Evaluation 
2. Survey for Public Needs 
3. Management Strategy 
4. Participation Management 
5. Research 
6. Risks and Conflicts Management 
7. Decentralizing Authority 
8. Service Providing 
 

9. The Principle of Human Resources Management (Comprised of 10 components) 
1. Comprehensives 
2. Communication 
3. Cost effectiveness 
4. Creativity 
5. Coherence  
6. Competence  
7. Improvement 
8. Control 
9. Credibility 
10. Loyalty to organization 

10. The Principle of Information Technology and Communication (Comprised of 4 
components) 

1. Information management  
2. Communication and technology 
3. Networking 
4. Building relationship between public sector and private sector 

 
The Researchers of King Prajadhipok’s Institute have thoroughly tested the indicators in 
measuring the administrative work in order to present the public a clearer picture of governance 
result. For ensuring the devised indicators are appropriate, the indicators have been pre-tested 
in six organizations including regional police station in Lampang, district police station in Haiyai 
(both utilizing the indicators to assess citizen safety), the Customs and the Office of Treasury in 
Supanburi, the Office of City Real Estate in Khon Kaen, and the Office of Development for 
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Government Officials and Civilians in Nonthaburi. All of the participants from the six 
organizations were volunteered to help with the assessment.   
 
The study duration is 16 months dated from February 2004 to June 2005.  Statistics were 
obtained from three groups: service recipients (citizens), government officials, and executives of 
government agencies. Citizens and officials (except the customs agencies) were randomly 
chosen by applying the method of Taro Yamane. The selected organizations in the Metropolitan 
of Bangkok were decided by Multistage Sampling to Stratified random sampling. The pre-testing 
result is shown as follows:  
 
Since the ten Principles of good governance are mainly concepts that cannot be measured 
directly with figures, a method to transform the elusive concepts into measurable figures is 
needed.  For that reason, Good Governance Balance Score Card is invented to materialize the 
measurement. First measurement based on the ten principles helps obtain the baseline data 
and benchmark of the similar organizations. The baseline data or result then can be applied 
further and used to adjust indicators if it is required. For doing so, the ten principles are defined 
into 57 components and 170 sub-components with 457 questions. Among the questions, 83 are 
designed for executives, 318 questions for government officials, and 56 questions to service 
recipients (citizens). 
 
The scale level for analysis is, 
 

0.00 – 0.20  lowest                        0.21 – 0.40  low 
0.41 – 0.60  moderate                    0.61 – 0.80  high   
0.81 – 1.00  highest 

 
The result obtained from the six organizations found the rule of law had the highest score 
(leveled 0.71 at minimum).  Advanced technology was only applied to those organizations that 
utilize advanced technology, such as the Office of Development for Government Officers and 
Civilians. But generally speaking, the principle of Technology and Communication, Human 
Resources and Integrity all got high scores (0.67, 0.65 and 0.65 respectively). Value for Money 
had moderate score at 0.59, Participation at 0.55, and Transparency at 0.46, the lowest one 
among all principles. Exploring further, the components of transparency got the lowest score at 
0.40, access to information at 0.41, measures to deal with those who do not perform at 0.48, 
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and low score for integrity. The contingency plan was scored at 0.36, decentralizing the 
authority at 0.48, sharing information at 0.44, and participation in decision making at 0.48. 
 

Overall, all the principles have been brought up to some satisfactory level. The principles of Rule 

of Law and Integrity have been applied to the six organizations. Development of learning 

updated knowledge and technology and communication as well as human resources 

management are also applied at work. Yet, one component, the access to government 

information, is still not satisfactory even though this right is guaranteed in the 1997 Constitution. 

(Article 58 states that the citizen should have the right to obtain information from the government 

except that concerning national security). Contingency plans should be applied in order to 

maintain administrative efficiency but most organizations have ignored this component. Training 

is the way to help government officials in acquiring up-to-date technology, but limited budget is 

considered as difficulty of fulfilling the mission. Even though the government has tried to 

decentralize the authority to local institutions, this might not be effective soon enough since it is 

still in fledgling stage. The assessments have also shown the reflection of reality at one level. 

Since the mild indicator was applied, the score may turn out to be lower than usual due to the 

minimum responsibility and performance of the organization. Supanburi was considered at this 

matter, and thus in the future there should be adjustment to appropriate indicators that reflect 

the real performance in details. The assessments showed that seven principles were rated at 

high level (average 0.62 up to 0.69) Among them, the Value for Money got 0.69 and services 

and hospitality had the lowest 0.62 score. However, one thing has to note is that these 

assessments have been only given by the six organizations we selected, and thus the 

assessments do not describe the principles of the overall government system in the country. 

More principles might be added when more organizations can join the assessment.   

 

It is expected that the assessments will help the organizations to position themselves according 
to the scores they got and thus possibly aspire them to self-improvement. Although people’s 
participation would help collection of ideas and suggestions to better decision-making, both the 
people and the government should exercise this activity. The score may reflect some certain of 
the reality but it is not the reflection of the whole picture.  
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The advantages of the Indicators 
 

1. The study of the indicators is capable to measure the scopes beyond the Royal 
Decree since the indicators also evaluate the incoming sources, process, production 
and result as well as the effects to organizations.  

2. The indicators can reflect the extent to which the organizations comply with the rule of 
law and the government policies. In addition, the shortage of materials and needed 
technology in some organizations was discovered through the indicators and thus 
serve a source of knowing the areas for improvement.  

 
The improvement of Indicators 
 
King Prajadhipok’s Institute conducted “ The study of development of indicator for good 
governance”, which was supported by the National Economic and Social Development Board 
during 2003-2004 to develop the principles of indicators on measuring governance. There were 
hundreds of questions to be asked and from the field observation, the interviewees felt stressful 
in answering all of those questions in a limited time. Therefore, less questions without sacrificing 
the important ideas of the principles is necessary in the next round survey.  
Recommendation: 
The indicators could be applied to measure and review the previous indicators and to be 
distributed to organizations and interested individuals. The ten principles are developed for 
better management strategies to the government. 
 
1. Applying the indicators  

1.1 Concerning the improvement of organization performance, all the ten principles 
should be incorporated into the working procedures of the organization.   

1.2 Applying tools 
The study shows there were many unknown answers in the questionnaires and the 
reason is more related to the conduct of interviewers than the questions themselves. 
This implies that the training of the field interviewers should be provided prior to the 
interview or the assessment, making the interviewers fully capable to complete the 
process with minimum mistakes. 

1.3 The period of study (Collecting information) 
Due to the working procedures in some agencies, the information obtained might not 
be able to reflect the real situation. For example, the period of promotion and 
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relocation of police officers usually take place in April and October. If the questions 
are asked during April, the accuracy may be slightly off because the promotion and 
relocation actually happen in October. In that case, the interviewees might get an 
answer that did not reflect the reality. 

1.4 The level of assessments 
The difference of levels should be considered upon the period, the qualifications and 
the status of the organizations. In other words, the assessment should be 
comparable among different organizations. For example, the customs and the 
department of revenue are comparable based on the approximately same amount of 
budget in the two organizations. The period of year should also be considered, for 
instance, comparison between this year and the previous year or the same duration 
of the study periods will have significant impact on the research result.  

1.5 Adjusting the indicators according to time frame. 
Different indicators could be applied at various time frames. Some indicators may 
evaluate a performance at three-year time frame and some could apply up to ten 
years.  

1.6 The purpose of study and research 
The objective of this study is to make the government officials efficient. The study 
also shows the questionnaires should focus on different themes based on the nature 
of the organization. For example, economic officials can have questionnaires 
specializing on Value for Money and the security officials should be asked about 
Rule of Law and Integrity. 

1.7 Random sampling 
Appropriate probability sampling should be applied to different organizations. Amount 
of time and population will influence the choices of sampling methods.  

1.8 Analysis of information and conversion 
Qualified statisticians are required to analyze the result.  

      
 
2. Applying to the administrative work 
 
To administrative work, the improvement should be prepared as follows: 

1. The National Economic and Social Development Board, the Office of Council 
Development, Office of the Civil Commission and King Prajadhipok’s Institute jointly process: 
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1.1 Establishing curriculum of good governance and presenting it to all levels of    
students as well as officials on how to apply the indicators to their needs 
1.2 Providing training to the local and regional officials in order to properly implement 
the system. 
1.3 Designing handbooks for training the instructors 
1.4 Assigning the Office of Council Development and the Office of the Civil Commission 

to train instructors based on the ten principles 
2. Coordinate with other sectors. The Office of Council Development, the Office of the Civil 

Commission and the office of National Economic and Social Development Board should 
act as public relations center concerning the matter. 

3. Benchmarking and Best Practice should be organized by the Office of Civil Commission 
and applied to itself by learning the experience from the indicator measurement. This is 
not mandatory but the benefit will surpass to the work done by other organizations. By 
doing so, the Office can be the paragon of organizational improvement based on the 
indicator measurement. 

 
 
3. Applying with the policy 

The principle of good governance is recognized worldwide and the government is aware 
of applying the principles in the administration. Article 75 of the 1997 Constitution and 
the Royal Decree 2003 clearly state the importance of good governance in that justice is 
assured, government officials are efficient, and the mission of the government is 
achieved. Below is the suggestion to the policies that apply the indicators: 
 
1. The National Economic and Social Development Board should suggest the 

government to apply the ten principles in all government agencies. Besides, the 
government could allocate budget to schools, colleges and institutes to learn the 
application of the indicators.  

2. The National Economic and Social Development Board should suggest the 
government to allocate budget mainly for the improvement of good governance 
within the government. 

3. Measures of reward system to praise government officials who make improvements. 
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4.  The Future Study 
According to the study of this indicator, the limited time could possibly change the result 
into another. Since it shows good result from the six organizations in the past two years, 
it would be helpful to apply the indicators to other similar organizations. For doing so, 
the government should supply needed budget and to encourage the government 
agencies to engage in the measurement. Even the private sectors can apply the method 
on measuring the level of their professionalism.  Activities such as seminars, meetings, 
and field study can also be organized to obtain more precise details that can be further 
explored in the search for better indicators on good governance in the future.    
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1.หลักการและเหตุผล 

รัฐบาลรวมทั้งหนวยงานกลางที่เกี่ยวของประกอบดวย สํานักงานขาราชการพลเรือน (ก.พ) 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดใหความสําคัญอยางตอเนื่องกับการสงเสริมสนับสนุน

ใหสวนราชการตางๆ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขององคกรไปในแนวทางการบริหารจัดการที่ดี ที่

ประกอบดวยหลักการสําคัญ 6 ประการ ไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการ

มีสวนรวม หลักสํานึกรับผิดชอบ และหลักความคุมคา ซึ่งเปนแนวทางการบริหารจัดการที่สอดคลอง

ตามเจตนารมยของรัฐธรรมนูญและยุทธศาสตรการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ความพยายามดังกลาวสงผลใหสวนราชการเริ่มปรับตัวไปสูทิศทางของการบริหารจัดการที่ดีมากขึ้น 

อาทิ การเปดเผยขอมูลขาวสารตอสาธารณชนเพื่อสรางความโปรงใสขององคกร การเปดโอกาสให

ประชาชนผูมีสวนเกี่ยวของไดมีสวนรวมในกระบวนการจัดทําแผนและโครงการ รวมทั้งรวมตรวจสอบ

การดําเนินงาน การจัดทําและใชจายงบประมาณที่คํานึงถึงความคุมคาและผลของงานมากขึ้น  

ถึงแมวาองคกรในภาครัฐจะเริ่มเคลื่อนไหวเพื่อปรับเปลี่ยนตนเอง แตองคกรเหลานี้ยังขาด 
เครื่องมือที่จะชวยบงชี้ใหเห็นขนาดและทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนเปนรูปธรรม ดังน้ัน สศช. รวม
กับสถาบันพระปกเกลา จึงไดริเริ่มศึกษาพัฒนาตัวชี้วัดการบริหารจัดการที่ดีขึ้นในป พ.ศ.2545 โดยใช
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542 

เปนกรอบในการศึกษา ตัวชี้วัดดังกลาวแบงไดเปน 2 ระดับ คือ ตัวชี้วัดในระดับภาพรวม โดยใชขอมูล

ทุติยภูมิประกอบการจัดทําตัวชี้วัด และตัวชี้วัดในระดับองคกร: ใชขอมูลปฐมภูมิที่ไดจากการสอบถาม 
เจาหนาที่ระดับบริหารและระดับปฏิบัติภายในองคกร รวมทั้งประชาชนผูรับบริการจากองคกรเหลานั้น 

ผลการศึกษาพบวา ตัวชี้วัดที่พัฒนาขึ้นสามารถใชบงชี้สถานะการบริหารจัดการที่ดีทั้งสองระดับไดอยาง

นาพอใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งตัวชี้วัดในระดับองคกร  

อยางไรก็ตาม ในป พ.ศ. 2546 ไดมีการยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีดังกลาว พรอมทั้ง

ออกพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 เพ่ือใหมีผล

บังคับใชแทน ซึ่งแนวคิดเรื่องการบริหารจัดการที่ดีตามพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับใหมไดขยายกรอบ 
ความคิดจากเดิมที่ใหความสําคัญกับ 6 หลักการดังกลาวขางตน ใหครอบคลุมในเรื่องการบริหารภาครฐั         

แนวใหม ซึ่งรวมถึงการเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) และการจัดการความรู 

(Knowledge Management) ดังน้ัน  จึงควรมีการทบทวนปรับปรุงตัวชี้ วัดที่  สศช . รวมกับสถาบัน 
พระปกเกลาพัฒนาไวแลวใหสะทอนแนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหมตามพระราชกฤษฎีกาฯ ที่ไดเพ่ิม

 
บทที่ 1: บทนํา 
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1- 2 

เติมจากแนวคิดเดิม ซึ่งจะทําใหตัวชี้วัดการบริหารจัดการที่ดีสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาฯ กอนที่จะ

นําตัวชี้วัดการบริหารจัดการที่ดีที่ปรับปรุงแลวไปทดลองขยายผลในหนวยงานตัวอยางตอไป  

สถาบันพระปกเกลาซึ่งเปนสถาบันวิชาการภายใตกํากับของประธานรัฐสภา ไดเล็งเห็นถึงความ

สําคัญของการนําผลการศึกษาที่ไดจัดทําตัวชี้วัดการบริหารจัดการที่ดี ที่สถาบันฯ ดําเนินงานรวมกับ 

สศช. ไปขยายผล  เน่ืองจากบัดนี้ทางสถาบันฯ ไดมีองคความรู และมีผูเชี่ยวชาญในเรื่องนี้อยูแลว ประกอบ

กับผลงานการศึกษาการพัฒนาตัวชี้วัดนี้(สถาบันพระปกเกลา,2545) ไดรับการยอมรับวา เปนผลงาน

วิจัยในระดับดีเยี่ยมสาขารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาตรจากสภาวิจัยแหงชาติ  พ.ศ. 2546 ทําใหเชื่อมั่น

ไดวาผลงานที่สถาบันพระปกเกลารวมกับ สศช. ดําเนินการนั้นวามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการนํา
ไปใชจริง นอกจากนี้สถาบันพระปกเกลายังมีการจัดฝกอบรมในเรื่องของการบริหารจัดการที่ดีหรือ 
ธรรมาภิบาลใหกับนักการเมืองระดับชาติและทองถ่ิน ขาราชการระดับตางๆ และประชาชนทั่วไป ซึ่งรวม

ถึงเยาวชนในภูมิภาคตางๆ ของประเทศอยูอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ยังมีหนวยงานตางๆ ใหความสนใจที่

จะนําตัวชี้วัดนี้ไปใชเน่ืองจากทราบวามีการจัดทําตัวชี้วัดนี้แลว แตยังขาดความรูและการแนะนําการนํา

ไปใชและขอรับความรูจากสถาบันฯอยูเสมอ 

ดังน้ันการขยายผลเพื่อนําตัวชี้วัดการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีที่มีการปรับปรุงใหสอดคลองกับ

พระราชกฤษฎีการวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีฯไปใช อันจะนําไปสูการสราง

การบริหารจัดการที่ดีใหเกิดขึ้นไดในหนวยงานตางๆ ตลอดจนมีการปรับแนวทางการบริหารภาครัฐไปสู 
แนวใหมที่ใหความสําคัญกับประโยชนสุขของประชาชนกับการเปนองคกรแหงการเรียนรูและมีการจัด

การความรู พรอมไปกับการสรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและการไดรับบริการของทั้งผูใหบริการที่

เป น เจ าหน าที่ ของรัฐและผู รับบริการคื อประชาชนโดยรวม  ซึ่ งเปนไปตามเจตนารมณ ของ 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 และนโยบายหลักของรัฐบาลชุดปจจุบัน  

2. วัตถุประสงค  

2.1ทบทวนและขยายผลการจัดทําตัวชี้วัดการบริหารจัดการที่ดีใหสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกา

วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 

2.2 เพ่ือสรางความเขาใจรวมกันระหวางหนวยงานตัวอยางในเรื่องการบริหารจัดการที่ดี การ 
ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการภายในองคกรและการจัดทําตัวชี้วัดการบริหารจัดการขององคกร 

2.3 เพ่ือเผยแพรตัวชี้วัดการบริหารจัดการที่ดีที่สะทอนแนวคิดการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีไปสู
การปฏิบัติในระดับหนวยงานและองคกรภาครัฐ 

3. เปาหมายของการพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

 ทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว กติกาของสังคมและการบริหารจัดการบานเมือง

จําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนตามยุคตามสมัย ในสังคมสมัยใหมทุกประเทศมีแนวทางการปรับปรุงการ

บริหารกิจการบานเมืองและสังคม (Governance) ที่ เปนจุดรวมเหมือนกัน คือ ความสงบสุขของ 
ประชาชน เสถียรภาพความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มีการพัฒนาประเทศอยางสมดุล 
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เทาทันโลก อันจะนําไปสูความสามารถในการแขงขันในเวทีโลกได ประเทศไทยก็มีการปรับเปลี่ยนหลาย

ประการ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงเพื่อกําหนดหลักเกณฑของสังคมใหม โดยปรากฏใน “รัฐธรรมนูญ
ฉบับประชาชน” เม่ือวันที่ 11 ตุลาคม 2540 ซึ่งสาระสําคัญของรัฐธรรมนูญฉบับนี้คือความพยายามในการ
สรางระบบการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance) สําหรับสังคมไทยโดยเนนการเปดโอกาส
ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจของภาครัฐมากขึ้น การประกันและคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐาน

ของประชาชน ภาครัฐมีการบริหารการปกครองที่โปรงใส สามารถถูกตรวจสอบโดยประชาชนมากขึ้น  
ดังน้ันโดยสรุปภาครัฐในโลกประชาธิปไตยยุคใหมจึงมีเปาหมายรวมกัน 3 ประการ คือ  

3.1 การบริหารมุงผลสัมฤทธ์ิ ไดแก การบริหารโดยมุงผลลัพธที่เกิดกับประชาชนหรือผูรับ

บริการ การปรับปรุงงานบริการใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐานตามที่ประชาชนตองการ และรายงานผลงาน

ใหสาธารณะทราบ มีความโปรงใสในการตัดสินใจและในกระบวนการทํางานโดยเปดโอกาสใหประชาชน

ไดรับรูขอมูลขาวสารทางราชการ รวมแสดงความคิดเห็น และมีสวนรวมในการทํางาน รวมทั้งการใหความ

สําคัญกับความประหยัด ความมีประสิทธิภาพ และความมีประสิทธิผล ผูบริหารจะบริหารงานอยางคลอง

ตัว แตในขณะเดียวกันตองรับผิดชอบตอผลงานนั้นๆ แทนการยึดมั่นในการทําใหถูกตองตามกฎ 

ระเบียบ วิธีการอยางเดียวเชนในอดีต 

3.2 การปรับเปล่ียนบทบาทภาครัฐ ไดแก การเนนงานในหนาที่หลักของภาครัฐ ซึ่งไดแกการ

กําหนดนโยบายที่มองการณไกล มีการบังคับใชกฎหมายที่ใหความเสมอภาค เปนธรรม และองคกร

บริหารอิสระ มีสวนรวมในการดําเนินการ 

3.3 การบริหารแบบพหุภาคี ไดแก การบริหารที่ใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการ

กําหนดนโยบาย ตัดสินใจ หรือรวมปฏิบัติบริการ เพ่ือใหการบริหารและการบริการสาธารณะเปนที่พึง

พอใจของประชาชนหรือผูรับบริการ และเปนการจัดระบบการบริหารแบบใหมที่ไมผูกขาดหรือรวมศูนย

อํานาจแบบในอดีตที่ทําใหรัฐไมสามารถแกปญหาไดทันการณหรือมีสภาพความปดบังซอนเรนไม 
โปรงใสตอสาธารณชน (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, 2544 : 3-4)  

4. ขอบเขตการศึกษา 

4.1 ขอบเขตของงาน  

  (1)  ทบทวนกรอบแนวคิดในการพัฒนาดัชนีชี้วัดที่ไดมีพัฒนาขึ้นมาอยูแลว ใหสอดคลองกับ
หลักการของการบริหารจัดการที่ดี พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ 
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546และแนวทางที่กําหนดไวในยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดีของแผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ 9  

  (2) พัฒนากลุมดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งเกณฑมาตรฐาน 
เปรียบเทียบในสวนการบริหารจัดการที่ดีในภาคราชการและภาคประชาชน ใหสามารถครอบคลุมและ

ใชรวมกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
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  (3)  สรางเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล การจัดเก็บขอมูลทั้งขอมูลทุติยภูมิและขอมูล 
ปฐมภูมิ รวมทั้งแนวทางการประมวลผลและการวิเคราะหผล  

  (4)  จัดประชุมใหความรู เพ่ือสรางความเขาใจระหวางหนวยงานตัวอยางในเรื่องการบริหาร 
จัดการที่ดี การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการภายในองคกร และการจัดทําตัวชี้วัดการบริหาร 
จัดการขององคกร 

  (5) ทดสอบขยายผล โดยนําตัวชี้วัดการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีระดับองคกรไปปฏิบัติ 

ในหนวยงานตนแบบ 

  (6) เผยแพรผลการศึกษา เรื่องตัวชี้วัดการบริหารจัดการที่ดีที่สะทอนแนวคิดการบริหาร 
กิจการบานเมืองที่ดีไปสูการปฏิบัติในระดับหนวยงาน/องคกรภาครัฐ 

 

4.2  ขอบเขตเชิงพ้ืนที่ กําหนดพื้นที่ตัวอยางเพื่อทดสอบแบบสอบถามใน 5 ภูมิภาค (ภาคเหนือ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต และกรุงเทพฯ ) จํานวน 6 หนวยงาน ดังตอไปนี้ 

- ภาคเหนือคือ จังหวัดลําปาง หนวยงานตัวอยาง คือ สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองลําปาง 

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน หนวยงานตัวอยางคือ สํานักงานที่ดินจังหวัด 

- ภาคกลาง มี 2 จังหวัด ไดแก จังหวัดนนทบุรี หนวยงานตัวอยางคือ สถาบันพัฒนา 
ขาราชการพลเรือน และจังหวัดสุพรรณบุรี หนวยงานตัวอยางคือ สํานักงานคลังจังหวัด 

- ภาคใต จังหวัดสงขลา หนวยงานตัวอยางคือ สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองหาดใหญ 

- กรุงเทพมหานคร หนวยงานตัวอยางคือ กรมศุลกากร 

 

4.3 หนวยของการวัด การศึกษาครั้งน้ีใชหนวยของการวัด คือ องคกรภาครัฐ 

ตาราง 1-1 หนวยของการวัดองคกรภาครัฐ 
กลุมหนวยงาน หนวยงาน จังหวัด 

หนวยงานที่เกี่ยวของกับดาน

ความมั่นคง 
1.สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองลําปาง 
2.สถานีตํารวจภูธรอําเภอหาดใหญ 

ลําปาง 
สงขลา 

หนวยงานที่เกี่ยวของกับดาน

เศรษฐกิจ 
3.กรมศุลกากร 
4.สํานักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี 

กรุงเทพ 
สุพรรณบุรี 

หนวยงานที่เกี่ยวของกับดาน

การบริการ 
5.สํานักงานที่ดินจังหวัดขอนแกน 
6.สํานักงานพัฒนาขาราชการพลเรือน 

ขอนแกน 
นนทบุรี 

ในการศึกษาครั้งน้ีหนวยงานตัวอยางในแตละกลุมมิใชตัวแทนของหนวยงานทั้งหมดในกลุมน้ี 

แตใชหนวยงาน 6 หนวยงานนี้เพ่ือการทดสอบตัวชี้วัดเทานั้น 
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ลําปาง 

ขอนแกน 

สุพรรณบุร ี

สุพรรณบรุ ี

สงขลา 

สงขลา 

ภาพ 1-1  พื้นที่ทําการศึกษา 6 หนวยงาน 

นนทุบุรี กทม. 
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5. ขั้นตอนการทํางาน 

การดําเนินงานโครงการเริ่มตนในปงบประมาณ 2547 ตอเนื่องถึงป 2549 โดยทําการพัฒนา 

รูปแบบการประเมินผลการบริหารจัดการที่ดีขององคกรใหเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบของ 

หนวยงานภาครัฐ โดยการนําดัชนีชี้วัดจากโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีชี้วัดการบริหารจัดการที่ดี  

(ป 2545) ที่ไดปรับปรุงใหมีสาระครอบคลุมกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ขยายผลไปสูการปฏิบัติ โดยปรับใชกับหนวยงานของรัฐที่อาสาสมัครเขา

รวมโครงการ โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังน้ี 

5.1 คณะที่ปรึกษาทบทวนตัวชี้ วัดภายใต โครงการศึกษาเพื่ อพัฒนาดัชนีชี้ วัดการบริหาร 

จัดการที่ดี (ป 2545)  และพัฒนาเพิ่มเติมใหครบถวนสมบูรณและสามารถใชประเมินผลการ

ปฏิบัติ ตามกรอบพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

พ.ศ.2546  

5.2 คณะที่ปรึกษาปรับปรุงรางตัวชี้วัด โดยทดสอบกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพ่ือนําผลการทดสอบ 

ตัวชี้วัดเบื้องตนมาปรับปรุงตัวชี้วัดและจัดทําเครื่องมือที่ใชในการจัดเก็บขอมูลใหเหมาะสม   

5.3 หนวยงานตัวอยางทําการทดลองวัดผล  นําแบบสอบถามที่ไดพัฒนาขึ้นมาใหมไปเก็บขอมูลใน

หนวยงานแตละหนวยงาน 

  จัดประชุมหนวยงานตัวอยาง เพ่ือสรางความเขาใจ ตกลง และวางแผนการทํางานในการ

นําตัวชี้วัดที่พัฒนาขึ้นมาทดสอบกับหนวยงาน  

  โดยมีกําหนดการประชุมดังน้ี 

1) ภาคเหนือคือ จังหวัดลําปาง หนวยงานตัวอยาง คือ สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมือง

ลําปาง ประชุมวันที่ 30 มีนาคม 2548 

2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน หนวยงานตัวอยางคือ สํานักงานที่ดิน

จังหวัดขอนแกน ประชุมวันที่  22 มีนาคม 2548 

3) ภาคกลาง มี 2 จังหวัด ไดแก จังหวัดนนทบุรี หนวยงานตัวอยางคือ สถาบันพัฒนา

ขาราชการพลเรือน  ประชุมวันที่  15 มีนาคม  2548 และจังหวัดสุพรรณบุรี  
หนวยงานตัวอยางคือ สํานักงานคลังหวัดสุพรรณบุรี ประชุมวันที่ 9 เมษายน 2548 

4) ภาคใต จังหวัดสงขลา หนวยงานตัวอยางคือ สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองหาดใหญ 

ประชุมวันที่ 1 เมษายน 2548 
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5) กรุงเทพมหานคร หนวยงานตัวอยางคือ กรมศุลกากร ประชุมวันที่ 31 มีนาคม 

2548 

  จัดเก็บขอมูลหนวยงานตัวอยาง โดยการใชแบบสอบถามและการรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ

ของหนวยงานระหวางเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2548 

  ประมวลผลและวิเคราะหผล  ประมวลผลที่ไดจากการใชตัวชี้วัดในหนวยงานตัวอยาง 

เพ่ือวัดระดับการบริหารจัดการที่ดีในแตละหนวยงานระหวางเดือน พฤษภาคม – 

มิถุนายน 2548 

  เสนอผลตอหนวยงานตัวอยางและขอเสนอแนะ ในวันที่ 3 มิถุนายน 2548 

5.4  ประชุมเสนอผลการศึกษาพรอมขอเสนอแนะและเผยแพร  สําหรับการขยายผลโครงการ 

ตอเนื่องและเสนอผลใหผูบริหารหนวยงานไดทราบ ในวันที่ 3 มิถุนายน 2548 
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6.กรอบแนวคดิในการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกิดประโยชนสุข

ของประชาชน 

เกิดผลสัมฤทธิ์

ตอภารกิจของรัฐ 

มีประสิทธิภาพและ

เกิดความคุมคาในเชิง

ภารกิจของรัฐ 

ไมมีขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานเกิน

ความจําเปน 

มีการปรับปรุงภารกิจ

ของสวนราชการให

ทันตอสถานการณ 

ประชาชนไดรับการ

อํานวยความสะดวก

และไดรับการตอบ

สนองความตองการ 
มีการประเมินผล

การปฏิบัติราชการ

อยางสม่ําเสมอ 

นิติธรรม 

คุณธรรม 

โปรงใส 

มีสวนรวม 

สํานึกรับผิดชอบ 

คุมคา

องคกรแหงการเรียนรู 

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

บริหารจดัการ 

พัฒนาทรัพยากร

มนุษย 

ธรรมาภิบาลหรือหลักการบริหารจดัการบานเมืองทีด่ีและหลักการบริหารรัฐกจิแนวใหม 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ

และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

พ.ศ.2546 

ภาพ 1-2 กรอบแนวคิดการศึกษา 
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สําหรับกรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งน้ีใชกรอบคิดตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ

วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546  โดยใชหลักเปาหมายของพระราชกฤษฎีกานี้ในมาตรา 6 

ที่ระบุวา การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ไดแก การบริหารราชการเพื่อบรรลุเปาหมายดังตอไปนี้ 
 

1. เกิดประโยชนสุขของประชาชน 
2. เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ 
3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
4. ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 
5. มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ 
6. ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ 
7. มีการประเมินผลการปฏิบัตริาชการอยางสม่ําเสมอ 

 
ประกอบกับใชหลักการบริการกิจการบานเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล ที่ประกอบดวย  

1.นิติธรรม (Rule of  law) 2. คุณธรรม(Ethic) 3.ความโปรงใส (Transparency) 4.การมีสวนรวม 

(Participation)  5. สํานึกรับผิดชอบ(Accountability) 6.ความคุมคา (Value for money) (สถาบัน 
พระปกเกลา, 2545)  ในการพิจารณาสรางตัวชี้วัดตามเปาหมายของพระราชกฤษฎีกา นอกจากนี้ยัง

พิจารณาหลักการบริหารรัฐกิจแนวใหม  ที่มุงใหประชาชนเปนศูนยกลาง มีการใหบริการกับประชาชน

เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจ และมีความสุขเปนสําคัญ  (Denhardt and Denhardt. 2003) นอกจาก

น้ียังใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบราชการสอดคลองกับกระแสโลกาภิวัตน มีการจัดการแนวใหมที่

ใชระบบขอมูลที่ทันสมัย และเทคโนโลยีการติดตอส่ือสารและมีการพัฒนาเปนองคกรแหงการเรียนรู      

(Senge, 1994) 
ดังน้ันเมื่อนําหลักธรรมาภิบาลมาบูรณาการกับหลักการบริหารรัฐกิจแนวใหมจะทําใหสามารถ

พัฒนาตัวชี้วัดไดครอบคลุมพระราชกฤษฎีกาฯมากขึ้น ภาพขางตนแสดงความสัมพันธของหลักการตางๆ

ที่ผูศึกษานํามาประมวลและใชในการพัฒนาตัวชี้วัดดังกลาว 
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7. วิธีการศึกษา 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปาหมายของ พรฎ.วาดวย

หลักเกณฑและวิธีการ

บริหารกิจการบานเมือง 
ท่ีดี พ.ศ. 2546 

การบรหิารจดัการ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย

องคกรแหงการเรียนรู 

การจดัการเทคโนโลย ี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ธรรมาภิบาล 

การบรหิารรฐักิจแนวใหม 

นิติธรรม 

การมีสวนรวม 

สํานึกรับผิดชอบ ความโปรงใส 

ความคุมคา 

คุณธรรม 

ภาพ 1-4 วิธกีารศกึษาของโครงการฯ 

ทบทวนหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือ

ธรรมาภิบาล 
-  นิติธรรม (Rule of Laws) 
-  คุณธรรม Ethic (Virtue) 
-  โปรงใส (Transparency) 
-  มีสวนรวม  (Participation) 
-  สํานึกรับผิดชอบ (Accountability) 
-  ความคุมคา (Value for Money) 

ศึกษากรอบ  
พระราชกฤษฎีกา

วาดวยหลักเกณฑ

และวิธีการบริหาร

กิจการบานเมืองที่

ดี พ.ศ.2546 
ทดสอบประเมินและ

ปรับปรุง 

ประสานงานหนวย

งานตัวอยาง 

ใหความรูแก 
หนวยงาน 

เก็บขอมูลในหนวย

งานตัวอยาง 
ประมวลผล 

เสนอผลใหกับหนวยงานตัวอยางเพื่อการ

พัฒนาภายในหนวยงานตอไปและรับขอเสนอ

แนะเพื่อการปรับปรุงรายงานฉบับสมบูรณ 

เผยแพรรายงานผล

การศึกษา 

จัดทําตัวชี้วัด 

เผยแพรรายงานผล

การศึกษา 

ภาพ 1-3 กรอบแนวคิดทางทฤษฎ ี
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การศึกษานี้ มีวิธีการศึกษาคือ การทบทวนหลักการบริหารจัดการที่ดีที่มีการศึกษาแลว ตลอด

จนทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ศึกษาหลักการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  ซึ่งครอบคลุมทั้งเรื่องการบริหารจัดการที่ดี หรือธรรมาภิบาล 

และการบริหารรัฐกิจแนวใหมแลวจึงจัดทําตัวชี้วัด ทดสอบตัวชี้วัด ประสานงานกับหนวยงานตัวอยาง 

แลวจึงใหความรูเจาหนาที่ในหนวยงาน  ทําการเก็บขอมูล หลังจากนั้นทําการประมวลผล เขียนรายงาน

พรอมทั้งแจงใหหนวยงานทราบ รับขอเสนอแนะจากหนวยงานและผูทรงคุณวุฒิตางๆแลวจึงปรับปรุง 
รายงานฉบับสมบูรณกอนเผยแพรผลสูสาธารณชนตอไป 
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8. แผนงานการดําเนินงาน ระยะเวลาขั้นตอนการทํางานและการใชจายงบประมาณโครงการปรากฏ
ตามตาราง 

เดือนที่ กิจกรรม 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  จัดประชุมรวมระหวางที่ปรึกษาและ

คณะกรรมการกํากับฯ เพื่อสราง

ความเขาใจรวมกันกอนเริ่มโครง

การฯ 

� 

           

2. ทบทวนตัวชี้วัดโครงการศึกษาเพื่อ
พัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดีไปสูการปฏิบัติ และ

เพิ่มเติมใหครบถวนตาม พรฎ. 

            

3. สงรายงานการศึกษาขั้นตนและจัด
ประชุมคณะกรรมการกํากับฯ(ครั้งท่ี 

1) 

 
 

  
 

 
   � 

      

4.  ติดตอหนวยงานที่เกี่ยวของ                

5. ปรับปรุงรางตัวชี้วัด      
 

       

6.  สงรายงานขั้นกลาง และจัดประชุม

คณะกรรมการกํากับฯ (ครั้งท่ี 2) 
   

 
  

  
 
� 

   

7. หนวยงานตัวอยางทดลองปฏิบัติ 

» จัดประชุมหนวยงานตัวอยาง 

» รวบรวมขอมูลและวิเคราะหผล 

      

  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

8. จัดทํารางรายงานสมบูรณ       

  
 

   

9. จัดประชุมเสนอผล  / รับฟงขอ    

เสนอแนะ 

          �  

10.ปรับปรุงรายงาน             

11.สงรางรายงานการศึกษาขั้นสุดทาย

และจัดประชุมคณะกรรมการฯ (ครั้ง
ท่ี 3) 

         

  

 
� 

12 สงรายงานการศึกษาขั้นสุดทาย                 � 
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9.  คณะผูดําเนินการวิจยั 
 
โครงการขยายผลเพื่อนําตวัชี้วัดการบรหิารกิจการบานเมืองท่ีดีระดับองคกรไปสูการปฏิบตัิ 

คณะที่ปรึกษา 
รศ. นรนิติ เศรษฐบุตร   เลขาธิการสถาบันพระปกเกลา 
ศ.ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ  เลขาธิการคณะรัฐมนตร ี
รศ.ดร.ทศพร  ศริิสัมพันธ  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
รศ. ประเสริฐ  ศลีพิพัฒน  รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกลา 
รศ.ดร. นิยม  รัฐอมฤต   รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกลา 
 

คณะผูวิจยั 
ดร.ถวิลวดี  บุรีกุล   สํานักวิจัยและพัฒนา  สถาบันพระปกเกลา  (หัวหนาโครงการ) 
ศ.นพ.วันชัย  วัฒนศัพท   ศูนยสันติวิธีเพ่ือพัฒนาประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกลา 
ศ.ดร.ติน  ปรัชญพฤทธ์ิ   คณะรฐัศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
รศ.ดร.พัชรี  สิโรรส   คณะรฐัศาสตร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
รศ.ดร.อัมพร  ธํารงลักษณ  คณะรฐัศาสตร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
ผศ.ดร.มานวิภา  อินทรทัต  คณะเศรษฐศาสตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
ผศ.วลัยภรณ  อตัตะนันทน  คณะเศรษฐศาสตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
ดร.บรรเจิด  สิงคะเนติ   คณะนิตศิาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

ผูชวยนกัวิจัย 
นายวิศษิฎ   ชัชวาลทิพากร  นักวิชาการวิจยั  สถาบันพระปกเกลา 
 
ผูประสานงานเก็บขอมูลในพื้นที่เปาหมาย 
1.จังหวัดลําปาง      อ.พุทธสิทธ์ิ จันฤาไชย  
2.จังหวัดสุพรรณบุร ี   รศ. ฐปนรรต พรหมอินทร 
3.จังหวัดขอนแกน    นางสุจินันท หรสิทธ    
4.จังหวัดสงขลา    อาจารยนิธิ อนันตพงศ  
5.กรุงเทพฯ    ผศ.ดร.มานวิภา  อินทรทัต  
6.นนทบุรี    ดร.ถวิลวดี บุรีกุล     
 

……………………………………………………………………………………… 
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ในสวนนี้จะเปนเรื่องของวรรณกรรมที่เกี่ยวของอันเปนประโยชนตอการกําหนดนิยามและ 
ความหมายของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลซึ่งมีผูใช 
คําตางกันแตความหมายเหมือนกัน ซึ่งนํามาสูการสรางเปนกรอบแนวคิดในการจัดทําตัวชี้วัดตอไป 

1. ความสําคัญของธรรมาภิบาล 
ประเทศไทยมีความตื่นตัวสนใจเรื่องธรรมาภิบาลอยางมากโดยเฉพาะภายหลังจากการบังคับใช 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 นอกจากนี้วิกฤติเศรษฐกิจก็มีสวนทําใหความสนใจ
เกี่ยวกับธรรมาภิบาลมีมากยิ่งขึ้น เปนที่เชื่อกันวาหากประเทศไทยมีการนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใชกับ
การปฎิบัติงานภาคราชการ เอกชน และประชาชนแลว จะทําใหประเทศมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดี และ
เกิดความเปนธรรมในดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 

อยางไรก็ตาม ประเทศไทยในปจจุบันยังมีปญหานานัปการที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาไปสูการ
มีธรรมาภิบาลอยางแทจริง เชน วัฒนธรรมระบบอุปถัมภ กลุมอิทธิพล และกลุมผลประโยชนตางๆ ที่
ตองการรักษาสถานภาพดั้งเดิมไว นอกจากความพยายามของนักวิชาการ ผูรูและผูสนใจที่เกี่ยวของแลว 
องคกรระหวางประเทศจัดวามีบทบาทในการผลักดันใหเกิดธรรมาภิบาล และการปฏิรูปองคกรของรัฐได 
ดังเชนธนาคารโลกมีบทบาทในการจัดการบริหารการใชจายของภาครัฐ และการปฏิรูประบบราชการ 
กลาวคือ ธนาคารโลก นอกจากจะใหความสําคัญและชวยเหลือประเทศไทยในเรื่องเกี่ยวกับธรรมาภิบาล
แลว ยังรวมถึงการปรับปรุงกฎเกณฑในดานความชวยเหลือทางการเกษตร การแกไขกฎระเบียบที่ 
เกี่ยวของใหทันสมัยขึ้น ในขณะที่องคกรการเงินระหวางประเทศหรือ International Monetary Fund (IMF) 
กระตุนใหมีการปรับโครงสรางของสถาบันการเงิน และการปฏิรูปการบริหารราชการแผนดิน สวน 
โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติหรือ United Nations Development Programme (UNDP) สนับสนุนให
มีการจัดทําโครงการนํารองเพื่อกระจายอํานาจไปสูทองถ่ิน รวมทั้งสงเสริมเรื่องการบริหารทรัพยากร
มนุษย ธนาคารพัฒนาแหงเอเชีย Asian Development Bank (ADB) เปนองคกรสําคัญอีกองคกรหนึง่ทีใ่ห
ทุนสนับสนุนประเทศไทยคอนขางมาก ดังเห็นไดจาก ชวงระหวางป พ.ศ. 2511 - 2540 ประเทศไทย
ไดรับทุนความชวยเหลือจาก ADB ในรูปของเงินกูประมาณ 4.25 พันลานเหรียญสหรัฐอเมริกา และอีก 
37.4 พันลานเหรียญในรูปของความชวยเหลือพิเศษ (Asian Development Bank , 1999) ความชวย
เหลือหลักๆ ที่ ADBให มีดังน้ี 

1) การกระจายอํานาจและการกระตุนใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ  
2) การสงเสริมใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคกรของรัฐ  

 บทที่ 2: นิยามและความหมายของการบริหารจัดการที่ด ี
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3) การเรงใหมีการปรับโครงสรางเพื่อการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
4) การลดบทบาทการแทรกแซงของรัฐและการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจไทย 
5) การสงเสริมใหมีการประสานงานในขั้นตอนของการกําหนดนโยบายและการปฏิบัติ และ  
6) การสนับสนุนใหมีการปฏิรูปกฎหมายและระบบตุลาการ  

นอกจากนี้ยังมีองคกรความชวยเหลือระหวางประเทศจาก ประเทศญี่ปุน แคนาดา นิวซีแลนด 
และออสเตรเลีย ที่ตางก็มีบทบาทสนับสนุนโครงการพัฒนาเฉพาะที่เกี่ยวของกับหลักธรรมาภิบาลใน
ประเทศไทย 

ในประเทศไทย ธรรมาภิบาลไดกลายเปนแนวคิดที่ไดรับการยอมรับวาเปนหลักการที่เกื้อหนุน
สังคมประชาธิบไตย ไดมีการเสนอและกลาวถึงแนวคิดนี้อยางกวางขวาง ตัวอยางที่เห็นอยางเปน
รูปธรรม คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ที่ใชอยูในปจจุบันนี้ไดบัญญตัมิาตรา
ตางๆ ที่สัมพันธกับหลักธรรมาภิบาล ถาหากมีการนําแนวคิดธรรมาภิบาลไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง 
จะทําใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ มีการตรวจสอบการทํางานของรัฐโดยประชาชนและองคกร
ที่เกี่ยวของ และระบบบริหารของรัฐมีความยุติธรรมและเปนที่เชื่อถือทั้งในและตางประเทศ อีกทั้งนําไปสู
การลดการทุจริตซึ่งเปนปญหาเรื้อรังของบานเมืองได นอกจากนี้ยังมีพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ออกมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ 

อยางไรก็ตามการที่จะทราบวามีการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติใหเปนผลหรือไม จําเปนตองมี
เครื่องชี้วัดที่เหมาะสมและเชื่อถือได ปจจุบันมีหลายหนวยงานไดพยายามสรางตัวชี้วัดธรรมาภิบาลและใช
ในหนวยงานของตน แตตัวชี้วัดนั้นๆ ยังเปนที่ถกเถียงและไมไดรับการยอมรับใหเปนตัวชี้วัดกลาง  
เน่ืองจากความหลากหลายของตัวชี้วัดและมิติที่แตกตาง ซึ่งมิติเหลานั้นขึ้นอยูกับ ความเขาใจและกรอบ
การรับรูของผูนําเสนอแตละบุคคลหรือองคกร โดยทั่วไปสาระสําคัญของธรรมาภิบาลสามารถพิจารณาได
จากองคประกอบหลัก อันไดแก หลักความคุมคา หลักคุณธรรม ความชอบธรรม สิทธิมนุษยชน ความ
ยั่งยืน ความโปรงใส ความเสมอภาค ความยอมรับ การตรวจสอบ ความมีประสิทธิภาพและการมีสวนรวม 

2. ทบทวนแนวคิดที่เกี่ยวของกับธรรมาภิบาล 
แนวคิดในการพัฒนาหลักการธรรมภิบาลหรือระบบการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีมี

การกลาวถึงเปนระยะในแวดวงของนักวิชาการตั้งแตชวงกอนการใชแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 8 แตยังไมคอยแพรหลาย ดวยเหตุผล 2 ประการคือ แนวความคิดยังขาดความชัดเจน 
และคนสวนใหญยังไมสนใจ เม่ือประเทศไทยตองประสบปญหาวิกฤติเศรษฐกิจและการเงิน เม่ือรัฐบาล
ของนายกรัฐมนตรีนายชวน หลีกภัย ไดเขามาบริหารประเทศในปลายป 2540 ภาวะแวดลอมและเงื่อนไข
การกูวิกฤติเศรษฐกิจ ทําใหรัฐบาลตองหันมาใหความสนใจประเด็นนี้อยางจริงจัง โดยไดพิจารณาเห็น
ความจําเปนที่ประเทศชาติตองมีการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีซึ่งเปนองคประกอบสําคัญใน
การบูรณะสังคมและประเทศ เพ่ือพลิกฟนภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ สรางความเขมแข็งใหกับสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศเพื่อสามารถรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงตางๆ ไดอยางทัน
สถานการณ 
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 รัฐบาลในยุคนั้นไดมีหนังสือลงวันที่ 15 ธันวาคม 2540 ขอความรวมมือจากมูลนิธิสถาบันวิจัย
เพ่ือการพัฒนาประเทศไทยในการดําเนินการคนควา วิจัยเพื่อเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมทั้งในระยะ
ส้ันและระยะยาวในการแกปญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น และเพื่อเสริมสรางและพัฒนาประเทศใหมี
ความยั่งยืนถาวรโดยเร็วที่สุด 

2.1 ความหมายของธรรมาภิบาล การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีหรือการจัดการที่ดี  
ความหมายเรื่องธรรมภิบาลหรือการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีที่หลากหลาย ดังน้ี 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 

2542 (ปจจุบันไดยกเลิกไปแลว)มุงเนนใหหนวยงานของรัฐดําเนินงานตามภาระหนาที่โดยยึดหลักการ
พ้ืนฐาน 6 ประการ ไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม 
หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา 
 หลักนิติธรรม หมายถึง การตรากฎหมายที่ถูกตอง เปนธรรม การบังคับการใหเปนไปตาม
กฎหมาย การกําหนดกฎ กติกาและการปฏิบัติตาม กฎ กติกาที่ตกลงกันไวอยางเครงครัด โดยคํานึงถึง
สิทธิ เสรีภาพความยุติธรรมของสมาชิก 
 หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในความถูกตองดีงาม การสงเสริมสนับสนุนใหประชาชน
พัฒนาตนเองไปพรอมกัน เพ่ือใหคนไทยมีความซื่อสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพ
สุจริตจนเปนนิสัยประจําชาติ 
 หลักความโปรงใส หมายถึง การสรางความไววางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ โดยปรับปรุง
กลไกการทํางานขององคกรทุกวงการใหมีความโปรงใส 
 หลักความมีสวนรวม หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรูและเสนอความเห็น
ในการตัดสินใจปญหาสําคัญของประเทศ ไมวาดวยการแจงความเห็น การแจงความเห็น การไตสวน
สาธารณะ การประชาพิจารณ การแสดงประชามติ หรืออื่น ๆ  
 หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิหนาที่ ความสํานึกในความรับผิดชอบตอ
สังคม การใสใจปญหาสาธารณะของบานเมือง และการกระตือรือรนในการแกปญหา ตลอดจนการ
เคารพในความคิดเห็นที่แตกตางและความกลาที่จะยอมรับผลดีและเสียจากการกระทําของตนเอง 
 หลักความคุมคา หมายถึง การบริหารจัดการและใชทรัพยากรที่มีจํากัด เพ่ือใหเกิดประโยชน 
สูงสุดแกสวนรวม โดยรณรงคใหคนไทยมีความประหยัด ใชของอยางคุมคา สรางสรรคสินคาและบริการ
ที่มีคุณภาพสามารถแขงขันไดในเวทีโลก และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณยั่งยืน 
 แตละหลักสามารถจําแนกเปน 3 ระดับ คือ ระดับประเทศ ระดับภาครัฐและระดับองคกร ซึ่ง 
แตละระดับมีความเชื่อมโยงสัมพันธกัน กลาวคือ องคกรที่มีการบริหารจัดการที่ดีที่จะสนับสนุนการ
บริหารจัดการที่ดีของระดับภาครัฐ และระดับประเทศตอไป ในทางกลับกัน การกําหนดบทบาทในระดับ
ประเทศจะมีผลตอบทบาทภารกิจและการบริการจัดการของระดับภาครัฐและระดับองคกรดวย  
 การสรางธรรมาภิบาล (Good Governance) ในองคกร:  วรภัทร โตธนะเกษม (2542) อธิบาย
วา Good Governance หมายถึง “การกํากับดูแลที่ ดี” หรือหมายถึง “การใช สิท ธ์ิของความเปน 
เจาของที่จะปกปองดูแลผลประโยชนของตนเอง โดยผานกลไกที่เกี่ยวของในการบริหาร” โดยหัวใจสําคัญ
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ของธรรมาภิบาล คือ ความโปรงใส (Transparency) ความยุติธรรม (Fairness) และความรับผิดชอบในผลของ
การตัดสินใจ (Accountability) การกํากับดูแลที่ดีมีความจําเปนทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ในกรณีภาครัฐ
จะเรียกวา Good  Political Governance ผูเปนเจาของ คือ “ประชาชน” ซึ่งใชสิทธิของตนเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรเขาไปทําหนาที่ในรัฐสภา เพ่ือกํากับดูแลผูบริหารคือรัฐบาลใหบริหารประเทศในทางที่ 
ถูกตองสอดคลองกับความตองการของประชาชน สวนในภาคเอกชนเรียกวา Good Corporate Governance ผู
เปนเจาของคือ “ผูถือหุน” ใชสิทธิในการเลือกคณะกรรมการบริษัท เขาไปทําหนาที่กําหนดนโยบาย คัดเลือก
และกํากับดูแลผูบริหารใหบริหารงานเพื่อความเจริญกาวหนาของบริษัทสมตามเจตนารมณของผูถือหุน  
 ในตอนทายไดกลาวถึงวิธีการสรางธรรมาภิบาล ในองคกรวาตองเริ่มจาก 

1) คณะกรรมการบริหาร และผูบริการระดับสูงตองทําความเขาใจและใหความสําคัญกับการ
เปนธรรมาภิบาล 

2) คณะกรรมการและผูบริหารระดับสูงควรทบทวน กระบวนการกํากับดูแลที่เปนอยูในปจจุบัน
ของตนวา มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปรงใสเพียงใด 

3) ปรับปรุงรูปแบบและกระบวนการกํากับดูแลใหดีขึ้น และสั่งใหมีการดําเนินการ 
 ธรรมรัฐและธรรมราษฎรกับองคกรประชาสังคม : ดร.อมรา พงศาพิชญ (2541) ไดพยายาม
วางพื้นฐานความคิดเรื่องธรรมรัฐและธรรมราษฎร หรือธรรมาภิบาล โดยสังเขป โดยไดอธิบายความ
หมายของธรรมรัฐและธรรมราษฎรโดยแยกเปนความหมายระดับนามธรรมและรูปธรรม ความหมาย
ของธรรมรัฐและธรรมราษฎรในระดับนามธรรมหมายถึง การดูแลผลประโยชนของ สวนรวม โดย
สมาชิกของสังคมนั้นมีการตรวจสอบซึ่งกันและกัน สวนความหมายในระดับรูปธรรม คือ การกําหนด
เกณฑหรือกฎกติกาเพื่อใหสมาชิกในสังคมนั้นๆ สามารถตรวจสอบดูแลผลประโยชนของสวนรวมได  
ตัวอยางของกฎเกณฑคือ ความโปรงใสในการทํางาน ความเสมอภาคในการกระจายผลประโยชน ความ
ยุติธรรม ฯลฯ 
 ผูเขียนไดใหความสําคัญกับองคกรประชาสังคมวามีบทบาทสําคัญที่จะสามารถชวยประชาชนใน
การดูแลผลประโยชนของประชาชนและสวนรวม ตลอดจน กํากับดูแลใหการทํางานของภาครัฐและธุรกิจ
โปรงใส เปนธรรมและเปนประโยชนตอสวนรวม 
 ปรัชญาการศึกษาวาดวย “ธรรมรัฐ” (Righteous State) : ปฐมพงศ นฤพฤฒิพงศ (2541) ได
แสดงใหเห็นวาแนวคิดเรื่องธรรมรัฐมีมานานแลว และความหมายก็แตกตางกันไป เชน ในความหมาย
ของไทยและปราชญชาวกรีก แตอยางไรก็ตาม ความหมายของธรรมรัฐของไทยและกรีกน้ันตรงกัน ที่พอ
สรุปไดวา ธรรมรัฐ คือ ความถูกตองชอบธรรมจากผูนําในระดับตางๆ และประชาชนทุกหมูเหลาใน
สังคม กลาวคือ เปนผูมีสิทธิเสรีภาพ มีหนาที่ถูกตองเหมาะสมในสังคม ซึ่งหมายถึง ในฐานะพลเมอืงด ีมี
ศีลธรรม  มีจรรยาดี มีความรูดี มีความเฉลียวฉลาด กลาหาญ เปนตน แตบทบาทหนาที่ของแตละคนก็
จะแตกตางกันออกไป ทั้งน้ีเน่ืองจาก พ้ืนฐานอาชีพ ความรูความสามารถ ตลอดจนระบบงาน ระบบราช
การ และระบบสังคมที่ตางกัน จากนั้นผูเขียนยังชี้ใหเห็นถึงธรรมรัฐในแงตางๆ ไดแก รัฐที่ดี (Good State) 
ระบบการศึกษาที่ดี (Education Philosophy) และระบบการเมืองที่ดี ซึ่งชี้ใหเห็นวาธรรมรัฐน้ันไดแก องค
กรตางๆ ของสังคม และระบบสังคมที่เปนอยูน้ันตองยึดหลักความถูกตองเปนสําคัญ 
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ในตอนทาย ผูเขียนไดอธิบายปรัชญาศาสตรศึกษาที่มีหลายสาขาวิชาที่ตองทําการศึกษาไปพรอมๆ 
กัน ไดแก 

1) วิชาปรัชญาศึกษาศาสตร 
2) วิชาปรัชญารัฐศึกษาหรือปรัชญารัฐศาสตร 
3) วิชาปรัชญาวิทยาศาสตรศึกษา 
4) วิชาปรัชญาธุรกิจศึกษา 
5) วิชาปรัชญานิติศาสตรศึกษา 
การศึกษาวิชาปรัชญาเหลานี้ เพ่ือใหผูศึกษามีแนวคิดและนําแนวทางนั้นไปใชในการวิเคราะห

เปรียบเทียบเพื่อสรุปหลักการและเหตุผลของศาสตรใหมๆได นอกจากนี้ยังมีศาสตรอีกหลายสาขา เชน 
ปรัชญา เศรษฐศาสตรศึกษา ปรัชญาสังคมวิทยาศึกษา ปรัชญามนุษยวิทยาศึกษา ปรัชญาจิตวิทยา
ศึกษา ปรัชญานิเวศวิทยาศึกษา เปนตน โดยการศึกษาเรื่องธรรมรัฐก็เปนศาสตรสาขาหนึ่ง คือ วิชา
ปรัชญาการศึกษาวาดวยธรรมรัฐ ซึ่งเม่ือศึกษาในรูปแบบเดียวกันกับศาสตรอื่นก็อาจเปนวิธีการหรอืแนว
ทางที่จะนําไปสูการคนพบระบบวิธีการที่จะนําไปสูการแกไขขอบกพรองเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง
ที่กําลังเปนปญหาอยูในขณะนี้ และจะเปนเครื่องมีที่ดีที่จะกําจัดอวิชา (Ignoravec) ในตัวบุคคลทั้งในภาค
รัฐและเอกชนได อันนําไปสูการพัฒนาประเทศ 

 
2.2 องคประกอบของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  

 สําหรับองคประกอบการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี มีผูใหแนวคิดหลายทาน ดังน้ี 

 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์  (2541) ไดศึกษาเรื่อง ธรรมรัฐภาคเมือง : บทบาทภาคีเมือง ได
กลาวถึงองคประกอบสําคัญของธรรมรัฐ 9 ประการ ตามความหมายของโครงการพัฒนาแหง 
สหประชาชาติ (UNDP) ไดแก 

1) การมีสวนรวมของประชาชน (Public Participation) 
2) กฎหมายที่ยุติธรรม (Rule of law) 
3) ความเปดเผยโปรงใส (Transparency) 
4) การมีฉันทานุมัติรวมในสังคม (Consensus Orientation) 
5) กลไกการเมืองที่ชอบธรรม (Political Legitimacy) 
6) ความเสมอภาค (Equity)  
7) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency) 
8) พันธะความรับผิดชอบตอสังคม (Accountability) 
9) การมีวิสัยทัศนเชิงกลยุทธ (Strategic Vision) 

 อยางไรก็ตามแนวคิดเรื่อง “ธรรมรัฐ” ยังเปนเพียงอุดมคติเทานั้น ดังน้ันเพื่อทําใหธรรมรัฐเปน
รูปธรรมจะตองเริ่มตนที่การมีสวนรวมของประชาชน (public participation) ซึ่งเปนองคประกอบเบื้องตนที่
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สําคัญ เพราะการมีสวนรวมของภาคีประชาชนทุกๆ ภาคีอยางเต็มรูปแบบ จะสงผลใหทิศทางสูธรรมรฐัที่
พึงประสงคสําเร็จเปนจริงได โดยผูเขียนไดอธิบายวา ภาคีเมือง หมายถึง กลุมตางๆ ที่รวมตัวกันขึ้นใน
เขตเมือง มีวัตถุประสงคในการรวมตัว คือ เพ่ือเขาไปมีสวนรวมในการชวยเหลือ สนับสนุน เรียกรอง 
หรือมีบทบาทอยางใดอยางหน่ึงในการทําประโยชนสาธารณะหรือเพื่อปกปองผลประโยชนภายในกลุม
ตนตามสิทธิและเสรีภาพที่พึงมีพึงได  ซึ่งเราสามารถแบงประชากรเปนภาคีกลุมตางๆ ได 7 ภาคีใหญๆ 
ไดแก ภาคีภาครัฐ ภาคีเอกชน ภาคีองคกรพัฒนา ภาคีองคกรพัฒนาเอกชน (เอ็นจีโอ) ภาคีส่ือมวลชน 
ภาคีนักวิชาการ ภาคีสถาบันการศึกษา และภาคีประชาชน นอกจากนี้ผูเขียนยังไดกลาวถึงบทบาทของ
ภาคีกลุมตางๆ ในการสรางธรรมรัฐ ผลดีเม่ือภาคีเมืองมีสวนรวมสรางธรรมรัฐ และเงื่อนไขที่ทําใหไดมา
ซึ่งภาคีเมือง 

 ธรรมรัฐ : จุดเปลี่ยนประเทศไทย: พิทยา วองกุล (2541)  เปนหนังสือรวบรวมบทความของนัก
วิชาการที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับเรื่องธรรมรัฐ ประกอบดวยบทความ ดังน้ีคือ 1. ธรรมรัฐถึงธรรมาธิปไตย 
สุดยอดการปกครองที่ไมตองถูกปกครอง : พิทยา วองกุล  2. มุมมองธรรมรัฐ ในทัศนะของนายแพทย
ประเวศ วะสี : วรดุลย ตุลารักษ เรียบเรียง 3. ระเบียบวาระแหงชาติ ปฏิรูปสังคมไทย : ศาสตราจารย นาย
แพทยประเวศ วะสี 4. โลกาภิวัตนกับ Good Governance: ยุค ศรีอาริยะ 5. ขอโทษสังคมศาสตร : ดร. 
ปราโมทย นาครทรรพ 5. ปรัชญาการเมืองเรื่องธรรมรัฐ ในทัศนะของอาจารยธีรยุทธ บุญมี : ยอดสุข 
พัฒนธี เรียบเรียง 6. ฐานชุมชน ประชาสังคม ธรรมรัฐ และชุมชนาธิปไตย : ทางรอดในยุควิกฤตเศรษฐกิจ
ไทย: พิทยา วองกุล 7. ธรรมรัฐแกปญหาไดจริงหรือ? : นายแพทยเหวง โตจิราการ  8. หลักการสรางรัฐที่
เปนธรรม : ประชาชนเปนฐานคิดและฐานพัฒนา: ยอด สุขพัฒนธี เรียบเรียง 9. แนวคิดและวาทกรรมวา
ดวย: ธรรมรัฐแหงชาติ : นฤมล ทับจุมพล 10. ธรรมรัฐกับประชาสังคม : อมรา พงศาพิชญ 11. “ธรรมรัฐ” 
จากทัศนะชนชั้น: ใจ  อึ๊งภากรณ  12. กองทัพกับธรรมรัฐ : ขอคิดเพื่อการบริหารของประชาสังคม: สุรชาติ 
บํารุงสุข 13. อธรรมรัฐ : สมชาย ปรีชาศิลปกุล 14. ประชาสังคมแทคือธรรมรัฐ : วิสัยทรรศน ดร.อเนก 
เหลาธรรมทัศน : วรดุลย ตุลารักษ สัมภาษณ 15. รัฐธรรมนูญ 2540 กับลักษณะและปญหาของพรรคการ
เมืองไทยในอนาคต : ดร. ระดม วงษนอม  

 ธรรมรัฐภาคราชการ : วรลักษณ มนัสเอื้อศิริ (2541)  เปนบทความสรุปผลการอภิปรายเรื่อง 
ธรรมรัฐภาคราชการ ซึ่งเปนสวนหนึ่งในโครงการธรรมรัฐแหงชาติ ซึ่งในการอภิปรายครั้งน้ีไดเนนถึง
สถานการณปญหาความรุนแรง และนําเสนอแนวทางในการปฏิรูปภาคราชการ รวมทั้งกําหนด 
มาตรการที่ชัดเจนเปนรูปธรรมยิ่งขึ้น เพ่ือใหเกิดผลตอการบริหารประเทศ โดยมีวิทยากร คือ คุณหญิง
ทิพาวดี เมฆสวรรค เลขาธิการ ก.พ. นายกลาณรงค จันทิก เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและ 
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ นางผาสุก พงษไพจิตร คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ 
ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล อดีตปลัดกระทรวงการคลัง 

 องคกรใหทุนเพื่อประชาสังคมในประเทศไทย : อมรา พงศาพิชญ และนิตยา กัทลีรดะพันธุ  
(2541) หนังสือเลมน้ีมีเน้ือหาเกี่ยวกับองคกรใหทุนเพื่อประชาสังคมในประเทศไทย โดยสามารถแบง
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เน้ือหาออกเปน 4 สวนใหญๆ คือ สวนที่หน่ึง เปนรายงานวิจัย เรื่อง องคกรใหทุนเพื่อประชาสังคมใน
ประเทศไทย ซึ่งเปนงานวิจัยที่สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดรับการสนับสนุนทุนดําเนิน
การจาก The Synergos Institute, New York เพ่ือการสํารวจองคกรใหทุนในประเทศไทย สถานการณและ
สภาพองคกร โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือความรู ความเขาใจบทบาทขององคกรประชาสังคม ความเขมแข็ง
ขององคกรและการพัฒนาองคกร และเพื่อการใชเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคน้ี อาทิ ประเทศ 
ฟลิปปนส สิงคโปร  อินโดนีเซีย และมาเลเซีย สวนที่สอง เปนบทความที่เกี่ยวของกับองคกรระดมทุน ใน
เชิงการสนับสนุน สงเสริมการพัฒนาองคกร 3 บทความ ดังน้ีคือ บทความที่ 1 เรื่อง กฎหมายและกลไก
สงเสริมองคกรสนับสนุนการพัฒนา โดย ชินชัย ชี้เจริญ  บทความที่ 2 เรื่อง ศักยภาพขององคกรสงเสริม
งานพัฒนา ความนาเชื่อถือและความโปรงใส โดย พิมพา วองวรกุล และบทความที่ 3 เรื่อง การสราง
สํานึกและความรับผิดชอบของสังคมตองานพัฒนาสังคม และองคกรพัฒนาเอชน โดย วิภาพันธ  
กอเกียรติขจร  สวนที่สาม เปนสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสรางความเขมแข็งขององคกร
ระดมทุนและสนับสนุนการพัฒนา สวนที่ส่ี เปนกําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการและรายชื่อผูเขารวม
การประชุม  

 โดยในสวนที่ 2 มีสวนที่เกี่ยวของคือบทความ เรื่อง ศักยภาพขององคกรสงเสริมงานพัฒนา 
ความนาเชื่อถือและความโปรงใส โดย ผูเขียนไดกลาวการสรางศักยภาพองคกรสงเสริมงานพัฒนาใหมี
ความนาเชื่อถือและมีความโปรงใส โดยอาศัยกระบวนการจัดการที่ดี (Good governance) ประกอบดวย  
1. การมีสวนรวม (Participation)  2. มีความโปรงใส (Transparency) 3. การทํางานอยางมีหลักการและ 
เหตุผล สามารถตรวจสอบได (Accountability) และ 4. สามารถคาดการณได  (Predictability) 

 ธรรมรัฐ – ธรรมราชา: ปรีชา ชางขวัญยืน (2542)  เปนหนังสือเขียนเพิ่มเติมจากหนังสือ
ระบบปรัญชาการเมืองในนามวธรรมศาสตร ความคิดทางการเมืองในพระไตรปฎก และทัศนะทางการ
เมืองของพระพุทธศาสนา โดยเนนแนวคิดของธรรมราชาวาจะเปนประโยชนแกการเมืองการปกครอง
ของไทย และเปนประโยชนแกนักวิชาการทางปรัชญา รัฐศาสตร และประวัติศาสตร นอกจากนั้นใน
หนังสือเลมน้ีแสดงใหเห็นถึง “ธรรม” ในความหมายตางๆ อาทิ ในทางศาสนา ในทางปกครอง ซึ่งธรรม
เหลานั้นสะทอนใหเห็นถึงนโยบายในการปกครองรัฐของราชา หรือผูปกครองในแตละยุคแตละสมัย และ
แสดงใหเห็นถึงลักษณะการปกครองแบบธรรมรัฐในความหมายทั่วไปและการนําไปใช 

 การปฏิรูปกฎหมายเพื่อเสริมสรางธรรมาภิบาลและการแขงขันที่เปนธรรมในภาคธุรกิจ : 
อานันท ปนยารชุน (2542) 
 ใหความเห็นไววากฎหมายที่สามารถสงเสริมธรรมาภิบาลไดน้ันจะตองเปนกฎหมายที่มีสามารถ
จัดสรรประโยชนของบุคคลทุกคนทุกหมูทุกเหลาในสังคมไดอยางเปนธรรม กลาวคือ เปนกฎหมายที่อยู
ภายใตหลักนิติธรรม (The Rule of law) ซึ่งตองมีทั้งกฎหมายที่มีความยุติธรรมตอทุกฝายในสังคมและ
ปจเจกชน และตองมีผูใชกฎหมายและระบบยุติธรรมที่ดีดวย 

1) สวนองคประกอบของหลักนิติธรรม จะตองมีดังน้ี คือ 
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-  ตองมีกฎหมายที่เปนธรรม 
-  กระบวนการในการออกกฎหมายตองเปดโอกาสใหทุกฝายมีสวนรวมและมีกระบวนการที่

โปรงใส 
- ตองมีระบบตรวจสอบ Accountability ที่เหมาะสม 
- บุคลากรในวงการกฎหมายตองมีจริยธรรมและคุณธรรม 
-  จะตองมีส่ือที่อิสระ เพ่ือใหแนใจวากฎหมายและการบังคับใชมีความยุติธรรม เพราะถา

ส่ือไมอิสระ การตรวจสอบก็ยอมจะไมเกิดขึ้น  
2) แตตามทัศนะคติของผูบรรยายเห็นวาระบบกฎหมายในประเทศไทยยังมีขอบกพรองอันเปน
การสวนทางกับหลักนิติธรรมที่กลาวมา โดยมีขอสังเกตดังน้ี 
-  กระบวนการรางกฎหมายในประเทศไทยไมไดเปนไปตามหลักนิติธรรม เพราะเปนหนา

ที่ของหนวยงานของรัฐและราชการแตเพียงฝายเดียว เน่ืองจากการรางกฎหมายจะเปนไปตามความ
ตองการของผูมีอํานาจ 

-  ควรจะมีการปฏิรูปการรางกฎหมายโดยเปดโอกาสใหบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของมีสวนรวม
ในกระบวนการรางกฎหมาย 

-  นักกฎหมายมุงตีความตามตัวอักษรหรือตามตัวหนังสือเปนหลักโดยไมไดดูเจตนารมณ
ของกฎหมาย 

-  กระบวนการยุติธรรมของไทยยังขาดการจัดสรรอํานาจที่ดี ขาดการตรวจสอบถวงดุล 
อันสงผลถึงปญหาการบังคับใช 

-  ขาดกระบวนการการระงับขอพิพาทนอกระบบศาล (Alternative Dispute Resolution) 
-  ขาดบุคลากรที่มีมุมมองตอกฎหมายในฐานะเปนเครื่องมือในการจัดสรรสังคมตามหลัก

นิติธรรม 
 

2.3 ตัวชี้วัดการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
 มีนักวิชาการหลายทานไดใหแนวคิดในการบริกิจการบานเมืองที่ดีไวหลายทาน ดังน้ี 

 ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล : บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ (2544) จากการศึกษาของบุษบง ชัยเจริญวัฒนะ 
(2544) พบวาคํานิยามที่หนวยงานและนักวิชาการ อันไดแก ธนาคารโลก ธนาคารพัฒนาแหง 
เอเชีย (ADB) อานันท ปนยารชุน ธีรยุทธ บุญมี นายแพทยประเวศ วะสี ศาสตราจารยชัยอนันต  
สมุทวณิช และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไดนําเสนอไวน้ันมีความสอดคลองกับบริบทการ
พัฒนาและสงเสริมระบอบประชาธิปไตย และมีความเหมาะสมกับวัฒนธรรม สังคมและลักษณะการ 
ปกครองปจจุบันของประเทศ ซึ่งอาจสรุปรวมไดวา “ธรรมาภิบาล ทําหนาที่เปนกลไก เครื่องมือ และแนว
ทางการดําเนินงานที่เชื่อมโยงกันของภาคเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยเนนความจําเปนของการ
สรางความรวมมือจากรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน อยางจริงจังและตอเนื่อง เพ่ือใหประเทศมี 
พ้ืนฐานระบอบประชาธิปไตยที่เขมแข็ง มีความชอบธรรมของกฎหมาย มีเสถียรภาพ มีโครงสรางและ
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กระบวนการการบริหารที่มีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได อันจะนําไปสูการ
พัฒนาที่ยั่งยืน”  

 จากการศึกษาของบุษบง ชัยเจริญวัฒนะ (2544) พบวาคํานิยามที่หนวยงานและนักวิชาการ อัน
ไดแก ธนาคารโลก ธนาคารพัฒนาแหงเอเชีย (ADB) อานันท ปนยารชุน ธีรยุทธ บุญมี นายแพทย
ประเวศ วะสี ศาสตราจารยชัยอนันต สมุทวณิช และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไดนําเสนอ
ไวน้ันมีความสอดคลองกับบริบทการพัฒนาและสงเสริมระบอบประชาธิปไตย และมีความเหมาะสมกับ
วัฒนธรรม สังคมและลักษณะการปกครองปจจุบันของประเทศ ซึ่งอาจสรุปรวมไดวา “ธรรมาภิบาล ทํา
หนาที่เปนกลไก เครื่องมือ และแนวทางการดําเนินงานที่เชื่อมโยงกันของภาคเศรษฐกิจ สังคมและ 
การเมือง โดยเนนความจําเปนของการสรางความรวมมือจากรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน อยางจริงจัง
และตอเนื่อง เพ่ือใหประเทศมีพ้ืนฐานระบอบประชาธิปไตยที่เขมแข็ง มีความชอบธรรมของกฎหมาย มี 
เสถียรภาพ มีโครงสรางและกระบวนการการบริหารที่มีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส และสามารถ 
ตรวจสอบได อันจะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

สถาบันพระปกเกลา (2544) ไดจัดใหมีโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการเสริมสราง
ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมตามรัฐธรรมมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 : ปญหา 
อุปสรรค ทางออก” คณะผูวิจัยไดจัดทําตัวชี้วัดการมีสวนรวมของประชาชนไวดังน้ี 

 
ตาราง 2-1 ตัวชี้วัดการมีสวนรวมของประชาชน 
ปจจัย กิจกรรม ตัวชี้วัด 

1 การไปเลือกตั้ง  
2 การไปตรวจสอบบัญชีรายชื่อ  
3 การไปฟงการอภิปรายหาเสียง  
4 การชวยหาเสียง 
5 การชวยบริจาคเงิน สิ่งของใหพรรคการเมือง 
6 การชักจูงใหผูอ่ืนไปเลือกตั้ง 
7 การลงบัญชีรายชื่อ 50,000 คน 
8 การโทรศัพทไปยังรายการวิทยุ โทรทัศน หรือเขียนรองเรียนลงในหนังสือพิมพ 
9 การเปนสมาชิกพรรคการเมือง 
10 การไปชวยใหความรู/ขอมูลเกี่ยวกับการเมืองแกคนอื่น 
11 การรวมประทวงกรณีตางๆ 
12 การรวมเดินขบวน 

1.การมีสวนรวมทางการเมือง
ของประชาชน 

13 การรวมกิจกรรม/การใหความรวมมือกับ กกต. ในการตรวจสอบการ
ทุจริตการเลือกตั้ง 
1 การรวมประชุมเพื่อวางแผน 2. การรวมวางแผน 
2 การรวมหาขอมูลประกอบการวางแผน/หาบุคคล/วิธีการวางแผน/ หรือ
ทรัพยากรอื่น ๆ 

ดานการเมือง 

3. การรวมตัดสินใจ 1 การยกมือโหวต 
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ปจจัย กิจกรรม ตัวชี้วัด 
1 การรวมดําเนินกิจกรรม/โครงการ 
2 การรวมติดตามตรวจสอบการดําเนินกิจกรรม/โครงการ 
3 การรวมกําหนดมาตรการปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 4. การรวมปฏิบัติ 

4 การรวมติดตามตรวจสอบกิจกรรม/โครงการ 
1 ไปโดยไดรับการเชิญ 
2 ไปโดยไมไดรับการเชิญ/ไปโดยสมัครใจ 
3 รวมแสดงความคิดเห็น/ซักถาม ในการประชุมสัมมนา 

5. การเขาประชุมสัมมนา 

4 การใหขอมูลเพิ่มเติมในการประชุมสัมมนา 
1 รวมลงชื่อในหนังสือ เอกสารเพื่อการคัดคาน/สนับสนุนโครงการ/ กิจกรรม 
2 การรวมชุมนุมคัดคาน/สนับสนุนโครงการ/กิจกรรม 
3 การรวมทําแผนพับ ใบปลิว ฯลฯ 
4 การรวมจัดหาอุปกรณประกอบการชุมชนคัดคาน/สนับสนุนโครงการ 
5 การรวมบริจาคเงินและสิ่งอ่ืนๆ ท่ีไมใชเงิน 
6 รวมอภิปรายในการชุมนุมคัดคาน/สนับสนุนโครงการ/กิจกรรม 
7 การรวมรณรงคในรูปแบบตางๆ เชน การตัดสติกเกอร การตัดเอกสาร ฯลฯ 
8 การกอเหตุรุนแรง เชน ปดถนน ปดหองประชุม การใชกําลังในรูปแบบอื่นๆ 
9 การเกลี้ยกลอมใหเห็นดวย/ไมเห็นดวยกับการดําเนินโครงการ 
10 การรวมพิธีกรรม เชน การเผาพริกเผาเกลือ การเผาหุน (จิตวิทยา) 
11 การใชกิจกรรมโนมนาวใหสนับสนุน/คัดคานการดําเนินโครงการ 

ดานอื่นๆ(นอก
จากการเมือง) 

6. การรวมคัดคาน/สนับสนุน
โครงการ/  กิจกรรม 

12 การจัดตั้งกลุมสนับสนุน/คัดคานโครงการ (ท้ังโดยการใหเงิน/สิ่งของเปน
สิ่งตอบแทน และโดยไมตองใชเงิน/สิ่งของเปนสิ่งตอบแทน) 

 นอกจากนี้ สถาบันส่ิงแวดลอมไทย (2545 : IV) ไดกลาวถึง World Resource Institute ไดสราง
ตัวชี้วัดธรรมาภิบาลดานการจัดการสิ่งแวดลอม โดยไดเสนอเสาหลัก 3 ประการของการมีสวนรวมของ
ประชาชนไวใหครอบคลุมถึง 

1.การมีสวนรวมของประชาชนในการเขาถึงขอมูลขาวสาร  (Access to Information) 
2.การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการตัดสินใจ (Access to decision-making) 
3.การมีกฎหมายรับรองการมีสวนรวมของประชาชน (Access to Justice) 

 ธีรยุทธ บุญมี (2541)  ไดศึกษาเรื่องธรรมรัฐแหงชาติ ยุทธศาสตรกูหายนะประเทศไทย โดย
ไดกลาววาทามกลางวิกฤตเศรษฐกิจที่รุนแรง และกําลังจะนํามาซึ่งวิกฤติใหญทางสังคม ธีรยุทธไดเสนอ
แนวคิด ธรรมรัฐแหงชาติขึ้น เพ่ือเปนยุทธศาสตรในการกอบกูวิกฤติเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งผลักดัน
ใหเกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนขึ้น ธรรมรัฐแหงชาติ เปนพัฒนาการขั้นสําคัญของการกอตัวเปนสังคม 
เขมแข็ง กลาวคือ เปนขั้นของการกอตัวขึ้นเปนอุดมการณรวมของสังคม  เปนแนวคิดในเชิงปฏิบัติที่ 
เรียกรองใหมีการยกระดับความสัมพันธและความรวมมือกันอยางจริงจัง ของทั้งภาครัฐ ภาคสังคม และ
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ภาคเอกชน  เพ่ือปฏิรูประบบตางๆ  ในสังคมเสียใหม  และสรางระบบการบริหารประเทศที่ มี 
ประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปรงใส ยุติธรรม และตรวจสอบได  

 เปดเคาโครง “ธรรมรัฐแหงชาติ”: บุญเลิศ มโนสุจริตชน  (2541)  ในบทความนี้ แสดงใหเห็น
ถึงความตั้งใจของนายธีรยุทธ บุญมี ในการสราง ธรรมรัฐแหงชาติ (National Good Governance) ภาย
หลังจากที่ถูกปฏิเสธแนวความคิดในการจัดตั้งสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยไดจัด
ประชุมเสนอกรอบเคาโครงเรื่องธรรมรัฐแหงชาติ ซึ่งถูกเรียกงายๆ วา “การประชุมแหงชาติเพ่ือธรรมรัฐ
แหงชาติ” (National Convention For Good Governance of Thailand)  ซึ่งนายธีรยุทธ ไดอธิบาย 

1) เน้ือหาของธรรมรัฐแหงชาติ ดังน้ี 
- เปนรูปแบบความรวมมือของสถาบันหลักตางๆ ในประเทศ 
- มีความสํานึกเชิงสถาบันที่ปรับปรุง(Reengineering)ตัวเองและอุทิศตนเองเพื่อแกไขวิกฤติมากขึ้น 
- ระดมความคิดเพื่อแกปญหาวิกฤตชาติ 
- กระจายความรวมมือในทุกระดับ 
- แกปญหาระยะยาวมิใชเพียงเปาหมายระยะสั้น 
2) ซึ่งในการประชุมครั้งน้ีมีวัตถุประสงคดังน้ี 
- เรียกขวัญกําลังใจของคนไทยทั้งประเทศ 
- วางแนวทางและมาตรการสําหรับทางออกของประเทศ 
- สถาบันหลักในสังคมรวมกันแกปญหา 
- จัดตั้งองคกรตางๆ ตามรัฐธรรมนูญวาดวยการมีสวนรวมของประชาชน 
- กําหนดเปาหมายแหงชาติคือ  

(1) กินอยูพอเพียง 
(2) วิญญาณไทยจิตใจสากล 
(3) การทํางานอยางมืออาชีพ 

3)  กําหนดเปาหมายรูปธรรม คือ 
-  ดานแรงงาน 
- ดานการอบรม 
- ดานการรวมสมทบทุนชวยเหลือประเทศ 
- ดานการเสริมความรูและความพรอม 
- ดานอ่ืนๆ 

 
อยางไรก็ตาม การนําเสนอของนายธีรยุทธ เปนเพียงการเคลื่อนไหวหนึ่งเทานั้น ซ่ึงถาหากแนว

ความคิดเรื่องดังกลาวเปนจริงก็อาจสงผลถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเมืองครั้วใหญอีกก็ได ซ่ึงกอ
ใหเกิดประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมไมใชประชาธิปไตยแบบตัวแทน 
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ธรรมรัฐใหอะไรกับคนจน (2541) นายธีรยุทธ บุญมี ไดชี้ใหเห็นถึงแนวคิดหลักของธรรมรัฐ
แหงชาติ หรือ Good Governance of Thailand มีดังน้ี 

1. ปฏิรูปองคกร สถาบัน และพฤติกรรมคานิยมของบุคคลเพื่อใหประเทศเขมแข็ง 
2. การพึ่งตนเองของสังคมไทย 
3. ยึดถือปรัชญาเศรษฐกิจแบบกินอยูพอเพียง 
4. วางยุทธศาสตรหรือแผนฟนฟูประเทศที่ถูกตอง 
5. ทําใหประชาชนเขมแข็ง 
6. สงเสริมความเกื้อกูลกันในสังคมไทย 

ในหลักตางๆ ทั้ง 6 หลักน้ีไดสงไปถึงรัฐบาลแตรัฐบาลจํากัดขอบเขตคําวาธรรมรัฐของตนเองไว
แตเพียงวาประชาชนตองมีสวนรวมทางการเมือง เชนการเลือกตั้ง ไมซื้อเสียง สอดสองดูแลการเลือกตั้ง
ใหเปนไปอยางบริสุทธ์ิเทานั้น และยังคงสนใจแตการแกปญหาของคนเมืองเทานั้น โดยไมมองถึงคน 
ชั้นลางในสังคม ในบทความนี้จึงชี้ใหเห็นถึงเหตุการณตางๆที่ผานมา ซึ่งก็เปนอยางเดียวกับปจจุบันที่ 
รัฐบาลไมเนนการแกปญหาของคนกลุมลางในสังคมเชนกัน ดังน้ันการแกปญหาก็ตองใหความสําคัญกับ
คนจนหรือคนกลุมลางดวย 

มิติหญิ งชายใน  “ธรรมรัฐ”: เมทิ นี  พงษ เวช และ สุธีรา ทอมสัน   ในหนังสือเลมน้ี  มีจุด 
มุงหมายที่จะกระตุนผูบริหาร นักการเมือง ตลอดจนผูสนใจทั่วไป ใหตระหนักถึงความสําคัญของการ
ผสมผสาน การมีสวนรวมของหญิงชายในกระบวนการธรรมรัฐทุกระดับ โดยเนนที่ความเสมอภาค
ระหวางหญิงชาย นอกจากหลักอื่นๆ ในธรรมรัฐ เชน ความโปรงใส หรือการมีสวนรวม เปนตน จากนั้น
ผูเขียนไดชี้ใหเห็นถึงความดอยโอกาสในดานตางๆ ของหญิงไทย แลวแสดงใหเห็นถึงความหมายของ 
ธรรมรัฐ และการนําธรรมรัฐมาใชเพ่ือใหเกิดความเสมอภาคดังกลาว โดยการกอใหเกิดความ 
เปลี่ยนแปลงเพื่อใหเกิดความเสมอภาคภายใตธรรมรัฐได ซึ่งแบงออกเปน 2 เรื่องสําคัญ คือ  

1) การปฏิรูปองคกร โดยกอใหเกิดความเสมอภาคในหลักการบริหารและการดําเนินงานของ
องคกรและการใชมาตรการพิเศษซึ่งเปนการเพิ่มโอกาสใหแกเพศหญิงมากขึ้น 

2) การเสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งของประชาสังคม โดยกําหนดใหผูหญิงมีสวนรวม
มากขึ้นในการเปนแนวรวมขององคกร 
   

 สวนการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของโดยตรง คือเรื่องการพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหาร 
จัดการที่ดี (สถาบันพระปกเกลา,2545) ซึ่งเปนโครงการศึกษาวิจัยที่ไดดําเนินงานเพื่อใหสอดคลองกับ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ซึ่ง
ภายใตกรอบแนวคิดตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีในเรื่องธรรมมาภิบาลซึ่งประกอบไปดวยหลัก 6 
ประการคือ นิติธรรม คุณธรรม ความโปรงใส มีสวนรวม สํานึกรับผิดชอบ และความคุมคา สามารถแยก
หลักการยอยออกมาไดทั้งหมด 81 หลักการ และ นําไปสูการพัฒนาคําถามทั้งหมด 246 ขอ ซึ่งเปน
สวนสําคัญของการพัฒนาตัวชี้วัดตอเนื่องในชวงตอมา 
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2.4 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีในหนวยงานภาครัฐ 
 

 คณะทํางานเพื่อเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาวิกฤติเศรษฐกิจ ซึ่งมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย ไดระดมนักคิดในประเทศไทยหลายสาขาที่อาสาสมัครมารวมทํางาน และคณะ
ทํางานไดจัดเอกสารขอเสนอเพื่อสงเสริมธรรมาภิบาลไทย เสนอตอนายกรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 23 เมษายน 
2542 ซึ่งนายกรัฐมนตรีไดมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) 
จัดทําบันทึกเรื่องนี้เปนวาระแหงชาติวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีเสนอตอ
คณะรัฐมนตรี 
 คณะรัฐมนตรีไดพิจารณาในการประชุมวันที่ 11 พฤษภาคม 2542 โดยมีมติเห็นชอบตาม 
ขอเสนอ และเห็นสมควรใหเรงสรางธรรมาภิบาลในหนวยงานภาครัฐเพ่ือเปนแกนนําในการพัฒนาและ
สงเสริมธรรมาภิบาลในสังคมไทย โดยใหจัดทําเปนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีเพ่ือหนวยงานของ 
รัฐสามารถนําไปปฏิบัติได และจะไมถูกยกเลิกเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ซึ่งจะทําใหการดําเนินการ
สรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีเปนไปไดอยางตอเนื่อง ตอมา คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือ
วันที่ 22 มิถุนายน 2542 เห็นชอบรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมที่ดี (ปจจุบันยกเลิกแลว) 

นายกรัฐมนตรีไดลงนาม เม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2542 และไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับ
ประกาศทั่วไป เลม 116 ตอนที่ 63 ง วันที่ 10 สิงหาคม 2542 ระเบียบนี้มีผลบังคับใชตั้งแตวันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ตอมา สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดแจงเวียนระเบียบนี้ใหหนวยงานของรัฐทุกแหงทราบและ
ถือปฏิบัติ ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สลค.ที่ 0204ว/ว 130 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2542 

สาระสําคัญของระเบยีบ 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมือง และสังคมที่ดี 

พ.ศ.2542 มีสาระสําคัญดังน้ี 
 

จุดมุงหมาย 
สรางกฎเกณฑและกลไกที่ดีในการบริหารกิจการบานเมืองและสังคม เพ่ือใหหนวยงานที่มี

อํานาจหนาที่โดยตรงสามารถสงสัญญาณเตือนภัยและผูมีหนาที่เกี่ยวของสามารถปรับเปลี่ยนกลไกและ
ฟนเฟองการทํางานและการประสานงานในภาครัฐและภาคเอกชนรับรองไดอยางทันทวงทีในยามที่มี
ปญหา 

พัฒนาศักยภาพของนักวิชาการใหสามารถศึกษา คนควาและเสนอแนะแนวทางแกไขจุด 
บกพรองตางๆ ที่จําเปนตอการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมอยางถูกตอง กลาหาญ และมีจริยธรรม 

ปรับปรุงระบบการตัดสินใจและการบริหารจัดการทั้งของภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนให รวดเรว็ 
ชัดเจน และเปนธรรม 



โครงการขยายผลเพื่อนําตัวชี้วัดการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีระดับองคกรไปสูการปฏิบัติ 2-14  

ขยายโอกาสของประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสาร โดยเฉพาะขอมูลเกี่ยวกับสถานการณบาน
เมืองเพื่อรวมกับภาครัฐในการตัดสินใจและแกไขปญหาสวนรวม 

ขจัดการทุจริตประพฤติมิชอบและการหลีกเลี่ยงกฎหมายเพื่อแสวงหาประใสตนหรือกิจการที่ตน
มีสวนไดเสียทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน เพ่ือใหเกิดความสํานึกรับผิดชอบตอสวนรวมรวมกัน 

 

หลักยึดในการสรางระบบบริหารกิจการานเมืองและสังคม 6 ประการไดแก 
หลักนิติศาสตร 
หลักคุณธรรม 
หลักความโปรงใส 
หลักการมีสวนรวม 
หลักความรับผิดชอบ 
หลักความคุมคา 

กลยุทธ 
เพ่ือสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีใหเกิดขึ้นในทุกภาคของสังคม จําเปนตอง

รวมดําเนินกิจการอยางตอเนื่องทั้งในระยะเฉพาะหนา ระยะกลาง และระยะยาว โดยตองมีการปฏิรูปใน 3 
สวน ดังน้ี 

ภาครัฐ ตองปฏิรูปบทบาทหนาที่ โครงสราง และกระบวนการทํางานของหนวยงานภาครัฐ ใหมี
ความโปรงใส ซื่อสัตย ซื่อตรง มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ถือประชาชนเปนเปาหมายสูงสุดใน
การทํางานสามารถทํางานรวมกับภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชนไดอยางราบรื่น 

ภาคธุรกิจ เอกชนตองปฏิรูปการทํางานโดยยึดกติกาที่โปรงใสมีความรับผิดชอบตอผูถือหุน เปน
ธรรมตอลูกคา รับผิดชอบตอสังคม มีมาตรฐานการบริการ มีระบบตรวจสอบที่มีคุณภาพสามารถทํางาน
รวมกับภาครัฐและภาคประชาชนไดอยางราบรื่น 

ภาคประชาชน ตองสรางเสริมใหประชาชนเกิดความตระหนักในสิทธิหนาที่และความรับผิดชอบทาง
เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง มีความรูความเขาใจในหลักการของการสรางการบริหารกิจการบานเมืองและ
สังคมที่ดี 

แนวทางปฏิบัติ 
สรางความตระหนักรวมกันในสังคม เพ่ือใหเกิดกระบวนการสรางสรรคกลไกการบริหารกิจการ

บานเมืองและสังคมที่ดี  
ออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆ ที่จําเปนรวมทั้งการดําเนินการใหเปนไป

ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 
เรงรัดใหเกิดการปฏิรูปการบริหาร ภาครัฐและการปฏิรูปการศึกษาอยางเปนรูปธรรม 
เรงรัดแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ และภาคธุรกิจเอกชน 
เรงสรางมาตรฐานการดําเนินธุรกิจ 
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มาตรการ 
  เรงรัดใหหนวยงานของรฐัทําความเขาใจ และตระหนกัถึงความจาํเปนที่ตองปฏิบัติหนาที่ตาม

หลักการ 6 ประการ ตามระเบียบ 
เรงรัดการดําเนินการเพื่อออกกฎหมายตามรัฐธรรมนูญใหเสร็จส้ินโดยเร็ว 
เรงรัดการดําเนินการตามแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ 
เรงรัดใหหนวยงานของรัฐดําเนินการใหเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติวาดวยขอมูล

ขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
สงเสริมและกํากับใหหนวยงานของรัฐ กําหนดแผนการสรางความโปรงใสและปองกันการทุจริต

ประพฤติมิชอบในระบบราชการและรายงานผลการดําเนินการในรอบปตอคณะรัฐมนตรี 
สนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการที่มีหนาที่ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในวงราชการ 
ใหกระทรวงพาณิชย  กระทรวงการคลัง  และหนวยงานของรัฐอื่นที่มีหนาที่ความรับผิดชอบ

เกี่ยวกับการดําเนินงานของธุรกิจเอกชนสงเสริม สนับสนุนระบบเศรษฐกิจเสรีโดยอาศัยกลไกตลาด ให
ความคุมครองผูบริโภค สงเสริมใหมีมาตรฐานที่ดีในการดําเนินธุรกิจ 

ทั้งน้ี ระเบียบนี้กําหนดใหหนวยงานของรัฐและผูเกี่ยวของปฏิบัติตามระเบียบนี้ และรายงานผล
การดําเนินการ ความคืบหนา ตลอดจนปญหาและอุปสรรคตอคณะรัฐมนตรีเปนระยะ หรือตามเวลาที่
กําหนดในระเบียบนี้  (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, 2544:13-24) 

อยางไรก็ดีระเบียบนี้ไดยกเลิกและมีการออกพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 แทน 

องคประกอบของการบริหารจัดการที่ดี 
องคประกอบของการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีที่เสนอโดยสํานักงานคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือน (กพ.) : 2542 แสดงไดดังตาราง 2-2 น้ี 
 
ตาราง 2-2 องคประกอบของธรรมาภิบาลที่เสนอโดยสํานักงาน ก.พ. 
หลักการ องคประกอบ 

กฎหมายและกฎเกณฑตางๆมีความเปนธรรม สามารถปกปองคนดีและลงโทษคนไมดีได 
กฎหมายตางๆ ไดรับการปฏิรูปอยางสม่ําเสมอใหเหมาะกับสภาพการณท่ีเปลี่ยนไป 
กระบวนการยุติธรรมมีการดําเนินงานของอยางรวดเร็ว โปรงใสและตรวจสอบได และไดรับการยอมรับจาก
ประชาชน 

หลักนิติธรรม 

ประชาชนตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพ หนาที่ของตนเอง เขาใจกฎเกณฑตางๆ และมีสวนรวมในกรณีตางๆ 
รัฐทําการสํารวจความพึงพอใจของผูมาใชบริการของรัฐและเจาหนาที่ 
สวนราชการมีเกณฑในการใชดุลพินิจที่ชัดเจนเปนที่ยอมรับ 

หลักความโปรงใส 

สวนราชการมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่เปนรูปธรรมและเปดเผยตอสาธารณะ 
ผูรับบริการและผูเกี่ยวของใหการยอมรับและความพอใจ หลักความรับผิด 

ชอบ งานที่ปฏิบัติบรรลุผลตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
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หลักการ องคประกอบ 
 คุณภาพของงานทั้งดานปริมาณ ความถูกตอง ครบถวน รวมท้ังจํานวนความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการ

ปฏิบัติงาน และจํานวนการรองเรียนหรือการกลาวหาที่ไดรับ 
ผูรับบริการไดรับความพึงพอใจ 
การทํางานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังดานปริมาณและคุณภาพ 

หลักความคุมคา 

ความสัมฤทธิ์ผลของโครงการตางๆ รวมถึงความประหยัดงบประมาณ 
ผูมีสวนเกี่ยวของหรือผูไดรับผลกระทบไดรับความพึงพอใจ หลักการมีสวนรวม 
จํานวนผูเขารวมแสดงความคิดเห็นหรือจํานวนขอเสนอแนะหรือขอคิดเห็นของประชาชนในการดําเนินการ
เรื่องตางๆ รวมถึงคุณภาพของการเขามามีสวนรวม 
การรองเรียนหรือรองทุกขในการดําเนินการในเรื่องตางๆ ท้ังในและนอกองคกรลดลง 
คุณภาพชีวิตของคนในสังคมดีขึ้น มีการบริการจัดการและใชทรัพยากรในชาติอยางเกิดประโยชนสูงสุด 

หลักคุณธรรม 

สังคมมีเสถียรภาพ อยูรวมกันอยางสงบสุขดวยความมีระเบียบวินัย 
ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, 2542 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
นอกเหนือไปจากแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ในการสราง

ระบบบริหารจัดการบานเมืองและสังคมที่ดีแลว สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ (สศช.) ไดบรรจุเรื่องการพัฒนาประชารัฐไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 
(2540-2544) ซึ่งไดสะทอนแนวความคิดของการบริหารจัดการที่ดี โดยมี 

 

1) วัตถุประสงคหลักของการพัฒนาประชารัฐ คือ 
- เพ่ือเสริมสรางการใชหลักนิติธรรมในการบริหารรัฐกิจ การจัดการการพัฒนาและการดําเนิน

กิจกรรมตางๆ ของทุกภาคสวนของสังคมใหมากยิ่งขึ้น 
- เพ่ือสนับสนุนใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในกิจกรรมของรัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่งในการ

จัดการการพัฒนาประเทศ 
- เพ่ือเพิ่มพูนประสิทธิผลและประสิทธิภาพของภาครัฐในการบริหารรัฐกิจและการจัดการการ

พัฒนาประเทศ 
- เพ่ือสนับสนุนใหเกิดความตอเนื่องในงานบริหารรัฐกิจและการจัดการพัฒนาประเทศทั้งใน

ดานนโยบายและการปฏิบัติ 
2) เปาหมายของการพัฒนาประชารัฐในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 น้ี ไดแก 
- ใหเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับเขาใจในหลักปรัชญากฎหมายมหาชน ซึ่งเปนกฎหมายหลักใน

การปกครองประเทศ และเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ เพ่ือใหมีการใชกฎหมายโดยยึดหลักความ
ถูกตองตามเจตนารมณของกฎหมายและความถูกตองในการตัดสินใจและการบริการ เคารพและบังคับ
ใชกฎหมายอยางเสมอภาค ไมมีการเลือกปฏิบัติ มีความรับผิดชอบตอการตัดสินใจและการดําเนินการ
บริหารงานสาธารณะ รวมทั้งใหมีการสรางกลไก กระบวนการในการจัดการความขดัแยงในสงัคมอยางสันติ
วิธี 
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- ใหประชาชนมีหลักประกันในการมีสวนรวมในกิจกรรมของรัฐ สังคมและชุมชนใหมากเพิ่มขึ้น 
เปนการเพิ่มพูนโอกาสและชองทางการมีสวนรวมอยางมีดุลยภาพและใหเกิดระบบการตรวจสอบถวงดุล
ในการบริหารทั้งภายในระบบราชการและการตรวจสอบถวงดุลจากสังคมนอกระบบราชการ 

- ใหเกิดความฉับไว เกิดความคลองแคลงตัวของภาครัฐในการปรับตัวและจัดการอยางเหมาะ
สมตามการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน เพ่ือใหการตัดสินใจและการดําเนินการสาธารณะของภาค
รัฐเกิดความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 

- สงเสริมใหเกิดความตอเนื่องในงานบริหารรัฐกิจและการบริหารจัดการการพัฒนาโดยการ
สรางพันธมิตรเพื่อกําหนดพันธกิจและระเบียบวาระแหงชาติเพ่ือพัฒนาคน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
รวมกัน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
นอกจากนี้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ยังไดวางแนวทางในการเสริมสรางโอกาสและภาวะ 

แวดลอมในการพัฒนาประชารัฐไวดวยวา ภายใตโครงสรางการบริหารจัดการที่ผานมา ภาครัฐเปนผู
กําหนดแนวทางในการดําเนินงานที่เชื่อวาเปนประโยชนแกประชาชน โดยปราศจากการเปดโอกาสและ
สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน ทําใหการดําเนินงานของภาครัฐขาดประสิทธิภาพตลอดจนขาด
การยอมรับและสนับสนุนจากประชาชน ในหลายครั้งไดนําไปสูความขัดแยงทางการเมือง และการเผชิญ
หนาระหวางประชาชนกับภาครัฐ ซึ่งเปนการบั่นทอนพลังในการพัฒนาของสังคมไทย 

เพ่ือใหกระบวนการพัฒนาของชาติในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 เปนไปอยางมีประสิทธิผลตาม
แนวทางที่เนนคนเปนศูนยกลาง และเปดโอกาสใหประชาชนเขามีสวนรวม การดําเนินบทบาทของภาค
รัฐที่จะไดรับการยอมรับยอมตองอาศัยความชอบธรรมที่เกิดจากการสรางหลักประกัน โอกาส และ
สภาวะแวดลอมที่เสริมสรางโอกาสการมีสวนรวมของประชาชน โดยการกําหนดหลักการและบรรทัดฐาน
ของความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชน ทั้งน้ีการพัฒนาประชารัฐจะประกอบดวยยุทธศาสตรที่สําคัญ 4 
ยุทธศาสตรดังตอไปนี้ 

การเสริมสรางหลักการใชบังคับกฎหมายที่ถูกตองตามเจตนารมณและปรัชญากฎหมาย โอกาส
และสภาวะแวดลอมใหสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน เพ่ือใหเกิดหลักประกันดานสิทธิทางการ
เมืองและสิทธิของประชาชน การจัดการลดปญหาความขัดแยงของกลุมชนตางๆ ในสังคมกับภาครัฐ 
และการสนับสนุนสมรรถนะของประชาชน ดังน้ี 

1. การใหหลักประกันสิทธิเสรีภาพ 
2. การจัดการแกไขความขัดแยงในสังคมดวยสันติวิธี 
3. การสรางเสริมสมรรถนะของประชาชนและพลังทางสังคม 

สําหรับการสงเสริมการมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาของทุกภาคสวนประกอบดวย 
1. การสรางภาคีเพ่ือการพัฒนา 
2. การปรับปรุงดุลยภาพการมีสวนรวมในการพัฒนา 
3. การสงเสริมทองถ่ินใหมีสวนรวมในการพัฒนา 
4. การเสริมสรางศักยภาพขององคกรพัฒนาเอกชนและองคกรประชาชน 

สวนการเพิ่มพูนประสิทธิผลและประสิทธิภาพของรัฐประกอบดวย 
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1. การปรับปรุงบทบาทบริหารจัดการสวนราชการ 
2. การปรับปรุงกระบวนการทางงบประมาณ 
3. การกําหนดใหจังหวัดมีบุคลกรที่มีความสามารถมากขึ้น 
4. การสรางเกณฑชี้วัดและระบบประเมินผลงาน 
5. การสรางความรับผิดชอบทางการบริหาร 
6. การสรางความโปรงใส 
7. การปรับการบริหารจัดการนโยบายสาธารณะ 
8. การพัฒนาดานกฎหมายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

สวนการสรางความตอเนื่องในงานบริหารรัฐกิจประกอบดวย 
1. การสรางพันธมิตรเพื่อการกําหนดระเบียบวาระแหงชาติ 
2. การเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะเพื่อเสริมสราง 

 ความตอเนื่องของการบริหารจัดการที่ดีมีความชัดเจนมากขึ้นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห งชาติ  ฉบับที่  9 (2545-2549) โดยมีแนวทางการพัฒนาเพื่ อสรางระบบบริหารจัดการที่ดี  มี 
ประสิทธิภาพ ปราศจากการทุจริต บนพื้นฐานการมีสวนรวมของทุกฝายในสังคม ดังน้ัน การพัฒนาใน
ชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 จําเปนตองใหความสําคัญลําดับสูงกับการปฏิรูปภาครัฐใหเปนองคกรขนาด
เล็กที่มีคุณภาพ การปรับเปลี่ยนระบบการจัดทํางบประมาณใหมีประสิทธิภาพ คลองตัว สอดคลองกับ
นโยบายและแผนชาติและการปรับระบบและกลไกเพื่อสนับสนุนการกระจายอํานาจ ควบคูกับการ 
ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบอยางจริงจัง โดยผนึกกําลังทุกฝายที่เกี่ยวของ ภายใตแนวทางการ
พัฒนาที่ควรดําเนินการดังน้ี 

ปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐไปสูแนวทางการบริหารจัดการที่ดีประกอบดวย 
1. ปรับบทบาทภารกิจและวิธีการบริหารงานของระบบราชการแนวใหม 
2. ปรับระบบบริหารจดัการของภาครัฐใหเอื้ออํานวยตอการเสริมสรางขดีความสามารถ

ของภาคธุรกจิเอกชนและเศรษฐกิจชุมชน 
กระจายหนาที่และความรบัผิดชอบใหแกองคกรปกครองทองถ่ินประกอบดวย 

1. ปรับกลไกกํากับการกระจายอํานาจใหมีความคลองตัว 
2. เตรียมความพรอมและปรับปรุงประสิทธิภาพองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
3. วางระบบสนับสนุนการกระจายอํานาจ 
4. วางระบบการจัดสรรภาษีและเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ปองกันและปราบปรามการทจุริตประพฤติมิชอบในทกุภาคสวนประกอบดวย 
1. ปรับปรุงกฎระเบียบใหลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ 
2. กําหนดแนวทางตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบอยางเปนรูปธรรม 
3. สรางจิตสํานึกใหประชาชนรวมกันตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ 

การพัฒนาและเสริมสรางกลไกการตรวจสอบถวงดุลทุกภาคสวนในสังคมประกอบดวย 
1. สนับสนุนการดําเนินงานขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
2. ปรับทัศนคติและการทํางานของขาราชการประจําและขาราชการการเมือง 
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3. สนับสนุนบทบาทสื่อในการตรวจสอบนักการเมืองและขาราชการตลอดจนการ
รณรงคยกยองคนดี 
เสริมสรางระบบบริหารจัดการที่ดีของภาคเอกชนประกอบดวย 

1. สรางมาตรฐานการจูงใจและยับยั้งเพ่ือใหภาคธุรกิจมีระบบการทํางานที่รับผิดชอบ
ตอสังคม มีความโปรงใส และตรวจสอบได 

2. ปรับปรุงและแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมทั้งเพ่ิมบทลงโทษที่รุนแรง 
3. เสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายองคกรบริโภค 

เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนประกอบดวย 
1. สรางความเขาใจใหทุกคนตระหนักถึงความจําเปนในการดําเนินชีวิตดวยความอดทน 

มีความเพียร 
2. ปรับทัศนคติและคานิยมในการดํารงชีวิตจากวัตถุนิยมและบริโภคนิยม 
3. สอดแทรกเนื้อหาสาระของการดําเนินชีวิตโดยยึดทางสายกลาง 

 
ใน พ.ศ. 2546 รัฐบาลไดออกพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ 

บานเมืองที่ดี พุทธศักราช 2546  และยกเลิกระเบียบวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยพระ
ราชกฤษฎีกา ฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือการบริหารราชการที่ใหเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน  มี
รายละเอียดสําคัญคือเพื่อใหเกิด เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาใน
เชิงภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการให
ทันตอสถานการณ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ และมี
การประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ.ซึ่งจัดเปนกฎหมายสําคัญที่สงเสริมการจัดการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีใหเกิดขึ้นในภาครัฐ 

โดยสรุปเมื่อมีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี คาดวาจะนํามาสูปจจัยในการมีระบบการบริหารจัด
การที่ดี จะมีความสัมพันธกันและถักทอกันเปนใยแมงมุม 
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ภาพ 2-1ปจจัยในการมีระบบการบริหารจัดการที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มีสวนรวม 

รับผิดชอบ คุณธรรม 

นิติธรรม โปรงใส 

คุมคา

สังคมด ี
 ชุมชนเขมแข็ง 
 ประเทศนาอยู 
 เปนประชาธิปไตย 

สันติสุขสถาพร 

ที่มา : สถาบันพระปกเกลา, 2545 
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3.  แนวคิดการบริหารกิจการบานเมอืงท่ีดี 
ในที่น้ีจะขอนาํแนวคดิที่เกีย่วของการบรหิารกิจการบานเมืองที่ดี มีการศึกษาไวคือ 
 
3.1.หลักนิตธิรรม 
3.1.1 นิยามความหมายและหลักการสําคัญของหลักนิติรัฐหรือหลักนิติธรรม 

  สถาบันพระปกเกลา(2545) ไดใชนิยาม หลักนิติรัฐ”หรือ “หลักนิติธรรม” เปนหลักที่มีความ 
มุงหมายที่จะคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจากการใชอํานาจของรัฐ ตามความเห็นของ Maunz 
(พรศักดิ์ ผองแผว, 2544) เห็นวาหลักดังตอไปนี้เปนหลักการสําคัญอันเปนสาระสําคัญของ “หลัก 
นิติธรรม” กลาวคือ (1) หลักการแบงแยกอํานาจ (2) หลักการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ (3) หลัก
ความชอบดวยกฎหมายของฝายตุลาการและฝายปกครอง (4) ความชอบดวยกฎหมายในทางเนื้อหา  
(5) หลักความเปนอิสระของผูพิพากษา (6) หลัก “ไมมีความผิด และไมมีโทษโดยไมมีกฎหมาย” และ 
(7) หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ในการพิจารณาหลักนิติรัฐหรือหลักนิติธรรมจึง
พิจารณาถึงสาระสําคัญของแตละหลักการขางตน  

3.1.1.1หลักการแบงแยกอํานาจ  
หลักการแบงแยกอํานาจเปนพื้นฐานที่สําคัญของหลักนิติธรรม เพราะหลักการนิติธรรม ไม

สามารถจะสถาปนาขึ้นมาไดในระบบการปกครองที่ไมมีการแบงแยกอํานาจไมมีการควบคุมตรวจสอบซึ่ง
กันและกันระหวางอํานาจ ฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร และฝายตุลาการ อํานาจทั้งสามมิไดแบงแยกออก
จากกันโดยเด็ดขาด หากแตมีการถวงดุลกัน (check and balance) เพ่ือใหสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได
รับความคุมครอง  เกิดการแบงแยกองคกรตามขอบเขตอํานาจหนาที่ที่แตกตางกัน วิธีการแบงแยกอํานาจ
ของรัฐ รวมทั้งการกําหนดใหองคกรอื่น ๆ เขาไปมีสวนรวมในกระบวนการแตงตั้งบุคคลเขาสูอํานาจใด
อํานาจหนึ่ง หรือการใหมีสิทธิโตแยงคัดคานอํานาจอื่น หรือสิทธิในการควบคุมตรวจสอบทั้งในการทํา
ภารกิจขององคการนั้นและการตรวจสอบของตัวบุคคล ความสัมพันธดังกลาวยอม กอใหเกิดความ
สัมพันธระหวางอํานาจ ในการยับยั้งซึ่งกันและกัน และทําใหเกิดความสมดุลระหวางอํานาจ  ไมทําให
อํานาจใดอํานาจหนึ่งมีอํานาจโดยเบ็ดเสร็จ   ในขณะเดียวกันก็จะไมทําใหอํานาจใดอํานาจหนึ่งอยูภายใต
อํานาจอื่นโดยสิ้นเชิง ดวยสภาพการณเชนนี้จะทําใหสิทธิ และเสรีภาพของประชาชนไดรับความคุมครอง
อันเปนความมุงหมายประการสําคัญของหลักนิติธรรม 

3.1.1.2 หลักการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  
 สิทธิในเสรีภาพของบุคคลและสิทธิในความเสมอภาค ทั้งสองประการนี้ถือวาเปนพื้นฐานของ 
“ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” การแทรกแซงในสิทธิและเสรีภาพของปจเจกบุคคล โดยอํานาจรัฐจะกระทําได
ก็ตอเมื่อมีกฎหมายซึ่งผานเห็นชอบจากตัวแทนของประชาชนหรือรัฐสภาเทานั้นโดยกฎหมายที่จํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนนั้นจะตองไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหน่ึงหรือแกบุคคลใดบุคคล
หน่ึงเปนการเฉพาะเจาะจง กฎหมายนั้นจะตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพ กฎหมายที่จํากัดสิทธิน้ันจะจํากัดใหกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพมิ
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ได และหลักการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจะตองมีการบัญญัติหลักประกันการใชสิทธิใน
ทางศาล 

3.1.1.3 หลักความชอบดวยกฎหมายของฝายตุลาการและฝายปกครอง  

“หลักความชอบดวยกฎหมายของฝายตุลาการและฝายปกครอง” หรือที่เรียกวา  “หลักความ 
ผูกพันตอกฎหมายของฝายตุลาการและฝายปกครอง” ซึ่งหมายความวา การใชกฎหมายของฝายตลุาการ
ก็ดี หรือฝายปกครองก็ดีจะตองผูกพันตอบทบัญญัติของกฎหมายที่ออกโดยองคกรนิติบัญญัติอันเปน 
องคกรที่มีพ้ืนฐานมาจากตัวแทนของประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งบทบัญญัติของกฎหมายที่เปนการ
กระทบตอสิทธิ หรือจํากัดสิทธิของประชาชนนั้นจะกระทําไดเฉพาะภายใตเง่ือนไขของรัฐธรรมนูญ ดังที่
กลาวมาแลวขางตน 
 ความผูกพันตอกฎหมายของฝายตุลาการ  หรือหลักความชอบดวยกฎหมายของฝายตุลาการ 
โดยถือวาเปนหลักความเสมอภาคในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของการใชกฎหมาย โดยองคกร 
ตุลาการซึ่งศาลมีความผูกพัน 3 รูปแบบ ดังน้ี 

1) ฝายตุลาการจะตองไมพิจารณาพิพากษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ใหแตกตางไปจากบทบัญญัติของ
กฎหมายหรือเรียกวา ความผูกพันของฝายตุลาการในทางปฏิเสธ 

2) ฝายตุลาการมีความผูกพันที่จะตองใชกฎหมายอยางเทาเทียมกัน   บุคคลยอมมีสิทธิเรียก
รองใหฝายตุลาการใชบทบัญญัติกฎหมายใหตรงกับขอเท็จจริงในกรณีของตน  

3) ฝายตุลาการมีความผูกพันที่จะตองใชดุลพินิจโดยปราศจากขอบกพรอง ในกรณีที่กฎหมาย
กําหนดใหมีการใชดุลพินิจ 

 ความผูกพันตอกฎหมายของฝายปกครองหรือ “หลักความชอบดวยกฎหมายของฝายปกครอง” 
ซึ่งแบงเปนหลักยอยได 2 หลัก คือ  

1) หลักความมากอนของกฎหมาย หมายความวา การบัญญัติกฎหมายยอมมากอนการกระทํา
ตาง ๆ ของรัฐทั้งหลาย และฝายปกครอง การกระทําของรัฐหรือการกระทําของผายปกครองจึง ไมอาจ
ขัดแยงกับบทบัญญัติของกฎหมายไดการกระทําทางปกครองที่ขัดตอกฎหมายยอมเปนการกระทําที่ไม
ชอบดวยกฎหมาย  

2) หลักเง่ือนไขของกฎหมาย ฝายปกครองจะมีอํานาจกระทําการอันใดอันหนึ่งไดตอเมื่อมี
กฎหมายใหอํานาจ โดยเฉพาะที่เปนการกระทบสิทธิของปจเจกบุคคล ดังน้ันการกระทําของฝายปกครอง
ที่ไปกระทบสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยไมมีกฎหมายใหอํานาจยอมเปนการกระทําที่ไมชอบ 
ดวยกฎหมาย 
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3.1.1.4 หลักความชอบดวยกฎหมายในทางเนื้อหา  
เปนหลักที่เรียกรองใหฝายนิติบัญญัติหรือฝายปกครองที่ออกกฎหมายลําดับรอง กําหนดหลัก

เกณฑในทางกฎหมายใหเปนตามหลักความแนนอนของกฎหมาย หลักหามมิใหกฎหมายมีผลยอนหลัง 
และหลักความพอสมควรแกเหตุ   
 หลักความแนนอนของกฎหมาย เปนหลักการที่หลีกเลี่ยงความไมแนนอนในการใชกฎหมาย   
การบัญญัติกฎหมายตองมีความแนนอนเพียงพอที่จะทําใหบุคคลในสังคมสามารถทราบไดวา บทบญัญตัิ
ของกฎหมายใดที่เขาจะตองคํานึงถึง หลักความแนนอนของกฎหมายประกอบดวย หลักยอย 2 หลัก คือ  

1) หลักความชัดเจนของกฎหมาย หมายความวาการบัญญัติกฎหมายตองมีความชัดเจนอยาง 
พอเพียงเพื่อใหบุคคลสามารถกําหนดพฤติกรรมของตนเองภายใตสภาพการณในทางกฎหมายเรื่องนั้นๆ  

2) หลักคุมครองความสุจริต หลักน้ีเรียกรองตอฝายปกครองโดยเฉพาะกรณีที่เกี่ยวกับการยกเลกิ 
เพิกถอนคําส่ังทางปกครองที่ใหประโยชนแกผูรับคําส่ังทางปกครอง ถาผูรับคําส่ังทางปกครองเชื่อโดยสุจริต
วาคําส่ังทางปกครองนั้นออกโดยชอบ กรณีน้ีจะตองคุมครองบุคคลที่รับคําส่ังทางปกครองดังกลาว  

หลักหามมิใหกฎหมายมีผลยอนหลัง โดยเฉพาะการยอนหลังไปเปนโทษตอเหตกุารณทีไ่ดส้ินสุด
ไปแลว โดยหลักแลวหามมิใหออกกฎหมายใหมีผลยอนหลังไปเปนโทษตอบุคคล  

 หลักความพอสมควรแกเหตุ หรือเรียกอีกชื่อวา “หลักความไดสัดสวน” ถือวาเปนหลักกฎหมาย
มหาชนทั่วไปที่มิไดบัญญัติไวเปนลายลักษณอักษร   แตเปนหลักกฎหมายที่สําคัญในการตรวจสอบการ
กระทําของรัฐทั้งหลาย  

หลักความพอสมควรแกเหตุมีสาระสําคัญอยู 3 หลักยอย กลาวคือ หลักความเหมาะสม หลัก
ความจําเปน และหลักความไดสัดสวนในความหมายอยางแคบ  

 1) หลักความเหมาะสม หมายถึง มาตรการที่นํามาใชน้ันอาจทําใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนด
ไวได  

2) หลักความจําเปน หมายถึง มาตรการหรือวิธีการที่อาจบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนดนั้นจะ
ตองและเปนมาตรการหรือวิธีการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบนอยที่สุด หากมีมาตรการอื่นที่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงคไดและมีผลกระทบนอยกวา มาตรการที่รัฐเลือกใช   ยอมถือไดวามาตรการที่รัฐนํามาใชมิได
เปนไปตามหลักความจําเปน 

3) หลักความไดสัดสวนในความหมายอยางแคบ หมายความวาเมื่อพิจารณาผลที่ไดจากมาตร
การดังกลาวกับผลกระทบที่เกิดจากมาตรการดังกลาวแลวอยูในสัดสวนที่สมดุลกัน หากผลเสียมาก ผลดี
นอย กรณีน้ียอมไมสมดุลกัน  
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3.1.1.5 หลักความอิสระของผูพิพากษา  
 หลักน้ีเปนขอเรียกรองเพื่อใหผูพิพากษาสามารถทําภาระหนาที่ตุลาการไดโดยปราศจากการ
แทรกแซงใดๆ  โดยมุงหมายใหผูพิพากษามีความผูกพันเฉพาะตอกฎหมายและพิจารณาพิพากษาภาย
ใตมโนธรรมของตนเทานั้น  

ความอิสระของผูพิพากษามี 3 ประการ กลาวคือ ความอิสระจากคูความ ความอิสระจากรัฐและ
ความอิสระจากสังคม ความไมเปนอิสระดังกลาวกอใหเกิดอันตรายตอความเปนกลางของผูพิพากษา 
ความอิสระของผูพิพากษามีวัตถุประสงคเพ่ือกอใหเกิดความมั่นคงตอความเปนกลางของผูพิพากษา  

หลักความอิสระของผูพิพากษายังแบงออกไดเปนอีก 3 ประการ คือ 

 1 ความอิสระของการทําหนาที่ในทางตุลาการ เปนการคุมครองการทําภาระหนาที่ จากอิทธิพล
ภายนอกทั้งหลาย     
 2 ความอิสระในทางองคกรหรือความเปนอิสระในการจัดองคกรของศาล น่ันคือ อํานาจตุลาการ
จะตองไมอยูใตอํานาจขององคกรอื่น 
 3 ความอิสระในทางสวนบุคคลซึ่งเปนการใหหลักประกันในกรณีที่มีการถอดถอนและการ 
โยกยายผูพิพากษานั้นไมอาจกระทําไดหากเปนการขัดกับความประสงคของผูพิพากษา เวนแตกระทํา
โดยคําพิพากษาของศาล 

3.1.1.6 หลักไมมีความผิดและไมมีโทษโดยไมมีกฎหมาย 
หลักน้ีเปนหลักประกันในทางกฎหมายอาญา และยังมีผลใชกับเรื่องโทษปรับทางปกครอง เรื่อง

โทษทางวินัยและโทษในทางวิชาชีพดวย หลักน้ีวางอยูบนพื้นฐาน 4 ประการคือ (1) หลักการกระทํา (2) 
หลักการกําหนดโทษโดยกฎหมาย (3) หลักความแนนอนชัดเจน และ (4) หลักหามมิใหกฎหมายมีผล
ยอนหลัง 
 หลักการกระทํา (ซึ่งหมายความรวมถึงการละเวนไมกระทําการดวย)กฎหมายอาญาตามหลัก 
นิติธรรมนั้น ยอมผูกพันอยูกับการกระทํา แตมิไดผูกพันอยูกับความคิดซึ่งหมายความวาการจะกําหนด
วาเรื่องใดเปนความผิดนั้นตองอยูบนพื้นฐานของการกระทําไมใชอยูบนพื้นฐานในเรื่องของความคิด 
 หลักการกําหนดโทษโดยกฎหมาย หมายถึงกฎหมายที่จะบัญญัติวาการกระทําใดการกระทํา
หน่ึงน้ันเปนความผิดและจะกําหนดโทษสําหรับความผิดนั้นจะตองเปนกฎหมายที่ออกโดยรัฐสภา  หลัก
ดังกลาวมีวัตถุประสงค 2 ประการ ประการแรก  เพ่ือใหบุคคลไดทราบลวงหนาวา การกระทําเชนใดที่
กฎหมายหามมิใหกระทํา และกําหนดโทษไว   ประการที่สอง เพ่ือทําใหเกิดความแนใจวาเฉพาะอํานาจ
นิติบัญญัติเทานั้น (ไมหมายรวมถึงอํานาจบริหารและอํานาจตุลาการ) ที่มีอํานาจกําหนดโทษทางอาญา  
หลักน้ีหามมิใหใชกฎหมายจารีตประเพณีเปนกฎหมายที่ลงโทษทางอาญาแกบุคคล นอกจากนี้ยังหามใช
กฎหมายใกลเคียงอยางยิ่ง (Analogie) ลงโทษทางอาญาแกบุคคล 
 หลักความแนนอนของกฎหมาย หลักน้ีเรียกวาบุคคลควรจะรูตั้งแตเบ้ืองตนวา กฎหมายอาญา
หามกระทําการใดบางและหากบุคคลละเมิดการกระทําดังกลาวจะไดรับโทษเพียงใด 



โครงการขยายผลเพื่อนําตัวชี้วัดการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีระดับองคกรไปสูการปฏิบัติ 2-25  

 หลักหามมิใหกฎหมายมีผลยอนหลัง ในกฎหมายอาญานั้นเปนขอหามโดยเด็ดขาด ในการไป
บัญญัติใหเปนความผิดสําหรับการกระทําอันใดอันหนึ่งที่ผานพนมาแลวนั้น และหามมิใหมีผลยอนหลัง 
เพ่ือกําหนดโทษที่มีอยูแลวใหสูงขึ้น 

 3.1.1.7 หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ 
เปนสวนยอดสุดของหลักนิติธรรม หมายความวา หากกฎหมายที่อยูในลําดับที่ต่ํากวาขัดหรือ

แยงกับรัฐธรรมนูญกฎหมายดังกลาวยอมไมมีผลบังคับใช หลักน้ีเปนขอเรียกรองใหอํานาจทั้งหลายนั้น
ผูกพันกับรัฐธรรมนูญ ซึ่งยอมหมายความวา การทําใหหลักที่ไดกลาวมาขางตนทั้งหมดนี้มีความ 
ศักดิ์สิทธ์ิยิ่งขึ้น 

 

 
 

ภาพ 2-2 แนวคดิและหลักการเรื่องหลักนิตธิรรม  
 

3.2 หลักคุณธรรม  
3.2.1 นิยามความหมายและหลักการสําคัญ 
3.2.1.1 ความหมายของวิชาชีพนิยมและการกระทําผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยม (สถาบัน 

พระปกเกลา, 2545  ) 
ความหมายของวิชาชีพนิยม  (Professionalism)  หรือคตินิยมวิชาชีพ  มาจากภาษาลาติน 

“Profiteria” (Pro + fateri) ซึ่งหมายถึงส่ิงที่กลุมคนกลุมใดกลุมหน่ึงถือวาองคความรู ความรอบรู และวิธี
ปฏิบัติของพวกตนมีคุณคาทั้งตอตนเองและตอสังคม และพยายามผลักดันใหสาธารณชนยอมรับ 
สถานภาพอาชีพของตน  กลุมบุคคลดังกลาวนี้ไดชื่อวาเปนมืออาชีพ (Professional)  ซึ่งมีความรอบรู 
(expertise)  หรือ “ปฏิเวธ” ที่รูแจงเกี่ยวกับวิชาชีพของตน  มืออาชีพจึงมีความแตกตางจากผูที่ไมใช หรือที่
รูจักกันในนามของ “Dilettante (i)”  หรือ “minion” Dilettante (i) หรือ minion เปนผูที่ไมใชมืออาชีพ ไมมี
ความรอบรูในศาสตร และมักจะใชสามัญสํานึกเปนแนวทางในการปฏิบัติงานมากกวาที่จะใชทฤษฎี หรือ
มาตรฐานวิชาชีพ (ติน ปรัชญพฤทธ์ิ, 2536 : 11-12) 
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3.2.1.2  ความหมายของจรรยาบรรณและการกระทําผิดจรรยาบรรณ  (Ethics)  ไดแก  
 จรรยาบรรณ  มีผูใหความหมายตางๆไป ไดแก มาตรฐานของความประพฤติและการใชดุลยพินิจ

ทางศีลธรรมวา ถูกหรือผิด สมควรหรือไมสมควร (Wright P. et al, 1994 : 65) หมายถึง การศึกษาและวิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการตัดสินใจภายในกรอบของมาตรฐานทางศีลธรรม หรือการศึกษาดูวามีพฤติกรรมอะไร
บางที่“ถูก” หรือ“ดี”สมควรหรือไมสมควร เม่ือมองจากมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ (Bovee C.L. et al, 
1993)  หมายถึง ศาสตรและหลักการเกี่ยวกับศีลธรรม  (The Indian Journal of Public Administration, 
1992) 

จรรยาบรรณ หรือ Ethics มาจากคําภาษา “กรีก” วา “ethos” (พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยา 
อังกฤษ – ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน , 2524 : 136) (อีโทส) ซึ่งหมายถึง อัตลักษณ /ลักษณภาพ 
(character) (พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยา อังกฤษ – ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2524 : 56-57) หรือ 
ธรรมเนียม (custom) (พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยา อังกฤษ – ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2524 : 
105) ของชนกลุมใดกลุมหน่ึง ซึ่ง ethics หรือ ethos น้ี จะมีความหมายพองกับศีลธรรม (morality 
(พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยา อังกฤษ – ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2524 : 233-234) ที่มาจากราก
ศัพท “mos”) และทั้ง ethics และ morality เปนส่ิงที่สังคมเชื่อวาอะไรผิดอะไรถูก  

(Green R.M, 1994 : 47)    จรรยาบรรณ ยังหมายถึง  ชุดของความเชื่อทั่วไป กฎเกณฑความ
ประพฤติเชิงปทัสถาน หรือมาตรฐานแหงความประพฤติที่คอยควบคุมจิตใจของบุคคลวาตนควรจะทํา
อะไรในสวนที่เกี่ยวของกับความกินดี สิทธิ หรือหนาที่ที่พึงมีตอตนเอง บุคคลอื่น หรือสถาบันที่ตนสังกัด
หรืออีกนัยหนึ่ง  หมายถึง ส่ิงที่บุคคลควรจะกระทําเมื่อไดไตรตรองอยางรอบคอบแลว แทนที่จะเปนวาตน
จะทําอะไรตามความพอใจ (Ethics in Government : A Resource Portfolio for Hong Kong University : T1) 

จากตัวอยางของคํานิยามขางตนผูเขียนขอสรุปวา จรรยาบรรณหมายถึง ศีลธรรมประจําวิชาชีพ 
(professional morality) ซึ่ งมีความหมายแคบกวาศี ลธรรมของสั งคมหรือประชาชนโดยทั่ วไป 
(morality)(ติน ปรัชญพฤทธ) 

ทฤษฎีจรรยาบรรณ  สํารวจจากวรรณกรรม พบวา  มีอยูทั้งหมด 17 ทฤษฎีดวยกัน ไดแก 

1)  ทฤษฎีอรรถประโยชนหรือทฤษฎีผลลัพธ (Utilitarian of Teleological Theories)  คือ ถาคน
หรือบริษัทดําเนินกิจการที่กอใหเกิดประโยชนสุขแกคนสวนใหญแลว ยอมถือวามีจรรยาบรรณ Mill J.S., 
J. Bentham, Nietzsche F. (Bovee, 1993) 

2)  ทฤษฎีเนนเจตนารมณ (Deontology Theories) (Bovee, 1993) หากคน/บริษัทมีเจตนารมณที่ดี
ตอสังคมยอมถือไดวามีจรรยาบรรณ Paley  W., Kant I., Christianity (“Deon” ในคํา Deontology แปลวา
หนาที่หรือ duty)   
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3)  ทฤษฎีความยุติธรรม (Theories of Justice) (Bovee, 1993 คือ ผูที่กระทําหรือตัดสินใจที่ มี 
พ้ืนฐานอยูบนความเสมอภาค ยุติธรรม และไมเลือกปฏิบัติ 

4)  ทฤษฎี เน น สิท ธิ  (Theories of Rights) (Bovee, 1993  )  การตั ด สิน ใจ /การกระทํ าที่ มี 
จรรยาบรรณนั้นตองสามารถปกปองสิทธิ และผลประโยชนของผูที่จะไดรับผลกระทบจากการตัดสินใจ
หรือการกระทํานั้นๆ  

5)   ทฤษฎีสัญญาประชาคม (Social Contract Theories) (Bovee, 1993) การดําเนินธุรกิจของ
บริษัทและลูกคาเปรียบเสมือนทั้งสองฝายมาทําสัญญาตอกัน วาแตละฝายมีสิทธิและหนาที่ ตลอดจน
พันธะกรณีอยางไร 

6)   ทฤษฎีการเอาใจเขามาใสใจเรา (Empathy Theories) (Bovee,1993) การดําเนินธุรกิจนั้นจะ
ตองพยายามเอาใจเขามาใสใจเรา หากไมประสงคใหผูอื่นทํารายเรา เราจะตองไมทํารายผูอื่น ดังตัว
อยางคําสอนของศาสนาตางๆ ขางลางนี้  (Heifetz M.D., 1975 : ix-x) 

- “Judaism Torah: “Do not unto others and you would not have other do unto you”–Talmud (ยิว) 

- “Hinduism: “Do naught unto others which would cause you pain if done to you” –Mahabharata. 
- “Buddhism: “Hurt not others in way that you yourself would find hurtful” –Udnavarga. 

 - “Confucianism: “Do not unto others that which you would not have them do unto you” –Analects (คํ า
สอน) 

- “Zoroastrians: “That nature alone is good which refrains from doing unto another whatever is not 
good for itself” –Datastan + Denki. (เปอรเซีย). 

- “Christianity: “As ye would that man shoul do to you, do ye also to them likewise” –New 
Testament. 

- “Islam: “Offer to men what thou desirest should be offered to thee : Avoid doing to men what 
thou dost not wish to be done to thee” –Koran. 

7)  The Emotive Theory of A.J. Ayer (Luthans F., 1990 : 103)  มองวา จรรยาบรรณเปนเพียง
ทัศนะสวนบุคคลที่มีอารมณเปนตัวกําหนด 

8) Aristotle’s Golden Means Theories (Christians et al, 1971:9) จุดสมดุลที่เหมาะสมของคุณงาม
ความดีทางศีลธรรมของชาวกรีกตั้งอยูตรงกลางระหวางจุดสุดโตงทั้งสองจุดหรือความชั่ว ความงามความ
ดีทางศีลธรรมความดี 

9) Emanuel Kant’s “Categorical Imperative Theory” (Christians et al, 1971 : 9) “อะไรที่เปนส่ิงดี
งามตอปจเจกบุคคลยอมเปนส่ิงดีงามของคนอื่นๆ ดวย”  ซึ่งจะตองดูที่เจตนา 

10)  John Stuart Mill Principle of Utility  (Christians et al, 1971 : 9) ระบุวาจงพยายามแสวงหา
ความสุขสูงสุด ใหแกคนจํานวนมากที่สุด  
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11)  John Rawls’ Veil of ignorance (Christians et al: 9 ; See also Rawls J., 1971 ; Coleman J.; Okun 
O.M.,1975) ความยุติธรรมจะเกิดขึ้นไดก็เฉพาะในบรรยากาศของการเจรจาตอรองของคนที่ปราศจากความ
แตกตางทางสังคม 

12) Judeo-Christian Persons as End Theory (โปรดดูทฤษฎีในขอ (6) ดวย) ทฤษฎีน้ีเนนวา “จง
รักเพ่ือนของทานเหมือนกับที่ทานรักตนเอง หรือ Ethics of love (โปรดดู Empathy Theory ในขอ 6 ดวย) 

13)  Individual Relativism Theory (Mendenhall M. et al, 1995 : 141-142) ความดีความงาม ความ
ถูกความผิดมิไดมีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวของมันเอง แตมีลักษณะสัมพัทธคือขึ้นอยูกับปจเจกบุคคล หรือ
กลุมบุคคลในสถานการณใดสถานการณหน่ึง 

14) Cultural Relativism Theory (Mendenhall M.,1995 : 141-142) ความผิดความถูกความชั่วความ
ดี ตองพิจารณาในบริบทของวัฒนธรรมแตละวัฒนธรรม 

15) Universalism Theory (Mendenhall M., 1995 : 141-142)  เนนมาตรฐานจรรยาบรรณที่ เปน
สากลและมีลักษณะเปนปรนัยที่มีพ้ืนฐานอยูบนขอตกลง สนธิสัญญา และกฎบัตรที่ทําไวเปนสากล 

16) The Individualistic Ethic Theory (Lessem R.,1989)  มีพ้ืนฐานอยูบนคตินิยมเสรีประชาธิปไตย คติ
นิยม – Protestant และคตินิยมรุนบุกเบิกเมื่อชาวอเมริกัน “หากแตละคนทําความดีแลว ความดีก็จะตกไปถึงคน
สวนใหญอีกตอหนึ่ง.” 

17)  The Social Ethic Theory (ตรงกันขามกับทฤษฎี ในขอ (16)) วามนุษยจะตองพึ่งพาซึ่งกันและ
กัน และตองรวมแรงรวมใจ และเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันมากขึ้น แทนที่จะแขงขันและมีความขัดแยงกันอยู
ตลอดเวลา 

ทฤษฎีจรรยาบรรณทั้ง 17 ทฤษฎีขางบนนี้ อาจจะแบงออกเปน 4  กลุม ของทฤษฎีไดดังน้ีคือ  
 

ภาพ 2-3 ทฤษฎีจรรยาบรรณ 4 กลุม 
 

              3 R’s + M : 
 - Result (Utility)                                                      

          - Relationships                      + Means 
          - Rule (Promise) 

17.1) กลุมทฤษฎีที่เนนผลหรืออรรถประโยชน (Result/Utility Theories) มีจรรยาบรรณคือ ขา
ราชการที่ปฏิบัติงานจนเกิดผลดีและมีอรรถประโยชนทั้งตอตนเองและสวนรวม 
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17.2) กลุมทฤษฎีที่เนนความสัมพันธ (Relationships  Theories)มีจรรยาบรรณคือ ขาราชการที่มี
ความสัมพันธที่ดีกับกลุมคนอยางนอย  4 กลุมดวยกันคือ คนที่อยูในระดับเดียวกัน กับผูบังคับบัญชา 
กับผูใตบังคับบัญชา และที่สําคัญที่สุด กับลูกคาหรือประชาชน 

17.3) กลุมทฤษฎีที่เนนกฎ หรือ คํามั่นสัญญา (Rule/Promise Theories) มีจรรยาบรรณ คือ  
ขาราชการที่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ แบบแผน สัญญา และคํามั่นสัญญาที่ใหไวกับผูอื่น 

17.4) ก ลุ ม ท ฤษ ฎี ที่ เน น วิ ธี ก า รแ ล ะขั้ น ต อน  (Means Theories) มี จ รรย าบ รรณ  คื อ  
ขาราชการที่ไดประพฤติปฏิบัติตามขั้นตอน หรือวิธีการที่ผูนําศาสนาหรือพระผูเปนเจาไดกําหนดไว 

 3.2.2 ปจจัย หลักการ และรูปแบบของการจัดทําจรรยาบรรณ 
ก.พ. ไดตั้งศูนยสงเสริมจริยธรรมเพื่อทําการวิจัยและพัฒนา ประสานงาน ฝกอบรม และเผยแพร

จรรยาบรรณ ตั้งแต 12-กันยายน 2542 ศูนยฯ แหงน้ีไดมีสวนชวยกรมตาง ๆ จัดทําจรรยาบรรณไปแลวถึง 
40 กรมและการจัดทําจรรยาบรรณในกรมอื่น ๆ ก็กําลังดําเนินการอยู ในการเขาไปชวยกระทรวง ทบวง 
กรมจัดทําจรรยาบรรณนั้น ศูนยฯ ไดคํานึงถึงประเด็นตอไปนี้  

3.2.2.1 ปจจัยที่ควรจะนํามาพิจารณา เม่ือจัดทําจรรยาบรรณดังกลาว ไดแสดงใหเห็นโดยภาพ
ขางลางนี้  

-   ปจจัย ก. (พฤติกรรมคอรัปชั่น)เพ่ือตอตานหรือหามมิใหนําเอาพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคไป
ใสไวในจรรยาบรรณที่จะจัดทําขึ้น    

- ปจจัย ข. (จรรยาบรรณ) หลีกเลี่ยงมิใหซ้ําซอนกับจรรยาบรรณป 2537 ไมนํามากลาวซ้ําใน
จรรยาบรรณใหมที่กําลังจัดทําขึ้น  

- ปจจัย ค หรือทฤษฎีจรรยาบรรณ มาพิจารณาก็เพ่ือบรรจุส่ิงที่ดีงามจากทฤษฎีเหลานั้น ไวใน
จรรยาบรรณที่กําลังจัดทําขึ้น 

- ปจจัย ง หรือการบริหารจัดการที่ดี บรรจุวัฒนธรรมใหมของขาราชการไวในจรรยาบรรณที่กําลังจัด
ทําขึ้น 
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ภาพ 2-4  ปจจัย 8 ประการที่ควรนํามาพิจารณาเพื่อประกอบการจัดทําจรรยาบรรณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จากภาพขางตน จะเห็นไดวา มีปจจัยอยู 7 ปจจัยที่จะตองนํามาพิจารณาระหวางการจัดทํา
จรรยาบรรณ ซึ่งพอที่จะอธิบายเพิ่มเติมไดดังน้ี  

-   ปจจัย จ หรือวิชาชีพนิยม  เนนการมีจรรยาบรรณ และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ เพ่ือใหงาน
หลักหรือแกนของงาน ประสบความสําเร็จ  

-   ปจจัย ช หรือคานิยมสรางสรรค บรรจุวัฒนธรรมไทยของขาราชการไวในจรรยาบรรณที่กําลังจดั
ทําขึ้น 

-   ปจจัย  ซ  หรือตามรอยพระยุคลบาท  พระราชดํารัสตั้ งแตป  2524-2544 ลวนแต เปน 
จรรยาบรรณชั้นเลิศ 

2.ตามรอย 
พระยุคลบาท 

1.  พฤติกรรมคอรัปชั่น 
- ไมทําตามกฎหมาย 
- ทํานอยกวา/ไมดีเทาที่ 

กฎหมายกําหนดไว 
- ทํามากกวาที่กฎหมาย 

กําหนดไว 
- ทําตามเจตนารมณของ 

ก ฎ ห ม า ย แ ต ใช วิ ธี ท่ี ผิ ด
กฎหมาย 

จรรยาบรรณที่หนวย
งานกําลังจัดทําขึ้น 

3.  ทฤษฎีจรรยาบรรณ 
(3 R’s + M) 
- ผลการกระทํา 
- ความสัมพันธ 
- ปฏิบัติตามระเบียบ/ 
   คํามั่นสัญญา 
- ปฏิบัติถูกวิธีและ 
  ขั้นตอน 

4.  การบริหารจัดการที่ดี 
- นิติธรรม 
- คุณธรรม 
- โปรงใส 
- สวนรวม 
- พรอมถูกไลเบี้ย 
- คุมคา 

5.  วิชาชีพนิยม  
(แกนของงาน) 
เฉ พ า ะอ ย า งยิ่ ง ก า รมี
จรรยาบ รรณ และการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

6.  คานิยมสรางสรรค 
- กลุมยืนหยัดทําในสิ่ง
ท่ีถูกตอง 
- ซ่ือสัตย/รับผิดชอบ 
- โปรงใส ตรวจสอบได 
- ไมเลือกปฏิบัติ 
- มุงผลสัมฤทธิ์ 

    8. สภาพแวดลอม 

7. จรรยาบรรณ 
ป 2537 
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-   ปจจัย ญ หรือสภาพแวดลอม จรรยาบรรณมีลักษณะสัมพัทธ (relative) เปลี่ยนแปลงไปตาม
กาละและเทศะ (Temporal and spatial dimensions) พฤติกรรมเดียวกันนั้น สมัยหนึ่ง หรือ ณ สถานที่หน่ึง 
ผูคนมองวาเปนส่ิงที่ชื่นชม แตถาวันเวลาและสถานที่เปลี่ยนไป บุคคลกลุมเดียวกันนั้นอาจจะเห็นตรงกัน
ขามก็ได  

 3.2.2.2 หลักการจัดทําจรรยาบรรณ สํานักงาน ก.พ. ถือเปนแนวปฏิบัติน้ัน มีดังน้ี 
- ควรระบุวัตถุประสงค และแรงดลใจที่จัดทําจรรยาบรรณเอาไวดวย 
- จรรยาบรรณ ตองจัดทําโดยขาราชการของวิชาชีพหรือหนวยงานนั้นๆ 
- เม่ือจัดทํารางจรรยาบรรณเสร็จ ตองนําไปทําประชาพิจารณ 
- จรรยาบรรณตองส้ัน กระชับ เขาใจงาย 
- จรรยาบรรณ ตองเขียนเปนเชิงพฤติกรรม หรือสะทอนใหเห็นการกระทํา (ไมใชเพียงแตจะทํา

ใหสมาชิกเขาใจและยอมรับเทานั้น) 
- จรรยาบรรณตองอยูในวิสัยที่จะปฏิบัติตามได อะไรที่ทําไมไดไมควรจะเขียนลงไป 
- อะไรที่ระบุไวในวินัยขาราชการพลเรือน คําส่ัง มติหนังสือเวียน คู มือปฏิบัติงานและ 

จรรยาบรรณ พ.ศ. 2537 แลวไมควรนํามากลาวซ้ํา  
- จรรยาบรรณควรเริ่มตนดวยคําวา “พึง” ไมใช “ตอง” และแมแตคําวา “ควร” ก็ควรหลีกเลี่ยง 

เพราะจรรยาบรรณนั้นเปนการควบคุมภายใน(internal control)หรือควบคุมตนเองและดวยความสมัครใจ 
การที่บุคคลจะปฏิบัติตามหรือไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณใหมที่จัดทําขึ้นเปนเรื่องมโนธรรม ความสํานึก
ผิดชั่วดีของบุคคลนั้นๆ   คนอื่นๆ จะมาบังคับไมได  

3.2.2.3 รูปแบบของการจัดทําจรรยาบรรณของหนวยงานรูปแบบขางลางนี้ อาจนําไปประกอบ
การจัดทําจรรยาบรรณไดในระดับหนึ่ง  

 
ภาพ 2-5 แนวคดิและหลักการคณุธรรม 
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3.3 การจัดทาํเครื่องชี้วัดผลหลักความความโปรงใส  
3.3.1 นิยามความหมายและหลักการสําคัญ 
โดยนิยามของความโปรงใสนั้นสามารถแยกพิจารณาออกเปน 2 นัย คือ 
1.พิจารณาจากความหมายตามนัยของศัพท ความโปรงใส หมายถึง คุณสมบัติที่แสงผานได 

มองเห็นทะลุไดงาย (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2425:550) รวมทั้ง จับไดงาย เปดเผย 
ตรงไปตรงมา และเขาใจงาย (เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ 2537) 

2.อีกนัยหนึ่งโดยการเปรียบเทียบกับการทุจริตคอรรัปชั่น ความโปรงใสมีความหมายตรงกนัขาม
กับการทุจริตคอรรัปชั่น โดยที่คอรรัปชั่นมีความหมายในเชิงลบแสดงถึงพฤติกรรมที่เจาหนาที่ของรัฐ
อาศัยอํานาจหนาที่กระทําการใดๆในลักษณะซอนเรน เพ่ือใหไดมาซึ่งประโยชนสวนตน เชน การผูกขาด
อํ านาจหน าที่  (monopoly of authority) และการใชดุ ลพิ นิ จมากโดยไม มี  หรือมี การตรวจสอบ 
(accountability) และความโปรงใสนอย  สวนความโปรงใสมีความหมายในเชิงบวก แสดงใหเห็นถึง  
พฤติกรรมที่รูเห็นไดอยางชัดเจนวาเจาหนาที่ของรัฐใชอํานาจหนาที่กระทําการใดๆเพื่อประโยชน
สาธารณะ   
 ความโปรงใสพอเทียบไดวา มีความหมายตรงกันขามหรือเกือบตรงกันขามกับการทุจริตคอรัปชั่น 
โดยที่ การทุ จริตคอรัปชั่น ใหความหมายในเชิ งลบและมีความน าสะพรึงกลั วแฝงอยู  ความ 
โปรงใสเปนคําศัพทที่ใหแงมุมในเชิงบวกและใหความหมายในเชิงสงบสุข 
 การทุจริตคอรัปชั่น คือ พฤติกรรมที่เจาหนาที่ของรัฐอาศัยอํานาจหนาที่กระทําการใดๆ ใน
ลักษณะซอนเรน เพ่ือใหไดมาซึ่งประโยชนสวนตน  ความโปรงใส หมายถึง พฤติกรรมที่รูเห็นไดอยาง 
ชัดเจนวาเจาหนาที่ของรัฐอาศัยอํานาจหนาที่กระทําการใดๆ เพ่ือประโยชนสาธารณะ 

อยางไรก็ตาม การที่หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติงานดวยความโปรงใส ไมไดเปน
หลักประกันวาจะปราศจากซึ่งการทุจริตคอรรัปชั่น ทั้งน้ีเพราะพฤติกรรมคอรรัปชั่นมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่ม
ความแนบเนียนในการทุจริตเรื่อยๆ ความโปรงใสจะตองมีการพัฒนาความละเอียดรอบคอบมากขึ้นตาม
ลําดับเพื่อไมใหเกิดการลาหลัง (transparency lag) ดังจะเห็นไดจาก 3 ลักษณะ (วุฒิพงษ เพรียบจริยวัฒน
,2545) คือ 

1. การทุจริตเชิงนโยบาย  ไดแก การเลือกนําเอาหลักการที่เปนสากลนิยมในแตละชวงสมัยมา
เปนตัวกําหนดประเด็นเรื่อง ทําใหเรื่องนั้นดูสมเหตุสมผลตามขออาง  

2. การทุจริตโดยไมบกพรอง ซึ่งตรงกันขามกับ “บกพรองโดยสุจริต” หมายถึง การนําเอา
นโยบายที่ทจุริตคอรรัปชั่นมาปฏิบัติโดยกฎหมาย 

3. ทุจริตอยางแนบเนียน ไดแก การพรางตาโดยเทคนิคพัฒนาการ 
พฤติกรรมทั้ง 3 ลักษณะขางตนตองการการพัฒนาความโปรงใสที่ละเอียดออนมากขึ้น 
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3.3.2 องคประกอบและเครื่องชีว้ัดของความโปรงใส 
 ผลจากการศึกษาวิจัย เพ่ือสรางเครื่องชี้ชี้วัดคอรรัปชั่นในบริบทของสังคมไทย (พรศักดิ์ ผองแผว 
2544) พบปจจัยที่สามารถนํามาใชอธิบายความโปรงได4 ดาน แตละองคประกอบไดกําหนดเครื่องชี้เพ่ือ
วัดความโปรงใส ดังน้ี 

1. ความโปรงใสดานโครงสรางของระบบงาน ไดแก 
1) ระบบของหนวยงานโปรงใส รู เห็นระบบงานทั้งหมดไดอยางชัดเจน 
2) มีระบบการตรวจสอบภายในหนวยงานทีเ่ขมแข็ง 
3) มีการปรับปรงุหนวยงานตรวจสอบใหมใหเหมาะสมสถานการณอยูเสมอ 
4) ประชาชนเขามามีสวนรวมรับรูการทาํงานของหนวยงาน 
5) หนวยงานมรีะบบบริหารการเงินและพัสดุที่รดักุม 
6) มีบุคลากรใหมๆเขามาอยูในหนวยงานดวยระบบคุณธรรมและมีความสามารถสูงมากขึ้น 
2. ความโปรงใสดานระบบการใหคุณ ไดแก 
1) มีผลประโยชนใหแกบุคลากรที่ปฏิบัติงานเปนผลสําเร็จ 
2) มีผลประโยชนใหแกบุคลากรที่ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูง 
3) มีผลประโยชนใหแกบุคลากรที่ซือ่สัตย 
4) มีระบบรายไดหรือผลประโยชนเกื้อกูลรองรับมาตรฐานคาใชจายสูงขึน้ 
3. ความโปรงใสของระบบการใหโทษ ไดแก 
1) มีระบบที่มีประสิทธิภาพสูงสําหรับการฟองรองผูกระทาํผิด 
2) มีระบบที่มีประสิทธิภาพสูงสําหรับการตรวจสอบการทํางานในหนวยงาน 
3) มีวิธีการทียุ่ตธิรรมสําหรับพิจารณาลงโทษผูทาํผิด 
4) กระบวนการยุติธรรมทีร่วดเร็ว 
5) มีการลงโทษจริงจัง หนักเบาตามเหตแุละพฤติการณของการกระทาํผดิ 
6) หัวหนางานลงโทษผูทุจรติหรือดอยประสิทธิภาพอยางจริงจงั 
7) มีการปองปรามผูสอทจุรติ หรือดอยประสิทธิภาพใหปรับปรุงตน 
4. ความโปรงใสดานการเปดเผยของระบบงาน ไดแก 
1) ประชาชนไดเขารับรูการทาํงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
2) ประชาชน ส่ือมวลชน และองคกรพัฒนาเอกชน ไดมีโอกาสควบคุมฝายบรหิารโดยวิธีการ
ตางๆมากขึ้น 
3) มีการใชสมาคมวิชาชีพเขามารวมตรวจสอบหนวยงาน 
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ภาพ 2-6 แนวคดิและหลักการความโปรงใส 

 
 
 

3.4 หลักการมีสวนรวม  
3.4.1 นิยามความหมายและหลักการสําคัญ 
คําวา การมีสวนรวมของประชาชน (Public Participation)  หมายถึง การกระจายโอกาสใหประชาชน

มีสวนรวมทางการเมือง และการบริหาร เกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องตางๆ  รวมทั้งการจัดสรร
ทรัพยากรของชุมชนและของชาติ ซึ่งจะสงผลกระทบตอวิถีชีวิตและความเปนอยูของประชาชน โดยการ
ใหขอมูล แสดงความคิดเห็น ใหคําแนะนําปรึกษา รวมวางแผน รวมปฏิบัติ รวมตลอดจนการควบคุมโดย
ตรงจากประชาชน 

การมีสวนรวมของประชาชนเปนเจตนารมณที่สําคัญของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540 และถือเปนสิทธิของประชาชนที่จะมีสวนรวมในหลายๆ มาตราของรัฐธรรมนูญอาทิ เชน 
มาตรา 56 

การมีสวนรวมของประชาชนเปนกระบวนการซึ่งประชาชน หรือผูมีสวนไดสวนเสียไดมีโอกาส
แสดงทัศนะ และเขารวมในกิจกรรมตางๆ ที่มีผลตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน รวมทั้งมีการนํา
ความคิดเห็นดังกลาวไปประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย และการตัดสินใจของรัฐ การมีสวนรวม
ของประชาชนเปนกระบวนการสื่อสารในระบบเปด กลาวคือ เปนการสื่อสารสองทาง ทั้งอยางเปนทาง
การและไมเปนทางการ ซึ่งประกอบไปดวยการแบงสรรขอมูลรวมกันระหวางผูมีสวนไดสวนเสีย และเปน
การเสริมสรางความสามัคคีในสังคม 

การมีสวนรวมของประชาชน มีความสําคัญในการสรางประชาธิปไตยอยางยั่งยืนและสงเสริม 
ธรรมาภิบาล  ตลอดจนการบริหารงาน หากการมีสวนรวมของประชาชนมากขึ้นเพียงใดกจ็ะชวยใหมีการ
ตรวจสอบการทํางานของผูบริหาร และทําใหผูบริหารมีความรับผิดชอบตอสังคมมากขึ้น อีกทั้งยังเปน
การปองกันนักการเมือง จากการกําหนดนโยบายที่ไมเหมาะสมกับสังคมนั้นๆ นอกจากนี้การมีสวนรวม
ของประชาชน ยังเปนการสรางความมั่นใจวาเสียงของประชาชนจะมีคนรับฟง อีกทั้งความตองการหรือ
ความปรารถนาของประชาชนก็จะไดรับการตอบสนอง (Hilliard & Kemp ,1999) 
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 3.4.2 ระดับขั้นและเครื่องมือการมีสวนรวม   

 การมีสวนรวมออกเปนระดับตางๆ ได 6 ระดับ โดยเริ่มตั้งแตการใหขอมูลแกประชาชน การเปด
รับฟงความคิดเห็นจากประชาชน การขอคําปรึกษา รวมตัดสินใจ การวางแผน การรวมปฏิบัติและการ
ควบคุมและติดตามผล    
 วิธีการแบงระดับขั้นการมีสวนรวมของประชาชนอาจแบงไดหลายวิธี คณะผูวิจัยขอใช การแบง
ระดับขั้นการมีสวนรวมของประชาชนจากระดับต่ําสุดไปหาระดับสูงสุด  ออกเปน 6 ระดับ และจํานวน
ประชาชนที่เขามีสวนรวมในแตละระดับจะเปนปฏิภาคกับระดับของการมีสวนรวม  ถาระดับการมีสวน
รวมต่ํา จํานวนประชาชนที่เขามีสวนรวมจะมาก และยิ่งระดับการมีสวนรวมสูงขึ้นเพียงใด จํานวน 
ประชาชนที่เขามีสวนรวมก็จะลดลงตามลําดับ ระดับการมีสวนรวมของประชาชนเรียงตามลําดับจาก 
ต่ําสุดไปหาสูงสุด ไดแก (1) ระดับการใหขอมูล (2) ระดับการเปดรับความคิดเห็นของประชาชน (3) 
ระดับการปรึกษาหารือ  (4) ระดับการวางแผนรวมกัน (5) ระดับการรวมปฏิบัติ และ (6) ระดับการควบ
คุมโดยประชาชน (ดูภาพตอไปประกอบ)  
 1. ระดับการใหขอมูล เปนระดับต่ําสุดและเปนวิธีการที่งายที่สุดของการติดตอส่ือสารระหวางผูวาง
แผนโครงการกับประชาชน เพ่ือใหขอมูลแกประชาชนเกี่ยวกับการตัดสินใจของผูวางแผนโครงการ และยัง
เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นหรือเขามาเกี่ยวของใดๆ เชน การแถลงขาว การแจกขาว การแสดง
นิทรรศการ และการทําหนังสือพิมพใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆ น้ันคือการตัดสินใจ แลวมาแจงให
ทราบ จะเปนการตัดสินใจที่ไมมีผลกระทบตอประชาชน หรืออาจมีแตไมมากนัก 
 2. ระดับการเปดรับความคิดเห็นจากประชาชน เปนระดับขั้นที่สูงกวาระดับแรก กลาวคือผูวาง
แผนโครงการเชิญชวนใหประชาชนแสดงความคิดเห็นเพื่อใหไดขอมูลมากขึ้น และประเด็นในการ
ประเมินขอดีขอเสียชัดเจนยิ่งขึ้น เชน การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการริเริ่มโครงการ
ตางๆ และการบรรยายใหประชาชนฟงเกี่ยวกับโครงการตางๆ แลวขอความคิดเห็นจากผูฟง เปนตน  
ความสําคัญคือการรับฟงตั้งแตเริ่มตระหนักถึงปญหา 
 3. ระดับการปรึกษาหารือ  เปนระดับขั้นการมีสวนรวมของประชาชนที่สูงกวาการเปดรับความ
คิดเห็นจากประชาชน เปนการเจรจากันอยางเปนทางการและไมเปนทางการระหวางผูวางแผนโครงการ
และประชาชน เพ่ือประเมินความกาวหนา หรือระบุประเด็นหรือขอสงสัยตางๆ เชน การจัดประชุม การ
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการเปดกวางรับฟงความคิดเห็น เปนตน 
 4. ระดับการวางแผนรวมกัน เปนระดับขั้นที่สูงกวาการปรึกษาหารือ กลาวคือ เปนเรื่องการมี
สวนรวมที่มีขอบเขตกวางมากขึ้น มีความรับผิดชอบรวมกัน ใชสําหรับการพิจารณาประเด็นที่มีความ 
ยุงยากซับซอนและมีขอโตแยงมาก เชน การใชกลุมที่ปรึกษาซึ่งเปนประชาชนและผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งใน
สาขาตางๆที่เกี่ยวของ 
 5. ระดับการรวมปฏิบัติ เปนระดับขั้นที่สูงถัดไปจากระดับการวางแผนรวมกัน  คือ เปนระดับที่ผู
รับผิดชอบโครงการกับประชาชนรวมกันดําเนินโครงการ เปนขั้นการนําโครงการไปปฏิบัติรวมกัน เพ่ือให
บรรลุผลตามวัตถุประสงคที่วางไว 
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 6. ระดับการกํากับโดยประชาชนโดยตรง   เปนระดับสูงสุดของการมีสวนรวมโดยประชาชน 
เพ่ือแกปญหาขอขัดแยงที่มีอยูทั้งหมด  เชน  การลงประชามติ ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 มาตราที่ 214  
  
 “การทําประชามติตามรัฐธรรมนูญ 2540 น้ันในประเทศไทยยังไมเคยมีการปฏิบัติ แตมีบาง
ประเทศไดปฏิบัติไปแลว เชน ประเทศแคนาดาในการลงประชามติของเมืองเควเบคที่มีประชากรพูด
ภาษาอังกฤษครึ่งหน่ึงและภาษาฝรั่งเศสครั้งหน่ึง คนที่พูดภาษาฝรั่งเศสไมตองการอยูกับแคนาดาที่คน
สวนใหญพูดอังกฤษ จึงขอทําประชามติ  แตผลการทําประชามติปรากฎวาในเมืองเควเบคเองฝายพูด
ภาษาอังกฤษก็ยังชนะ แตชนะไมมากผลการทําประชามติไมกอใหเกิดความแตกแยกออกไปรุนแรง    
ตางจากบางประเทศ เชน ประเทศติมอรตะวันออกที่มีการทําประชามติวาจะเปนอิสระหรือจะอยูกับ อิน
โดนีเซีย ซึ่งผลออกมาตัดสินใหเปนอิสระแตความรุนแรงอันเกิดจากความขัดแยงของกลุมที่ยังอยากอยู
กับอินโดนีเซียกลายเปนการตอสูตองอาศัยกองกําลังตางชาติ เชน จากประเทศไทยไปกํากับดูแล การลง
ประชามติของเมืองโอกินาวาที่ประเทศญี่ปุนวาจะเอาหรือไมเอาฐานทัพอเมริกันก็จบลงดวยดี” 

 จะเห็นวาการลงประชามติมีทั้งขอดีและขอดอย : 
 ขอดี ของการลงประชามติคือประชาชนไดมีโอกาสใชสิทธิการมีสวนรวมสูงสุดคือการหยอนบัตร
ใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบโดยตรง หลายคนเขาใจผิดในกระบวนการประชาพิจารณวาเปน 
ประชามติ เลยทําใหมีการมองวาถาประชาพิจารณแลวตองมีการยกมือ หรือถามีคนแสดงพลังสนับสนุน
ฝายใดก็แลวแตถามีจํานวนมากกวาแสดงวาเปนประชามติจากการทําประชาพิจารณน้ันๆ ซึ่งไมใช
ประชาพิจารณจึงไมใชประชามติแนนอน 
 ขอเสีย ของการลงประชามติ ก็คือ ในประเด็นที่มีความเห็นตางหรือขัดแยงกันอยางรุนแรงอยู
แลวโดยเฉพาะความขัดแยงที่เกี่ยวกับความเชื่อคานิยมหรือโครงสราง การลงประชามติ อาจเกิดปญหา
ของการลงประชามติคือ การที่ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น ตอบไดเพียง “เอา” หรือ “ไมเอา” 
หรือ “เห็นดวย” หรือ “ไมเห็นดวย” เทานั้น เปนเวทีที่นําไปสูการแพชนะซึ่งไมกิดผลดีตอความมั่นคงของ
ประเทศนัก โดยเฉพาะประเทศที่ยังถือวาการพัฒนาประชาธิปไตยในระดับจิตใจยังไมสูงพอ และความ
เขาใจในประเด็นที่ลงประชามติก็ยังไมเขาใจอยางถองแท อาจจะลงไปตามกระแสหรือตามหมู ตามพวก
เทานั้น อาจจะเปนปญหา อาจจะยิ่งกอใหเกิดปญหามากกวากอนทําประชามติ กระบวนการลง 
ประชามติจึงควรสงวนไวในบางเรื่องที่สําคัญจริง ๆ และตองตัดสินโดยวิธีน้ีเทานั้น” 
       อยางไรก็ดี  ประชามติของประเทศไทย  เปนการใหคําปรึกษาหารือแกรัฐบาลเทานั้น 
(Consultative referendum) มิไดมีผลบังคับแตอยางใด  

เพ่ือชวยใหเขาใจระดับขั้นการมีสวนรวมของประชาชน ความแตกตางและเครื่องมือสําคัญที่ใชใน
แตละระดับไดงายยิ่งขึ้น คณะผูวิจัยจึงไดนําเสนอในรูปแสดงระดับการมีสวนรวมของประชาชนไวดวย
แลว 
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ภาพ 2-7 ระดับขั้นการมีสวนรวมของประชาชน 
                                  
 
 

          
        
                    
    
                
                                                                                      
     
   
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : สถาบันพระปกเกลา,2544 

ต่ํา 

ระดับของการมี 
สวนรวม 

สูง 

มาก 

จํานวนประชาชน
ท่ีเกี่ยวของ 

การวางแผนรวมกัน 
การมีสวนรวมที่กวางขึ้น มีความรับผิดชอบรวมกัน 

ในการวางแผนและผลจะที่เกิดขึ้น ใชสําหรับประเด็นที่ 
ซับซอนและมีขอโตแยงมาก เชน กลุมท่ีปรึกษา การ
เจรจา การมีอนุญาโตตุลาการ  การประนีประนอม 

 
ช

การเปดรบัความคิดเห็นจากประชาชน 
ผูวางแผนโครงการเชิญชวนใหประชาชนแสดงความคิดเห็น 

เพื่อใหไดขอมูลมากขึ้นและเพื่อใหประเด็นในการประเมินผลชัดเจนยิ่งขึ้น   
เชน  การสํารวจ  การบรรยายใหประชาชนฟงถึงกิจกรรม แลวรับขอคิดเห็น 

การใหขอมูล 
เปนวิธีการที่งายที่สุดของการติดตอสื่อสารระหวางผูวางแผนโครงการและประชาชนเพื่อใหขอมูลแกประชาชน 

เกี่ยวกับการตัดสินใจของผูวางแผนโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ  แตไมเปดโอกาสใหมีการแสดงขอคิดเห็นหรือเขามา 
เกี่ยวของใดๆ  เชน  การแถลงขาว  การแจกขาว การแสดงนิทรรศการ การทําหนังสือพิมพใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม 

การปรึกษาหารือ 
การเจรจากันอยางเปนทางการระหวางผูวางแผนโครงการและประชาชน
เพื่อประเมินความกาวหนา หรือระบุประเด็น  หรือขอสงสัยตางๆ  เชน  
การจัดประชุม  การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  การเปดกวางรับขอคิดเห็น 

นอย 
การรวมปฏิบตัิ 

ดําเนินกิจกรรมรวมกัน 

มาก การควบคุมโดยประชาชน 
ระดับสูงสุดของการมีสวนรวม/ 

เชน   การลงประชามติ 
การเลือกตั้ง      

การรวมติดตามตรวจสอบและประเมินผล 
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3.4.3 ขั้นตอนของกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชน  

 คําถามตอไป ก็คือการมีสวนรวมของประชาชนมีกระบวนการหรือขั้นความสําคัญประการใดบาง 
หากพิจารณากระบวนการของการมีสวนรวมในลักษณะที่เปนพลวัต เราอาจแบงกระบวนการหรือ 
ขั้นตอนการมีสวนในลักษณะเปนกระบวนการตอเนื่อง 4 ขั้นตอน โดยสรุปรวมระดับขั้นของการมีสวน
รวมจากภาพที่แลวมาเหลือขั้นตอนลดลง คือ  (1) การมีสวนรวมในการวางแผน  (2) การปฏิบัติการ 
(3) การจัดสรรผลประโยชนรวมกัน  และ (4) การติดตามประเมินผล   ดังปรากฏ 
ภาพ 2-8 กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.3.1 การมีสวนรวมดานการวางแผนประกอบดวยการรับรู  เขาถึงขอมูลเกี่ยวกับการวางแผน

และรวมวางแผนโครงการ 
3.4.3.2 การมีสวนรวมในการปฏิบัติ /ดําเนินการเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการดําเนินการในกิจกรรม

ตางๆ และการตัดสินใจ 
3.4.3.3 การมีสวนรวมในการจัดสรรผลประโยชน   เปนการมีสวนรวมในการจัดสรรประโยชน 

หรือผลของโครงการ หรือผลของการตัดสินใจที่จะเกิดขึ้น 
3.4.3.4 การมีสวนรวมในการติดตามประเมินผล ประชาชนจะเขามาเกี่ยวของกับการคิดเกณฑ

ในการประเมินโครงการหรือกิจกรรมตางๆ ดวย  ซึ่งผลของกระบวนการประเมินนี้จะกลายเปนปจจัยนํา
เขาในกระบวนการมีสวนรวมขั้นที่ 1 ซึ่งเปนขั้นตอนของการวางแผนตอไป 

อยางไรก็ดีในการจัดทําตัวชี้วัดการมีสวนรวม คณะวิจัยของสถาบันพระปกเกลา (2545) ไดจัด
ทําหลักการมีสวนรวมใหกระชับขึ้นและครอบคลุมโดยมี 4 หลักการคือ 1.การใหขอมูลแกประชาชนและ
ผูมีสวนเกี่ยวของ 2.การรับฟงความคิดเห็น 3.การรวมตัดสินใจ 4.การพัฒนาศักยภาพโดยการมี 
สวนรวม  ทั้งน้ีเพราะประชาชนอาจไมสามารถเขาถึงกระบวนการมีสวนรวมไดหากไมไดรับการพัฒนา
ศักยภาพ  

1. มีสวนรวม 
ในการวางแผน 

2.  มีสวนรวมในการ
ปฏิบัติ/ดําเนินการ 

3. มีสวนรวมใน
การจดัสรรผล
ประโยชน 

4. มีสวนรวมใน
การตดิตาม

กระบวนการ 
มีสวนรวม 
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ภาพ  2-9 แนวคดิและหลักการมสีวนรวม 

 
 
 

3.5 หลักสํานึกรับผิดชอบ 
3.5.1 นิยามความหมายและหลักการสําคัญ 
Accountability เปนองคประกอบสําคัญในการเพิ่มประสิทธิผลในการบริหารกิจการสาธารณะ 

ความเชื่อดังกลาวและความสนใจ Accountability ในสังคมไทยนั้นมีแรงผลักดันจากทั้งภายในและ 
ภายนอก สําหรับปจจัยภายนอกแนวความคิดธรรมรัฐหรือการบริหารจัดการที่ดีหรือรูจักกันทั่วไปวา 
Good Governance นับวาเปนแรงผลักดันที่สําคัญตอความสนใจใน Accountability    องคประกอบประการ
หน่ึงของ Good Governance ก็คือ Accountability   นอกจากนั้นกระแสของการปฏิรูประบบราชการใน
ประเทศตะวันตกภายใตกรอบความคิดของการบริหารรัฐกิจแนวใหม  (New Public Management)  ที่ให
ใหความสําคัญตอผลงานและความพึงพอใจของผูรับบริการ   Accountability กลายเปนเปาหมายในการ
บริหารควบคูไปกับประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Mulgan, Richard, 1997, Volume 56 Issues 1)    สําหรับ
ปจจัยภายในที่สงผลตอความสนใจใน Accountability คือปญหาการทํางานของระบบราชการที่ลาชา 
ปญหาคอรัปชั่นที่แพรหลายและที่สําคัญคือ วิกฤตการณทางเศรษฐกิจที่สงผลใหเกิดคําถามในสังคมวา
ใครคือผูรับผิดชอบและทําอยางไรใหรัฐและระบบราชการมีความรับผิดชอบตอประชาชนมากขึ้น นอก
จากนั้น รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2540 ยังเนนการปฏิรูปการเมืองและสงเสริมใหระบบ
ราชการมีความสุจริตชอบธรรม โดยเพิ่มระบบและองคกรตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐใหครอบคลุมยิ่ง
ขึ้น 

ความเขาใจในเรื่องนี้ขาดความชัดเจนทั้งในดานแนวคิดและปฏิบัติ ไมมีผลงานวิชาการภาษา
ไทยที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้โดยตรง  คําศัพทในภาษาไทยที่ไดรับการยอมรับรวมกันก็ยังไมปรากฏ ในที่น้ี
จึงขอนําเสนอแนวคิด นิยาม ความหมาย รวมทั้งประเภทหรือมิติดานตางๆ ของ Accountability  
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3.5.1.1  แนวคิดและนิยามของ Accountability สถาบันพระปกเกลา, 2545   
แนวคิดและนิยามของ “Accountability” ในบริบทของไทยเปนเรื่องที่ยาก ประการแรก คือ ความ

สับสนในคําศัพทภาษาไทยที่ มีความหมายตรงกับคําวา Accountability ในศัพทรัฐศาสตรฉบับ 
ราชบั ณ ฑิ ต ยสถ าน  แป ลคํ า ว า  Accountability ว า  “ภ าระรั บ ผิ ด ช อบ ” (พ จน านุ ก รม  ฉบั บ 
ราชบัณฑิตยสถาน, 2536, น. 2)  ในบทความเรื่อง “ปฏิรูปราชการเพื่อความอยูรอดของไทย”  ทิพาวดี  
เมฆสวรรค ใช “ความรับผิดชอบ” ในความหมายของ Accountability (น.38, 39) นอกจากนั้นยังพบวา มี
การใชคําศัพทภาษาไทยแทน Accountability อยางหลากหลาย เชน ในหนังสือ “ธรรมรัฐ : จุดเปลี่ยน
ประเทศไทย” ที่มี พิทยา วองกุล เปนบรรณาธิการ มีการแปล Accountability กันอยางหลากหลาย ยุค 
ศรีอาริยะ ใหความหมายวา “ความนาเชื่อถือและมีกฎเกณฑที่ชัดเจน” (น. 41) บางทานก็แปลวา “การ
ทํ า งาน  อย า งมี ห ลั ก ก ารแล ะรั บ ผิ ด ชอบ ” (น .126) ส วน อม รา  พ งศ าพิ ชญ  (2543) แป ลว า  
“การทํ างานอย างมี ห ลั กการและเหตุ ผล ” (น . 154) ส วนปรัชญ า   เวสารั ชช  (2540 :111-126)   
“ความสามารถในการตรวจสอบ” ซึ่งคลายกับ ติน  ปรัชญพฤทธ (2543) ที่ใช “ความพรอมที่จะให 
ตรวจสอบ” ความหลากหลายของคําศัพท ดังกลาวขางตนคงสะทอนความซับซอนของแนวคิด 
Accountability ไดดี 
 ประการที่สอง คือ นอกจากไมมีคําศัพทที่แนนอนชัดเจน การอธิบายความหมายและสาระของ 
Accountability มีอยูจํากัด คีสัน กุสลานุภาพ ในสารานุกรมศัพทรัฐประศาสนศาสตร ใหคําอธิบายเกี่ยว
กับ Accountability วา หมายถึง ความรับผิดชอบ ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ 

1) ความรับผิดชอบของขาราชการ ในอันที่จะใหบริการตอสาธารณะตามเปาหมายที่กําหนด   
2) ความรับผิดชอบที่มีตอบุคคล ไดแก ผูบังคับบัญชาหรือผูมอบหมายงานเปนการใหสัญญาทางใจ

วา ผูปฏิบัติงานยินดีจะกระทําหนาที่น้ันเพื่อผูที่มอบหมาย (คีสัน กุสลานุภาพ, 2536 : 3) 

ติน ปรัชญพฤทธ ในผลงาน “ศัพทรัฐประศาสนศาสตร” อธิบายเพียงวา Accountability หรือ    
ความพรอมที่จะใหตรวจสอบ หมายถึง ความรับผิดชอบตองาน โดยมีผูอื่นคอยตรวจสอบการปฏิบัติงาน
อีกชั้นหนึ่ง”(ติน ปรัชญพฤทธิ์, 2535 : 4) 

บวรศักดิ์  อุวรรณโณ (2542) ในบทความภาษาอังกฤษเรื่อง “Transforming Bureaucracies for the 21st 
Century : The New Democratic Governance Paradigm” อธิบายวา  Accountability  มีนัยวา ระบบราชการที่มี 
Accountability ก็คือระบบราชการที่มีคอรัปชั่นนอยและมีประสิทธิภาพ มีความเปดเผย โปรงใส กระจาย
อํานาจและสามารถถอดถอนได 

ความหลากหลายและมีขอบเขตที่แตกตางกันนั้น คีสัน  กุสลานุภาพ  และ ติน  ปรัชญพฤทธ  ให
ความสําคัญที่ความรับผิดชอบและการตรวจสอบ ซึ่งสะทอนความสัมพันธระหวางผูปฎิบัติงานกับผูบังคับ
บัญชาภายในระบบราชการ แตในความหมายของ บวรศักดิ์  อุวรรณโณ  Accountability สะทอนใหเห็น
ความสัมพันธระหวางขาราชการกับสาธารณะชนหรือประชาชน  นอกจากนั้น Accountability ในนิยาม
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ของ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ  มีมิติทางการเมืองอยางเห็นไดชัด ในขณะที่ของ คีสัน  กุสลานุภาพ และ ติน  
ปรัชญพฤทธ์ิ เปนมิติทางการบริหาร  

ในบริบทของการบริหารรัฐกิจตางประเทศ  แม Accountability เปนแนวคิดตะวันตก แตก็มีการ
ใชคํานี้ ในความหมายที่หลากหลายในบางประเทศ เชน ฝรั่งเศส สเปน และอิตาลี มีการใชคําวา 
“Responsibility” แทน “Accountability” ซึ่งนักวิชาการ เชน Uhr (1992)  Mulgan (1997) มองวา 2 คํานี้มี
ความสัมพันธใกลชิดกัน แตไมใชคําที่มีความหมายเดียวกันและใชทดแทนกันได ในประเทศแถบยุโรปตอน
เหนือ เชน เยอรมัน เดนมารก เนเธอรแลนด ใช Accountability ในความหมายที่ตางจาก “ Responsibility”  
แตมีความหมายใกลเคียงกับคําวา “duty” หรือ  “obligation”   สําหรับในรัสเซีย accountability  มีรากฐาน
จากแนวคิดเรื่องการรายงานคือ “Report” (Mel Dubnick, 1998 : 68-81) 

สําหรับในแวดวงบริหารรัฐกิจ  Accountability แบงออกเปน 2 แนวทาง คือ ความหมายแบบ
แคบและแบบกวาง 

1)  ความหมายแบบแคบ หรือดั้งเดิม 
  Accountability  หมายถึง ความสามารถในการตอบคําถามได หรือ “answerability”   ขาราชการ
สามารถตอบคําถามหรือใหคําอธิบายถึงพฤติกรรมการกระทําของตนหรือหนวยงานได  ดังน้ันขาราชการมี 
Accountability  ก็เพียงแตปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับ รวมทั้งคําส่ังของผูบังคับบัญชาและตอบคําถาม
เฉพาะเทาที่กฎหมายกําหนด นักวิชาการ เชน Romzek และ Dubnick (1987) รวมทั้ง Dwivedi และ Jabbra 
(1989)   เห็นวาความหมายของ Accountability  ในความดั้งเดิมน้ีแคบเกินไป  นอกจากนั้น Ramzek (1998) 
ยังเห็นวา ลาสมัยและไมสอดคลองกับกระแสของการปฏิรูประบบราชการในปจจุบันที่เนนผลงาน 
 

 2)  ความหมายแบบกวาง 
ในปจจุบัน Accountability มีความหมายกวางกวาความสามารถในการตอบคําถามหรืออธิบาย

เกี่ยวกับพฤติกรรมไดเทานั้น ยังรวมถึงความรับผิดชอบในผลงาน หรือปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุผลตามเปา
หมายที่กําหนดไว รวมทั้งการตอบสนองตอความคาดหวังของสาธารณะ Jabbra และDwivedi (1989) เชื่อวา 
“ในความเขาใจของประชาชน Accountability ของขาราชการและหนวยงานของรัฐ ไมไดจํากัดเพียงความ
ถูกผิดทางกฎหมายของพฤติกรรมของขาราชการหรือหนวยงาน หากใหความสนใจในมิติอื่น ๆ เชน มิติ
ดานจริยธรรม  มิติดานมาตรฐานทางวิชาชีพ มิติดานองคการหรือการบริหารและมิติดานการเมือง ซึ่งมิติ
ตางๆ เหลานี้ถือวาเปนองคประกอบสําคัญของ Accountability" (Jabbra Joseph G. & O.P.Dwivedi,1989 : 5) 

สําหรับ Romzek และ Dubnick (1987) เห็นวา Accountability เก่ียวของกับแนวทางหรือวิธีการที่ ขา
ราชการและหนวยงานของรัฐจัดการกับความคาดหวังที่หลากหลาย ซึ่งมาจากทั้งภายในและภายนอก
หนวยงาน ในลักษณะนี้ Accountability หมายถึง การจัดการกับความคาดหวัง (managing expectations) ซึ่ง
ประกอบดวย 4 รูปแบบ ไดแก ตามสายการบังคับบัญชา (Bureaucratic Accountability) กฎหมาย (Legal 
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Accountability) วิชาชีพ (Professional Accountability) และ การเมือง(Political Accountability)”  (Romzek 
Barbara and Melvin J. Dubnick, May/June 1987 : 228) 

Samuel Paul (1991)กลาววา Accountability หมายถึง แนวทาง กลไก และขอปฏิบัติ  ซึ่งผูที่มีสวนได
สวนเสีย (Stakeholders) ในบริการสาธารณะใชเพ่ือประกันวาผลการ ปฏิบัติงานอยูในระดับที่พึงปรารถนา 
ดังน้ัน Accountability ครอบคลุมไมเฉพาะนโยบาย แตรวมถึง ระบบและกลไกที่จะจูงใจใหขาราชการสงมอบ
บริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ทั้งน้ีขึ้นอยูกับผูมีสวนไดสวนเสียในบริการสาธารณะนั้น Paul มองวาผูมีสวน
ไดสวนเสียประกอบดวยบุคคล 3 กลุม คือ 1) สาธารณะชนและลูกคา (The Public and Customers) ซึ่ง
ตองการใหผูใหบริการหรือขาราชการมีความรับผิดชอบตอพวกเขาดวยการสงมอบบริการที่ใหประโยชนตอ
พวกเขามากที่สุด  2) ผูนําทางการเมือง (เชน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี) และผูบังคับบัญชา เปนอีกกลุม
ของผูมีสวนไดสวนเสีย กลุมน้ีตองการใหผูใหบริการ(ขาราชการ) มีความรับผิดชอบตอพวกเขาดวยการ
ปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้งเปาหมายสวนตัว และ 3) ผูใหบริการเปนกลุมผูมีสวนไดสวนเสียอีกกลุมหน่ึง 
ซึ่งวัตถุประสงคและผลประโยชนของกลุมน้ีมักจะแตกตางจาก 2 กลุมแรก ดังน้ัน ระบบ Accountability มัก
เปนผลลัพธของการตอรองของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียทั้ง 3 กลุม (Paul, Samuel, 1991 : 2) 

การสรางระบบ Accountability มิใชวาตองใหความสําคัญกับทุกมิติในระดับที่เทาเทียมกัน ใน
บางบริบทหรือสถานการณหน่ึง หัวใจหรือน้ําหนักของ Accountability อาจอยูเฉพาะบางมิติ เชน ใน
บริบทที่ระบบราชการมีอํานาจมากและมีบทบาทเกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตของประชาชนมาก   
Accountability   มีบทบาทเพื่อจํากัดพฤติกรรมของขาราชการและหนวยงาน ปองกันมิใหมีการใชอํานาจไป
ในทางที่ผิด ปจจุบันที่ประเทศตาง ๆ อยูภายใตกระแสของการปฏิรูประบบราชการซึ่งมีความพยายามที่
จะลดบทบาทของระบบราชการ  เปลี่ยนวัฒนธรรมระบบราชการจากที่เนนกฎระเบียบมาสูการทํางานที่
เนนความริเริ่มสรางสรรคและผลงาน (result  base management)  ซึ่งการบรรลุผลไดน้ันขาราชการหรือ
หนวยงานตองมีความยืดหยุนและอิสระที่จะทํางาน กลไก Accountability ที่เนนกฎระเบียบ ขั้นตอน ควร
มีการทบทวนในบริบทเชนนี้ Romzek (1987 : 193-219) เห็นวา Accountability น้ัน เกี่ยวของกับการที่ 
ขาราชการหรือหนวยงานมีความรับผิดชอบตอการทํางานใหบรรลุผล (output and outcome) แทนที่ให
ความสําคัญกับกระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (process) ดังน้ัน โดยสรุป การใหคํานิยามของ 
Accountability ที่สามารถสะทอนความซับซอนของ แนวคิดคงเปนไปไดยาก จากการศึกษาแนวคิดและ
ความหมายขางตนสะทอนลักษณะสําคัญของแนวคิด Accountability ไดดังน้ี คือ 

- Accountability  มีความสลับซับซอนประกอบดวยหลายมิติ ทั้งในดานจริยธรรมของขาราชการเอง 
การปฏิบัติตามกฎระเบียบขั้นตอนและคําส่ังของผูบังคับบัญชา มาตรฐานทางวิชาชีพและการตอบสนอง
ทางการเมืองตอสาธารณะชนซึ่งมิติหรือประเภทของ Accountability น้ีจะกลาว ชัดเจนในสวนตอไป 

- การเขาใจ Accountability ตองมองในแงของความสัมพันธระหวาง 2 ฝาย (a relationship 
between two persons or groups)  ซึ่งฝายหน่ึงเปนผูมอบหมายอํานาจและความรับผิดชอบใหกับอีกฝาย
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หน่ึง ซึ่งในแตละความสัมพันธดังกลาว กลไก Accountability ก็แตกตางกัน ดังน้ันการที่ระบุบุคคลหรือ
กลุมที่เก่ียวของในความสัมพันธไดทําใหเกิดความชัดเจนและมีความเขาใจความหมายและกลไก 
Accountability มากขึ้น 

 3.5.2  ประเภทของ  Accountability 
โดยทั่วไป นักวิชาการมักจาํแนกประเภทของ Accountability ไววาสามารถแบงตามทีม่าของ 

องคกรที่เกี่ยวของ Jabbra & Dwivedi ไดแบงออกเปน 5 ประเภทคือ organizational /administrative 
accountability, legal accountability, professional accountability, political accountability และ moral  
accountability  สาระสําคญั มีดังน้ี 

3.5.2.1  Organizational / Administrative  Accountability 
ไดแก Accountability  ที่มีตามลําดับขั้นของสายการบังคับบัญชาในองคการทั่วไป  ความสัมพันธ

ระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาสามารถสั่งการใดๆ เพ่ือใหผูใตบังคับบัญชา
ปฏิบัติงาน และผูใตบังคับบัญชาก็ตองปฏิบัติตามคําส่ังและภาระกิจที่ไดรับมอบหมาย การฝาฝนหรือไม
ปฏิบัติตามคําส่ังของหัวหนา / ผูบังคับบัญชา ถือไดวาไมมี Accountability  และมีความผิดที่ตองไดรับโทษ
ตามที่กําหนด อยางไรก็ตาม ผูใตบังคับบัญชาอาจไมปฏิบัติตามคําส่ังใดๆ ของผูบังคับบัญชาหากพิสูจน
ไดวา คําส่ังดังกลาวนั้นขาดความชัดเจนหรือไมสามารถปฏิบัติตามได  เน่ืองจากไมมีทรัพยากรที่เพียง
พอในการที่จะทําใหการปฏิบัติงานตามคําส่ังดังกลาวบรรลุผลได 

3.5.2.2  Legal  Accountability 
หมายถึงการตรวจสอบควบคุมโดยกลไกที่นอกเหนือจากกฎ ระเบียบของขอบังคับหรือขอปฏิบัติ

ภายในองคการ กลาวคือ เปนกระบวนการตรวจสอบ  ควบคุม โดยกระบวนการของกฎหมายที่ 
ดําเนินการโดยกระบวนการทางนิติบัญญัติ หรือการดําเนินการโดยศาลยุติธรรม 

3.5.2.3  Professional  Accountability 
สายงานบางอย างต องการความ เป น วิชาชีพ สู ง  อาทิ  แพทย  วิศ วกร  นั กกฎหมาย  

นักเศรษฐศาสตร นักสังคมศาสตรและนักบัญชี การปฏิบัติงานอยูภายใตความคาดหวังในการใชวิชา
ความรูและทักษะเฉพาะดาน หากไมสามารถปฏิบัติเปนมืออาชีพใหบรรลุผลได ก็มักจะไดรับการตําหนิ 
ติเตียน วาไมมีความชํานาญเฉพาะดานที่เพียงพอ การใชดุลยพินิจของความเปนมืออาชีพ อาจไม 
สอดคลองกับผลประโยชนโดยสวนรวม ในทางตรงขามอาจถูกมองวาเปนการกระทํา/ การตัดสินใจที่เห็น
แกประโยชนสวนตนเทานั้น เชน กรณีที่เกิดขึ้นที่เมือง Ontario ประเทศแคนาดา ในป ค.ศ. 1986 เม่ือ
แพทยไดเดินขบวนประทวงการตัดสินใจของรัฐบาลที่กําหนดอัตราคารักษาพยาบาล 
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3.5.2.4  Political   Accountability 
 เปน Accountability ที่อยูภายใตแนวความคิดของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ที่วานัก
การเมืองคือตัวแทนของประชาชน ซึ่งเขาไปหนาที่ในการบริหารประเทศ จัดสรรทรัพยากรและตัดสินใจ
ดําเนินการตางๆ ตามความตองการของประชาชน  โดยผานการดําเนินการของระบบราชการ  การ
ปฏิบัติงานของขาราชการจึงตองมี Accountability ในทางการเมือง โดยปฏิบัติงานตามการมอบหมายจาก
นักการเมืองที่มีอํานาจหนาที่ตามระบอบประชาธิปไตย 

3.5.2.5  Moral  Accountability 
 เปน Accountability  ที่ใหความสําคัญกับคุณธรรมและจริยธรรม ในงานวิจัยนี้ การจําแนก 
Accountabillity จะยึดตามแนวคิดของ (Dubnick 1981: . 76-81) โดยจะดูที่ตัวบุคคลเปนหลัก ซึ่ง Dubnick 
บอกวา บุคคลคนหนึ่งในการงานบริหารภาครัฐจะมีพฤติกรรมที่ผันแปรไปตามแรงผลักดันของ ศีลธรรม
ที่คอยดึง (Moral Pulls) และศีลธรรมที่คอยผลัก (Moral Pushes) และ accountability ของบุคคลผูน้ันจึงขึ้น
อยูกับศีลธรรมที่คอยผลักและคอยดันเขาอยู ฉะนั้น accountability จึงเปนผลจากทางเลือกดานศีลธรรม
ของบุคคลคนนั้น (Dubnick, 1981) 

Moral pushes  เปนตัวผลักดันที่มีอยูภายในตัวของบุคคล ที่เกิดจากความเชื่อโดยจิตสํานึกวา ส่ิง
ที่เขาจะทําและกําลังทําเปนส่ิงที่ถูกตอง ดวยเหตุน้ีเขาจึงมีแนวโนมจะยังคงมีพฤติกรรมในแนวเดียวกับที่
เขาเชื่อวาถูกตอง แมจะไมมีระเบียบ กฎหมายขององคการมาค้ําอยูก็ตาม 

จากนั้น Dubnick จึงเชื่อมชนิด /ประเภทของ accountability ตามกรอบของ Moral Pulls และ 
Moral Pushes ดังน้ี 
 
ตาราง 2-3  ความสัมพันธระหวาง Moral Pulls และ Moral Pushes กับประเภทของaccountability 
(Dubnick, 1998 : 80) 

 
 ดานกฎหมาย ดานองคการ ดานวิชาชีพ ดานการเมือง 

Moral Pulls Liability Answerability Responsibility Responsiveness 
Moral Pushes Obligation Obedience Fidelity Amenability 

 
จากนั้น Dubnick จึงเห็นวาเมื่อศึกษาประเด็นของ accountability เราตองจําแนกวาจะศึกษามัน

ในฐานะที่เปน conduct of accountability (CA) หรือเปน accountability of conduct (AC)  

การศึกษาแบบ CA  เปนการศึกษาเชิงกฎหมายและสถาบันที่วิเคราะห accountability จากดาน 
โครงสรางและพิธีการ (ระเบียบปฏิบัติ) ที่ทําใหบุคคลตองยึดถือตามบริบทของภาครัฐหรือเอกชน ฝาย
บริหารหรือนิติบัญญัติที่เขาดํารงอยูในขณะนั้น 



โครงการขยายผลเพื่อนําตัวชี้วัดการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีระดับองคกรไปสูการปฏิบัติ 2-45  

การศึกษาแบบ  AC   เปนการศึกษาทางสังคมจิตวิทยาและปรัชญา เปนการวิเคราะห 
accountability โดยดูจากอิทธิพลดานศีลธรรมภายในตัวบุคคลที่ผลักดันพฤติกรรมของบุคคลคนนั้น 

ในงานวิจัยชิ้นนี้ จะเปนการศึกษาแบบ AC กลาวคือ จะเนนการศึกษาวิเคราะห accountability 
โดยมองจากดานภายในบุคคล โดยเฉพาะบุคคลในภาครัฐ  การศึกษานี้จะพยายามชี้ใหเห็นวาบุคคล 
(ซึ่งในงานวิจัยนี้จะดูเฉพาะที่ทํางานในภาครัฐ) มีระดับของ accountability ที่แตกตางกันแมจะอยูใน 
องคการเดียวกันทั้งน้ีขึ้นกับแรงผลักดันทางศีลธรรมของแตละคน  และดวยยุทธวิธีที่ถูกตองและไดรับ
การสงเสริมจากผูนําในองคกร  

 
ลักษณะของระบบหลักสํานึกรับผิดชอบ 

ระบบหลักสํานึกรับผิดชอบ จะมีลักษณะสําคัญอยางนอย 6 ประการ ดังน้ี 
1. การที่มีวัตถุประสงคชัดเจนวาตองการบรรลุเปาหมายอะไร มีวิธีการหรือกลยุทธอยางไรให
บรรลุเปาหมาย และมีกําหนดเวลาบรรลุเปาหมาย (Clear Intention)  

2. การที่บุคลากรในองคกรมีความรูสึกรวมกันวาพวกตนเปนเจาของ และสํานึกวาทุกคนในองค
กรตางมีสวนรวมเปนเจาของไปดวยกัน มิใชเปนองคกรของคนหนึ่งคนใด (Interlocking 
Ownership) 

3. ตองมีวิธีการทํางานหรือกลไกภายในองคการ เพ่ือชวยใหการทํางานบรรลุเปาที่วางไว ซึ่งวิธี
การหรือกลไกดังกลาว ไดแก การประสาน / การใหเวลา / ส่ือสาร / การตัดสินใจ (Effective 
execution) 

4. การที่ไมปลอยคนอูงาน เกี่ยงงาน ไมยอมปรับปรุงตัวแมจะใหโอกาสแลว จะตองไมลังเลที่จะ
จัดการกับคนเหลานี้ เพราะจะเปนอุปสรรคตอการทํางานในองคการ (Relentless Attack of 
Dysfunctional Habits) 

5. ตองวางแผนสํารองไวเพราะถาเกิดเหตุ สุดวิ สัยจะได มีการแก ไขสถานการณ ไดทัน 
(Responsive Recovery) 

6. ตองมีการนําวิธีการวัด / ประเมินผลลัพธแบบใหม และยกยองผูที่ทํางานไดตามเปา หรืออีก
นัยหนึ่ง ไมนําระบบอุปถัมภมาใชในการประเมินผลงาน (Ruthless Measuring of Results) 

 
ลักษณะองคการที่มีการทาํงานในระบบหลักสํานึกรับผิดชอบ 
 
 องคการที่มีพฤติกรรมการทํางานในระบบหลักสํานึกรับผิดชอบจะมีลักษณะสําคัญอยางนอย 10 
ประการ ดังน้ี 
 1. มีการทําขอตกลงสองฝาย  องคการที่มีการทํางานในระบบหลักสํานึกรับผิดชอบ จะตองมี
การเจรจาพูดคุยระหวางหนวยงานและพนักงาน และทําเปนขอตกลงที่เปนที่ยอมรับกันทั้งสองฝาย 
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 2. แบงปนขอมูล จะตองมีการแบงปนขอมูลและทรัพยากรกัน ไมมีการหวงขอมูล เพ่ือใหมีการ
กระจายของขอมูลขาวสารกันอยางทั่วถึงทั้งองคการ เพ่ือปองกันการระแวงสงสัยซึ่งกันและกัน 
 3. มีการแกไขความขัดแยง  หากมีความขัดแยงเกิดขึ้นในหนวยงานหรือองคการ จะตองมีการ
ดําเนินการแกไข ไมปลอยใหความขัดแยงมีอยูตอไป จนมีผลกระทบตอการปฎิบัติงาน และบานปลายจน
ยากแกการแกไขในภายหลัง 
 4. ใหความสนับสนุนและแนวทาง  การปฏิบัติของหนวยงานตางๆ ในองคการจะสามารถทําได
อยางราบรื่นปราศจากปญหา หากองคการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานใหชัดเจน และผูปฏิบัติไดรับ
การสนับสนุนทั้งในแงของทรัพยากรที่จําเปนแกการปฏิบัติใหสําเร็จลุลวงตามที่ไดรับมอบหมาย และคํา
แนะนําปรึกษาหารือ คอยเปนพี่เลี้ยง และใหกําลังใจจากหัวหนางาน 
 5. เนนเปาหมายมากกวาตําแหนง  องคการที่มีการทํางานในระบบหลักสํานึกรับผิดชอบ จะ
ตองมีการเนนบรรลุในเปาหมายของหนวยงานหรือองคการ ฉะนั้นจึงควรมอบหมายงานแกบุคคลที่
เหมาะสมกับงานมากกวาดูแคตําแหนงที่บุคคลดํารงอยู แตคุณสมบัติไมเหมาะสมกับงานนั้นๆ 
 6. สรางระบบงานและฝกอบรม  องคการที่มีการทํางานในระบบหลักสํานึกรับผิดชอบ จะตองมี
การทํางานที่เปนระบบ บุคคลที่เกี่ยวของสามารถประสานการทํางานกันไดอยางดีมีประสิทธิภาพ ไมมีการ
เกี่ยงงาน และปดหนาที่ความรับผิดชอบ และมีการฝกอบรมบุคคลากรในหนวยงานใหสามารถปฏิบัติงาน
ตามภาระงานที่รับผิดชอบของระบบงานที่คิดสรางขึ้นมาไดอยางถูกตองในครั้งแรกที่เริ่มปฎิบัติงานตาม
ระบบงานใหม (Right the First Time and Right Every Time) เพ่ือไมใหเกิดความสูญเสียเวลา และสูญเปลา
ทรัพยากรในการทํางานอยางลองผิดลองถูกหากไมไดมีการอบรมวิธีการปฏิบัติงานระบบงานใหม 
 7. มีดัชนีวัดผลงานชัดเจน  องคการที่มีลักษณะการทํางานในระบบหลักสํานึกรับผิดชอบ จะเนน
การปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย  แลวการที่จะทราบวาบุคลากร หรือหนวยงานไดดําเนินการตามที่ไดตั้ง
เจตนารมณไวหรือไม องคการจะตองมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเปนระยะ เพ่ือใหทราบถึง
ความกาวหนา หรือลมเหลวของการปฏิบัติงาน ซึ่งในที่น้ีองคการจะตองกําหนดดัชนีชี้วัดผลความสําเร็จ
ของงานใหชัดเจน การสรางดัชนีชี้วัดควรเปดโอกาสใหทุกฝายที่เกี่ยวของไดมีสวนรวมในการกําหนด เพ่ือ
ใหเปนที่ยอมรับและนําไปปฏิบัติทั่วกัน ไมเกิดการตอตาน และทราบในทิศทางการปฏิบัติงานในองคการ 
หากเปนไปไดควรมีการเปดเผยและประกาศใหทราบทั่วกัน 
 8. จัดการกับผูไมมีผลงาน (Non-Performers) ลักษณะสําคัญอันหนึ่งขององคการที่มีวัฒนธรรม
การทํางานในระบบหลักสํานึกรับผิดชอบ คือ การจัดการกับผูที่ไมทํางาน ไมมีผลงานปรากฏ หลังจากที่
หนวยงานหรือองคการไดทําการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเปนระยะจะพบวา มี
บุคลากรบางคนที่ไมยอมสรางผลงาน   องคการโดยทั่วไปอาจจะปลอยบุคคลเหลานี้โดยไมมีการดําเนิน
การใดๆ แตสําหรับองคการที่มีการทํางานในระบบหลักสํานึกรับผิดชอบ จะตองมีมาตรการจัดการกับบุ
คลเหลานี้ ซึ่งอาจจะใชมาตรการเบื้องตน เชน การพูดคุยวากลาวตักเตือนใหปรับปรุงตัวเอง จนกระทั้ง
มาตรการขั้นเด็ดขาด เชน ไมขึ้นเงินเดือน  พักงาน  หรือใหออกจากงาน เปนตน ทั้งน้ีองคการอาจใช
มาตรการทางสังคมประกอบ เชน การกดดันจากเพื่อนรวมงาน (Peer Pressure) เปนตน 
 9. ปฏิบัติตามพันธกิจที่ตกลง  องคการที่มีการทํางานในระบบหลักสํานึกรับผิดชอบ คือ การที่
บุคลากรทุกคนมีจิตสํานึกในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายที่ไดทําการตกลงกันเอาไวใหสําเร็จลุลวง
ไป 
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 10. ยอมรับและยกยองสมาชิก  ประการสุดทายขององคการที่มีการทํางานในระบบหลักสํานึก
รับผิดชอบ คือ การยอมรับผลงานที่ประสบความสําเร็จและที่สําคัญใหเกียรติและยกยองทีมงาน (ไมใช
ยกยองตัวบุคคล) ที่นําองคการไปสูเปาหมายที่กําหนดไว 
 
การสรางตัวชี้วัดระดับความสํานึกรับผิดชอบของหนวยงาน 
 
 จากพฤติกรรมการทํางานในระบบความสํานึกรับผิดชอบ เราสามารถสรางตัวชี้วัดระดับความ
สํานึกรับผิดชอบ ได  
 
ภาพ 2-10 แนวคิดและหลักการสํานึกรับผิดชอบ 

 
 
 

3.6 หลักความคุมคา   
3.6.1 นิยามความหมายและหลักการสําคัญ 

 จะครอบคลุมถึง ดัชนีที่วัดประโยชนสูงสุดแกสวนรวมในการบริหารการจัดการและการใช
ทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด  ดัชนีวัดการประหยัดและดัชนีวัดความสามารถในการแขงขัน เครื่องชี้ผลใน
การปฏิบัติหรือการประเมินผลของการดําเนินการนั้น มีผูเสนอแนวคิดในการวัดผลสําเร็จของการดําเนิน
กิจกรรมทั้งดานการผลิต การบริการ ซึ่งสามารถประยุกตใชในภาคเอกชนและภาครัฐ คือ Kaplan และ 
Norton ได เขียนเรื่อง The Balanced Scorecard ในป  1996 กลาวถึงตัวชี้วัดผลสําเร็จของธุรกิจ (Key 
Performance Indicator : KPIs) (ดนัย เทียนพุฒ, 2542)โดยเปนการเปลี่ยนแนวคิดจากการวัดดานการ
เงินเปนหลัก ซึ่ง   การวัดดานการเงิน  จะแสดงเพียงวา  อดีตของธุรกิจ  เปนเชนไร แตไมสามารถแสดง
ถึง  อนาคตของธุรกิจ  ควรจะเปนอยางไร และควรมีกลยุทธอยางไร  

3.6.1.1 ดัชนีวัดผลสําเร็จธุรกิจ (KPIs) จะใชเปนตัวเปรียบเทียบมาตรฐาน (benchmarking) วา
ธุรกิจมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด ความสามารถในการแขงขันเปนอยางไร ดังน้ันการวัดความสําเร็จ
ของธุรกิจควรจะมีดัชนีที่เพ่ิมเติมนอกเหนือจาก  ดัชนีวัดดานการเงิน (Financial Perspective) คือ ดัชนีวัด
ด านลู กค า  (Customer Perspective) ดั ชนี วัดด านกระบ วนการภ ายใน  (Internal Business-Process 
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Perspective) และดัชนีวัดดานการเรียนรูกับการเติบโต (Learning and Growth Perspective) โดยดัชนีเหลา
น้ีเปนตัวเชื่อมทําใหกลยุทธดําเนินไปสูการปฏิบัติจนประสบความสําเร็จ  

 3.6.1.1.1 ดัชนีดานการเงิน (Financial Perspective) คือ เรื่องการบริหารการเงินโดยพัฒนา
ความสามารถในการทํากําไร การเติบโตของยอดขาย ผลตอบแทนในการลงทุน เปนตน โดยแตละชวง
ของวัฏจักรธุรกิจจะมีกลยุทธที่ตางกันและจะมีการวัดที่แตกตางกัน 

1)  ชวงของธุรกิจเติบโต (Growth) เปนชวงตนของวัฏจักรธุรกิจ สินคาและบริการที่ผลิตจะมี
ความสัมพันธกับการเติบโตของธุรกิจ เปนการเติบโตของยอดขาย การเปดตลาดใหม การขายและชอง
ทางการจําหนาย 

2)  ชวงตอเนื่อง (Sustain) เปนการพยายามรักษาสวนแบงตลาด ดึงดูดการลงทุนและการลงทุน
มีอยูอยางสม่ําเสมอ เปนความสามารถในการทํากําไร ผลตอบแทนเงินทุนตอพนักงาน รายไดจากการ
ดําเนินงาน และทํากําไรขั้นตน 

3)  ชวงเก็บเกี่ยวผล (Harvest) ที่เกิดจากการลงทุนใน 2 ชวงที่ผานมาเปนชวงอิ่มตัวของวัฏจักร
ธุรกิจ เนนกระแสเงินสดหมุนเวียน  ผลตอบแทนในการลงทุน 

 3.6.1.1.2 ดัชนีวัดดานลูกคา (Customer Perspective) มุงพิจารณาความพึงพอใจของลูกคา 
ความจงรักภักดี การรักษาลูกคา การไดมาซึ่งลูกคาใหม ความสามารถในการทํากําไรจากลูกคา เปนตน 

 3.6.1.1.3 ดัชนี ท่ีวัดดานกระบวนการภายใน (Internal-Business-Process Perspective) เนน
กระบวนการภายในที่มีผลกระทบสูงสุดตอความพึงพอใจ ของลูกคาและบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค
ขององคกร เชน การจัดระบบบริหารภายใน อัตราการหมุนเวียนของสินคาคงคลัง เปนตน โดยกระบวน
การที่มุงเนนมี 2 กระบวนการคือ กระบวนการนวัตกรรม วัดจากการวิจัย การออกแบบ การพัฒนาผลิต
ภัณฑ และกระบวนการปฏิบัติการ วัดในดานคุณภาพ คาใชจาย เวลาและคุณลักษณะของผลงาน 
 3.6.1.1.4 ดัชนีวัดดานการเรียนรูกับการเจริญเติบโต (Learning and Growth Perspective) ได
จากแหลงหลัก 3 แหลง คือ คน ระบบ/กระบวนการ และองคกร พิจารณาจากความสามารถของ
พนักงาน โครงสรางขั้นพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การดําเนินงานโดยปกติในองคกร  
           
 สําหรับการเปลี่ยนแปลงกลยุทธไปสูเปาหมายและวัดผลสําเร็จเปนดังภาพ 
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ภาพ 2-11 การแปลงกลยุทธไปสูเปาหมายและการวัดผลสําเร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : ดนัย เทยีนพฒุ (2542 :111)  

เปาหมาย 
ดานการเงิน 

 

กลยุทธ 

มุมมอง
ของ 
ลูกคา 

•สวนแบงตลาด 
•วัดผลของการมีธุรกิจซํ้า 
•จํานวนการรองเรียน/คืนของ 

 

มุมมอง
ดานความ
สามารถ
ในอนาคต

•รอยละของงานที่บรรลุจากภายใน 
•จํานวนคนที่ไดรับการอบรม 
•ระยะเวลาที่ใชหมุนเวียนงาน 

มุมมอง
ดานภาย
ในองคกร 

•เวลาที่สงมอบสนิคา 
•เวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑใหม 
•คาใชจายตอหนวยผลิต 

เปาหมายดานกระบวน
การและปฏิบัติการ 

เปาหมายดานการ
เรียนรูและนวัตกรรม 

 

เปาหมาย 
ดานลูกคา 

 

กลยุทธ

เปาหมาย 

มุมมอง
ของ 

ผูถือหุน 

•ผลตอบแทนตอการลงทุน 
•ผลตอบแทนตอสินทรัพยสุทธิ 
 

ดัชนีวัดผลสําเร็จธุรกิจ 
(KPIs) 
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3.6.2  การประยุกตใชการบริหารจัดการที่ดีในระดับมหภาค 
การพิจารณาดัชนีที่วัดผลสําเร็จธุรกิจที่กลาวมาขางตนสามารถนํามาพัฒนาในเชิงมหภาคไดเชน

กัน จากกลยุทธและเปาหมายตามแผนพัฒนาฯฉบับที่ 8 และ 9 ซึ่งใชวิธีการบริหารจัดการที่ดีสามารถนํา
ไปสูผลสําเร็จหรือเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพจริงหรือไม หรือเกิดความคุมคาหรือไม 

ในหลักความคุมคาจะครอบคลุม 3 ประเด็นคือ การบริหารจดัการใชทรัพยากร การประหยัด  
และความสามารถในการแขงขนั 

3.6.2.1 การบริหารจัดการใชทรัพยากรเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม หมายถึง  
จากทรัพยากรที่ประเทศมีอยูอยางจํากัด จะนํามาใชในกิจกรรมตาง ๆ อยางไรจึงจะทําใหเกิด

ประโยชนสูงสุดกับประชาชนสวนใหญหรือเกิดผลประโยชนที่มากกวาตนทุนที่เสียไปในการนําทรัพยากร
เหลานั้นมาใช ซึ่งก็คือการพิจารณาดัชนีดานการเงินนั่นเอง การวิเคราะหดานเศรษฐกิจและการเงินนี้มี
ขอแตกตางกัน (ชูชีพ พิพัฒนศิถี, 2540) การวิเคราะหดานเศรษฐกิจมีทรรศนะเพื่อสังคมเปนสวนรวม 
สวนการวิเคราะหดานการเงินเปนการประเมินการเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงินของผูมีสวนรวมในโครง
การแตละรายเทานั้น   โดยจะคํานึงถึงการกระจายรายไดและสภาพความเปนเจาของทุนมากกวา ความ
แตกตางที่สําคัญระหวางการวิเคราะหดานเศรษฐกิจและดานการเงินมีดังน้ี 

1) การวิเคราะหดานเศรษฐกิจ จะใช “ราคาเงา” หรือ “ราคาในทางบัญชี” เพ่ือสะทอนถึงมูลคาที่
แทจริงทางสังคมหรือเศรษฐกิจ สวนการวิเคราะหการเงินจะใชราคาตลาดซึ่งรวมเอาภาษีและเงินอุดหนุน
ไวดวย 

2) การวิเคราะหดานเศรษฐกิจนั้น ภาษีจะเปนสวนหนึ่งของผลประโยชนรวมของโครงการ     ใน
ขณะที่เงินอุดหนุนคิดเปนตนทุนตอสังคม สวนการวิเคราะหดานการเงิน การปรับคาทั้ง 2 รายการไมมี
ความจําเปน 

3)  การวิเคราะหดานเศรษฐกิจนั้น ดอกเบี้ยของทุนจะไมถูกแยกและหักออกจากผลตอบแทน
เบ้ืองตน เพราะดอกเบี้ยเปนสวนหนึ่งของผลตอบแทนตอเงินทุนที่มีไวใหสังคมโดยสวนรวม สวนการ
วิเคราะหดานการเงินจะตองนําดอกเบี้ยมาหักออกกอนที่จะคํานวณหากระแสผลประโยชนสําหรับ 
ดอกเบี้ยที่จายใหกับแหลงเงินทุนภายนอก ซึ่งนับเปนตนทุนคาใชจาย แตดอกเบี้ยที่จายใหผูรวมโครง
การไมนํามาคิดเปนตนทุน 

  

3.6.2.2 ดานการประหยัด คือ การทําใหมูลคาของการผลผลิตหรือผลประโยชนสูงกวาตนทุน
ในการผลิต  หรือการทํากําไรใหเกิดประโยชนดังกลาว การประหยัดคือดัชนีดานการเงินนั่นเอง  ซึ่ง
ประกอบไปดวยตัวชีวัดที่สําคัญดังน้ี 
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 1) ผลิตภาพการผลิต (Productivity) (Frumkin, 1990: . 207-223)แสดงถึงประสิทธิภาพในการ
ผลิตสินคาและบริการของประเทศ มีวิธีการในการวัด 2 วิธี คือ วัดจากผลิตภาพของแรงงานตอชั่วโมง 
(Labor hour productivity) และผลิตภาพของปจจัยหลายชนิด (Multifactor productivity) 

ผลิตภาพแรงงานตอชั่วโมงหมายถึงมูลคาของผลผลิตตอคาใชจายในหน่ึงชั่วโมงของแรงงาน 
จํานวนผลผลิตตอชั่วโมงขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ ที่มีผลกระทบตอการใชแรงงาน เชน คาใชจายดานโรงงาน
และอุปกรณ การทดแทนกันของโรงงานและอุปกรณกับแรงงาน ทักษะและความพยายามของคนงาน 
เทคโนโลยี ทักษะการจัดการ ระดับผลผลิต การใชพลังงานและอุปกรณ เปนตน 
       มูลคาผลิตภัณฑประชาชาติที่แทจริง  
  ผลิตภาพแรงงาน =  ผลผลิต =     (หรือเฉพาะภาคอุตสาหกรรม) 
      ชั่วโมงในการทํางานของแรงงาน 
     =  ผลผลิตที่แทจริงตอชั่วโมงแรงงาน 
 ชั่วโมงการทํางานของแรงงาน =        จํานวนชั่วโมงการทํางานของแรงงานทั้งหมดใน 1 ป 
             (ทั้งที่ไดคาตอบแทนและมิไดคาตอบแทน) 

ผลิตภาพของปจจัยหลายชนิดเปนการวัดผลิตภาพของสาขาเศรษฐศาสตรในภาพรวม 
การประเมินประสิทธิภาพในการวัดตอหนวยของการใชแรงงานและทุนรวมกัน การพัฒนาการนี้รวม
ทักษะของแรงงานและความทุมเทของคนงาน เทคโนโลยี ทักษะการจัดการ ระดับการผลิต การใช
ประโยชนของทุน การใชพลังงานและอุปกรณ และปฏิกิริยาซึ่งกันและกันของปจจัยตางๆ  

     มูลคาผลิตภัณฑประชาชาติที่แทจริง 
ผลิตภาพของปจจัยหลายชนิด =  ผลผลิต   =                   (หรือเฉพาะภาคอุตสาหกรรม)     
        ปจจัย       จํานวนชั่วโมงแรงงานและการใชทุน 
 
  =  ผลผลิตตอหนวยของแรงงานและทุนที่ใช 

2)  อัตราผลประโยชนตอตนทุน (ถวัลยรัฐ วรเทพพุฒิพงษ, 2537:7)  แสดงถึงสัดสวนระหวางผล
ประโยชน (benefits) ที่ไดรับทั้งหมดกับมูลคาของตนทุนที่ใชทั้งหมด 
     =   B 
           C 

3)  ผลประโยชนสุทธิ (ถวัลยรัฐ วรเทพพุฒิพงษ, 2537 :36-40) แสดงถึงผลตางระหวางผล
ประโยชนที่ไดรับทั้งหมดลบดวยตนทุนที่ใชทั้งหมด 
    =  B – C 

ผลประโยชนในกรณีที่ 2 และ 3 น้ันจะพิจารณาทั้งผลประโยชนทางตรงและผลประโยชนทางออม  
ทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน ในทางเศรษฐศาสตร จะนําราคาเงาหรือมูลคาของสิ่งที่ใกลเคียงกัน
หรือใชแทนกันได เชน การไดรับสวัสดิการในลักษณะของการจัดที่อยูอาศัยใหก็จะนําคาเชาในบริเวณน้ัน
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มาคิดมูลคา เปนตน ในกรณีที่สามารถคิดเปนตัวเงินได กรณีตนทุนเชนกัน ในทางเศรษฐศาสตรจะ
คํานึงถึงคาเสียโอกาสดวย 

จากดัชนีขอ 1 ถึงขอ 3 น้ันทุกตัวตองมีคามากกวา 1 จึงจะเหมาะสม 

4) คิดเปนรอยละของบางสวนหรือของทั้งหมดสําหรับมิติที่ไมใชตัวเงิน (Handling Non-monetary 
Detriment With Part/Whole Percentaging) (ถวัลยรัฐ วรเทพพุฒิพงษ, 2537, น. 36-40) ในบางกรณีผล
ประโยชนหรือผลไดรับไมสามารถวัดเปนตัวเงินไดแตสามารถกําหนดเปนคะแนนสวนคาใชจายจะอยูในรูป
ตัวเงิน เชน โครงการปองกันอาชญากรรมใน 2 จังหวัด 

ตาราง 2-4 การคิดเปนรอยละบางสวนหรือของท้ังหมดสําหรับมิติท่ีไมใชตัวเงนิ 
อาชญากรรม คาใชจาย รวม 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
คะแนน P/W ดิบ คะแนน P/W ดิบ ไมถวงน้ําหนัก ถวงน้ําหนัก 

     เกณฑการ 
          พิจารณา 
 
ทางเลือก (Parts) (Parts) (2)+(4) 2(2)+(4) 
จังหวัด ก 100 33 % 500 บ. 67 % 100 % 133 % 
จังหวัด ข 200 67 % 250 บ. 33 % 100 % 167 % 
ยอดรวม 300 100 % 750 บ. 100 % 200 % 300 % 

ในกรณีน้ีใหนํ้าหนักของอาชญากรรม = 2 สวนและใหนํ้าหนักกับเงิน = 1 สวน เม่ือพิจารณารอย
ละของ P/W จะเห็นวา ถาอาชญากรรมไดรับการยอมรับวาสําคัญกวาคาใชจายแลวจังหวัด ก จะมี 
ประสิทธิภาพในการปองกันอาชญากรรมไดดีกวาจังหวัด ข แตถาใหความสําคัญกับเงินจังหวัด ข จะมี 
ประสิทธิภาพกวาเพราะใชเงินนอยกวา 

5) การคิดเปนรอยละบางสวนหรือของทั้งหมดสําหรับมิติที่เปนตัวเงิน (Handling Allocation with 
Part/Whole Percentaging) (ถวัลยรัฐ วรเทพพุฒิพงษ, 2537, น. 36-40) 

สมมติใหการจัดสรรทรัพยากรในปน้ีใหกับหนวยงาน ค  และ ง  เทากัน คือ 10 บาท ในปที่ผาน
มา ค ผลิตผลประโยชน 21 หนวย เสียคาใชจาย 13 บาทและในปกอนหนานั้นผลิตผลประโยชนได 20 
หนวย เสียคาใชจาย 2 บาท 

สวน ง ในปที่ผานมาผลิตผลประโยชนได 6 หนวย เสียคาใชจาย 3 บาท ปกอนหนานั้นผลิตผล
ประโยชนได 3 หนวย เสียคาใชจาย 2 บาท 
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ตาราง 2-5 การคิดรอยละบางสวนหรือของท้ังหมดสําหรับการจัดสรรทรัพยากรที่มีมิติท่ีเปนตัวเงิน 
         เกณฑ  

พิจารณา 
ทางเลือก 

ผลประโยชน 
คร้ังแรก 

ผลประโยชน 
คร้ังที่สอง คะแนนรวม 

 (1) 
คะแนน
ดิบ 

(2) 
P/W % 

(3) 
คะแนน
ดิบ 

(4) 
P/W % 

(5) 
ยังไมถวงน้ํา

หนัก 
(2)+(4) 

(6) 
กอนถวง 
น้ําหนัก 
(2)+2(4) 

(7) 
%ของการ
จัดสรร 
(6)/(3) 

(8) 
จํานวนของ
การจัดสรร 

(7)*(10) 
หนวยงาน ค 20 87% 21 78% 165% 243% 81% 8.10 บาท 
หนวยงาน ง 3 13% 6 22% 35% 57% 19% 1.90 บาท 
รวม 23 100% 27 100% 200% 300% 100% 10.00บาท 

 
ในกรณีน้ีใหนํ้าหนักของผลประโยชนในปน้ีเพ่ิมมาเปน 2 เทา เปนการบําเหน็จรางวัลแกการ

ทํางานหนาที่พัฒนาขึ้น จากตารางจะแสดงถึงการจัดสรรงบประมาณจากสัดสวนของคะแนนเดิม คือ (8) 
น่ันเอง 

ดัชนีที่วัดความสามารถในการแขงขันถาพิจารณาจากดัชนีวัดผลสําเร็จของธุรกิจ คือ พิจารณา
ดานลูกคา ดานกระบวนการและปฏิบัติการ และดานการเรียนรูและนวัตกรรม 

3.6.2.3 ดัชนีท่ีใชวัดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย (จารุมา อัชกุล, 2541: 
17-20) คือ ดัชนีทางดานเศรษฐกิจมหภาค การพัฒนาทางตลาดการเงิน ทรัพยากรมนุษย รัฐบาล โครง
สรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจการพัฒนา และวิจัยทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม  ความสามารถในการบริหารและจัดการของภาคเอกชน 

1) ดัชนีดานเศรษฐกิจมหภาค เปนตัวชี้ถึงปจจัยดานเศรษฐศาสตรมหภาคที่มีผลตอความ
สามารถในการแขงขันโดยจะครอบคลุมถึงอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ขนาด และความมี 
เสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ และระดับการเปดของประเทศในดานการประกอบธุรกรรมตางๆ 
สําหรับตัวชี้วัดที่สําคัญดานนี้ เชน  

-  อัตราการเจริญเติบโตที่แทจริงของ GDP (%)  
-  อัตราการออมเทียบกับ GDP (%) 
-  อัตราการเจริญเติบโตของสาขาเศรษฐกิจตางๆ (%) 
-  อัตราการลงทุนภายในประเทศเทียบกับ GDP (%) 
-  สภาพดุลการคาและดุลบัญชีเดินสะพัด 
-  เสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ 
-  ปริมาณการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ 
-  สินเชื่อเพื่อการสงออก ฯลฯ 
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2)ดัชนีดานพัฒนาตลาดการเงิน เปนตัวชี้ความสามารถในการแขงขันของระบบการเงินโดยรวม
ของธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินอื่นๆ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย โดยพิจารณาสภาพคลองทางการ
เงินตนทุนของการลงทุนและความสามารถในการหาเงินทุนสําหรับตัวชี้วัดที่สําคัญในดานนี้เชน 

- อัตราสวนของปริมาณเงิน (M3) เทียบตอ GDP เปนการวัดถึงหน้ีสิน สภาพคลอง หรือขนาดของ
ระบบสถาบันการเงิน ซึ่งสะทอนความสามารถในการใหบริการทางการเงินของสถาบันการเงินในประเทศ 

-  อัตราสวนของผลตางระหวาง M3 กับ M1 ตอ GDP ซึ่งแสดงถึงหน้ีสินที่มีสภาพคลองปานกลาง 
-  อัตราสวนสินเชื่อภาคเอกชนในประเทศตอ GDP สะทอนถึงการใหบริการทางการเงินอยางมี

ประสิทธิภาพ ฯลฯ 
ตัวชี้วัดทั้งสามขางตน มีคาสูงแสดงถึงการพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และบงบอกถึงการมี

ความสามารถในการแขงขันดานระบบสถาบันการเงิน 
3) ดัชนีดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนตัวชี้ ถึงศักยภาพของประชากร ซึ่งนับเปน

ทรัพยากรที่สําคัญที่สุด เน่ืองจากความเจริญของประเทศนั้นยอมมาจากแนวคิดของมนุษย โดยจะ
พิจารณาศึกษาถึงคุณลักษณะ ทัศนคติ คานิยมของประชาชน โครงสรางการทํางาน การสาธารณสุข 
และคุณภาพชีวิตของประชากร ตัวชี้ที่สําคัญในดานนี้ เชน 

- อัตราการเพิ่มของประชากร 
- อัตราการวางงาน 
- โครงสรางการทํางานของประชากร 
- คาใชจายของรัฐบาลในดานการศึกษา 
-  อายุขัยเฉลี่ย 
-  อัตราการเรียนรู 
-  จํานวนชั่วโมงการทํางานตอปโดยเฉลี่ยของแรงงาน 
-  รายไดที่แทจริงเฉลี่ยตอหัว 
- รายจายของรัฐบาลดานสาธารณสุข 
-  จํานวนประชากรตอแพทยและตอเตียงผูปวย 
-  จํานวนผูปวยโรคเอดส 
 4) ดัชนีดานความสามารถของรัฐ เปนตัวชี้วารัฐบาลมีสวนรวมในทางเศรษฐกิจเพียงใด โดย

พิจารณาถึงโครงสรางรายจายและรายรับภาครัฐ การแทรกแซง การลงทุน งบประมาณ และประสิทธิภาพ
ของระบบราชการ ตัวชี้ที่สําคัญ เชน 

- โครงสรางการใชจายของรัฐบาล 
-  สัดสวนของรายรับภาครัฐตอ GDP 
-  ประเภทและมูลคาการเก็บภาษีประเภทตางๆ / อัตราภาษี 
-  ปริมาณการลงทุนภาครัฐ 
- ปริมาณหนี้สินภาครัฐและดุลงบประมาณ 
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- มูลคาและสัดสวนการออมภาครัฐตอ GDP 
-  การกระจายอํานาจของภาครัฐสูทองถ่ิน 
-  ปญหาการรับสินบนและคอรัปชั่น 
5) ดัชนีดานโครงสรางพื้นฐาน เปนตัวชี้ถึงปจจัยที่สนับสนุน หรือเตรียมความพรอมในดานการ

แขงขัน ซึ่งพิจารณาถึงระบบการคมนาคมขนสง ระบบการสื่อสาร ไฟฟา นํ้าประปาฯ ตัวชี้วัดที่สําคัญ เชน  
-  ความยาวของถนนตอพื้นที่ ความยาวของรถไฟตอพื้นที่ 
-  จํานวนหมายเลขโทรศัพทตอประชากร 100 คน จํานวนหมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที่ตอประชากร 

1,000 คน 
-  อัตราคาธรรมเนียมในการติดตั้ง และอัตราคาโทรศัพท 
-  กําลังไฟฟา (กิโลวัตต – ชั่วโมงตอคน) 
-  รอยละของประชากรที่มีนํ้าดื่มสะอาด 
-  จํานวนชุมสายโทรศัพท 
-  ปริมาณและสัดสวนการลงทุนดานโทรคมนาคมตอ GDP 
-  จํานวนผูใชอินเตอรเน็ต 
-  จํานวนทาเรือขนสงสินคาทั้งภายในและระหวางประเทศ 
6) ดัชนีดานการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนตัวชี้วัดถึงความกาวหนาของเทคโนโลยี

ที่จะนํามาใชในการผลิต การบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยพิจารณามาถึงการใชจายการ
วิจัยและและพัฒนา นักวิทยาศาสตร ฯ ตัวชี้ที่สําคัญในดานนี้ เชน  

-  มูลคาและสัดสวนคาใชจายดานวิจัยและพัฒนาตอ GDP 
-  คาใชจายดานวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน 
-  จํานวนนักวิทยาศาสตรและวิศวกร 
-  สัดสวนคาใชจายการวิจัยและพัฒนาของภาครัฐตอภาคเอกชน 
-  จํานวนนักวิจัยตอแรงงาน 10,000 คน 
-  จํานวนลิขสิทธ์ิที่ใหแกประชากรเฉลี่ยตอป 
7)  ดัชนีดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนตัวชี้ถึงการบริหารจัดการทรัพยากรฯ ตางๆ 

อยางมีประสิทธิภาพยั่งยืน ตัวชี้วัดที่สําคัญในดานนี้ เชน (อนุชาติ พวงสําลี, 2539, น. 260-262) 
-  ปริมาณและสัดสวนพื้นที่ปาไมเทียบตอประชากร 
-  ปริมาณและจํานวนแหลงนํ้าสาธารณะ 
-  มลภาวะทางน้ํา อากาศ และเสียงในที่ชุมชน 
-  ความอุดมสมบูรณของดิน 
8) ดัชนีดานความสามารถในการบริหารและจัดการภาคเอกชน เปนตัวชี้ถึงประสิทธิภาพในการ

ผลิต การบริหารจัดการของภาคเอกชน โดยจะพิจารณาจากผลิตภาพการผลิต การใช TGM ในภาค
ธุรกิจ การมีนวัตกรรม ฯ ตัวชี้วัดที่สําคัญในดานนี้ เชน  
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- ผลิตภาพของแรงงานในสาขาการผลิตตางๆ 
-  อัตราคาตอบแทนแรงงาน 
-  ปริมาณการใช TGM ในการบริหารองคกร 
-  รายไดตอปของผูมีอาชีพใหบริการ 
-  คาตอบแทนผูบริหารระดับสูง 
-  ปริมาณการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-  ความรวดเร็วในการออกสินคาใหมในตลาด 
จากที่กลาวมาแลวขางตน แสดงถึงแนวคิดของดัชนีวัดความคุมคา ซึ่งมุงเนนถึงการบริหารจัดการ

ทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหมีประสิทธิภาพ มีความประหยัด และสามารถแขงขันกับประเทศตางๆ ไดเปน
อยางดี ซึ่งสอดคลองกับดัชนีวัดผลสําเร็จของธุรกิจคือ พิจารณาทั้งดานการเงิน ดานลูกคา หรือผูรับผล
ประโยชนจากการดําเนินการ หรือบริหาร กระบวนการในการบริหาร  ตลอดจนการเรียนรูและการพิจารณา
ของหนวยงานเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก 
 
          โดยสรุปการสรางดัชนีวัดความคุมคาที่นักวิจัย (สถาบันพระปกเกลา,2545) ไดยึดองคประกอบ
สําคัญ 3 องคประกอบ ที่อยูบนพื้นฐานของวรรณกรรมตางๆคือดานการประหยัด การแขงขันไดและการ
ใชทรัพยากรใหเกดประโยชนสูงสุดดังน้ี 

 
ภาพ 2-12 แนวคิดและหลักการความคุมคา 
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3.7 หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนเรื่องสําคัญในการบริหารแนวใหม  ในการประเมินนโยบายดาน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยน้ัน Beer et. al (1984) อางถึงใน Price, 2004  ใหความเห็นวา  ตองมีวิธีการ
ประเมินในเรื่องของความเหมาะสม หรือประสิทธิผลของนโยบายนั้นๆ โดยเขาจัดทําแผนที่ (Harvard 
Map) ของการจัดการทรัพยากรมนุษย โดยแผนที่หรือตัวแบบนี้ ออกแบบบนพื้นฐานของการวิเคราะห
และศึกษาเชิงเหตุและผลของการใชนโยบายดานการจัดการทรัพยากรมนุษย ซึ่งไดรับอิทธิพลจากปจจัย
สําคัญ 2 ประการ คือ 
 1. ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน เชน กฎหมาย คานิยมของสังคม 
สภาพการณดานตลาดแรงงาน  ลักษณะของแรงงาน  นโยบายของหนวยงาน ปรัชญาของการบริหาร 
และเทคโนโลยีเกี่ยวกับงาน 
 2. ความสนใจของผูที่เกี่ยวของหรือผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งรวมถึงผูบริหาร หนวยงานรัฐบาลหาก
เปนเอกชนก็จะรวมถึงผูถือหุน ซึ่งนโยบายดานการจัดการทรัพยากรมนุษย  ควรจะเปนเรื่องของผูสวนได
สวนเสียเขามาเกี่ยวของ มีอิทธิพลในการกําหนด  หรือเปนเรื่องของการมีสวนรวมนั้นเอง  ถาไมสามารถ
กําหนดใหเกิดการมีสวนรวมได องคกรนั้นจะประสบความลมเหลวในอนาคต 
 นโยบายดานการจัดการทรัพยากรมนุษยจะมีผลในระยะสั้นและระยะยาว ผูจัดการหรือผูดูแล
ดานนี้สามารถที่จะมีอิทธิพลตอปจจัยตางๆ ได  เน่ืองมาจากการเลือกกําหนดนโยบาย เชน 

- ความสามารถของบุคลากร 
- คามผูกมัดตนเองที่จะทํางานของบุคลากร 
- ความสอดคลองกันระหวางจุดมุงหมายขององคกร 
 
ความคุมคาของกิจกรรมปจจัยทั้ง 2 น้ี ไมไดแสดงกฎเกณฑทั้งหมดที่ผูกําหนดนโยบายดานการ

จัดการทรัพยากรมนุษย จะใชในการประเมินประสิทธิผลการจัดการทรัพยากรมนุษย แตจะพิจารณาได
วาเปนการมองภาพรวมอยางมีเหตุผล  ถึงแมอาจจะมีปจจัยอื่นเขามาดวย ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสถานการณและ
นักวิชาการหลายทานก็ทําเชนนี้ 

ในอนาคต ปจจัยทั้ง 2 น้ี จะนําไปสูที่ตองการได กลาวคือความเปนอยูที่ดีของมนุษยและสังคม
ตลอดจนประสิทธิภาพขององคกร (Organization Effectiveness) ซึ่งหมายถึง ความสามารถขององคกรที่
จะตอบสนองหรือปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอมได   ซึ่งการจัดการทรัพยากรมนุษยมีผลในภาพกวางมาก
กวาการมุงแตตัวเงิน อันที่จริงมาตรการตางๆ  ในระยะสั้นมักไมไดรับผลจากนโยบายดานการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย ดังน้ันในการกําหนดนโยบายดานนี้ ควรจะรวมแนวคิดระยะยาวเหลาไปไปดวย 

  
Beer et. al (1984)อางถึงใน Price, 2004  ไดเสนอวา สิ่งที่คาดวาจะเกิดในอนาคต ทั้งผลประโยชน

และคาใชจายตางๆ ในเรื่องนโยบายดานการจัดการทรัพยากรมนุษย ควรประเมินเปน 3 ระดับ 
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 1. ระดับตัวบุคคล (individual) ซึ่งความเปนอยูของพนักงานจะตองพิจารณาแยกตางหาก และ
ตางจากการที่พนักงานหรือเจาหนาที่ขององคกรจะไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจและกายภาพอันเนื่อง
มามาจาก นโยบายดานการจัดการทรัพยากรมนุษย แตผูบริหารจะมีคานิยมที่ตางออกไป และใหนํ้า
หนักผลลัพธของนโยบายตางออกไป ตามคานิยมที่มีน้ันหากจะเนนที่องคกรที่คาใชจายของบุคลากร 
ขณะที่บุคคลจะมองบุคลากรวาเปนกลุมที่ควรไดรับการปฎิบัติดวยความเปนธรรม 
 2. ระดับองคกร (Organization level) ซึ่งที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คือนโยบายดานทรัพยากรมนุษยจะ
ถูกประเมินในเรื่องการสงผลตอเปาหมายและความอยูรอดขององคกร นโยบายดานการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย จะชวยเพิ่มส่ิงตอไปนี้ใหองคกร คือ 

- ประสิทธิภาพ 
- การปรับตัวได 
- พฤติกรรมการบริการ 
- ผลดีดานตนทุน 
- ผลระยะสั้น 
- ผลระยะยาว 
3. ระดับสังคม (Social) การดําเนินการดานทรัพยากรมนุษย จะมีผลกวางขวางตอสังคม เชน 

ถาถามวา “ตนทุนทางสังคมจะเปนเทาไร หากมีการหยุดงานหรือการใหพนักงานออกจากงาน”  ซึ่งการ
ใหพนักงานออกจากงาน อาจมีผลตอปญหาดานสุขภาพจิตและสุขภาพกาย ซึ่งสงผลตอการสรางภาระให
สังคม  และมีผลตอภาครัฐที่ตองดูแล ปจจุบันนี้ตนทุนตางๆ ของการจัดการดานทรัพยากรมนุษยน้ีถูก
ผลักใหสังคมไปมาก 

Beer, et al (1984)อางถึงใน Price, 2004   แนะนําวาผูบริหารควรใชปจจัย 4 ประการในการ
วิเคราะหปญหาในลักษณะเดียวกันที่กลาวมาขางตน 

1. การผูกมัดตนเองกับงาน (Commitment) นโยบายดานการจัดการทรัพยากรมนุษย สงเสริม
การสรางการผูกมัดตนเองที่จะทํางานและผูกมัดกับองคกรหรือไมเพียงใด  การผูกมัดตนเองที่เพ่ิมขึ้นจะ
นําไปสูการสรางความจงรักภัคดีตอองคกร และผลงานที่ดีขึ้น และยังสงผลตอบุคลากร โดยเปนการสราง
คุณคาใหกับตนเอง มีศักดิ์ศรี มีการเกี่ยวของกัน มีสวนรวมชวยดานจิตวิทยา และสรางเอกลักษณ นอก
จากนี้ยังมีเรื่องที่เกี่ยวกับผลทางสังคม เพราะเปนประโยชนตอสุขภาพจิตของประชาชน 

2. ความสามารถ (Competence) นโยบายดานการจัดการทรัพยากรมนุษย สามารถดึงดูดรักษา
พัฒนาบุคลากรที่มีทักษะและความรูที่ มีคุณคา ทั้งในปจจุบันและอนาคตหรือไม นอกจากนี้ยังมี
ประโยชนตอเปาหมายทั้ง 3 ระดับ ถาทักษะและความรูที่อยูเม่ือตองการเสมอ เปนประโยชนขององคกร 
และบุคลากรเปนการสรางประสบการณ และสรางความเปนอยูที่ดี และการมองวาตนเองมีคา ซึ่งมีผลดี
ของจิตใจอยางมาก 

3. ความคุมคา (Cost effective) ความคุมคาของนโยบายดานการจัดการทรัพยากรมนุษย 
สามารถประเมินไดในเรื่องคาตอบแทน ประโยชนที่ไดรับ สัดสวนการลาออกจากงาน การขาดงาน การ
นัดหยุดงาน  เปนตน ตนทุนเหลานี้สามารถพิจารณาได สําหรับองคกร บุคคลและสังคมโดยรวม 
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4. การสอดคลองเขากันได (Congruence)  ระหวาง 
- ฝายบริหารและพนักงานทั่วไป 
- กลุมตางๆ พนักงาน เจาหนาที่ 
- องคกร และชุมชน 
- พนักงาน เจาหนาที่ และครอบครัวของเขา 
- พนักงานดวยกันเอง 
ปจจัยดังกลาว ใหแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย แตไมใหเครื่องมือในการประเมิน

วานโยบายดานนี้ มีผลประทบตอส่ิงตางๆ อยางได อยางไรก็ดีมีวิธีการตางๆมากมายที่ตางออกไป 
เพราะทางเลือกในการวิเคราะหความสามารถแตละระดับ สามารถประเมินไดโดยผูประเมินจากภายใน
และภายนอก เม่ือพิจารณาที่ขอมูล ซึ่งสามารถไดมาจากหลายวิธีคือ การสํารวจโดยการสัมภาษณ การ
ใชแบบสัมภาษณที่ทําโดยผูเชี่ยวชาญดานนี้ ซึ่งอาจถูกวาจางโดยองคกรหรือโดยใชที่ปรึกษาภายนอก ซึ่ง 
Beer, et al  แนะนําวาอาจใชนโยบายเปด และการสังเกตจากการประชุมกลุมตางๆ ซึ่งพนักงานอิสระใน
การแสดงความคิดเห็น และมีการบันทึกการลาออกของพนักงาน การขาดงาน หรือส่ิงที่เกิดความเศรา
เสียใจที่นําไปสูการมีการทํางานที่แยลง วิธีน้ีอาจใหผลในภาพกวางได  ในการประเมินเรื่องความเปนอยู
ที่ดีขึ้นอาจใชรูปแบบของการมีสวนรวม โดยผานคณะกรรมการของหนวยงานก็ได 

ในการประเมินผลลัพธของการจัดการทรัพยากรมนุษยนับวาไมใชส่ิงที่งาย แตจะเปนการนําไปสู
แนวทางที่จะสรางความผูกมัดในการทํางาน และการสรางวัฒนธรรมองคกรที่ดีได 

แผนที่การจัดการทรัพยากรมนุษย ตอไปนี้ เรียบเรียงจาก Price, 1997  ซึ่งประกอบไปดวย 
หลักการตางๆ ที่กลาวมาแลวขางตน และจะนําไปสูการนําไปปรับใชเปนตัวชี้วัดและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตอไป 
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ภาพ 2–13  หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : Principle of HRM : the 10 C model ปรับปรุงจาก Human Resource Management in Business Context 
(Price,1997) 
 

สําหรับปจจัยความรูสําคัญของผูบริหารทรัพยากรมนุษย (HR) คือ ความรูในวิชาชีพ การจดัการ
ดานทุนมนุษย (Human capital) ซึ่งคําวา “ทุนมนุษย” เปนเรื่องใหมที่ เกี่ยวกับการจัดการความรู  
การสรางนวัตกรรมในองคกรโดยอาศัย IT หรือเทคโนโลยีเปนโครงสรางพื้นฐานทําใหเลี่ยนแปลงมิติของ
การฝกอบรมและพัฒนาไปอยูในรูป WBT (Web Based Training)  และจะเชื่อมโยงเขากับเรื่องความ
สามารถของคนในองคกรและการพัฒนาความกาวหนาในอาชีพอีกรูปแบบหนึ่ง เปนการเพิ่ม 
ประสิทธิภาพธุรกิจธุรกิจและคนในองคกร รวมทั้งผูบริหารตองเรียนรูในเรื่องพฤติกรรมองคกร วิธีการ
วิจัย และการตรวจสอบดาน HR   การจัดการดานระบบสารสนเทศดาน HR ความรูความเขาใจในวิธี
การวิเคราะหดานผลตอบแทนในการลงทุน รวมถึงการนําระบบใหมๆ มาเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจและคน
ในองคกร ดังน้ันองคความรูใหมของ HR ไดขอพิสูจนเชิงประจักษวา มีส่ิงที่เปนเงื่อนไขในความสําเร็จ
ของธุรกิจ เชน การมีวิสัยทัศน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสามารถทั้งคนและธุรกิจ และ 

  

  

การบูรณาการ การจัดการรวบยอด comprehensives  
 -การรวบรวมแนวคิดตางๆของการจัดการทรัพยากรมนุษย 

  
การมีความไวใจ  ( credibility )   
-  เจาหนาที่มีความไววางใจผูบริหารระดับสูง   
-  เจาหนาที่มีความเชื่อใ นกลยุทธของผูบริหาร   

การติดตอส่ือสาร communication 
-  การเขาใจเปาหมายและการยอมรับของบุคลากร   
-  มีวัฒนธรรมแบบเปด โดยไมมีอุปสรรค   

การเชื่อมโยงกัน ( coherence )   
-  กิจกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษย   
-  และการคิดสรางสรรคนํามาสูประโยชนโดยรวม   

ความสามารถ ( competence )   
-  ความสามารถขององคกรเพื่อบรรลุเปาหมาย    
-   การพึ่งพากับความสามารถสวนบุคคล   

การสรางสรรค ( creativity )   
-   ประโยชนในการแขงขันมาจากการมี   
ยุทธศาสตรในการทํางาน    

การควบคุม ( control )   
- มีการติดตามตรวจสอบ 
การทํางาน   
- มีการประเมินการทํางาน 
    

การคุมคา (                                ) cost effectiveness 
 
   

- ตนทุนและผลลัพธ   
- การแขงขัน   
- การใหคําตอบแทนที่เปนธรรม   
- และระบบการไดเลื่อนขั้น   

การเปลี่ยนแปลง ( change )   
- การปรับปรุงอยางตอเน่ือง และ   

- ความสําคัญของการพัฒนาเพื่อการ 
อยูรอด การผูกมัด 

( commitment )   
- บุคลากรถูกจูงใจเพื่อใหบรรลุ  

เปาหมายทางบุคลากร   
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วัฒนธรรมองคกร แตโดยรวมแลว ความสามารถกลายเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญยิ่งตอการจัดการในระดับ
มาตรฐานโลก(ดนัย เทียนพุฒ,2546 :  29-3) 
 

สวนวงจรการพัฒนามนุษยแนวใหมที่จะมาทําใหเครือขายมนุษยยึดโยงกันอยางมั่นคงเปนปกแผน 
เพ่ือปองกันสภาวะวิกฤติและการลมสลาย เปนธรรมจักรแหงความเปนทั้งหมดของมนุษยชาติ การหมุนไป
แตละจังหวะจะชวยเสริมใหการยึดโยงมีความเขมแข็งยิ่งขึ้น และเยียวยารักษาการปวยไขของสังคม สวน 
ทั้งหมดหรือความเปนทั้งหมดก็จะเสริมสรางพัฒนาการทางจิตวญิญาณ การผดุบงัเกดิของจติวญิญาณทีเ่กดิ
จากความเปนทั้งหมดของวงจรนี้จะกอใหเกิดพลังอันยิ่งใหญแกสวนประกอบแตละสวน ซึ่งสามารถอธิบาย
ไดดังภาพตอไปนี้ ประเวศ  วะสี (2545 : 16-19) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นอกจากนี้ ประเวศ  วะสี ยังไดกลาวถึงวัฏจักรใหมในการพัฒนามนุษย  กับส่ิงแวดลอมเปนตัว

กําหนดแนวการพัฒนามนุษย ส่ิงแวดลอมระดับจุลภาคประกอบดวยครอบครัวชุมชน ส่ิงแวดลอมทาง
กายภาพและวัฒนธรรมสิ่งแวดลอมระดับจุลภาคหรือโลกใบเล็กน้ีมีความหมายเชนเดียวกับคําวา ชุมชน 
หรือวัฒนธรรม ชุมชนคือสายใยรองรับพัฒนาการของมนุษยสมัยบุพกาลมนุษยอยูรวมกันในชุมชนเล็กๆ 
เม่ือไมนานมานี้ ชุมชนเล็กๆ ถูกโลกใบใหญกระทบกระแทก และทําลายโดยใชเครื่องมือคือเงิน การ 
ไหลเวียนของขอมูลขาวสาร การศึกษาที่ใหความรูแบบแยกสวนและมุงทักษะอาชีพอยางโดดๆ ไมมี

ภาพ  2 – 14 วงจรพัฒนามนุษยแนวใหม ที่เสริมสรางความเขมแข็งในการยึดโยงกันของเครือขายมนุษย 

เปาหมายของ
มนุษยชาติ สิ่งแวดลอมมหภาค เศรษฐกิจ 

ขอมูลขาวสาร 
สิ่งแวดลอมโลก 

สันติประชาธรรม 

โลกทัศนแหงความเปนจริงใหม สิ่งแวดลอมจุลภาค เศรษฐกิจ 
ขอมูลขาวสาร 
สิ่งแวดลอมโลก 

จิตสํานึกใหม พัฒนาการมนุษย 

เสริมสรางเกื้อกูล 

เสริมสรางเก้ือกูล

ชุมชนจิตวิญญาณ 

การเรียนรูแนวใหม 
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อํานาจเพียงพอที่จะเพิ่มพูนสายใยแหงสังคม แตจะยิ่งใหสังคมแตกแยกกระจายมากขึ้น ดังน้ันการพัฒนา
มนุษยจึงควรทําใหครบวงจร ไมควรทําแบบแยกสวน เพราะมีจุดเริ่มไดหลายจุด และควรชี้วัดใหได จํา
เปนตองศึกษาขั้นตอนในวงจรใหเขาใจ สงเสริมสนับสนุนและเชื่อมโยงเขาดวยกันดังตอไปนี้ 

1. เปลี่ยนจุดประสงคของมนุษยจากมุงกําไรสูงสุดใหเปนการดํารงอยูรวมกันอยางสันติ หรือเปน
สังคมสันติประชาธรรม 

2. สงเสริมจิตสํานึกที่กวางขวางหรือจิตสํานึกใหมที่ถูกตอง 
3. เสริมสรางสายใยสังคมระดับจุลภาคหรือชีวิตชุมชน 
4. พัฒนาเศรษฐกิจระดับมหาภาคใหสนับสนุนการรวมตัวทางสังคม 
5. ปฏิรูปการจัดการศึกษาใหเปนไปเพื่อสงเสริมจิตสํานึกแบบใหม เปนการเรียนรูแบบใหม 

 
 นอกจากนี้รัฐบาลมีการจัดทํานโยบายดานการบริหารทรัพยากรมนุษยที่สําคัญอาทิ สํานักงาน
ขาราชการพลเรือน (2547 : 3) ไดจัดทํานโยบายปรับยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลใน 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต โดยไดเนนการบริหารทรัพยากรบุคคลตามลักษณะเฉพาะพื้นที่ คือ อีกหน่ึงวิธี
การบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม ที่จําเปนตองพิจารณาดําเนินการอยางรอบคอบเพื่อใหเหมาะสมก
กับพื้นที่ ซึ่งมีสภาพแวดลอม ความจําเปน และความตองการเฉพาะตัว รูปแบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่ใชทั่วไปอาจไมเหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่มีลักษณะเฉพาะดังกลาว การจัดรูปแบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมที่สุดกับพื้นที่น้ัน นอกจากจะมีจุดเนนอยูที่การตอบสนอง ความตองการของ
ประชาชนในพื้นที่แลว ยังจําเปนตองคํานึงถึงเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในพื้นที่ควบคูไปดวย ความจําเปนดัง
กลาว จึงเปนที่มาของมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 7 เมษายน 2547 สํานักงานขาราชการพลเรือน ไดรับ
มอบหมายใหดําเนินโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต (ยะลา  ปตตานี  
นราธิวาส) ดานความมั่นคง โดยมีเปาหมายรวม คือ การบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนลักษณะเฉพาะ
พ้ืนที่ และเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน โดยไดดําเนินการใน 4 โครงการ 
ดังน้ี 

1. โครงการเสริมสรางความเข็มแข็งดานการบริหารงานบุคคลในจังหวัด เพ่ือประเมิน 
ประสิทธิภาพการมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการแบบบูรณาการ และพัฒนารูป
แบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดใหมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของจังหวัด กลุมจังหวัด 
และสอดคลองกับความตองการของพื้นที่  และเพื่อใหผูบริหาร และผูรับผิดชอบงานบุคคลของสวนราช
การและจังหวัดมีความรู  ความเขาใจ  เกี่ยวกับแนวทางการประเมินสมรรถนะระบบบริหารงานบุคคล 
และกําหนดสมรรถนะของขาราชการที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในพื้นที่  
 2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล  เพ่ือพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงานของการเจาหนาที่และงานการเงินทั้งระดับกรมและระดับ
จังหวัด อีกทั้งยังเปฯการสรางฐานขอมูลสําหรับการบริหารและการวางแผนทรพยากรบุคคล ซึง่จะชวยให
การบริหารจัดการในจังหวัดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โปรแกรมสารสนเทศทรัพยากรบุคคลจะชวย
สนับสนุนการทํางานของจังหวัด และมีส่ือการสอนการใชงานโปรแกรม 
 3. โครงการเสริมสรางแรงจูงใจแกเจาหนาที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาค
ใต  เพ่ือสรางแรงจูงใจและประโยชนเกื้อกูลแกขาราชการพนักงานและเจาหนาที่ของรัฐที่ตั้งใจปฏิบัติงาน



โครงการขยายผลเพื่อนําตัวชี้วัดการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีระดับองคกรไปสูการปฏิบัติ 2-63  

และสนองและผลักดันนโยบายของรัฐบาลใหเกิดผลสัมฤทธ์ิรวมทั้งเพ่ือเปนโนมนาวและจูงใจขาราชการ
ใหปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยใหทุนสนับสนุนการศึกษาแกบุตร–ธิดาของขาราชการผูปฏิบัติงานในพื้นที่ 
เพ่ือสรางขวัญกําลังใจใหกับขาราชการขณะเดียวกันก็เพ่ือโนมนาวและจูงใจใหขาราชการปฏิบัติงานใน
พ้ืนที่ตอไป 
 4. โครงการพัฒนาขาราชการ จําแนกเปน 3 โครงการยอย ไดแก 1) การสงเสริมประสิทธิภาพใน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรจังหวัด เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน  2) การสงเสริมคุณภาพการใหบริการแก
บุคลากรภาครัฐ  3) การเสริมสรางทีมงาน เพ่ือสงเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหัวหนาสวน
ระดับตําบล โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสราง ความรู ความเขาใจในการปรับเปลี่ยนบทบาท  หนาที่และ
กระบวนทัศนของบุคคลากรภาครัฐในการทํางานเปนทีมแบบบูรณาการ เพ่ือปรับปรุงการบริการโดยคํานึง
ถึงประชาชนผูรับการบริการเปนสําคัญตลอดจนเพื่อพัฒนาบุคคลากรภาครัฐใหสามารถใหบริการอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อเสริมสรางการปฏิบัติงานแบบเครือขายใหเกิดขึ้นในกลุมภารกิจของจังหวัด 
อําเภอ ตําบล 
 การบริหารทรัพยากรบุคคลตามลักษณะเฉพาะพื้นที่น้ีมีความจําเปนมากขึ้นในปจจุบัน เน่ืองจาก
ความตองการพื้นที่คือ ปจจัยกําหนดแนวทางการบริหารงาน และความตองการพื้นที่คือปจจัยกําหนด
แนวทางการบริหารงาน และความตองการของพื้นที่มีลักษณะเฉพาะไมเหมือนกัน สํานักงาน สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน ในฐานะหนวยงานกลางดานการบริหารทรัพยากรบุคคลจึงถือเปน
นโยบายสําคัญที่จะชวยดําเนินการเพื่อใหการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสามารถตอบรับความ
ตองการในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

จากการศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ของนักวิชาการหลายทาน 
พบวาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และศักยภาพของกลุมและองคกรทองถ่ินในการพัฒนาชุมชน สําหรับ
ปจจัยที่สําคัญสองประการคือ ปจจัยภายนอกไดแก นโยบายของรัฐบาลการเรียนรูจากสื่อตาง ๆ ตลอดจน
การปฎิสัมพันธกับองคกร/กลุมตาง ๆ สวนปจจัยภายใน ไดแก สมาชิกในกลุม ซึ่งครอบคลุม ถึงเพศ อายุ 
การศึกษา และพฤติกรรมของคนในกลุม ปจจัยที่กลาวมาขางตนนี้ จะสงผลตอวิธีการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยใหมีศักยภาพ เพ่ือนําไปสูการเปลี่ยนแปลง ตามแนวทางการพัฒนาชุมชนชนบทตอไป 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพ่ือใหบุคลากรในองคการไดมีโอกาสเรียนรูรวมกัน โดยการศึกษา
อบรมปฏิบัติทดลองและการพัฒนาเปนการดําเนินการเพิ่มพูนความรู ศักยภาพในการปฏิบัติงานตลอด
จนปรับปรุงพฤติกรรม ใหมีความพรอมในการปฏิบัติหนาที่ในความรับผิดชอบใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
องคการ ซึ่งสงผลใหเกิดความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ของตนเองและความเจริญกาวหนาขององคการ 
ซึ่งวัฏจักรใหมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย จะตองเปลี่ยนจุดประสงคของมนุษยจากมุงกําไรสูงสุด ให
เปนการดํารงอยูรวมกันอยางสันติ หรือเปนสังคมสันติประชาธรรม  ตองเสริมสรางสายใยสังคมระดับ
จุลภาคหรือชีวิตชุมชน มีการพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหาภาคใหสนับสนุนการรวมตัวทางสังคม และตอง 
ปฏิรูปการจัดการศึกษาใหเปนไปเพื่อสงเสริมจิตสํานึกแบบใหม เปนการเรียนรูแบบใหม ตลอดจนการ
นําเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใชสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลดวย 
ซึ่งในทายที่สุด ทางคณะผูวิจัยไดกําหนดที่จะใช ตัวชี้วัดหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซึ่งประกอบดวย  
10 องคประกอบ  ดังน้ี 
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 1) การจัดการอยางบูรณาการ 
 2) การติดตอส่ือสารในองคกร 
 3) บริหารปฏิบัติงานอยางคุมคา 
 4) สรางสรรคและสรางเสริม 
 5) มีการเชื่อมโยงในการทํางาน 
 6) มีการพัฒนาสามารถ 
 7) มีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
 8) มีการควบคุมการทํางาน 
 9) สรางความไววางใจในองคกร 

10) มีความผูกพันองคกร 
 

ภาพ 2–15 แนวคิดและหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

 
 

3.8  องคกรแหงการเรียนรู  
3.8.1นิยามความหมายของความรู 

 ความคิดเรื่อง “ความรู” ไมใชส่ิงใหม เพราะเปนส่ิงที่อยูรอบตัวและเกิดขึ้นตลอดเวลา เพียงแต
การคนพบและดึงเอาความรูมาใชตางหากที่ยังไมเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม  

มีผูพยายามใหนิยามความหมายของความรูไวในหลายนัยและหลายมิติ เชน (วิจารณ พานิช 
2547 : 3-4) 

- ความรูคือ ส่ิงที่เม่ือนําไปใช จะไมหมดหรือสึกหรอ แตจะยิ่งงอกเงยหรืองอกงามขึ้น 
- ความรูคือ สารสนเทศที่นําไปสูการปฏิบัติ 
- ความรูเปนส่ิงที่คาดเดาไมได 
- ความรูเกิดขึ้น ณ จุดที่ตองการใชความรูน้ัน 



โครงการขยายผลเพื่อนําตัวชี้วัดการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีระดับองคกรไปสูการปฏิบัติ 2-65  

- ความรูเปนส่ิงที่ขึ้นกับบริบทและกระตุนใหเกิดขึ้นโดยความตองการ  
 

ทั้งน้ีในอดีตมองความรูวามาจากการจัดระบบสารสนเทศ (information)และตีความประมวลผล
ขอมูล (data) และความรูจะไมมีประโยชนถาไมนําไปสูการกระทําหรือการตัดสินใจ ในสวนของการ
บริหารจัดการสมัยใหม จะใชความรูเปน ทุนปญญา หรือทุนความรูสําหรับใชสรางคุณคาและมูลคา 
(value)    การจัดการความรูเปนกระบวนการใชทุนปญญา นําไปสรางคุณคาและมูลคา  ซึ่งอาจเปนมูลคา
ทางธุรกิจหรือคุณคาทางสังคม เปนยกระดับและสรางมูลคาใหกับองคความรูใหสูงขึ้น 
 

นอกจากนิยามโดยทั่วไปแลว ยังมีความพยายามที่จะแบงความรูออกไปเปนระดับอีกดวย เชน 
การแบงความหมายของ “ความรู” ในเชิงคุณคา (วิจารณ   พานิช 2547 : 3-4) ซึ่งแบงเปน4 ระดับ คือ 
know-what, know-how, know-why, และ care-why 

know-what เปนความรูเชิงทฤษฎีลวนๆเปรียบเสมือนความรูของผูจบปริญญาตรีมาหมาด ๆ  
เม่ือนําความรูเหลานี้ไปใชงาน ก็จะไดผลบาง ไมไดผลบาง 

know-how  เปนความรูที่มีทั้งเชิงทฤษฎี และเชิงบริบท เปรียบเสมือนความรูของผูจบปริญญา
และมีประสบการณการทํางานระยะหนึ่ง เชน 2-3 ป  ก็จะมีความรูในลักษณะที่รูจักปรับใหเขากับสภาพ
แวดลอมหรือบริบท 

know-why  เปนความรูในระดับที่อธิบายเหตุผลได  วาทําไมความรูน้ัน ๆ จึงใชไดผลในบริบท
หน่ึง แตใชไมไดผลในอีกบริบทหน่ึง 

care-why    เปนความรูในระดับคุณคา ความเชื่อ ซึ่งจะเปนแรงขับดันมาจากภายในจิตใจ  ให
ตองกระทําส่ิงน้ัน ๆ เม่ือเผชิญสถานการณ 

 
3.8.2 หลักการของการจัดการความรู 

 เม่ือไดทราบนิยามความหมายและระดับของความรูแลว ในสวนถัดมาจะเปนเรื่องของการจัดการ
ความรู  

แนวคิด “องคกรแหงการเรียนรู” เริ่มจากการทํางานภาคเอกชน บริการใหญๆ เชน เชลล ซึ่ง Asia 
de Geus  อธิบายวาการเรียนรูเปนวิธีการเดียวที่เปนประโยชนตอการแขงขันอยางยั่งยืน องคกรแหงการ
เรียนรูเปนการสนองตอการเพิ่มขึ้นของสิ่งแวดลอมที่คาดการณไมได และมีความเปนพลวัต ความสําคัญ
ของการเรียนรูในเรื่องขององคกร เปนความสามารถในการใชความสามารถทางจิตใจของสมาชิกทั้งหมด 
เพ่ือสรางกระบวนการที่จะปรับปรุงตนเอง (Dixon, 1994)  
 องคกรที่สมาชิกมีการพัฒนาความสามารถอยูอยางตอเนื่อง เพ่ือสรางผลงานที่พวกเขาตองการ 
จะมีรูปแบบของการคิดที่ใหมและกวางขวาง ซึ่งมีแรงบันดาลใจในการทํางานที่อิสระ และสมาชิกจะมีการ
เรียนรูรวมกันอยางตอเนื่อง  (Senge,1994) 
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 ดังน้ันองคกรแหงการเรียนรูที่มีระบบมาตรการและกระบวนการที่ใชในการเสริมสรางความ
สามารถของผูปฏิบัติงานอยูภายในองคกร หรือทํางานเพื่อองคกรเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของพวกเขา
เอง ขององคกรและชุมชนที่พวกเขามีสวนรวมอยูอยางยั่งยืน  
 ประเด็นที่สําคัญขององคกรแหงการเรียนรู คือ 

1. มีการปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอมภายนอก 
2. มีการเสริมสรางความสามารถในการปรับเปลี่ยนและปรับตัวอยางตอเนื่อง 
3. พัฒนาของการเรียนรูรายปจเจก และรวมกัน 
4. มีการใชผลของการเรียนรูเพ่ือการบรรลุผลที่ดีขึ้น 
ดังน้ันองคกรตองพัฒนาความสามารถเพื่อการสรางนวัตกรรมและการเรียนรู เพ่ือรักที่จะเปลี่ยน

แปลง (Senge, 1994) 
ในยุคแรก ๆ ของการพัฒนาศาสตรดานการจัดการความรู  มองวาความรูมาจากการจัดระบบ

และตีความสารสนเทศ (Information)  ตามบริบท และสารสนเทศก็มาจากการประมวลขอมูล (data)    
ความรูจะไมมีประโยชนถาไมนําไปสูการกระทําหรือการตัดสินใจ 

ในการจัดการสมัยใหม  โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคแหงสังคมที่ใชความรูเปนฐาน (knowledge-
based society)  มองความรูวาเปนทุนปญญา หรือทุนความรูสําหรับใชสรางคุณคาและมูลคา (value)    
การจัดการความรูเปนกระบวนการใชทุนปญญา นําไปสรางคุณคาและมูลคา  ซึ่งอาจเปนมูลคาทาง
ธุรกิจหรือคุณคาทางสังคมก็ได 
 ทั้งน้ีมีผูใหทัศนะเสริมวาการจัดการความรูคือกระบวนการสราง รวบรวม จัดเก็บ แลกเปลี่ยน 
ประยุกตใช (ใชใหมอีกครั้ง) ความรูตาง ๆ เพ่ือ เสริมสรางวิธีการปฏิบัติงานขององคกร ซึ่งจะเปนการ
ผสมผสานกันระหวาง บุคลากร เทคโนโลยี วัฒนธรรมองคกร และการปฏิบัติงาน ส่ิงที่สนับสนุนการจัด
การความรูก็คือ กลยุทธในการจัดการ ความสามารถ วัฒนธรรม วิธีการ บุคลากร ในการจัดการ  
ตลอดจนการจัดการเปลี่ยนแปลง และการจัดการสารสนเทศ (Sydanmaanlakka, 2002)  
 การจัดการความรู เปนวิธีการบูรณาการศาสตรหลายสาขา เขามาดวยกันเพื่อบรรลุเปาหมาย
องคกร โดยการใชความรูใหเปนประโยชนมากที่สุด การจัดการความรูเนนที่กระบวนการ ไดมาซึ่ง 
ความรู สรางความรู และแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมถึงประเด็นของการจัดการธุรกิจ จิตวิทยา ภาษา และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เชน การจัดเก็บและไดรับขอมูล 

ประเวศ  วะสี (2547 : 53-59) ไดใหความหมายการจัดการความรู(Knowledge Management) 
หมายถึง การจัดการเอาความรูที่มีอยูแลวในตัวคนออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู ยกระดับใหเปนความรูที่มี
ประโยชนมากขึ้น และนํามาพัฒนาคนและพัฒนางาน  นอกจากนี้ยังไดใหความหมาย องคกรเรียนรู คือ 
องคกรที่เปนเครือขายการเรียนรู  ทุกสวนสัมพันธกันดวยการเรียนรู คณะกรรมการก็ตองเรียนรูไมใช
เอาแตอํานาจ ประธานก็ตองเรียนรูไมเอาแตอํานาจ  ผูปฎิบัติทุกคนมีความรูอยูในตัว เอาความรูมาแลก
เปลี่ยนเรียนรูใหเปนความรูที่สูงขึ้น ใชงานไดดีขึ้น 
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3.8.3 ชนิดของการเรียนรู   
ชนิดของการเรียนรู  องคกรแหงการเรียนรูไมใชเพียงการ “ฝกอบรม” ขณะที่การฝกอบรมชวย

พัฒนาทักษะ  แตองคกรแหงการเรียนรูเกี่ยวของกับการพัฒนาทักษะความรูในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งมี 4 
ระดับ 

ระดับที่ 1 การเรียนรูความจริง ความรู  กระบวนการมีการปรับใชสถานการณที่การเปลี่ยน
แปลงเปนเรื่องเล็กนอย 

ระดับที่ 2 การเรียนรูทักษะในการทํางานใหมๆ  ซึ่งปรับเขากับสถานการณอื่นๆ โดยใชประสบ
การณจากภายนอกดวย 

ระดับที่ 3 การเรียนรูเพ่ือปรับปรุง โดยใชสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งนําไปสูการพัฒนา 
การทดลองและการศึกษาบทเรียนจากความสําเร็จและลมเหลว เปนแนวทางการของการเรียนรู 

ระดับที่ 4 การเรียนรูเพ่ือที่จะเรียนรู เปนนวัตกรรมและการสรางสรรค เปนการออกแบบวาง
แผนอนาคตมากกวาการปรับเขาหาอนาคต (Senge, 1994) 

 
ลักษณะขององคกรหนวยงานการเรียนรู  แบงออกเปน  4 ลักษณะ คือ 
1. มีวัฒนธรรมของการเรียนรู 
2. มีกระบวนการที่จะสนับสนุนการปฏิสัมพันธกัน มีส่ิงอํานวยความสะดวก มีการพัฒนาและ

กระบวนการจัดการ 
3. มีเครื่องมือและเทคนิค มีการสรางสรรคและเทคนิคในการแกปญหา 
4. พัฒนาทักษะและแรงจูงใจ เพ่ือเรียนรูและปรับปรุง (Senge, 1994) 
 
จากศึกษาความหมาย “องคกรแหงการเรียนรู”  ของนักวิชาการหลายทานที่ไดกลาวไวขางตน 

พอสรุปไดวา  “องคกรแหงการเรียนรู”  หมายถึง ระบบหรือกระบวนการตางๆ ที่ใชเปนเครื่องมือในการ
ถายทอดความรู  เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติไดอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
ขององคกรหรือกลุมเครือขาย เปนความรูทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ การประยุกตใช ตลอดจนการนํา
ระบบสารสนเทศมาใชใหเกิดความเชื่อมั่นและกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางความรู หรือเปนการสราง
ความรูใหมเพ่ิมขึ้น 

 
นอกจากนี้ยังมีผลการวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการองคกรการเรียนรูทั่วไปในหนวยงาน

และชุมชนดังน้ี   
 

ประเวศ  วะสี (2547 : 54-55)  ไดกลาวถึง เรื่องการจัดการบริหารราชการแผนดินใหไดผล
น้ัน ตองใชความรู 8 ขั้นตอน ตาม “ธรรมจักรความรู” ในการทํางาน ซี่งสามารถแสดงเปนภาพประกอบ
ตอไปนี้ 
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ฐานความรู 

ภาพ 2-16 ธรรมจักรความรู 
 

 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากรูป จะเห็นไดวาตองโยงมาสูฐานความรูหมดทุกขั้นตอน ทุกขั้นตอนของการปฏิบัติจะสราง

ความรูสงเขามาที่ฐานความรู ถาบริหารราชการแผนดินโดยใชฐานความรูก็จะไดผล แตถาไมใชฐานความ
รูเพียงแตเดา คาดคะเน  อยางนั่นอยางนี้ การทํางานก็ไมไดผล ถาระบบราชการและระบบการเมืองตอง
กรใชผลการวิจัย ความตองการใชผลการวิจัยจะปอนกลับไปทําใหระบบวิจัยทั้งระบบดีขึ้น 

การศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการองคกรการเรียนรู ของนักวิชาการหลายทาน พบวา
การจัดการเรียนรูแบงเปนการจัดเรียนรูในระบบและการจัดการเรียนรูนอกระบบ ซึ่งมีประเด็นสําคัญของ
การจัดการความรู มีหลักสําคัญ 4 ประการ ไดแก 1) ใหคนหลากหลายทักษะ  หลากหลายวิธีคิด ทํางาน
รวมกันอยางสรางสรรค 2) รวมกันพัฒนาวิธีทํางานในรูปแบบใหมๆ  เพ่ือบรรลุประสิทธิผล มี 
ประสิทธิภาพในการทํางาน 3) มีการทดลองและเรียนรูจนในที่สุดขยายเปนวิธีทํางานแบบใหม  และ 4) 
นําความรูจากภายนอกมาใชอยางเหมาะสม องคกรแหงการเรียนรู ยังประกอบดวยหลักสําคัญ 5 ประการ 
ไดแก 1) การคิดเชิงระบบ 2)การสร างทักษะพลังแห งตน 3)แบบจําลองความคิด 4)การสร างวิสัยทัศน 
รวมและ 5) การเรียนรูรวมกันเปนทีม   

นอกจากนี้ การบริหารจัดการ ดานองคกรแหงการเรียนรูน้ัน ยังสามารถนําหลักบริหารจัดการ
ถายทอดความรูโดยทางออม ผานทางประเพณี พิธีกรรม วัฒนธรรม และการจัดการถายทอดความรูโดย
ผานแหลงความรูที่เปนกลุมหรือการปฏิสัมพันธในชุมชน เชน กลุมเพ่ือนวัยเด็ก วัยหนุมสาว และกลุมผู
สูงอายุในวัด ศักยภาพในการจัดการ แหลงความรูเพ่ือการศึกษาของชุมชนที่ผานมา แหลงความรูดั้งเดิม
ในชุมชน ยังคงมีบทบาทหนาที่ถายทอดความรูใหกับสมาชิกในชุมชนโดยตอเนื่อง แมบทบาทและเนือ้หา

การประเมินผลอยางรวมเรียน รูเหตุของปญหา 

ติดตามการปฎิบัติโดยใชความ
รูเพื่อการปรับการปฎิบัติ 

ลงมือปฏิบัติโดยใชความรู 

ตัดสินใจทางนโยบายโดยอาศัยฐานความรู 

รูวาวิธีแกปญหาไดผลจริงหรือไม 

วิเคราะหผลไดผลเสียของวิธีแก
ปญหาตางๆ เปรียบเทียบกัน 

รูปญหา 
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บางสวนจะลดลง ถูกแทนที่และสูญหายไปบาง แตยังคงมีกลไกที่มีสวนผลักดัน และดานทานตอกระแส
การเปลี่ยนแปลงจากภายนอก ที่ไมอาจทําลายได คือ ความสัมพันธระบบเครือญาติที่เหนียวแนน และ
ระบบความเชื่อความศรัทธาของชุมชน 

นอกจากนี้รูปแบบของกระบวนการสรางเครือขายการเรียนรู  ยังมีองคประกอบหลักของ 
เครือขายการเรียนรู ไดแก คน ความรู และทรัพยากร กระบวนการเรียนรูในเครือขายมีการนําความเชื่อ
วัฒนธรรม ประเพณี ของทองถ่ินเปนฐานในการสรางความตระหนักตอปญหา สมาชิกเรียนรูรวมกันโดย
ใชเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู และมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบทางการเพื่อถายทอดวิทยาการสมัย
ใหมในการแกปญหาของชุมชน  ซึ่งองคประกอบของกระบวนการเรียนรูของชุมชนที่ทําใหชุมชนเขมแข็ง 
ไดแก การศึกษาประสบการณจากชุมชนอื่น/การศึกษาดูงาน/การทัศนศึกษา การสนทนาปรึกษาหารือ
และเปลี่ยนความคิดเห็น การประชุมอยางเปนทางการการปฏิบัติจริง 

 
กลาวโดยสรุป ในการศึกษาครั้งน้ี จึงมีการใชหลักการขององคกรแหงการเรียนรูวาเปนเรื่องของ 
1) การปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอม enabling environment 
2) พัฒนาการเรียนรู 
3) ใชผลของการเรียนรู 
4) เสริมสรางความสามารถ 
5) การจัดการความรู 
6) มีเครื่องมือและเทคโนโลยี 
7) มีการสรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรู 
 
ภาพ 2 – 17 แนวคดิและหลักการองคกรแหงการเรียนรู 
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3.9  หลักการบริหารจัดการ 
 
 แนวคิดของ “การปกครอง” “การบริหารจัดการ” หรือ Governance ไมใชเรื่องใหม แตเปนส่ิงที่มี
มาพรอมกับการมีอารยธรรมของมนุษย ดังน้ัน อาจใหความหมายของการ “ปกครอง” หรือ “การบริหาร
จัดการ” คือ กระบวนการของการตัดสินใจและกระบวนการที่มีการนําผลของการตัดสินใจไปปฏิบัติ  
คําวาการปกครองหรือการบริหารจัดการอาจถูกใชไปในหลายสถานะ เชน ในเรื่องของการปกครองหรือ
การบริหารงานเอกชน การปกครองหรือการบริหารงานในระดับนานาชาติ ระดับชาติ หรือระดับทองถ่ิน 
(ถวิลวดี  บุรีกุล,2546 : 18) 
 

กรอบแนวคดิของหลักการการบริหารจัดการ 
การบริหารรัฐกิจแนวใหมเปนเรื่องของการที่รัฐบาลไมควรบริหารงานในลักษณะองคกรธุรกิจ แต

เปนการบริหารงานดวยการยึดหลักประชาธิปไตย หลายประเทศในโลกกําลังดําเนินการอยูบนพื้นฐาน
ของหลักการนี้ และมีการยอมรับในแนวทางการทํางานที่ยึดหลักประชาธิปไตยมากขึ้น มีการใหความ
สําคัญกับเรื่องตางๆหลายเรื่อง เชนความสนใจของสาธารณชน กระบวนการบริหารหรือการปกครอง และ
การเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ขาราชการมีการเรียนรู เสริมสรางทักษะใหมในการพัฒนา
นโยบายและปฏิบัติตามนโยบาย มีการรับรู มีการเคารพและยอมรับศักดิ์ศรีของการเปนพลเมืองมากขึ้น  
โดยปกติขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐจะรูสึกวาตนเองมีคุณคามากขึ้น เม่ือมีการเพิ่มหรือขยายการให
บริการของตนและมีการติดตอกับประชาชนมากขึ้น ผูบริหารจะรูสึกวาตนไดประโยชนจากการรับฟง
ประชาชนมากขึ้น และจากการบริการมากกวาการกํากับดูแลเทานั้น ประชาชนและขาราชการจึงทํางาน
รวมกัน และระบุปญหาและแนวทางแกไขรวมกันดวย 

กระแสการบริหารรัฐกิจแนวใหมที่ใหความสําคัญกับหลักการของประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 
การใหความสําคัญกับประชาชน การมุงใหเกิดการบริหารจัดการที่ดีตามแนวคิดของการบริหารแนวใหม
จึงเกิดขึ้น การบริหารรัฐกิจแนวใหมเปนการรวมกลุมของแนวคิดและการปฏิบัติ เปนหลักการที่ใชการ
ดําเนินงานแบบเอกชนและธุรกิจในภาคราชการ หรือทําราชการใหเหมือนธุรกิจแตไมใชใหเปนองคกร
ทางธุรกิจ นักทฤษฎีที่ศึกษาเรื่องของการเปนพลเมือง เรื่องของชุมชน ประชาสังคม มนุษยวิทยาองคการ
และการบริหารรัฐกิจแนวใหมเปนผูที่ไดมีสวนในการผลักดันใหเกิดการอภิปรายกันถึงหลักการบริหาร
แนวใหมๆขึ้น ซึ่งอาจมีหลักการหลากหลายแตกตางกันออกไป (Denhardt and Denhardt, 2003  :  42- 43 
อางใน ถวิลวดี บุรีกุล : 2546) อาทิ  

- การมุงใหบริการแกประชาชนไมใชการกํากับ ขาราชการจึงไมเพียงแตตอบสนองตอความ
ตองการของประชาชนแตตองสรางความสัมพันธที่ดีกับประชาชนดวย 

- การสํารวจความสนใจและความตองการของสาธารณชน เพ่ือสรางความสนใจรวมและรบัผดิชอบ
รวมกัน 

- การใหคุณคาแกประชาชนในฐานะของการเปนพลเมืองมากกวาการเปนผูประกอบการ โดยขาราช
การจะยอมรับที่จะเปนผูชวยเหลือสังคมมากกวาการเปนผูจัดการธุรกิจที่คิดและทําเสมือนเงินหลวงเปนเงิน
ของตนเอง 
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- การคิดอยางมีกลยุทธ แตปฏิบัติอยางเปนประชาธิปไตย นโยบายและโครงการตางๆจะสนอง
ความตองการของสาธารณชนไดอยางมีประสิทธิผลหากมีการทํางานรวมกัน  

- การตระหนักวาการมีสํานึกรับผิดชอบไมใชเรื่องงาย ขาราชการไมควรสนใจแคเรื่องของการ
ทํางานตามนโยบาย หรือเรื่องการตลาด และการอยูรอดของตน แตตองสนใจเรื่องของกฎหมาย  
รัฐธรรมนูญ คานิยมของชุมชน สังคม บรรทัดฐานทางการเมือง มาตรฐานวิชาชีพ และความสนใจ
สาธารณะดวย 

- การบริการมากกวากํากับ มีการสรางคานิยมรวม การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน
กระบวนการทางนโยบายถือเปนการสรางความสัมพันธและคานิยมรวมกันดวย 

- การคํานึงวาประชาชนเปนผูมีคุณคาไมใชแคผลผลิต หนวยงานราชการตางๆจะประสบความ
สําเร็จในระยะยาวหากดําเนินการดวยการสรางการมีสวนรวมของประชาชนและสรางการเปนผูนํารวม
กันกับประชาชนบนพื้นฐานของการเคารพประชาชน 

 
เม่ือพิจารณาหลักการบริหารรัฐกิจแนวใหมที่กลาวแลวจะพบวาประชาชนเปนปจจัยสําคัญ เปน

หัวใจของการบริหารรัฐกิจแนวใหมน้ี เพราะประชาชนมีฐานะของการเปนพลเมือง และการเปนหุนสวน
ในการดําเนินกิจกรรมเปนส่ิงสําคัญ เม่ือเปนพลเมืองและหุนสวน การปรึกษาหารือ การเปดเผยขอมูล 
การมีสวนรวม การทํางานอยางโปรงใส การทํางานที่มีหลักการ การยึดหลักนิติธรรมจึงเปนส่ิงที่ 
หลีกเลี่ยงไมไดในการบริการประชาชนใหเปนที่พึงพอใจเนื่องจากการใหประชาชนเปนศูนยกลางนั้น มี
หลักการสําคัญ  คือ 

1. มีการศึกษาวิจัย ที่เปนการติดตามการทํางาน และรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนเพื่อการ
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

2. ขอมูลที่ทันเหตุการณ ดังน้ันการเสนอขอมูลตอประชาชนตองทันสมัย กวางขวาง เปนจริง  
ถูกตอง เขาถึงไดงาย ดังน้ันการใชระบบเครือขายสารสนเทศ ไมวาจะเปน เครือขายอินเตอรเน็ต หรือ
อื่นๆ ก็จัดวามีประโยชนทั้งส้ิน 

3. การรายงานผลการทํางาน เพ่ือใหผูบังคับบัญชาไดทราบ ตลอดจนประชาชนผูรองเรียนได
ทราบถึงการตอบสนองความตองการของประชาชน 

4. การรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน เพ่ือสะทอนการทํางานของผูใหบริการ เพ่ือการ 
ปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น เปนการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม 

 
ดังน้ันในการจัดทําตัวชี้วัดตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ 

บานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 จึงนําหลักการดังกลาวมาใชสรางตัวชี้วัดดวย 
 
นอกจากนี้มีผูใหความเห็นในเรื่อง การจัดโครงสรางและระบบการควบคุมดูแลที่ดีในองคกร 

ภาครัฐ  ซึ่งสาระสําคัญพื้นฐานเกี่ยวกับระบบการควบคุมดูแลที่ดีในองคกรภาครัฐยุคใหม จําเปนตอง
ปรับเปลี่ยนจากการบริหารรัฐกิจ (Public Administration) มาเปนการบริหารจัดการภาครัฐ (Public 
Management) โดยมีหลักการและแนวดําเนินการหลัก ซึ่งแตละหนวยงานใชวิธีการแตกตางกันไปตาม
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ลักษณะที่หลากหลายของหนวยงาน การบริหารจัดการภาครัฐยุคใหม  การบริหารงานในหนวยงานรัฐ
ยุคใหมหรือที่เรียกวาการบริหารจัดการภาครัฐยุคใหม (New Public Management)  จึงมีลักษณะที่แตก
ตางไปจากการบริหารรัฐกิจ (Public Administration) ที่หลายประเทศยังติดยึดถือปฏิบัติอยูในหลายเรื่อง
หลายประเด็น (โกวิทย  โปษยานนทและปรัชญา เวสารัชช ,2545) 

ประการแรก การบริหารยุคใหมเปนการบริหารมุงเนนผลสัมฤทธ์ิซึ่งใหความสําคัญกับผลงาน
หรือกระบวนการทํางานอยางที่ระบบราชการนิยมในปจจุบัน 

ประการที่สอง การบริหารจัดการยุคใหมใหความสําคัญกับการจัดการ (management) แทนที่จะ
เปนเรื่องของการดูแลใหคนในองคการทํางานตามปกติอยางที่เคยทําในลักษณะที่เรียกวาการปกครอง
บังคับบัญชา  คําวาการจัดการนั้นเปนการเปดโอกาสใหทั้งผูบริหารและผูปฏิบัติงานตองรวมมือกัน
ทํางานเพื่อใหเกิดผล โดยใชความคิดริเริ่มสรางสรรค และปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานเมื่อเห็นวาวิธีเดิมไม
สามารถนําไปสูผลสัมฤทธ์ิตามที่คาดหวัง ดังน้ัน การบริหารจัดการยุคใหมจึงใหความสําคัญกับการมี
สวนรวม การกระจายอํานาจ การทํางานในรูปเครือขาย การลดความรัดตรึงของกฎระเบียบ การปรับรื้อ
กระบวนการทํางาน และการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

ประการที่สาม การบริหารจัดการยุคใหมใหความสําคัญกับผูรับบริการ ไดแกลูกคาหรือ 
ประชาชนและสังคม โดยถือเปนความรับผิดชอบของหนวยงานที่จะตองตอบสนองความตองการของผูรับ
บริการและสังคมโดยปรับปรุงคุณภาพของบริการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ วัดไดประเมินไดอยาง
เปนรูปธรรม การทํางานของหนวยงานไมไดวัดแตเพียงผลงาน (output) ที่เกิดขึ้นเทานั้น แตตอง
พิจารณาไปถึงผลลัพธ (outcome) และผลกระทบ (impact) ดวย ตามแนวทางนี้ การวัดความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ การกําหนดมาตรฐานบริการ หรือการประเมินผลกระทบจากการทํางานจึงเปนประเด็น
สําคัญที่หนวยงานยุคใหมตองใหความสนใจ 

ประการที่ส่ี การบริหารยุคใหมยอมรับสภาพการเปลี่ยนแปลงวาเปนเรื่องจําเปนและเปนเรื่อง
ปกติวิสัย แนวคิดขององคการเรียนรู ซึ่งตองปรับเปลี่ยนตนเองใหสามารถเผชิญกับสภาพการณแวดลอมที่
เปลี่ยนไปอยางรวดเร็วจึงเปนกุญแจสําคัญของการทํางานยุคใหม หมายความวาองคการตองมีฐานขอมูล
ที่จําเปนเพื่อประโยชนของการปรับปรุงตนเองอยางตอเนื่อง ตองรูจักคูแขงขัน ใหความสําคัญแกลูกคา
หรือผูรับบริการ ซึ่งทําใหองคการตองเนนมาตรฐานการทํางานที่วัดไดประเมินไดจริงเปนรูปธรรม 
(Benchmarking) ตองเลือกหาวิธีทํ างานที่ดีที่ สุดมาใช  (Best practices) ตองมีมาตรฐานงาน  (Work 
standards)  และตองทํางานใหฉลาดโดยมียุทธศาสตรในการทํางานไมใชทํางานแบบแกปญหาไปวันๆ 
  

นอกจากนี้ในการบริหารแนวใหมยังตองใหความสําคัญกับการสื่อสารความเสี่ยง (Risk 
Communication) (เจมส แอล เครตัน, 2547)   ทั้งน้ีเพราะในการบริหารในปจจุบันตองมีเรื่องของการ
บริหารความเสี่ยงและสื่อสารความเสี่ยงซึ่ง เจมส แอล เครตัน ไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับการมอง 
ความเสี่ยงของคนเราไวอยางนาสนใจคือ  
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1. ทฤษฎีการสื่อถึงความเสี่ยงมาจาก ความคิดที่วา –แทนที่สมมุติฐานวาประชาชนไมไดรับแจง
ขาวสาร—คนมีเหตุผลของเขาในการมองความเสี่ยง อยางไรก็ตามเหตุผลนี้แตกตางจากของผูประเมินคา
ความเสี่ยงเฉพาะดานเทคนิคอยูมาก 

2. ผลการศึกษาพบวาการสื่อสารความเสี่ยงอาจสรุปไวในสมการของปเตอร แซนแมน (Peter 
Sandman) ดังน้ี ความเสี่ยง = อันตราย + ความโกรธแคน  หรืออีกนัยหนึ่ง  มุมมองถึงความเสี่ยง = ความ
เปนไปไดที่ส่ิงไมดีจะเกิดขึ้นกับคน + ส่ิงที่เกี่ยวของกับสถานการณน้ันๆที่ทําใหคนรูสึกไมพอใจ 

3. คนมักเชื่อวา ความเสี่ยงจะมากขึ้น เม่ือมี “ปจจัยที่กอใหเกิดความรูสึกโกรธแคน” หรือ “Outrage 
Factors” เชน :  

- เม่ือพวกเขาไมเขาใจ หรือ ไมยอมรับผลประโยชนที่คาดหมายเอาไว 
- เม่ือที่พวกเขาเชื่อวาเขาจะสามารถหลีกเหล่ียงความเสี่ยงไดโดยการใชวิถีทางเลือกอื่น 
- เม่ือคนบางคนตองไดรับแตกับผลกระทบในเชิงลบ 
- เม่ือถูกบังคับใหตองยอมรับความเสี่ยง แทนที่จะเลือกโดยสมัครใจ 
- เม่ือคนไมสามารถควบคุมปริมาณผลกระทบของความเสี่ยงได 
- เม่ือมีผลกระทบตอเด็ก 
- เม่ือคิดวาความเสี่ยงเกี่ยวของกับ ความนาสะพรึงกลัว 
- เม่ือความเสี่ยงเกิดจากฝมือมนุษย 
- เม่ือส่ือตางๆใหความสนใจมาก 
- เม่ือพวกเขาไมคุนเคยกับความเสี่ยง 
- เม่ือพวกเขาไมเขาใจธรรมชาติของความเสี่ยง 
- เม่ือพวกเขาไมไวใจองคกรที่มีการกระทําที่กอใหเกิดความเสี่ยง 

 
4. เม่ือใดที่มีปจจัยที่กอใหเกิดความรูสึกโกรธแคนอยูหลายปจจัย คนไมเพียงแตรูสึกกังวล แตจะ

ยิ่งเดือดดาลทางจิตใจมากยิ่งกวา 
5. เม่ือคนรูสึกเดือดดาลทางจิตใจ ความสูญเสียจะไมเปนประเด็นที่สาธารชนจะคํานึงถึงอีกตอไป 
6. ประชาชนมักไมประเมินคาความเสี่ยง แตที่เขาตองการคือสรางความปลอดภัย 
7. การยอมรับเปนเรื่องของ คานิยม มิใช คาทางวิทยาศาสตร 
8. ความเสี่ยง มักเปนเครื่องหมายของความกังวลทางสังคม เศรษฐกิจหรือการเมืองที่ยิ่งใหญกวา 
9. ความนาเชื่อถือเปนเรื่องของบุคคลที่จะใหคะแนนแตกตางกัน 

20% ความสามารถทางเทคนิค 
15% การให/การอุทิศ 
15% ความซื่อสัตย 
50% ความเห็นอกเห็นใจ/ความใสใจ 

        ความเสี่ยงจะทวีคูณ เม่ือมีผูเกี่ยวของเพิ่มขึ้น 
10. คนเราจดจําความรูสึกที่เขาสัมผัสไดเสมอ 
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การลดความโกรธแคนที่สาธารณชนมีตอความเสี่ยง เวลาที่คนมีความโกรธแคน อยาพูดกับเขา

โดยอิงหลักวิชาการทางวิทยาศาสตร 
การลดอันตราย 
-ลดการสัมผัสเพ่ือมิใหเส่ียงตออันตราย 
-ประเมินคาความเสี่ยงใหแมนยํายิ่งขึ้น 
-ติดตามตรวจสอบความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ 
การลดความโกรธแคน 
-ฟง 
-ใชหลักการความสมัครใจ-เพ่ิมบทบาทใหสาธารณชนสามารถกํากับดูแลได 
-แสดงความหวงใยตอความเสี่ยง 
-เพ่ิมความคุนเคย 
-สรางความนาเชื่อถือ 
ตอไปนี้ คือ ส่ิงที่องคกรสามารถจะทําเพื่อลดความเสี่ยง โดยอาศัยการสื่อสารความเสี่ยงเพื่อลด

ความโกรธแคน 
- แสดงใหเห็นถึงความหวงใยตอความเสี่ยง 
- อธิบายความจําเปนของโครงการกอนนําเสนอกิจกรรมที่จะทํา เพ่ือใหความกังวลใจของคนที่มี
ตอความเสี่ยงลดลง โดยอธิบายถึงวาโครงการนี้มีเหตุผลสมควรเมื่อชั่งนํ้าหนักกับความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้น 

- สรางวิถีทางเลือก การนําเสนอทางเลือกทางเดียวใหกับประชาชนนั้นจะทําใหพวกเขารูสึกวาถูก
บังคับใหตองเลือก 

- เปดโอกาสประชาชนไดออกความคิดเห็น และมีสวนรวมในการตัดสินใจ วิธีน้ีจะทําใหพวกเขารู
สึกวา ไดมีสวนในการควบคุมสถานการณ และสมัครใจจะเผชิญความเสี่ยงเอง 

- เพ่ิมความคุนเคย และ ความเขาใจตอความเสี่ยง ตัวอยางเชน การสอนใหพวกเขารูจักใชเครื่อง
มือตางๆ จะชวยทําใหพวกเขาคุนเคย และ เขาใจในความเสี่ยงนั้นๆมากขึ้น ดังน้ัน พวกเขาจะมี
ความกลัวนอยลง 

- ใหขอมูลที่ละเอียด และครบถวนกับประชาชน ถึงแมจะกอใหเกิดความรูสึกที่ไมดีก็ตาม ถาคุณ
เปนคนที่นาเชื่อถือไดในอดีต คนก็จะยอมรับส่ิงที่คุณเสนอ ถาคุณทําใหคนรูสึกวาถูกหลอกลวง
แมแตครั้งเดียว จะตองใชเวลาอีกนานมากที่จะสรางความศรัทธาอีกครั้ง  

- นําเสนอขอมูลที่เขาถึงความรูสึกของคนใหมากที่สุดเทาที่จะทําได น่ันคือ มิใชเสนอแตขอมูล
ทางสถิติ แตควรอธิบายดวยวาตัวเลขเหลานั้นหมายถึงอะไรมีผลกระทบตอประชาชนมากนอย
เทาใดอยางแทจริง 

- การรับรูการโตแยงในเรื่องความเสี่ยงมักจะเปนเหตุผลที่เกี่ยวกับอํานาจทางการเมือง ถาคุณ
เขาใจวามันคือปญหาทางการเมือง มิใชปญหาทางวิชาการ คุณจะทํางานดีกวา 
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- แบงใหชัดเจนวาการตัดสินใจใดเกี่ยวกับเทคนิค และ การตัดสินใจใดเกี่ยวกับ คานิยม ซึ่ง
ตองการความคิดเห็นของประชาชนในการเลือกนั้นๆ 

- เตรียมใจไววาเรื่องราวความเสี่ยงมักจะถูกถายทอดผานทางการมองของสื่อ ผูมีอํานาจในชมุชน 
กลุมที่มีสวนไดสวนเสีย หรือ เพ่ือน แทนที่จะผานจากคุณโดยตรง 

- ใหความรูกับประชาชนกอนนําเสนอโครงการ เม่ือองคกรแสดงตัววาเปนผูเสนอสนับสนุนโครง
การแลว ประชาชนจะไมเห็นองคกรเปนแหลงขอมูลที่นาเชื่อถืออีกตอไป 

- ใหขอมูลกับประชาชนกอนที่พวกเขาจะตัดสินใจใดๆ 
- ทําความเขาใจกับการทํางานของสื่อ เพ่ือคุณจะไดเตรียมตัว และ ไมรูสึกถูกเอาเปรียบเมื่อส่ือ
ปรุงแตงเรื่องเพื่อดึงดูดใจคน 

 
ดังน้ันในการจัดทําตัวชี้วัดครั้งน้ีเรื่องการสื่อสารความเสี่ยงจึงถูกนําเขามาไวดวย  
ในการบริหารแนวใหมเรื่องของการจัดการความขัดแยงก็เปนส่ิงสําคัญโดย ในขณะที่ปจจุบัน

ปญหาความขัดแยงเปนปญหาที่ มีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆแมกระทั่งในองคกรเอง ซึ่งวันชัย  
วัฒนศัพท และคณะ (2545 : 23-26)  ไดศึกษาเรื่องการเพิ่มพลังความสามารถกระบวนการจัดการขอ
พิพาท  โดยกลาววา วิธีการบริหารจัดการกับปญหาขอพิพาทตางๆ ไวดังน้ี  

1. การใชหลักการจัดการของกระบวนการอนุญาโตตุลาการ  เปนกระบวนการตัดสินใจ ซึ่ง
บุคคลที่สามรับฟงปญหาขอพิพาทและทําหนาที่ตัดสิน ซึ่งนําไปสูขอผูกพันที่จะตองปฏิบัติตามหริไมตอง
ปฏิบัติตามก็ได 

2. การใชหลักการจัดการของกระบวนการฉันทามติ คือกระบวนการซึ่งการกลุมตัดสินใจรวมกัน 
โดยสมาชิกทั้งหมดเห็นฟองตองกัน กระบวนการหาขอตกลงนั้นบรรลุหลังจากที่ผานระยะตางๆ ของการ
แกปญหารวมกัน 

3. การใชหลักการจัดการของกระบวนการนํามาสูโตะเจรจา เปนการอาศัยบุคคลที่สาม เพ่ือที่จะ
หาหนทางใหคูพิพาทมาสูโตะเจรจา แลชวยเขาในการตัดสินใจวาจะใชกระบวนการจัดการขอพิพาทที่
เปนที่ยอมรับทั้งสองฝาย 

4. การใชหลักการจัดการของกระบวนการหาขอเท็จจริง เปนวิธีทางเทคนิคซึ่งตองอาศียบุคคลที่
สามที่มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาเรื่องนั้น  เพ่ือที่จะสํารวจและตัดสินขอเท็จจริงที่มีอยู 

5. การใชหลักการจัดการของกระบวนการเจรจา เปนการอาศัยบุคคลที่สามที่เปนกลางและเปน
ที่ยอมรับ ซึ่งไมมีอํานาจในการตัดสินใจแตอยางใดในขอพิพาท  หรือเปฯการเจรจาไกลเกลี่ยเพื่อใหคู
กรณีที่ขัดแยงกันบรรลุถึงอตกลงที่เปนที่ยอมรับรวมกันในประเด็นนั้นๆ 

6. การใชหลักการจัดการของกระบวนการไกลเกลี่ย เปนการแกปญหา ซึ่งมีคนสองคนหรือมาก
กวาตัดสินใจ โดยการสมัครใจที่จะพูดคุยกัน ถึงความแตกตางในความเห็นของเขา และพยายามที่จะ
บรรลุการตัดสินใจรวมในสิ่งที่เขาหวงกังวลเหมือนกัน 

 
ความขัดแยง เปนการตอสูหรือการแขงขันระหวาง ความคิด  ความเห็น ความสนใจ หรือผล

ประโยชน มุมมอง รสนิยม คานิยม แนวทาง ความชอบ ความขัดแยงอาจจะเกิดขึ้นในตัวใครคนใดคน
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หน่ึง หรือขัดแยงกับคนอื่นหรือระหวางคนใดคนหนึ่งกับกลุมใดกลุมหน่ึง หรือหลายๆ กลุมของบุคคล
หรือนิติบุคคลก็ได (ถวิลวดี บุรีกุล,2547 : 282-284) อยางไรก็ดีคําวา “ความขัดแยง” (conflict) และ
“ขอพิพาท” (Dispute) เปนคําที่ใชสลับไปมากันได แตในบางกรณีจะมีความหมายเฉพาะไปวา ความ 
ขัดแยงเปนเรื่องของความเห็นหรือความเชื่อที่ตางกัน แตคูกรณียังสามารถทํางานรวมกันได คูสมรสก็อยู
ดวยกันไดปกติสุข แตเม่ือขยายกลายเปนขอพิพาทจะกลายเปนเรื่องที่ผูเกี่ยวของมุงหมายที่จะเอาชนะให
ได เพ่ือเปาหมายสูงสุดของตนเอง ฝายใดฝายหน่ึงอาจจะตองไป อยางไรก็ดีมีนักวิชาการบางสถาบันใช
ในความหมายสลับกันคือ Dispute  จะรุนแรงนอยกวา Conflict ก็มี (วันชัย วัฒนศัพท , 2546 : 4) ความ
ขัดแยงเกิดขึ้นเมื่อคนตั้งแตสองคนขึ้นไป โตแยงกันในประเด็นของคานิยม หรือแขงขันกันในเรื่องของ
อํานาจ สถานภาพ เปาหมาย และทรัพยากรที่มีจํากัด ซึ่งอาจจะเปนความขัดแยงที่แฝงอยู กําลังเกิดขึ้น 
หรือออกอาการแสดงแลว (วันชัย   วัฒนศัพท , 2544 : 1, 2545:2) 

ความขัดแยง อาจหมายถึง กิจกรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นในลักษณะที่ขัดแยงกัน หรือรบกวนอีกกิจกรรม
หน่ึง ทําใหกิจกรรมนั้นเสียหาย ดําเนินไปไดโดยยาก หรือมีผลนอยลงในทางใดทางหนึ่ง ความขัดแยง
เปนการตอสูกันระหวางบุคคล 2 ฝาย หรือมากกวา เพ่ือใหไดทรัพยากรตามแนวความคิดและ 
ผลประโยชนของตน  หากเปน ความขัดแยงขององคการ จะเปนเรื่องของ ความไมเห็นฟองตองกัน
ระหวางสมาชิกหรือกลุมขององคการสองคนหรือมากกวา เกิดขึ้นจากขอเท็จจริง  เกี่ยวกับวาพวกเขาจะ
ตองมีสวนรวมในทรัพยากรที่จํากัดหรืองานตางๆ หรือพวกเขามีความแตกตางในดานสถานภาพ  
เปาหมาย คานิยม หรือการรับรูทัศนคติ ความเชื่อที่แตกตางกัน และไมเห็นฟองตองกัน ตางก็จะแสดง
ทัศนะของพวกเขาใหเดนกวาบุคคลอื่น หรือความตองการของเขาไมไดรับการตอบสนองหรืออาจจะ
กลาวไดวา สงครามเปนรูปแบบหนึ่งของความขัดแยง ถูกกําหนดขึ้นโดยกําลังเปนสําคัญ  

สวนความขัดแยงระหวางบุคคลทางดานอารมณ หมายถึง  การขัดกันดานอารมณ ตอการปฏิบัติ
งานรวมกัน การแกปญหาการขัดแยงเชนนี้ ปกติจะไมเกิดจากการตกลงกันไมไดดานความคิดเห็นหรือ
ความเชื่อ แตเปนการตอสูกันในฐานะของความเห็นแกตัว หรือเปนเรื่องสวนบุคคล สวนเนื้อหาสาระสําคัญ
น้ันเกี่ยวกับสติปญญาไมตรงกันกับกลุมในดานความคิดเห็นประเด็นตางๆ ในงานที่ทํา (อรุณ รักธรรม , 
2537: 4-7)   
 ความขัดแยง เปนปรากฏการณที่แสดงออกมาโดยการกระทําแตที่มีมา คือ ความคิดของแตละคน
ไมเหมือนกัน ไมลงรอยกัน มีความแตกตางกัน  คานิยมแตกตางกันจึงกอใหเกิดความขัดแยงขึ้น (ชะลอ  
ธรรมศิริ , 2521:16) 

ความขัดแยงจึงเปนเรื่องที่บุคคลสองฝายหรือสองกลุม มีความเชื่อ คานิยม ความคิด ความ
ตองการ ผลประโยชน  ทัศนคติที่แตกตางกัน  ไมพองกัน ตางก็แสดงทัศนะของพวกเขาใหเห็นวาบุคคล
อื่น หรือความตองการของเขาไมไดรับการตอบสนอง และไมสามารถตกลงกันใหเปนที่พึงพอใจทั้งสอง
ฝายได สงผลใหเกิดเปนปรปกษตอกัน ความขัดแยง เปนเรื่อง ความแตกตางขอจุดประสงค ความเชื่อ
และคานิยม ระหวางบุคคลและกลุมบุคคล (โสภณ สุวรรณรัตน,2540:42 และสถาบันสันติศึกษา, 2540) 
อยางไรก็ดี ความขัดแยงในผลประโยชน (conflict of interest) เปนสถานการณที่ความสนใจสวนตัวของ
เจาหนาที่ของรัฐเอง มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของเจาหนาที่น้ัน ตัวอยางเชนในการออกกฎหมาย หรือ
นโยบายนั้นตามความเหมาะสม ผูที่เปนกรรมการพิจารณากฎหมาย หรือกําหนดนโยบายจะตองไม 
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เกี่ยวของกับการตัดสินใจที่จะมีผลทําใหเกิดประโยชนสวนตัวตอผูน้ัน แตกลับไดรับผลประโยชนจากการ
ตัดสินใจหรือกําหนดนโยบายนั้นเสียเอง เพราะตั้งใจไวตั้งแตแรกแลวที่จะให เปนเชนนั้น อนึ่ ง 
พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2524  ไดใหความหมาย ไววา ความขัดแยง
หมายถึง กระบวนการกับสถานการณซึ่งบุคคล หรือกลุมบุคคล ไมต่ํากวาสองคน หรือ สองกลุม แสวง
หาทางทําลายความมุงหมายของกันและกัน กีดกันมิใหแตละฝายไดรับความพอใจในผลประโยชนของตน 
จนอาจถึงขั้นทําอันตรายซึ่งกันและกันได 

นอกจากนี้ผูเชี่ยวชาญในศาสตรของการจัดการความขัดแยง ไดใหความหมายของ ความขัดแยง 
conflict วาเปนเรื่องของความไมสามารถตกลงกันไดในระยะยาวระหวางคน 2 คนขึ้นไปหรือระหวางกลุม
สวนdispute หรือกรณีพาท การโตเถียง ไมลงรอยกัน เปนกรณี หรือเนื้อหา ของแตละคนในความขัดแยง
น้ี ตัวอยางการเกิดความขัดแยงของคนจนในเมือง กับคนรวยที่อยูในชานเมืองที่เกิดตอเนื่องมายาวนาน 
อาจเกิดกรณีพิพาท โตแยงในเรื่องของที่ดิน หรือการเก็บภาษีเพ่ือมาสนับสนุนคนจนในเมือง สนับสนุน
การจัดทําพิพิธภัณฑ หรือสถานที่แสดงวัฒนธรรมในเมืองที่คนรวยชานเมืองไมเห็นดวย ความโตเถียงกนั
อาจเปนเรื่องเล็กๆเชนการตั้งชื่อทีมฟุตบอล ซึ่งขอโตแยงไดรับการแกไขไปแตความขัดแยงที่มีอยูอาจตอ
เน่ืองคงอยูได ซึ่งความขัดแยงที่เกิดขึ้นในระยะยาวอาจเปนเรื่องวระหวางเชื้อชาติ วัฒนธรรม คานิยมของ
แตละคน หรือแมแตศาสนา ความเชื่อ เชนในการจัดการทรัพยากร ที่บางฝายเห็นควรอนุรักษ แตอีก
ฝายตองการการพัฒนา และสนองความสนใจของตน การแกปญหาความขัดแยงที่เกิดจนฝงรากลึกเปน
ส่ิงจําเปน และการปองกันไมใหเกิดความขัดแยงก็จําเปนเชนกัน บางคนอาจมองวาการกีดกันชนกลุม
นอย ผูดอยโอกาสเปนส่ิงที่ผิด แตการกีดกันผิว การดูถูก เอาเปรียบก็ยังคงมีในหลายประเทศ ส่ิงเหลานี้
จะแกไขไดอยางไรตอไป  
 ในที่น้ีจึงขอสรุปความหมายของความขัดแยงวา  “ความขัดแยง” (Conflict)  จงึเปน ความแตกตาง
ของจุดประสงค ความเชื่อและคานิยม ระหวางบคุคลและกลุมบุคคล ซึ่งความขัดแยงในสถานการณใดกต็าม
เปนการแสดงออกของปจจัยตางๆ ที่เกีย่วของภายใตความหมายนี้ สวนคาํวากรณพิีพาท (Dispute) เปน
การปรากฏอาการของความขัดแยงในจดุประสงค ความเชื่อ คานยิม ทีอ่ยูเบ้ืองหลัง ซึ่งขัดกันในสถานการณ
ที่เปนอยู และผูเกี่ยวของในความขัดแยงมีความมุงมันทีจ่ะใหบรรลุ เปาหมายสูงสุดของตน สวนคําวา กรณี
พิพาทเกี่ยวกบันโยบายสาธารณะ (Public policy disputes) หมายถึง ขอพิพาทระหวางรัฐบาลและสวนรวม 
(สาธารณชน) โดยมีบุคคลบางคนของชุมชน และหนวยงานของรฐับางหนวยงาน หรือทัง้หมดสนับสนุน
นโยบายของรฐัน้ันๆ  เชน การสรางเขือ่น ในขณะทีมี่บุคคลอีกกลุมตอตาน (ศูนยสันติวิธีและธรรมาภิบาล 
สถาบันพระปกเกลา, 2545 :102)  ในปจจุบันมีความขัดแยงเกดิขึ้นมากมายและบางครั้งนําไปสูความรุน
แรง ซึ่งเปนปญหาในการบริหารงาน ดังน้ันการจดัการความขัดแยงจงึเลี่ยงไมไดในการบรหิารแนวใหม และ
ที่สําคัญตองเปนการจดัการความขัดแยงโดยสันติวิธี 
 จากการศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหลักการบริหารจัดการ ของนักวิชาการหลายทานที่
กลาวมาขางตน  พบการบริหารจัดการภาครัฐยุคใหม  หรือที่เรียกวาการบริหารจัดการภาครัฐยุคใหม 
(New Public Management)  พบวาประชาชนเปนปจจัยสําคัญ เปนหัวใจของการบริหารรัฐกิจแนวใหม 
เพราะประชาชนมีฐานะของการเปนพลเมือง และการเปนหุนสวนในการดําเนินกิจกรรมเปนส่ิงสําคัญ 
เม่ือเปนพลเมืองและหุนสวน การปรึกษาหารือ การเปดเผยขอมูล การมีสวนรวม การทํางานอยาง 
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โปรงใส การทํางานที่มีหลักการ การยึดหลักนิติธรรม  และการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน จึงเปน
ส่ิงที่หลีกเลี่ยงไมได  โดยมีหลักการบริหารจัดการที่สําคัญดังน้ี  

ประการแรก การบริหารยุคใหมเปนการบริหารมุงเนนผลสัมฤทธ์ิซึ่งใหความสําคัญกับผลงาน
หรือกระบวนการทํางานอยางที่ระบบราชการนิยมในปจจุบัน ประการที่สอง การบริหารจัดการยุคใหมให
ความสําคัญกับการจัดการ (management)  โดยการเปดโอกาสใหทั้งผูบริหารและผูปฏิบัติงานตองรวมมือ
กันทํางานเพื่อใหเกิดผล การมีสวนรวม การกระจายอํานาจ การทํางานในรูปเครือขาย โดยใชความคิด 
ริเริ่มสรางสรรค และปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานเมื่อเห็นวาวิธีเดิมไมสามารถนําไปสูผลสัมฤทธ์ิตามที่ 
คาดหวัง  ประการที่สาม การบริหารจัดการยุคใหมใหความสําคัญกับผูรับบริการ ไดแกลูกคา หรือ
ประชาชนและสังคม โดยถือเปนความรับผิดชอบของหนวยงานที่จะตองตอบสนองความตองการของผูรับ
บริการและสังคม  ประการที่ส่ี การบริหารยุคใหมยอมรับสภาพการเปลี่ยนแปลงวาเปนเรื่องจําเปนและ
เปนเรื่องปกติวิสัย  แนวคิดขององคการเรียนรู ซึ่งตองปรับเปลี่ยนตนเองใหสามารถเผชิญกับสภาพการณ
แวดลอมที่เปลี่ยนไปอยางรวดเร็วจึงเปนกุญแจสําคัญของการทํางานยุคใหม หมายความวาองคการตองมี
ฐานขอมูลที่จําเปนเพื่อประโยชนของการปรับปรุงตนเองอยางตอเนื่อง ตองรูจักคูแขงขัน ใหความสําคัญ
แกลูกคาหรือผูรับบริการ ซึ่งทําใหองคการตองเนนมาตรฐานการทํางานที่วัดไดประเมินไดจริงเปน
รูปธรรม (Benchmarking)  ตองเลือกหาวิธีทํางานที่ดีที่ สุดมาใช (Best practices) ตองมีมาตรฐานงาน 
(Work standards)  และตองทํางานใหฉลาดโดยมียุทธศาสตรในการทํางานไมใชทํางานแบบแกปญหาไป
วันๆ 

หลักการบริหารจัดการดานการใหบริการแกประชาชนไมใชการกํากับ ขาราชการจึงไมเพียงแต
ตอบสนองตอความตองการของประชาชนแตตองสรางความสัมพันธที่ดีกับประชาชน  

ดังน้ัน การบริหารจัดการอยางมีระบบจึงมีประเด็นสําคัญ คือ ตองการคิดอยางมีระบบตองมี
ความเชี่ยวชาญของบุคลากร  ตองเขาใจภาพลักษณขององคกรถูกตองชัดเจน  ตองมีมีวิสัยทัศนรวมกัน  
และตองมีการเรียนรูรวมกันเปนทีม  จึงจะเกิดการเรียนรู และนําไปสูการสรางเครือขายการเรียนรูและ
การจัดการของชุมชน เรียนรู จากความสัมพันธกันอยางแนนแฟม มีเครือขายทางสังคม เปนกลุม 
เครือญาติ กลุมหัววัด กลุมเหมืองฝาย กลุมหมวดบาน กลุมการปกครอง กลุมทางสังคมเศรษฐกิจ ซึ่งมี
การพึ่งพาระหวางกันในกลุม  

หลักการบริหารจัดการเครือขายการเรียนรูในทองถ่ินเพื่อการเรียนการสอน ในเรื่องการขอหรือ
ขอยืมวัสดุอุปกรณ, การใชเปนแหลงศึกษาคนควา   การใชเปนแหลงฝกงาน และการเยี่ยมชมหรือฟงคํา
บรรยายจากองคกรภาครัฐ   องคกรเอกชน, องคกรธุรกิจ  องคกรชุมชน และองคกรวิชาการ  รวมทั้งการ
ใชเครือขายสังคมเปนศูนยกลางการดําเนินงานภายในชุมชน และมีการขยายเชื่อมโยงกับองคกร 
เครือขายในภาครัฐ เอกชน ชุมชนธุรกิจ และหรือองคกรวิชาการ เพ่ือกระตุนใหเกิดกระบวนการเรียนรู 
และการมีสวนรวมของชุมชนอยางตอเนื่อง โดยมีเปาหมายการพึ่งตนเองของชุมชนเปนหลัก  ตลอดจนมี
การจัดการระบบการศึกษานอกโรงเรียน โดยผานกระบวนการเรียนรูรวมกันการเรียนรูดวยตนเอง  
ตลอดจนการจัดกิจกรรมถายทอดความรูอยางเปนทางการ 

หลักการบริหารจัดการศึกษาเพื่อถายทอดภูมิปญญาทองถ่ิน มีแนวทางบริหารจัดการ คือ  
1) มีแนวนโยบายการปรับปรุงระบบ หลักสูตรเนื้อหาสาระใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน  
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2) จัดทําขอมูลแสดงภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อเปนแหลงวิทยาการ จัดทําหลักสูตรรวมกับปราชญทองถ่ิน 
เนนการปฏิบัติจริง โดยอาศัยเครือขายการเรียนรู 3) เน้ือหาการเรียนการสอน ในเรื่องความเชื่อทาง
พุทธศาสนา คุณคาของความเชื่อระหวางคนกับธรรมชาติ คุณคาของคําสอน ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
การใชแหลงนํ้าและคุณคาของศาสตรทองถ่ินมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และ 4) วิธีการถายทอด  
สวนใหญนิมนตพระมาเทศนา ศึกษาแหลงความรูในวัดและชุมชน และไดนําเนื้อหาจากรายการวิทยุ 
โทรทัศน วีดีทัศนบทเรียนสําเร็จรูป และวารสารหรือส่ือส่ิงพิมพอื่นๆ มาถายทอด 

 
 ดังน้ันในการวิจัยครั้งน้ีจึงจะนิยามดัชนีวัดดานการบริหารจัดการ ดวยองคประกอบ  ดังน้ี 
       1) มีการวางแผนผังการทํางานและทบทวนภารกิจ 
       2) สํารวจความสนใจ/ศึกษาความตองการของประชาชน 
       3) มีกลยุทธในการบริหาร 
       4) การบริหารแบบมีสวนรวม 
       5) ศึกษาวิจัยสถาบัน 
       6) คาดคะเนความเสี่ยง และ (บริหารความขัดแยง) 

      7) การกระจายอํานาจบริหาร 
      8) บริการประชาชน-ไมใชกํากับ 
 
 
ภาพ 2–18 แนวคิดและหลักการบริหารจัดการ 
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3.10  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 การพัฒนาความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนไปอยางรวดเร็วในสังคม
ปจจุบันเพื่อใหทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาโดยเฉพาะเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอรซึ่งนํามาใชใหเกิดการปฏิวัติเทคโนโลยี่อยางใหญหลวงในปจจุบัน โดยเฉพาะความสําคัญ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนเทคโนโลยีใหมที่ ใชในการประมวลผลสารสนเทศ  ไดแก ไมโคร
คอมพิวเตอร เครื่องประมวลผลคําและเครื่องที่สามารถประมวลผลไดโดยอัตโนมัติอื่นๆ เครื่องสมองกล
เหลานี้ เปนนวัตกรรมที่มนุษยชาติสรางขึ้นมา เพ่ือรวบรวม ผลิต ส่ือสารบันทึก เรียบเรียงใหม และ
แสดงผลประโยชนจากสารสนเทศ 
 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงเวลา 30 ปที่ผานมานี้  โลกไดประสบพบเห็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
หลายอยาง เริ่มตนจากการผลิตไมโครโพรเซสเซอร ซึ่งเปนวงจรสําคัญที่สุดของเครื่องคอมพิวเตอร เปน
วงจรที่ซับซอน และมีองคประกอบอิเล็กทรอนิกส ขนาดจิ๋วรวมลานสิ่ง แตทั้งหมดนี้ถูดยอสวนใหเหลือ
เพียงขนาดเทากับเล็บนิ้วมือเทานั้น ไมโครโพรเซสเซอรไดทําใหเกิดการผลิตเครื่องคอมพิวเตอรสวน
บุคคลและโทรสาร เครื่องเลนเกมและของเลนนานาชนิด นอกจากนั้นยังมีการนําไปฝงไว ในอุปกรณ
อื่นๆ เชน เครื่องซักผา ตูเย็นและยานพาหนะดวย ผลของการคิดคนเครื่องมือและสิ่งประดิษฐเหลานี้ ทํา
ใหเกิดการแพรกระจายของอุปกรณเหลานี้ไปทั่วโลก เกิดอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องเกิดการเรียนรูเกี่ยว
กับวิธีสราง วิธีใชงานและการบํารุงรักษา แตที่นาสนใจที่สุดก็คือไดทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการและ
ความคิดมากขึ้น ในโลกยุคใหมที่ไดนําเครื่องคอมพิวเตอรมาใชชวยในการปฏิบัติงานและบริหารจัดการ
น้ัน บุคลากรทุกระดับ และทุกสายงานจะตองปฏิบัติงานตามหนาที่โดยใชความรูมากยิ่งขึ้นกวาแตกอน 
(ครรชิต  มาลัยวงศ ,2546) 
 

นอกจากนี้นักวิชาการหลากหลายคนไดพยายามใหนิยามความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ดังน้ี 

เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีทุกอยางที่เกี่ยวของกับสารสนเทศ เริ่มจากเทคโนโลยี
ที่ใชในการจัดเก็บ ประมวลผล แสดงผล และเผยแพรสารสนเทศในรูปของขอมูล ขอความหมายและเรื่อง
โดยใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีโทรคมนาคม (วศิน ธูประยูร,2537) 

เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีที่รวมทั้งระบบคอมพิวเตอร และระบบสื่อสารที่มี
ความเร็วสู งโดยนํ าขอมู ลเสียงและวีดี ทั ศน มาเชื่ อมโยงกัน เพื่ อ ให ได สารสนเทศที่ ต องการ 
(http://www.rta.mi.th/chukiat/story/word_thai.htm) 

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) หมายถึง กระบวนการตางๆ และระบบ
งานที่ชวยใหได สารสนเทศ ที่ตองการโดยรวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ ไดแก เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องใช
สํานักงาน อุปกรณส่ือสาร  โปรแกรมสําเร็จรูป และกระบวนการประมวลผลขอมูล ใหสามารถแสดงผล
ออกมาในรูปแบบสารสน เทศ   ซึ่ งสามารถนํ า ไป ใชป ระโยชน  ในลั กษณ ะต างๆ  ได ทั นที 
(http://www.srp.ac.th/~oratip/technology.htm) 
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ลักษณะของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ประกอบดวย (MSC Technology 
Centre,2004) 

1. มีการพัฒนาเครือขายสารสนเทศ ซึ่งผูรับบริการจํานวนมากสามารถเขาถึงได และมีการ
พัฒนาเครือขายอยางตอเนื่องและใหทันสมัยอยูเสมอ  

2. มีการสรางความสัมพันธ เชื่อมโยงระหวางฝายตางๆที่เกี่ยวของโดยผานเครื่อขายสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

3. มีความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและเกิดมีระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 
4. มีการนําเทคโนโลยีที่จําเปนตอการใชงานมาใชในองคกร และมีนโยบายและแผนงานอยาง 

ชัดเจนในการสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(Information and Communication Technologies: ICTs) ก็คือ เทคโนโลยีสองดานหลัก ๆ ที่ประกอบดวย
เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร และ เทคโนโลยีส่ือสารโทรคมนาคมที่ผนวกเขาดวยกัน เพ่ือใชในกระบวน
การจัดหา จัดเก็บ สราง และเผยแพรสารสนเทศในรูปตาง ๆ ไมวาจะเปนเสียง ภาพ ภาพเคลื่อนไหว ขอ
ความหรือตัวอักษร และตัวเลข เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ ความถูกตอง ความแมนยํา และความรวดเร็วใหทัน
ตอการนําไปใชประโยชน (http://dusithost.dusit.ac.th/~librarian/it107/C1.html) 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนเครื่องมือที่มีความสําคัญในการมีสวนรวมในตลาดโลก 
ในการสงเสริมการสํานึกรับผิดชอบในทางการเมือง การปรับปรุงการใหบริการขั้นพื้นฐานและเสริมสราง
โอกาสในการพัฒนาทองถ่ิน แตหากปราศจากนโยบายดานการสรางนวัตกรรม ประชาชนจํานวนมากใน
ประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศที่ยากจนจะลาหลังอยูตอไป ดังน้ันการพัฒนาความรู ความสามารถ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และมีแนวปฏิบัติที่ดี ไดมาตรฐานจะชวยพัฒนามาตรการในการ
ขยายกิจกรรมดานนี้และชวยนําไปสูการพัฒนา โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ จึงไดใหความสําคัญกับ
กิจกรรมดานนี้เปนอยางมาก (UNDP, http://www.sdnp.undp.org/it4dev/) 

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) หมายถึง การนําเอาเทคโนโลยีมาใชสราง
มูลคาเพิ่มใหกับสารสนเทศ ทําใหสารสนเทศมีประโยชนและใชงานไดอยางกวางขวางมากขึ้น เทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมไปถึงการใชเทคโนโลยีดานตางๆ ที่จะรวบรวม  จัดเก็บใชงาน สงตอ หรือส่ือสารระหวาง
กัน  เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวของ โดยตรงกับเครื่องมือ เครื่องใชในการจัดการสารสนเทศ  ซึ่งไดแก 
เครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณรอบขาง  ขั้นตอนวิธีการดําเนินการ ซึ่งเกี่ยวของกับซอฟตแวร เกี่ยวของ
กับตัวขอมูล เกี่ยวของกับบุคลากร เกี่ยวของกับวิธีการดําเนินงาน เพ่ือใหขอมูลเกิดประโยชนสูงสุด
เทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงเปนเทคโนโลยีที่ครอบคลุมเรื่องเก่ียวกับการประมวลผลขอมูล  ซึ่งไดแกการใช
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร การติดตอส่ือสารระหวางกันดวยความรวดเร็ว การจัดการขอมูล  รวมถึงวิธีการ
ที่จะใชขอมูลใหเกิดประโยชนสูงสุด (http://www.yorsor.ac.th/hardware/unit1P3.html) 
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ในสวนการนําไปประยุกตใชในองคกรนั้น ดนัย   เทียนพุฒ (2546 :210-212 ) ไดศึกษาการใช
เทคโนโลยีกับการพัฒนา HR   พบวาในดานของการเปนผูนําทางความรู ความคิดทั้งธุรกิจและ HR เปน
ส่ิงที่ผูเชี่ยวชาญทั้งหลายจําเปนตองรวมกันสรางไมวาจะเปนผูเชียวชาญดานที่ปรึกษาธุรกิจ ผูรูคือ
อาจารยจากสถาบันการศึกษาละนักปฎิบัติที่อยูในองคกร จะตองเรียนรูและปรับตัวอยางไรใหเขาใจใน
รูปแบบหรือโมเดลของการพัฒนา HR ดวยเทคโนโลยี ซึ่งสามารถสรุปเปนตัวอยางรูปแบบการเรียนรู e- 
learning ดวยเทคโนโลยี DL ในการใชเทคโนโลยีในการบรรยายหรือการถายทอดการเรียนรูไดดังน้ี 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
จากการศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาเพิ่มประ

สิทธิภาพการเรียนรู  ซึ่งทั้งหมดก็มีความเห็นตรงกันวา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีผล
กระทบในทางบวก ตอความสามารถในการบริหารจัดการและการเปนองคกรเรียนรู ชวยเสริมสราง
ความเขาใจเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเปนองคกรเรียนรู และ
เทคโนโลยีที่รวมทั้งระบบคอมพิวเตอร และระบบสื่อสารที่มีความเร็วสูง โดยนําขอมูล เสียง และวีดีทัศน
มาเชื่อมโยงกัน เพ่ือใหไดสารสนเทศตามที่ตองการ นอกจากนี้ยังจัดทําเปนระบบอิงความรูเพ่ือจัดเก็บ
ความรูเอาไวใน ระบบคอมพิวเตอรในรูปแบบที่ผูใชสามารถนําไปใชไดงายขึ้น เชน บันทึกอยูในแถบ
เสียง เชน การเสียงการประชุม การบรรยาย การสัมมนา บันทึกอยูในแฟมนําเสนอทางคอมพิวเตอร ซึ่ง
จะเกิดประโยชนสูงสุด ในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนการกระตุนใหเกิดนวัตกรรม
ในการทํางานในหลายๆ ดาน 
 ซึ่งในงานวิจัยชิ้นนี้ จะจํากัดนิยามความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดย
ใหประกอบไปดวย 4 องคประกอบ โดยพิจารณาทั้งในดานสิ่งอํานวยความสะดวกและการใชงาน 
(Robyn,2001:3) ดังน้ีคือ 

1) การที่องคกรมีการจัดการชุดขอมูล 
2) องคกรมกีารนําเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารไปใชจริง 
3) องคกรมกีารพัฒนาระบบเครือขายสารสนเทศ 
4) มีการสรางความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางภายในและระหวางองคกรอื่นๆดวยกัน 

 

ผูสอน 

ตามจุดรับสงสัญญาณทั่วประเทศ 

หองบรรยาย/ หองประชุม 

ผูเขาฟง 

เทคโนโลยีในการสอน 
- คอมพิวเตอร 
- หองสงสัญญาณ 

ผาน LCD 

สอนผาน Satellite 
(Distance Learning) 

รูปแบบการเรียนรู  e- learning  ดวยเทคโนโลยี 
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ภาพ 2–19  แนวคดิและหลักการของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

 
 
4. การนําหลกัการตางๆ มาจัดทําตวัชีว้ัด 
 
 จากการสํารวจวรรณกรรมตางๆ ดังกลาวขางตน ผูวิจยัจึงไดสรุปหลักการตางๆ ทั้ง 10 หลักการ
เพ่ือนํามาจัดทําตัวชี้วัดตอไป ดังน้ี 
 
หลักนิติธรรม 
  “หลักนิติรัฐ”หรือ “หลักนิติธรรม” เปนหลักที่มีความมุงหมายที่จะคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนจากการใชอํานาจของรัฐ หลักการสําคัญอันเปนสาระสําคัญของ “หลักนิติธรรม” กลาวคือ (1) 
หลักการแบงแยกอํานาจ (2) หลักการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ (3) หลักความชอบดวยกฎหมายของ
ฝายตุลาการและฝายปกครอง (4) ความชอบดวยกฎหมายในทางเนื้อหา (5) หลักความเปนอิสระของผู
พิพากษา (6) หลัก “ไมมีความผิด และไมมีโทษโดยไมมีกฎหมาย” และ (7) หลักความเปนกฎหมาย 
สูงสุดของรัฐธรรมนูญ ในการพิจารณาหลักนิติรัฐหรือหลักนิติธรรมจึงพิจารณาถึงสาระสําคัญของแตละ
หลักการขางตน  

ในการจัดทําตัวชี้วัดจึงไดนําแนวคิดของนักทฤษฎีหลายๆ คนมาประมวลรวมกันเปนหลักการสําคัญ 
ดังน้ี 

1. หลักการแบงแยกอํานาจ  หลักการแบงแยกอํานาจเปนพื้นฐานที่สําคัญของหลักนิติธรรม 
เพราะหลักการนิติธรรม ไมสามารถจะสถาปนาขึ้นมาไดในระบบการปกครองที่ไมมีการแบงแยกอํานาจ
ไมมีการควบคุมตรวจสอบซึ่งกันและกัน 
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2. หลักการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  สิทธิในเสรีภาพของบุคคลและสิทธิใน
ความเสมอภาค ทั้งสองประการนี้ถือวาเปนพื้นฐานของ “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” จึงจะตองมีการมา
ระบุไว 

3. หลักความผูกพันตอกฎหมาย กฏระเบียบตางๆ  “หลักความชอบดวยกฎหมาย” หรือที่เรียก
วา  “หลักความผูกพันตอกฎหมาย” ซึ่งหมายความวา การใชกฎหมาย จะตองผูกพันตอบทบัญญัติของ
กฎหมายที่ออก โดยมีความผูกพัน 3 ขั้นตอนคือ 

1) ขั้นตอนกอนการใชกฏระเบียบ 
2) ขั้นตอนการใชกฏระเบียบ  
3) ขั้นตอนภายหลังจากการใชกฏระเบียบ 

4 หลักความชอบดวยกฎหมายในทางเนื้อหา  เปนหลักที่เรียกรองใหหนวยงานตางๆที่ออก
กฎหมายลําดับรอง กําหนดหลักเกณฑในทางกฎหมายใหเปนตามหลักความแนนอนของกฎหมาย หลัก
หามมิใหกฎหมายมีผลยอนหลัง และหลักความพอสมควรแกเหตุ   

5 หลักความอิสระของผูมีอํานาจตัดสินใจ หลักน้ีเปนขอเรียกรองเพื่อใหผูมีอํานาจตัดสินใจ
สามารถทําภาระหนาที่ไดโดยปราศจากการแทรกแซงใดๆ    

6 หลักไมมีความผิดและไมมีโทษโดยไมมีกฎหมาย  หลักความแนนอนของกฎหมาย หลักน้ี
เรียกวาบุคคลควรจะรูตั้งแตเบ้ืองตนวา กฎหมายอาญาหามกระทําการใดบางและหากบุคคลละเมิดการ
กระทําดังกลาวจะไดรับโทษเพียงใด หลักหามมิใหกฎหมายมีผลยอนหลัง ในกฎหมายอาญานั้นเปนขอ
หามโดยเด็ดขาด ในการไปบัญญัติใหเปนความผิดสําหรับการกระทําอันใดอันหนึ่งที่ผานพนมาแลวนั้น 
และหามมิใหมีผลยอนหลัง เพ่ือกําหนดโทษที่มีอยูแลวใหสูงขึ้น  

7 หลักความเปนกฎหมายสูงสุด  เปนสวนยอดสุดของหลักนิติธรรม หมายความวา หาก
กฎหมายที่อยูในลําดับที่ต่ํากวาขัดหรือแยงกับกฎหมายที่สูงกวายอมไมมีผลบังคับใช  
ภาพ 2–20 หลักการยอยนติิธรรม 
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หลักคุณธรรม 
ในการจัดทําตัวชี้วัดหลักคณุธรรมจึงไดรวบรวมนําแนวคิดของนักทฤษฎหีลายๆ คนมาประมวล

รวมกันเปนหลักการสําคัญ ดังน้ี 
1 ปลอดคอรปัชั่น หมายถงึ การที่เจาหนาที่จะตองไมมีการทําผิดกฎหมาย เพ่ือประโยชนสวนตน 

 2 ปลอดจากการทําผิดวินัย  หมายถึงการที่เจาหนาที่จะตองไมกระทําผิดวินัยในหนวยงาน 
  3 ปลอดจากการทําผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยมและจรรยาบรรณ หมายถึงการที่เจาหนาที่จะตอง
ไมกระทําตางไปจากมาตรฐานวิชาชีพนิยมและจรรยาบรรณ ของอาชีพ  แมวาจะไมไดมีการระบไุวใน กฏ
และวินัยก็ตาม 

4. หลักความเปนกลางของผูบริหาร  หมายถึงการที่ ผูบริหารของหนวยงานจะตองมีการบริหาร
ในหนวยงานดวยความเปนกลางและเปนธรรม 
 

ภาพ 2–21หลักการยอยคณุธรรม 

 
หลักความโปรงใส 
 ปจจัยที่สามารถนํามาใชอธิบายความโปรงไส  4 ดาน ของการศึกษานี้มีองคประกอบยอยอีก 
และไดกําหนดเครื่องชี้เพ่ือวัดความโปรงใส ดังน้ี 

ความโปรงใสดานโครงสรางของระบบงาน ไดแก 
1.ระบบของหนวยงานโปรงใส รู เห็นระบบงานทั้งหมดไดอยางชัดเจน 
2.มีระบบการตรวจสอบภายในหนวยงานที่เขมแข็ง 
3.มีการปรับปรุงหนวยงานตรวจสอบใหมใหเหมาะสมสถานการณอยูเสมอ 
4.ประชาชนเขามามีสวนรวมรับรูการทาํงานของหนวยงาน 
5.หนวยงานมรีะบบบริหารการเงินและพสัดุที่รดักุม 
6.มีบุคลากรใหมๆเขามาอยูในหนวยงานดวยระบบคณุธรรมและมคีวามสามารถสูงมาก
ขึ้น 

ความโปรงใสดานระบบการใหคณุ ไดแก 
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1.มีผลประโยชนใหแกบุคลากรที่ปฏิบัติงานเปนผลสําเร็จ 
2.มีผลประโยชนใหแกบุคลากรที่ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูง 
3.มีผลประโยชนใหแกบุคลากรที่ซื่อสัตย 
4.มีระบบรายไดหรือผลประโยชนเกื้อกูลรองรับมาตรฐานคาใชจายสงูขึ้น 

ความโปรงใสของระบบการใหโทษ ไดแก 
1.มีระบบที่มีประสิทธิภาพสูงสําหรับการฟองรองผูกระทําผดิ 
2.มีระบบที่มีประสิทธิภาพสูงสําหรับการตรวจสอบการทาํงานในหนวยงาน 
3.มีวิธีการที่ยตุิธรรมสําหรบัพิจารณาลงโทษผูทาํผดิ 
4.กระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว 
5.มีการลงโทษจริงจัง หนักเบาตามเหตุและพฤติการณของการกระทาํผิด 
6.หัวหนางานลงโทษผูทจุรติหรอืดอยประสิทธิภาพอยางจริงจัง 
7.มีการปองปรามผูสอทุจรติ หรือดอยประสิทธิภาพใหปรับปรุงตน 

ความโปรงใสดานการเปดเผยของระบบงาน ไดแก 
1.ประชาชนไดเขารับรูการทํางานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
2.ประชาชน ส่ือมวลชน และองคกรพัฒนาเอกชน ไดมีโอกาสควบคุมฝายบริหารโดยวิธี
การตางๆมากขึ้น 
3.มีการใชสมาคมวิชาชีพเขามารวมตรวจสอบหนวยงาน 

ภาพ 2–22 หลักการยอยความโปรงใส 

 
 
หลักการมีสวนรวม  
 

การมีสวนรวมของประชาชน (Public Participation)  หมายถึง การกระจายโอกาสใหประชาชนมีสวน
รวมทางการเมือง และการบริหาร เกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องตางๆ  รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรของ
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ชุมชนและของชาติ ซึ่งจะสงผลกระทบตอวิถีชีวิตและความเปนอยูของประชาชน โดยการใหขอมูล แสดง
ความคิดเห็น ใหคําแนะนําปรึกษา รวมวางแผน รวมปฏิบัติ รวมตลอดจนการควบคุมโดยตรงจาก 
ประชาชน 

ในการจัดทําตัวชี้วัดจึงไดรวบรวมนําแนวคิดของนักทฤษฎีหลายๆ คนมาประมวลรวมกันเปน
หลักการสําคญั ดังน้ี 

- หนวยงานมีการใหขอมลูขาวสารแกประชาชน 
- หนวยงานมีการรับฟงความคิดเห็นประชาชน 
- หนวยงานมีการใหมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ 
- หนวยงานมีการพัฒนาความสามารถในการมีสวนรวมของประชาชน 

 
ภาพ 2–23 หลักการยอยการมีสวนรวม 
 

 
 
หลักสํานึกรบัผิดชอบ 
 

ระบบหลักสํานึกรับผิดชอบ จะมีลักษณะสําคัญอยางนอย 6 ประการ ดังน้ี 
1. การที่มีวัตถุประสงคชัดเจนวาตองการบรรลุเปาหมายอะไร มีวิธีการหรือกลยุทธอยางไร

ใหบรรลุเปาหมาย และมีกําหนดเวลาบรรลุเปาหมาย (มี Clear Intention)  
2. การที่บุคลากรในองคกรมีความรูสึกรวมกันวาพวกตนเปนเจาของ และสํานึกวาทุกคน

ในองคกรตางมีสวนรวมเปนเจาของไปดวยกัน มิใชเปนองคกรของคนหนึ่งคนใด (มี 
Interlocking Ownership) 

3. ตองมีวิธีการทํางานหรือกลไกภายในองคการ เพ่ือชวยใหการทํางานบรรลุเปาที่วางไว 
ซึ่งวิธีการหรือกลไกดังกลาว ไดแก การประสาน / การใหเวลา / ส่ือสาร / การตัดสินใจ 
(Effective execution) 
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4. การที่ไมปลอยคนอูงาน เกี่ยงงาน ไมยอมปรับปรุงตัวแมจะใหโอกาสแลว จะตองไมลังเล
ที่จะจัดการกับคนเหลานี้ เพราะจะเปนอุปสรรคตอการทํางานในองคการ (Relentless 
Attack of Dysfunctional Habits) 

5. ตองวางแผนสํารองไวเพราะถาเกิดเหตุสุดวิสัยจะไดมีการแกไขสถานการณไดทัน 
(Responsive Recovery) 

6. ตองมีการนําวิธีการวัด / ประเมินผลลัพธแบบใหม และยกยองผูที่ทํางานไดตามเปา 
หรืออีกนัยหนึ่ง ไมนําระบบอุปถัมภมาใชในการประเมินผลงาน (มี Ruthless Measuring 
of Results) 

 
ภาพ 2–24 หลักการยอยสํานึกรบัผิดชอบ 

 
 

 
 
หลักความคุมคา   
 

การพิจารณาดัชนีที่วัดผลสําเร็จธุรกิจที่กลาวมาขางตนสามารถนํามาพัฒนาในเชิงมหภาคไดเชน
กัน จากกลยุทธและเปาหมายตามแผนพัฒนาฯฉบับที่ 8 และ 9 ซึ่งใชวิธีการบริหารจัดการที่ดีสามารถนํา
ไปสูผลสําเร็จหรือเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพจริงหรือไม หรือเกิดความคุมคาหรือไม 

ในหลักความคุมคาจะครอบคลุม 3 ประเด็นคือ การบรหิารจดัการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชน
สูงสุด การประหยัด  และความสามารถในการแขงขัน 

การบริหารจัดการใชทรัพยากรเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม จากทรัพยากรที่ประเทศมี
อยูอยางจํากัด จะนํามาใชในกิจกรรมตาง ๆ อยางไรจึงจะทําใหเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชนสวน
ใหญหรือเกิดผลประโยชนที่มากกวาตนทุนที่เสียไปในการนําทรัพยากรเหลานั้นมา 
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ดานการประหยัด คือ การทําใหมูลคาของการผลผลติหรอืผลประโยชนสูงกวาตนทุนในการผลิต  
หรือการทํากําไรใหเกิดประโยชนดังกลาว การประหยดัคอืดัชนีดานการเงินนั่นเอง   

ดัชนีทีใ่ชวัดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย  คือ ดัชนทีางดานเศรษฐกิจมหภาค การ
พัฒนาทางตลาดการเงิน ทรพัยากรมนษุย รัฐบาล โครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกจิการพัฒนา และวิจัยทาง
ดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยทีรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม  ความสามารถในการบรหิารและจัด
การของภาคเอกชน 

 
ภาพ 2-25 หลักการยอยความคุมคา 

 
 
หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 

จากการศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ของนักวิชาการหลายทาน 
พบวาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และศักยภาพของกลุมและองคกรทองถ่ินในการพัฒนาชุมชน โดยจะ
ใช ตัวชี้วัดหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซึ่งประกอบดวย  10 องคประกอบ  ดังน้ี 
        1) การจัดการอยางบูรณาการ 
        2) การติดตอส่ือสารในองคกร 
        3) บริหารปฏิบัติงานอยางคุมคา 
        4) สรางสรรคและสรางเสริม 
       5) มีการเชื่อมโยงในการทํางาน 
       6) มีการพัฒนาสามารถ 
       7) มีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
       8) มีระบบคัดเลือกและเลิกจางที่เปนธรรม 
       9) สรางความไววางใจในองคกร 
         10) มีความผูกพันองคกร 
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ภาพ 2 – 26 หลักการยอยการจดัการทรัพยากรมนุษย 
 

 
 

หลักการเปนองคกรแหงการเรียนรู 
 

องคกรแหงการเรียนรู เปนองคกรที่มีการเสริมสรางจัดหาและแลกเปลี่ยนความรู ตลอดจนนํา
ความรูใหม ที่มาจากภายนอกองคกรและภายในองคกร  จากในตัวบุคคลมาปรับปรุงพฤติกรรมการ
ทํางาน 
 ดังน้ัน องคกรจึงตองมีการเปลี่ยนแปลงในวิธีการทํางาน องคกรที่ประสบความสําเร็จนั้นเปน 
องคกรที่มีการเสริมสรางองคความรู มีการศึกษาวิจัย ถายทอดความรู มีการสอนงานและใชความรูกับ 
กิจกรรมของตน 
 องคกรแหงการเรียนรู เปนองคกรที่สมาชิกขององคกรเพิ่มพูนความสามารถของตนเองโดยการ
สรางผลผลิตที่พวกเขาตองการ  ซึ่งมีการปลูกฝงรูปแบบในการคิดที่ใหม และขยายเพิ่มขึ้น และไดมีการ
สรางความมุงม่ันรวมกัน และสมาชิกประชาชนมีการเรียนรูรวมกันอยางตอเนื่อง (Senge, 1999:3) 
 เหตุผลที่ตองมีการสรางองคกรแหงการเรียนรูก็คือ การที่สถานการณมีการเปลี่ยนแปลงไป ดังน้ัน 
ผูที่มีความยืดหยุน ปรับตัวไดและทํางานอยางมีประสิทธิภาพจะสามารถอยูรอดได นอกจากนี้องคกรตอง
มีการคนพบวิธีการสรางความมุงม่ันและเสริมสรางความสามารถของสมาชิกใหมีการเรียนรูในทุกระดับ 
(เพ่ิงอาง น : 4) การสรางองคกรแหงการเรียนรู จึงมีความเปนไปได เพราะทุกคนคือผูเรียน ไมมีใครสอน
เด็กทารกใหเรียน แตที่จริงเราไมตองสอนเด็กทารกในทุกๆ เรื่อง แตเด็กทารกจะเรียนรูดวยสัญชาติญาณ
จนไดพูดได วิ่งได  การเปนองคกรแหงการเรียนรูจึงมีความเปนไปได เพราะไมเพียงเปนธรรมชาติของเรา
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ที่จะเรียนรู พวกเราอยางนอยก็ครึ่งหน่ึงเคยอยูในทีมงาน ที่มีความไววางใจกันทํางานรวมกัน ชวยเหลือ
เกื้อกูลกัน และนํามาสูผลงานที่ดี นาพอใจทีมงานที่ดีเยี่ยมไมไดเริ่มจาก จุดที่ดีเยี่ยม แตพวกเขาเรียนรูที่
จะสรางผลงานที่ดีเยี่ยมไดอยางไร 
 การเรียนรูเปนหัวใจของสิ่งที่เรียกวามนุษยเราสามารถสรางตัวเราขึ้นมาได ซึ่งสามารถนํามา
ปรับใชกับตัวบุคคล องคกร ดังน้ันการเปนองคกรแหงการเรียนรูไมเพียงพอที่อยูจะรอดได แตการเรียนรู
ที่จะอยูรอดไดหรือการเรียนรูที่มีการปรับตัวเปนส่ิงสําคัญและจําเปน สําหรับองคกรแหงการเรียนรู “มี
การเรียนรูที่จะปรับตัว”  ซึ่งตองคูไปกับ “การสรางการเรียนรู “เปนการเรียนรูที่จะเสริมสรางความ
สามารถเพื่อการสรางสรรคส่ิงตางๆ อยางตอเนื่อง (Senge, 1999:4) 
 ในการจัดทําตัวชี้วัดดานองคกรแหงการเรียนรูน้ันไดนําแนวคิดของนักทฤษฎีหลายๆ คนมา
ประมวลรวมกันเปนหลักการสําคัญของการเปนองคกรแหงการเรียนรู ดังน้ี 
 1. การปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอม (Enabling environment) ที่ผูอยูหนวยงานตองเรียนรูจากภาย
นอก เพ่ือสามารถปรับตัวได โดยมีการดําเนินการดังน้ี 

- การเขารวมสัมมนา 
- การเขารวมกิจกรรมกับหนวยงานภายนอก 
- การมีโครงการรวมกันกับหนวยงานภายนอก 

2. การพัฒนาการเรียนรู (Learning development) เปนการเรียนรูรายบุคคล เปนทีมหรือเรียนรู
รวมกันและนําความรูที่ไดรับไปใชงานได 

- การเรียนรูรายบุคคล จะเปนการเขารวมการฝกอบรม และเนื้อหาในการฝกอบรม
ตรงกับงานที่ทํา 

- สวนการเรียนรูรวมกันเปนการใหความสําคัญกับบุคคลอื่นๆ ถือวาความเห็นขอทุก
คนมีคุณคา มีการยอมรับนับถือกันและกัน มีการสรางสมความรูในทุกระดับของ
การทํางาน 

- สวนการแลกเปลี่ยนความรูน้ัน จะถือวาทุกคนมีความกระตือรือรนในการเรียนรูจาก
กันและกัน กระตือรือรนที่จะสอนงานหรือใหความรูผูอื่นดวย 

3. การใชผลของการเรียนรู (Utilization of learning results)  เปนการนําผลที่ไดจากการสั่งสม 
ความรูทั้งจากภายในและภายนอกองคกรและจากตัวบุคคลนั้นๆ มาใชประโยชนคือ 

- ในการปรับปรุงการทํางาน 
- การมีความคิดใหม การสรางนวัตกรรม 
- การเผยแพรใหหนวยงานภายนอก 
- การบันทึกผลการดําเนินการเรียนรูและการสอนใหรู เพ่ือใชประโยชนตอไป 
- การใชความรูเพ่ือการวางแผนอนาคต 

4. การเสริมสรางความสามารถ (Capacity building) เปนการพยายามที่จะสรางความสามารถ
ของตนเอง และหนวยงานใหสามารถเรียนรูไดจริง โดยมีกิจกรรม ดังน้ี 
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- มีการพัฒนาทักษะ/ แรงจูงใจใหบุคลากร มีความรูความสามารถและเสริมสรางการ
เปนองคกรแหงการเรียนรู  และอยากเรียนรู โดยมีกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู 
การทํางาน มีส่ิงจูงใจ กระตุนใหสอนและเรียนรูรวมกัน 

- มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการสนับสนุนการเปนองคกรแหงการเรียนรู 
5.  การจัดการความรู เปนกระบวนการที่หนวยงานสรางความเขาใจและจัดการประสบการณของ

ตนเอง ทัศนะของการเรียนรูขององคกรสรางมาจากแนวคิดดานกระบวนการ ประมวลผลขอมูล องคกรจะ
เปนที่ซึ่งมีระบบประมวลขอมูล จัดหาขอมูลและแปลผล แจกจายหรือกระจายขอมลู และเกบ็ขอมลูไวภายใน
องคกร ดังน้ัน ในที่น้ีการจัดการความรูจึงครอบคลุมถึงประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้ 

- การมีบุคลากรที่ทําหนาที่ดูแลจัดการความรู หรือที่เรียกวา Chief learning officer  
- การสนับสนุนใหมีการปฎิสัมพันธกัน 
- การมีส่ิงอํานวยความสะดวกในการจัดการความรู 
- การประมวลผลการเรียนรูจากขอมูลสูองคความรู 
- การมีระบบรับรูขาวสารทั้งจากภายนอกและภายใน และมีชองทางในการแลก

เปลี่ยนขอมูลกัน 
- การรูจักใชขอมูล (Data literacy) 

6. การมีเครื่องมือและเทคโนโลยี (Tools and Technology)  การเปนองคกรแหงการเรียนรูไดตอง
มีปจจัยประกอบหลายประการที่สําคัญสําหรับการสรางองคกรแหงการเรียนรูคือ การมีเทคโนโลยีและ
อุปกรณประกอบในการชวยกระบวนการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพขึ้น กลาวคือตองมี 

- อุปกรณที่พรอม และเพียงพอ และทันสมัย 
- มีผูปฎิบัติงานที่มีความรูความสามารถในเรื่องการใชเทคโนโลยีและอุปกรณเหลา

น้ันอยางแพรหลาย และใชงานไดจริง 
7. มีการสรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรู (Learning culture) จะสรางขึ้นไดโดย 

- การเพิ่มความเชื่อมั่นของตนเองตอกระบวนการเรียนรู โดยทุกคนมีสวนใหความคิด
เห็น มีสวนรวม 

- มีภาวะผูนําในทุกระดับโดยมีการสรางกระบวนการผลักดันใหเกิดทัศนคติที่สอนกันได  
มีทัศนคติที่ดีตอการสอนและการเรียนรูจากผูอื่น  มีการชวยกันออกแบบและทดลอง
รวมกัน 

- มีการสื่อสารกันอยางเปดเผย โดยมีการแลกเปลี่ยนขอมูล ใชขอมูลรวมกัน แตละ
คนแสดงความคิดอยางเปดเผย 

- มีการทํางานเปนทีมในการสรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรู (Team learning) 
- มีการแสดงหาความชวยเหลือ ชวยสอนและเรียนรูจากผูรวมงาน 

หลักการทั้งหมดนี้ถูกนํามาจัดทําเปนตัวชี้วัดองคกรแหงการเรียนรูเพ่ือทดสอบในการศึกษาครั้ง
น้ี 
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ภาพ 2–27 หลักการยอยองคกรแหงการเรียนรู 

 
 
หลักการบริหารจัดการ 
 

การศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหลักการบริหารจัดการ ของนักวิชาการหลายทานที่กลาวมา
ขางตน พบการบริหารจัดการภาครัฐยุคใหม  หรือที่เรียกวาการบริหารจัดการภาครัฐยุคใหม (New 
Public Management)  พบวาประชาชนเปนปจจัยสําคัญ เปนหัวใจของการบริหารรัฐกิจแนวใหม เพราะ
ประชาชนมีฐานะของการเปนพลเมือง และการเปนหุนสวนในการดําเนินกิจกรรมเปนส่ิงสําคัญ เม่ือเปน
พลเมืองและหุนสวน การปรึกษาหารือ การเปดเผยขอมูล การมีสวนรวม การทํางานอยางโปรงใส การ
ทํางานที่มีหลักการ การยึดหลักนิติธรรม  และการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน จึงเปนส่ิงที่ 
หลีกเลี่ยงไมได  โดยมีหลักการบริหารจัดการที่สําคัญดังน้ี 
 
       1) มีการวางแผนการทํางานและทบทวนภารกิจ 
       2) สํารวจความสนใจ/ศึกษาความตองการของประชาชน 
       3) มีกลยุทธในการบริหาร 
       4) การบริหารแบบมีสวนรวม 
       5) ศึกษาวิจัยสถาบัน 
       6) คาดคะเนความเสี่ยงและบริหารความขัดแยง 

      7) การกระจายอํานาจบริหาร 
      8) บริการประชาชน-ไมใชกํากับ 

 



โครงการขยายผลเพื่อนําตัวชี้วัดการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีระดับองคกรไปสูการปฏิบัติ 2-94  

ภาพ 2 – 28หลักการยอยการบรหิารจัดการ 
 

 
 
 
หลักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

จากการศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการเรียนรู  ซึ่งทั้งหมดก็มีความเห็นตรงกันวา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีผล
กระทบในทางบวก ตอความสามารถในการบริหารจัดการและการเปนองคกรเรียนรู ชวยเสริมสราง
ความเขาใจเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเปนองคกรเรียนรู และ
เทคโนโลยีที่รวมทั้งระบบคอมพิวเตอร และระบบสื่อสารที่มีความเร็วสูง โดยนําขอมูล เสียง และวีดีทัศน
มาเชื่อมโยงกัน เพ่ือใหไดสารสนเทศตามที่ตองการ นอกจากนี้ยังจัดทําเปนระบบอิงความรูเพ่ือจัดเก็บ
ความรูเอาไวใน ระบบคอมพิวเตอรในรูปแบบที่ผูใชสามารถนําไปใชไดงายขึ้น เชน บันทึกอยูในแถบ
เสียง เชน การเสียงการประชุม การบรรยาย การสัมมนา บันทึกอยูในแฟมนําเสนอทางคอมพิวเตอร ซึ่ง
จะเกิดประโยชนสูงสุด 
 ซึ่งในงานวิจัยชิ้นนี้ จะจํากัดนิยามความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยให
ประกอบไปดวย 4 องคประกอบ  ดังน้ีคือ 
 1) การที่องคกรมีการจัดการชุดขอมูล 
 2) องคกรมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใชจริง 
 3) องคกรมีการพัฒนาระบบเครือขายสารสนเทศ 
 4) มีการสรางความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางภายในและระหวางองคกรอื่นๆดวยกัน 
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ภาพ 2 – 29 หลักการยอยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
 

 
 
 
เม่ือไดแนวคดิและหลักการที่อธิบายการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีไดแลวในสวนตอไปจะเปน

การแปลงแนวคิดเหลานี้สูดัชนีวัดตอไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



โครงการขยายผลเพื่อนําตัวชี้วัดการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีระดับองคกรไปสูการปฏิบัติ 

 

3-1 

 

 จากการทบทวนนิยามและความหมายของการบริหารจัดการที่ดีในบทที่2 ทั้งในสวนของแนวคิดที่
เกี่ยวของกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ

แนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการรัฐกิจแนวใหม นํามาสูการกําหนดกรอบความคิด 

การบริหารจัดการที่ดี และสังเคราะหองคประกอบหลักที่จําเปนเพื่อกําหนดตัวชี้วัด และแจกแจงไปสูองค

ประกอบยอยและแปลงไปสูคําถามที่ใชในการจัดเก็บขอมูล ซึ่งจะไดกลาวถึงในบทที่ 4 ตอไป  

 

3.1 กรอบแนวคิดการสรางตัวชี้วัดตามหลักการบรหิารจัดการที่ดี 

 ในสวนนี้ จะขอกลาวถึงการแปลงแนวคิดสูการทําดัชนีวัด โดยในการจัดทําจะตองมีการใหคํา

นิยาม คําสําคัญ ตางๆที่เกี่ยวของดังตอไปนี้  

 หลักการบริหารจัดการที่ดี หมายถึง หลักการบริหารงานที่มุงเนนหลักการ โดยมิใชหลักการที่

เปนรูปแบบทฤษฎีการบริหารงาน แตเปนหลักการทํางานซึ่งหากมีการนํามาใชเพ่ือการบริหารงาน 
แลวจะเกิดความเชื่อมั่นวาจะนํามาซึ่งผลลัพธที่ดีที่สุด (สถาบันพระปกเกลา 2545:1-7) ซึ่งกรอบ 
แนวคิดพื้นฐานของหลักการบริหารจัดการที่ดีที่ใชในการพัฒนาตัวชี้วัดมีทั้งส้ิน 10 หลักการ ซึ่งมีนิยาม

เชิงปฏิบัติการดังน้ี 

หลักนิติธรรม  หมายถึง การตรากฎหมายที่ถูกตองเปนธรรม การบังคับการใหเปนไปตาม

กฎหมาย การกําหนดกฎ กติกาและการปฏิบัติตาม กฎ กติกาที่ตกลงกันไวอยางเครงครัด โดยคํานึงถึง

สิทธิ เสรีภาพความยุติธรรมของสมาชิก 

 หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในความถูกตองดีงาม การสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนพัฒนา

ตนเองไปพรอมกัน เพ่ือใหคนไทยมีความซื่อสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจน

เปนนิสัยประจําชาติ 

หลักความโปรงใส หมายถึง ความโปรงใสพอเทียบไดวามีความหมายตรงกันขามหรือเกือบตรง

กันขามกับการทุจริตคอรรัปชั่น โดยที่การทุจริตคอรรัปชั่นใหความหมายในเชิงลบและมีความนา

สะพรึงกลัวแฝงอยูความโปรงใสเปนคําศัพทที่ไมแงมุมในเชิงบวกและใหความหมายในเชิงสงบสุข 

หลักความมีสวนรวม หมายถึง การกระจายโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองและการ

บริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องตางๆ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาต ิซึง่จะสงผล

กระทบตอวิถีชีวิตและความเปนอยูของประชาชน โดยการใหขอมูลแสดงความคิดเห็น ใหคําแนะนําปรึกษา 

รวมวางแผน รวมปฏิบัติ รวมตลอดจนการควบคุมโดยตรงจากประชาชน 

 บทที่ 3: การแปลงแนวคิดสูดัชนีช้ีวัด  
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3-2 

หลักความรับผิดชอบ  หมายถึง  การตระหนักในสิทธิหนาที่ความสํานึกในความรับผิดชอบตอ

สังคม การใสใจปญหาสาธารณะของบานเมือง และการกระตือรือรนในการแกปญหา ตลอดจนการ

เคารพในความคิดเห็นที่แตกตางและความกลาที่จะยอมรับผลดีและเสียจากการกระทําของตนเอง 

หลักความคุมคา  หมายถึง  การบริหารจัดการและใชทรัพยากรที่มีจํากัด เพ่ือใหเกิดประโยชน

สูงสุดแกสวนรวม โดยรณรงคใหคนไทยมีความประหยัด ใชของอยางคุมคา สรางสรรคสินคาและบริการ

ที่มีคุณภาพสามารถแขงขันไดในเวทีโลก และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณยั่งยืน โดยมุง

ประโยชนสูงสุดแกสวนรวมในการบริหารจัดการและการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด 

การบริหารจัดการ คือ กระบวนการของการตัดสินใจและกระบวนการที่มีการนําผลของการ 
ตัดสินใจไปปฏิบัติ 

 การบรหิารรฐักิจแนวใหม  คือ  
-  การมุงใหบริการแกประชาชนไมใชการกํากับ 
-  การสํารวจความสนใจ ความตองการของสาธารณชน 
-  การใหคุณคาแกประชาชนในฐานะของการเปนพลเมือง 
-  การคิดอยางมีกลยุทธแตปฏิบัติอยางเปนประชาธิปไตย 
-  การบริการมากกวากํากับ มีการสรางคานยิมรวม 
-  การคํานึงวาประชาชนเปนผูมีคุณคาไมใชแคผลผลิต 
-  การบรหิารมุงเนนผลสัมฤทธ์ิซึ่งใหความสาํคัญกับผลงาน 

 การบริการประชาชนใหเปนที่พึงพอใจ คอื 
- ศึกษาวิจัย ตดิตามผล เพ่ือการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
- มีการปรับปรงุขอมูลทีท่ันเหตุการณ 
- รายงานผลการทาํงาน เพ่ือใหผูบังคับบัญชาไดทราบ 
- การรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน เพ่ือสะทอนการทํางานของผูใหบริการ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  คือ กระบวนการที่สรางใหบุคลากรในองคการไดมีโอกาสเรียนรู

รวมกัน โดยการศึกษาอบรมปฏิบัติทดลองและการพัฒนาเปนการดําเนินการเพิ่มพูนความรู ศักยภาพ

ในการปฏิบัติงานตลอดจนปรับปรุงพฤติกรรม ใหมีความพรอมในการปฏิบัติหนาที่ในความรับผดิชอบให

เกิดประโยชนสูงสุดตอองคการซึ่งสงผลใหเกิดความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ของตนเองและความเจริญ

กาวหนาขององคการ 
องคกรแหงการเรียนรู เปนองคกรที่มีการเสริมสราง จัดหาและแลกเปลี่ยนความรู ตลอดจนนํา

ความรูใหม ที่มาจากภายนอกองคกรและภายในองคกร  จากในตัวบุคคลมาปรับปรุงพฤติกรรมการ

ทํางาน 
ดังน้ัน องคกรจึงตองมีการเปลี่ยนแปลงในวิธีการทํางาน องคกรที่ประสบความสําเร็จนั้นเปน 

องคกรที่มีการเสริมสรางองคความรู มีการศึกษาวิจัย ถายทอดความรู มีการสอนงานและใชความรูกับ 
กิจกรรมของตน 
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องคกรแหงการเรียนรู เปนองคกรที่สมาชิกขององคกรเพิ่มพูนความสามารถของตนเองโดยการ

สรางผลผลิตที่พวกเขาตองการ  ซึ่งมีการปลูกฝงรูปแบบในการคิดที่ใหม และขยายเพิ่มขึ้น และไดมีการ

สรางความมุงม่ันรวมกัน และสมาชิกประชาชนมีการเรียนรูรวมกันอยางตอเนื่อง ( Senge, 1999:3) 

 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คือ เครื่องมือที่มีความสําคัญในการมีสวนรวมในตลาด

โลก ในการสงเสริมการสํานึกรับผิดชอบ การปรับปรุงการใหบริการขั้นพื้นฐานและเสริมสรางโอกาสใน

การพัฒนาทองถ่ิน 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง 
-  การพัฒนาเครือขาย ซึ่งผูรับบริการจํานวนมากสามารถเขาถึงได 
-  มีการสรางความสัมพันธ เชื่อมโยงระหวางฝายตางๆ ที่ เกี่ยวของโดยผานเครือขาย 

สารสนเทศและการสื่อสาร 
- มีความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและเกิดมีระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 
- มีการนําเทคโนโลยีที่จําเปนตอการใชงานมาใชในองคกร และมีนโยบายและแผนงานอยาง

ชัดเจนในการสนับสนุน 

3.2 การกําหนดองคประกอบของดชันีชีว้ัดตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 

จากหลักการ 10 ประการขางตน สามารถกําหนดองคประกอบหลัก/องคประกอบยอย เพ่ือเปน

กรอบในการพัฒนาตัวชี้วัดและสรางคําถามในแบบสอบถาม ที่ใชเปนเครือ่งมอืในการเกบ็ขอมลูและทดสอบ
ตัวชี้วัดในพื้นที่ ดังน้ี 

1. หลักนิติธรรม  

หลักนิติธรรมมี 7 องคประกอบหลัก คือ 1) หลักการแบงแยกอํานาจ  2) หลักการคุมครองสิทธิ
และเสรีภาพ  3) หนวยงานมีหลักความผูกพันตอกฎหมายของเจาหนาที่  4) หนวยงานไดปฏิบัติหนาที่
ตามหลักความชอบดวยกฎหมายในทางเนื้อหา  5) ผูมีอํานาจตัดสินใจในหนวยงานมีความอิสระในการ
ปฏิบัติหนาที่  6) หนวยงานยึดหลัก “ไมมีความผิดและไมมีโทษโดยไมมีกฎหมาย”  และ 7) หนวยงานยึด
หลักการทํางานภายใตกฎ ระเบียบสูงสุด และมี 9 องคประกอบยอยดังน้ี 

 
ตาราง 3-1 องคประกอบหลักนิติธรรม 

องคประกอบหลัก องคประกอบยอย 

R1. หนวยงานมีการแบงแยกการใชอํานาจอยางชัดเจน R 101 การแบงแยกอํานาจหนาที่ 

R2. หนวยงานมีการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคลากรและประชาชน R 102 การคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 

R 301 ขั้นตอนกอนการใชกฎ ระเบียบ 
R 302 ขั้นตอนการใชกฎระเบียบ 

R3  หนวยงานมีความผูกพันตอกฎหมาย กฎระเบียบตางๆ 

R 303 ขั้นตอนภายหลังจากการใชกฎระเบียบ 
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องคประกอบหลัก องคประกอบยอย 

R4  กฎ ระเบียบของหนวยงานมีความถูกตองตามกฎหมาย R 401 ความถูกตองตามกฎหมายของกฎ
ระเบียบของหนวยงาน 

R5  ผูมีอํานาจตัดสินใจในหนวยงานมีความอิสระในการปฏิบัติหนาที่ R 501 มีความอิสระในการปฏิบัติหนาที่ 

R6  กฎหมายที่กําหนดโทษของหนวยงานเปนไปตามหลักกฎหมาย R 601 กฎหมายที่กําหนดโทษของหนวยงาน
เปนไปตามหลักกฎหมาย 

R7  กฎระเบียบของหนวยงานไมขัดแยงกับกฎหมายที่มีฐานะที่สูงกวา R701 กฎ, ระเบียบของหนวยงานไมขัดแยงกับ

กฎหมายที่มีฐานะที่สูงกวา 

 
2. หลักคุณธรรม  

หลักคุณธรรมมี 4 องคประกอบหลัก คือ 1) การปลอดจากการทุจริต  2) การปลอดจากการทําผิด
วินัย 3) การปลอดจากการทําผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยมและจรรยาบรรณ และ 4) ความเปนกลางของผูบริหาร และ
มีองคประกอบยอย 14 องคประกอบ ดังน้ี 

ตาราง 3-2 องคประกอบหลักคณุธรรม 

 
3. หลักความโปรงใส   

หลักความโปรงใสมี 4 องคประกอบหลัก คือ 1) ความโปรงใสดานโครงสรางของระบบงาน  
2) ความโปรงใสดานระบบการใหคุณ 3) ความโปรงใสของระบบการใหโทษ และ 4) ความโปรงใสดาน
การเปดเผยของระบบงาน โดยมีองคประกอบยอย 21 องคประกอบ ดังน้ี 

องคประกอบหลัก องคประกอบยอย 

E101 ปฏิบัติงานไมเปนไปตามกฎหมาย  
E102 ปฏิบัติงานต่ํากวาหรือนอยกวาที่กฎหมายกําหนด  

E103 ปฏิบัติงานเกินกวาที่กฎหมายกําหนด  

E1 หนวยงานปลอดคอรัปชั่น  

E104 ปฏิบัติงานตามเจตนารมณของกฎหมายแตใชวิธีท่ีผิดกฎหมาย 
E201 ดานการทํางานในหนาที่  

E202 ดานความสัมพันธสวนบุคคล  

E203 ดานพฤติกรรมสวนตัว  

E204 ดานการสนองตอบความตองการของประชาชน  

E2 หนวยงานปลอดจากการทําผิดวินัย  

E205 การลงโทษทางวินัย  

E301 ดานผลลัพธหรืออรรถประโยชน  

E302 ดานปฏิสัมพันธ  
E303 ดานการยึดคํามั่นสัญญา ธรรมเนียม ระเบียบ ศาสนา  

E3 หนวยงานปลอดจากการทําผิดมาตร    
      ฐานวิชาชพีนิยมและจรรยาบรรณ 

E304 การทํางานตามขั้นตอน   

E4 ความเปนกลางของผูบริหาร E401 ผูบริหารมีความเปนกลางในการบริหารองคกร 
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ตาราง 3-3 องคประกอบหลักความโปรงใส 
องคประกอบหลัก องคประกอบยอย 

T101 มีการใชระบบตรวจสอบภายใน 

T102 มีความสามารถมองเห็นระบบงานถวนทั่ว 

T103 มีการใหประชาชนเขามามีสวนรวม 
T104 มีการใชระบบคุณธรรมกับบุคลากร 

T105 มีการปรับปรุงกรรมการตรวจสอบใหเหมาะสมเสมอ 

T1 หนวยงานมีความโปรงใสดานโครงสราง 

T106 มีระบบบัญชีท่ีเขมแข็ง 

T201 มีคาตอบแทนงานสําเร็จ 
T202 มีคาตอบแทนงานมีประสิทธิภาพ 

T203 มีคาตอบแทนความซื่อสัตย 

T2 หนวยงานมีความโปรงใสดานการใหคุณ 

T204 มีมาตรฐานเงินเดือนสูงพอ 

T301 มีระบบตรวจสอบมีประสิทธิภาพ 
T302 มีวิธีลงโทษที่ยุติธรรม 

T303 มีการลงโทษจริงจัง ตามกฎ 

T304 มีระบบฟองรองที่มีประสิทธิภาพ 
T305 มีหัวหนางานที่ลงโทษลูกนองอยางจริงจัง 

T306 มีการปรามผูสอเคาทุจริต 

T3  หนวยงานมีความโปรงใสดานการใหโทษ 

T307 มีกระบวนยุติธรรมที่รวดเร็ว 

T401 ประชาชนไดรับรูการทํางานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
T402 ประชาชน สื่อ มีสวนรวมในการจัดซ้ือจัดจาง สัมปทาน 

T403 ประชาชน สื่อ องคกรพัฒนาเอกชน มีโอกาสควบคุม 
ฝายบริหาร 

T4 หนวยงานมีความโปรงใสดานการเปดเผยขอมูล 

T404 มีกลุมวิชาชีพภายนอกรวมตรวจสอบ 

   
4. หลักการมีสวนรวม 

หลักการมีสวนรวมประกอบดวย 4 องคประกอบหลัก คือ 1) การมีสวนรวมในระดับการใหขอมูล
ประชาชน 2) การมีสวนรวมในระดับรับฟงความคิดเห็นและปรึกษาหารือ 3) การมีสวนรวมในระดับ 
วางแผน/ตัดสินใจ และ  4) พัฒนาศักยภาพในการมีสวนรวม สรางความเขาใจใหกับสาธารณชน และมี

องคประกอบยอย 17 องคประกอบ ดังน้ี 
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ตาราง 3-4 องคประกอบหลักการมีสวนรวม 
องคประกอบหลัก องคประกอบยอย 

P101  การใหขอมูลแกบุคคลภายนอกหนวยงาน 

P102  ประเภทกลุมผูรับขอมูล 
P103  การใชสื่อในการใหขอมูล 

P104  ความถี่ในการใหขอมูล 

P1  หนวยงานมีการใหขอมูลขาวสารแกประชาชน 

P105  ชองทางการเขาถึงขอมูล 

P201 มีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนภายนอกหนวยงาน 

P202 กลุมบุคคลที่หนวยงานรับฟงความคิดเห็น 

P203 ความเต็มใจในการรับฟงความคิดเห็น 

P204 ความตั้งใจในการรับฟงความคิดเห็น 
P205 การเห็นคุณคาของการรับฟงความคิดเห็น 

P2  หนวยงานมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

P206 การทิ้งชวงการตัดสินใจหลังการรับฟงความคิดเห็นของ ประชาชน 

P301 การมีสวนรวมในการวางแผนตัดสินใจ 

P302 กระบวนการตัดสินใจ 

P303 มิติของเวลากับการตัดสินใจ 

P304 ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

P3 หนวยงานเปดโอกาสใหประชาชน 

P305 กระบวนการใชกรรมการในการตัดสินใจ 

P4 หนวยงานมีการพัฒนาความสามารถในการมีสวน
รวมของประชาชน 

P401 การพัฒนาความสามารถในการมีสวนรวมของประชาชน 

 

5. หลักสํานึกรบัผิดชอบ  

หลักสํานึกรับผิดชอบมี  6 องคประกอบหลัก  คือ   1) หนวยงานมีการสรางความเปน 
เจาของรวมกัน 2) หนวยงานมีเปาหมายที่ชัดเจน 3) หนวยงานมีการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ   
4) หนวยงานมีระบบติดตามประเมินผล  5) หนวยงานมีการจัดการกับผูไมมีผลงาน และ 6) หนวยงานมี
แผนสํารอง และมีองคประกอบยอย 15 องคประกอบ ดังน้ี 

ตาราง 3-5 องคประกอบหลักสํานึกรับผิดชอบ 
องคประกอบหลัก องคประกอบยอย 

A1 หนวยงานมีการสรางความเจาของรวมกัน  A101หนวยงานมีการทําขอตกลงสองฝาย 

A2 หนวยงานมีเปาหมายที่ชัดเจน  A201มีโยบายและแผนที่ชัดเจน 

A301การจัดสรรแบงปนทรัพยากร 
A302การยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

A303ความรวมมือและการทํางานเปนทีม 

A3 หนวยงานมีการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ  

A304การจัดการความขัดแยง 
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องคประกอบหลัก องคประกอบยอย 

A305การสื่อสารภายใน 

A306ความสนับสนุนภายใน 

A307การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

A308การยอมรับความสามารถ 
A309ความไววางใจ (หรือความศรัทธาเชื่อมั่น) 

 

A310ขวัญกําลังใจ 

A4 หนวยงานมีระบบติดตามประเมินผล  A401การประเมินผลงาน 

A5 หนวยงานมีการจัดการกับผูไมมีผลงาน  A501 มีการจัดการกับผูไมมีผลงาน 
A6 หนวยงานมีแผนสํารอง  A601การทําแผนสํารอง 

  

6.  หลักความคุมคา  

หลักความคุมคามี 3 องคประกอบหลัก คือ  1) การประหยัด  2) การใชทรัพยากรใหเกิด
ประโยชนสูงสุด และ 3) มีศักยภาพในการแขงขันโดยมี 12 องคประกอบยอย  ดังน้ี 

ตาราง 3-6 องคประกอบหลักความคุมคา 
องคประกอบหลัก องคประกอบยอย 

V101 การทํางานและผลตอบแทนบุคลากรเปนไปอยางเหมาะสม 
V102 ไมมีความขัดแยงเรื่องผลประโยชน 

V103 หนวยงานมีผลผลิตหรือบริการที่ไดมาตรฐาน 

V104 หนวยงานมีการตรวจสอบภายในและการจัดทํารายงานการเงิน 

V1หนวยงานมีการประหยัด 

V105 หนวยงานมีการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ 

V201 หนวยงานใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

V202 หนวยงานมีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

V2 หนวยงานมีการใชทรัพยากรใหเกิด   
     ประโยชนสูงสุด 

V203 หนวยงานมีการใหผลตอบแทนตามผลงาน 
V301หนวยงานมีนโยบาย แผน วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย 

V302 หนวยงานมีการเนนผลงานดานการบริการ 

V303 หนวยงานมีการประเมินผลการทํางาน 

V3 หนวยงานมีศักยภาพในการแขงขัน 

V304 ผูบริหารระดับสูงมีสภาวะผูนํา 

 

7.  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยมี 10 องคประกอบหลัก คือ  1) การจัดการอยางบูรณาการ 2) การ
ติดตอส่ือสาร 3) การบริหารใหเกิดการปฏิบัติงาน 4) การสรางสรรคและสรางเสริม 5) การเชื่อมโยง
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ในการทํางาน 6) การพัฒนาความสามารถ 7) การปรับปรุงอยางตอเนื่อง 8) การเจาหนาที่ 9) การ

สรางความไววางใจ และ 10) ความผูกพันหนวยงาน โดยมี 27 องคประกอบยอย  ดังน้ี 
 
ตาราง 3-7 องคประกอบหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

องคประกอบหลัก องคประกอบยอย 

H1 การจัดการอยางบูรณาการ H101 มีการนําแนวคิดที่ไดจากเจาหนาที่ภายในและบุคคลภายนอกมาบูรณาการ
รวมเขาในการทํางาน 
H201 เจาหนาที่มีสวนรวมในการทํากิจกรรมของหนวยงาน 

H202 โดยทั่วไปเจาหนาในหนวยงานยอมรับการพัฒนา 

H203 หนวยงานมีวัฒนธรรมแบบเปด 

H2 การติดตอสื่อสาร 

H204 เจาหนาที่ทุกคนเขาใจเปาหมายของหนวยงาน 

H3 บริหารใหเกิดการปฎิบัติงานอยางคุมคา H301 หนวยงานมีการประเมินผลการปฎิบัติงานและการใชทรัพยากรเพื่อให
เกิดความคุมคาสูงสุด 
H401 มีการจัดทํายุทธศาสตรในการทํางาน 

H402 มีการจัดสรรงบประมาณในดานการพัฒนาเจาหนาที่ 
H403 มีการใชบุคลากรมืออาชีพ 

H4 สรางสรรคและสรางเสริม 

H404 มีการใหเจาหนาที่สามารถไปทํางานภายนอกหนวยงานไดเพื่อเปนการ
เรียนรูงาน 
H501 มีการนําแนวความคิดใหมของเจาหนาที่มาใชประโยชนในการทํางาน H5 เชื่อมโยงในการทํางาน 
H502 มีกิจกรรมในการจัดการทรัพยากรณมนุษย 

H601 มีการปฐมนิเทศเจาหนาที่ใหม 

H602 มีการฝกอบรมสัมมนา 

H603 การพัฒนาทักษะใหทันสมัย 
H604 การพัฒนาวิชาชีพ 

H6 พัฒนาความสามารถ 

H605 มีการประเมินการพัฒนาเปนระยะ 

H7 การปรับปรุงอยางตอเนื่อง H701 หนวยงานมีนําความรูใหมๆมาปรับปรุงการทํางานอยางตอเนื่อง 

H801 มีระบบการคัดเลือกและจัดจางเจาหนาที่ท่ีเปนธรรม 
H802 มีการติดตามตรวจสอบใหเจาหนาที่ดําเนินตามเปาหมาย 

H803 มีระบบเลิกจางที่เปนธรรม 

H8 การคัดเลือกและเลิกจางที่เปนธรรม 

H804 มีการสัมภาษณเจาหนาที่ท่ีลาออกเพื่อปรับปรุงหนวยงาน 

H901 ผูบริหารไววางใจเจาหนาที่ 
H902 เจาหนาที่เชื่อถือในกลยุทธผูบริหาร 

H9 การสรางความไววางใจ 

H903 เจาหนาที่ไววางใจผูบริหาร 

H1001 เจาหนาที่มีความผูกพันธกัน H10 ความผูกพันธหนวยงาน 
H1002 เจาหนาที่มีความภักดีตอหนวยงาน 
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8.  องคกรแหงการเรียนรู  

องคกรแหงการเรียนรูมี 7 องคประกอบหลัก คือ  1) การมีการเรียนรูจากภายนอก 2) การ
พัฒนาการเรียนรูจากภายใน  3) การมีการนําองคความรูมาใชในการปฏิบัติงาน 4) การเสริมสราง

ความสามารถ 5) การจัดการความรู 6) การใชเครื่องมือและเทคโนโลยี และ 7) การสรางวัฒนธรรม

แหงการเรียนรู  และมี 30 องคประกอบยอย  ดังน้ี 

ตาราง 3-8 องคประกอบหลักองคกรแหงการเรียนรู 
องคประกอบหลัก องคประกอบยอย 

L101 แลกเปลี่ยนความรูกับหนวยงานภายนอก 

L102 เขารวมสมัมนาฝกอบรม 

L103 เนื้อหาตรงกับงานที่ทํา 

L1 มีการปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอม 

L104 รวมกิจกรรมกับภายนอก 
L201 เรียนรูในระดับบุคคล L2 พัฒนาการเรียนรูจากภายใน 

L202 เรียนรูในระดับความรวมมือ 

L301 ความรูท่ีไดรับจากการเรียนรูไดนํามาใชปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

L302 มีการสรางนวัตกรรมใหมๆ 
L303 มีการเผยแพรใหหนวยงานภายนอกทราบ 

L304 บันทึกผลการดําเนินการเรียนรู 

L305 มีการเรียนรูประสบการณความผิดพลาดในอดีตเพื่อปองกันไมให
เกิดในอนาคต 

L3 มีการนําองคความรูมาใชในการปฏิบัติงาน 

L306 มีมาตรการปองกันการเสียหายที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของการ
ทํางาน 
L401 มีการพัฒนาทักษะ 
L402 มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการเสริมสรางความสามารถ 

L4 การเสริมสรางความสามารถ 

L403 มีการเพิ่มแรงจูงใจ 

L501 มีเจาหนาที่ดูแลการจัดการความรู 

L502 มีการสนบัสนุนการจัดการความรูรวมกัน 
L503 มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดการความรู 

L504 มีการสรางวิสัยทัศนรวมในการเรียนรู 

L505 ประมวลผลการเรียนรูจากขอมูลสูองคความรู 

L506 มีระบบรับรูขาวสาร 
L507 มีฐานขอมูล 

L5 การจัดการความรู 

L508 เจาหนาที่ทุกคนรูจักใชฐานขอมูล 

L601 ในหนวยงานของทานมีการนําเครื่องมือและเทคโนโลยีมาใชเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการความรู 

L6 การใชเครื่องมือและเทคโนโลยี 

L602 เจาหนาที่สามารถใชเครื่องมือและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดการความรูได 
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องคประกอบหลัก องคประกอบยอย 

L701 มีความเชือ่มั่นตอกระบวนการเรียนรู 

L702 มีภาวะผูนาํทุกระดับ 

L703 สื่อสารกันอยางเปดเผย 

L704 ทํางานเปนทีมในการสรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรู 

L7 การสรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรู 

L705 มีการชวยเหลือ ชวยสอนและเรียนรูจากเพื่อนรวมงาน 

 
9.  การบริหารจัดการ  

การบริหารจัดการมี 8 องคประกอบหลัก คือ 1) มีแผนงานและการทบทวนภารกิจ  2) การ
สํารวจความตองการของประชาชน  3) การมีกลยุทธในการบริหาร  4) การบริหารแบบมีสวนรวม  
5) การศึกษาวิจัย  6) การคาดคะเนความเสี่ยง 7) การมีการกระจายอํานาจ  และ 8) การบริการ

ประชาชน มิใชการกํากับ  โดยมีองคประกอบยอย 17 องคประกอบ ดังน้ี 

ตาราง 3-9 องคประกอบหลักการบริหารจัดการ 

องคประกอบหลัก องคประกอบยอย 

M101 การวางแผนผังการทํางาน M1 มีแผนงานและการทบทวนภารกิจ 
M102 มีการทบทวนภารกิจการดําเนินงาน 

M2 สํารวจความตองการผูรับบริการ M201 มีเครื่องมือรับฟงความคิดเห็น 

M301 มีการปฏิบัติตามกลยุทธ 

M302 การประเมินผลงาน 

M3 มีกลยุทธในการบริหาร 

M303 รายงานผลการประเมิน 

M401 มีการทํางานเปนทีม M4 การบริหารแบบมีสวนรวม 

M402 ความเปนพหุภาคี 
M501 มีการศึกษาวิจัยองคกร M5 การศึกษาวิจัย 

M502 มีการนําผลการศึกษาไปใช 

M601 บริหารความขัดแยง M6 คาดคะเนความเสี่ยง 

M602 มีการบริหารจัดการความเสี่ยง 
M701 กระจายงบประมาณ 

M702 กระจายเจาหนาที่ 

M703 กระจายความรับผิดชอบ 

M7 มีการการกระจายอํานาจ 

M704 กระจายโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม 
M8 บริการประชาชน มิใชกํากับ M801 เจาหนาที่มีทัศนคติท่ีดีในการใหบริการ 
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10.  เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร 

เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมี 4 องคประกอบหลัก คือ 1) มีการจัดการชุดขอมูล  
2) การมีเครือขายสารสนเทศ  3) การมีการเชื่อมโยงเทคโนโลยี และ 4) การนําเทคโนโลยีไปใชจริง โดย

มีองคประกอบยอย 10 องคประกอบ ดังน้ี 

ตาราง 3-10 องคประกอบหลักเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร 
องคประกอบหลัก องคประกอบยอย 

I101 มีการจัดเก็บฐานขอมูล I1 มีการจัดการชุดขอมูล 

I102 มีการนําขอมูลไปใช 

I201 ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอรหรือSOFTWARE 
I202 ระบบอุปกรณเทคโนโลยีหรือHARDWARE 

I203 ผูใชงานหรือ PEOPLE WARE 

I2 มีเครือขายสารสนเทศ 

I204 การเขาถึงได 

I301 ระหวางฝายตางๆในหนวยงาน I3 มีการเชื่อมโยงเทคโนโลยี 
I302 ระหวางหนวยงานอื่นๆ 

I401 ใชในการบริหาร I4 มีการนําเทคโนโลยีไปใชจริง 

I402 มีการนําขอมูลไปใช 

 

3.3  กรอบแนวคิดการสรางตัวชี้วัดตามเปาหมายของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธี

การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

 
นอกเหนือจากการสรางตัวชี้วัดตามหลักการบริหารจัดการที่ดีแลว ในการจัดทําตัวชี้วัดตาม 

เปาหมายของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ซึ่ง

ใชเปนอีกหลักการหนึ่งในการสรางตัวชี้วัดนี้  ในพระราชกฤษฎีกาฯ ดังกลาวไดกําหนดเปาหมายของการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดีไวในมาตรา 6 ดังน้ี 
 มาตรา 6  การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ไดแก การบริหารราชการเพื่อบรรลุเปาหมายดังตอ

ไปนี้ 
1. เกิดประโยชนสุขของประชาชน 
2. เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ 
3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
4. ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 
5. มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ 
6. ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ 
7. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ 
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ในประเด็นสําคัญที่เปนเปาหมายนั้นเปนเรื่องของการบริหารงานกลาวถึงเรื่องสําคัญคือ 
 
การบริหารราชการที่ใหเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชนหมายถึง การปฏิบัติราชการที่มี

เปาหมายเพื่อใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของประชาชน ความสงบและปลอดภัยของสังคม

สวนรวมตลอดจนประโยชนสูงสุดของประเทศ  
การบริหารราชการแบบมุงผลสัมฤทธ์ิวาหมายถึง การบริหารงานมุงเนนผลลัพธที่เกิดขึ้นจาก

การปฏิบัติงานที่สอดคลองเปนไปในแนวเดียวกับภารกิจและวัตถุประสงคที่กําหนดขึ้นไวสําหรับงานนั้นๆ 

โดยผลลัพธที่เกิดขึ้นมีความคุมคากับการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถกําหนดตัวชี้วัด

ผลการทํางานไดอยางชัดเจน ซึ่งจะแสดงผลถึงความสามารถในการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพและ

เปนประโยชนตรงตอความตองการของประชาชน 
การบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ โดยเปนการ 

กําหนดวิธีการทํางานของสวนราชการใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและวัดความคุมคาในแตละ

ภาระกิจ โดยใหสวนราชการตองยึดหลัก ความโปรงใส ความคุมคา ความชัดเจนในการปฏิบัติราชการ 

การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เปนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ โดยในการทํางานใหจัดใหมี

การกระจายอํานาจการตัดสินใจเพื่อความรวดเร็วและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ โดยในการอนุญาต  
การอนุมัติ  การปฏิบัติราชการ การดําเนินการอื่นใดของผูดํารงตําแหนงใดใหแกผูดํารงตําแหนงที่มีหนา
ที่รับผิดชอบในการดําเนินการในเรื่องนั้นโดยตรง  ทั้งน้ีเพ่ือใหสะดวก และมีความรวดเร็วในการบริการ 

วิธีการดําเนินการคือตองมีหลักเกณฑควบคุม ติดตาม และกํากับดูแลการใชอํานาจ มีการ

กําหนดความรับผิดชอบของผูรับมอบอํานาจและผูมอบอํานาจใหชัดเจน ไมสรางขั้นตอนหรือกลั่นกรอง

งานที่ไมจําเปน ในกรณีที่สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมไดใหใชไดตามความ 
เหมาะสม เพ่ือลดขั้นตอนตางๆลง ถือวางานที่ออกมานาจะเปนไปสรางความพึงพอใจใหเกิดขึ้น เพราะ

ตอไปนี้ประชาชนไมตองรอนานและติดตอหลายฝาย หลายคนดังแตกอน 
 ดังน้ันพระราชกฤษฎีกานี้ใหความสําคัญกับเรื่องของ การบริการกิจการบานเมืองที่ดี หรือ 
ธรรมาภิบาล รวมกับการบริหารรัฐกิจแนวใหม ที่มุงใหประชาชนเปนปจจัยสําคัญ เปนหัวใจของการ

บริหารรัฐกิจแนวใหมน้ี เพราะประชาชนมีฐานะของการเปนพลเมือง และการเปนหุนสวนในการดําเนิน

กิจกรรมเปนส่ิงสําคัญ การใหบริการกับประชาชนจึงตองเปนไปเพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจ และมี

ความสุขเปนสําคัญ  นอกจากนี้ยังใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบราชการสอดคลองกับกระแส 
โลกาภิวัตน ที่ยกกิจกรรมของสังคมออกจากการมีความรูอยูแคทองถ่ินเทานั้นแตนําไปสูเครือขายที่ 
เกี่ยวของ สูสถานการณ และโลกภายนอก (Hines, 2000: 7) ระบบขอมูลที่ทันสมัย และเทคโนโลยีการ

ติดตอส่ือสารไดเขามามีผลตอวัฒนธรรมของมนุษย มีการเปลี่ยนแปลงจากวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม เปน

การยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการเรียนรูจากภายนอกและภายในองคกร ชุมชนและ

ประเทศมากขึ้น จนเปนการจัดการความรูและทําองคกรของตนใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 
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 ดังน้ัน การจัดทําตัวชี้วัดจึงไดแบงกลุมตามมาตรา 6 น้ี โดยในแตละกลุมจะมีการแบงประเภท

ตัวชี้วัดออกเปน 10 ขอ คือ 1.หลักนิติธรรม (Rule of  law) 2.การมีสวนรวม (Participation)  3.คุณธรรม 

(Ethic) 4.สํ านึ ก รับ ผิ ด ชอบ  (Accountability) 5.ความคุ ม ค า  (Value for money) 6.ความ โป ร ง ใส 

(Transparency) 7.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human resource development)  8. องคกรแหงการเรียนรู 
(Learning Organization)  9.การบริหารจัดการ (Management) 10.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(Information communication and technology) 
  
 ในกลุมหน่ึงๆประกอบดวยหลักการบริหารจัดการที่ดีบางหลักการและในหลักการทีป่ระกอบเปน

กลุมน้ีอาจประกอบไปดวยองคประกอบยอย บางองคประกอบ ทั้งน้ีขึ้นอยูกับรายละเอียดตามพระราช

กฤษฎีกาฯ ขั้นตอนตอมาคือการจัดกลุมตัวชี้วัดในรายละเอียดแตละตัวมาจัดลงในตารางเพื่อแสดงให

เห็นถึงความสัมพันธของตัวชี้วัด หลักการบริหารจัดการที่ดี และเปาหมายของการบริหารกิจการ 
บานเมืองที่ดี ที่สอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาฯ  
 
3.4 การกําหนดองคประกอบของดัชนีชี้วัดตามเปาหมายของพระราชกฤษฎีกาฯ       

ในสวนนี้ จะเปนการนําเปาหมายของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร 
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ซึ่งมีอยู7สวนมาแยกแยะและวิเคราะหวาตรงกันกับหลักการบริหาร 
จัดการที่ดีทั้ง10หลักการในสวนใดบาง โดยแสดงใหเห็นเปนตารางดังที่เห็นนี้  

 
สวนที่ 1. การบริหารราชการเพื่อใหเกดิหลักประโยชนสุขของประชาชน 

ตาราง 3-11 ตวัชี้วดัการบริหารราชการเพื่อใหเกิดหลักประโยชนสุขของประชาชน 
หลักตามตัวชี้วัด มาตราตาม พรฎ. ประเด็นหลักในมาตรา 

มาตรา 8 (2) การปฏิบัติภารกิจของสวนราชการตองสามารถตรวจสอบได 
นิติธรรม 

(Rule of  law) มาตรา 8 (3) 
กรณีท่ีภารกิจมีผลกระทบตอประชาชน ตองรับฟงความคิดเห็นของ 
ประชาชนหรือชี้แจงประชาชน 

การมีสวนรวม 

(Participation) 
มาตรา 8 (3) 

กรณีท่ีภารกิจมีผลกระทบตอประชาชน ตองรับฟงความคิดเห็นของ 
ประชาชนหรือชี้แจงประชาชน 

คุณธรรม 
(Ethic) 

มาตรา 7 
การบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 

มาตรา 8 (2) การปฏิบัติภารกิจของสวนราชการตองสามารถตรวจสอบได 
ความโปรงใส  

(Transparency) มาตรา 8 (3) 
กรณีท่ีภารกิจมีผลกระทบตอประชาชน ตองรับฟงความคิดเห็นของ 
ประชาชนหรือชี้แจงประชาชน 

มาตรา 7 การบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 

มาตรา8(2) การปฏิบัติราชการสามารถตรวจสอบได ความคุมคา 
(Value for money) 

มาตรา8(3) 
กรณีท่ีภารกิจมีผลกระทบตอประชาชนตองรับฟงความคิดเห็นของ 
ประชาชน 
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สวนที่  2. การบริหารงานเพื่อใหเกดิผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
ตาราง 3-12 ตวัชี้วดัการบริหารงานเพื่อใหเกดิผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
หลักตามตัวชี้วัด มาตราตาม พรฎ. ประเด็นหลักในมาตรา 

นิติธรรม 
(Rule of  law) 

มาตรา 9 (4) การปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบตอประชาชน ใหเปนหนาที่สวนราชการ 

มาตรา 9 (2) การปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบตอประชาชน ใหเปนหนาที่สวนราชการ 

-การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ มาตรา 9 
-การกําหนดเปาหมาย ผลสําฤทธิ์และตัวชี้วัด 

มาตรา 9 การติดตามและประเมินผล 

มาตรา 9  (4) การแกไข หรือบรรเทาผลกระทบ 

มาตรา 11 การพัฒนาใหเปนองคการแหงการเรียนรู 

สํานึกรับผิดชอบ 
(Accountability)  

มาตรา 12 การจัดทําความตกลงการปฏิบัติราชการ 

มาตรา9(1) สวนราชการตองมีแผนปฏิบัติงานไวลวงหนากอนดําเนินการ 

มาตรา9(2) แผนปฏิบัติงานตองแสดงขั้นตอนระยะเวลา และงบประมาณ 

มาตรา9(3) มีระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน 

มาตรา9(4) สํารวจความเห็นและเปดคํารองทุกข 

มาตรา11(3) สงเสริมและสรางวิสัยทัศน 

มาตรา13 กําหนดใหมีแผนบริหารราชการแผนดิน 

ความคุมคา 
(Value for money) 

มาตรา16 จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
การพัฒนาทรัพยากร

มนุษย (Human resource 
development)   

มาตรา 11 สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปนองค
การแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ     

องคกรแหงการเรียนรู 

(Learning organization)   
มาตรา 11 สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปนองค

การแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ     

 
สวนที่ 3. การบริหารงานอยางมปีระสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 

ตาราง 3-13 ตวัชี้วดัการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา 
หลักตามตัวชี้วัด มาตราตาม พรฎ. ประเด็นหลักในมาตรา 

มาตรา 24 วรรค 1 การปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบตอประชาชน ใหเปนหนาที่สวนราชการที่
จะตองดําเนินการแกไข 

มาตรา 24 วรรค 3 การไมพิจารณาใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนด มีหนาที่รับผิดตอความ
เสียหาย 

มาตรา 25 การพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาจะตองพิจารณาโดยเร็ว 

นิติธรรม 
(Rule of  law) 

มาตรา 26 การสั่งราชการใหกระทําเปนลายลักษณอักษร เวนแตมีความจําเปนไมอาจ
สั่งเปนลายลักษณอักษรในขณะนั้น 

การมีสวนรวม 

(Participation) 
มาตรา 20 เพื่อใหการปฏิบัติราชการภายในสวนราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพให

สวนราชการกําหนดเปาหมาย แผนการทํางาน ระยะเวลาแลวเสร็จของงาน

่
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หลักตามตัวชี้วัด มาตราตาม พรฎ. ประเด็นหลักในมาตรา 
หรือโครงการ และงบประมาณที่จะตองใชในแตละงานหรือโครงการ และ
ตองเผยแพรใหขาราชการและประชาชนทราบทั่วกันดวย 

คุณธรรม 
(Ethic) 

มาตรา 23 ในการจัดซ้ือหรือจัดจาง ใหสวนราชการดําเนินการโดยเปดเผยและเที่ยง
ธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน 

คุณภาพ วัตถุประสงคท่ีจะใช ราคา ประโยชนระยะยาวของสวนราชการที่จะ
ไดรับประกอบกัน 

มาตรา 20 การกําหนดเปาหมายและแผนการทํางาน 
สํานึกรับผิดชอบ  
(Accountability) มาตรา 26 การปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบตอประชาชน ใหเปนหนาที่สวนราชการที่

จะตองดําเนินการแกไข 
มาตรา20 ประกาศกําหนดเปาหมายและแผนการทํางาน 

มาตรา21 สวนราชการจัดทําบัญชีตนทุนพิจารณาความคุมคา ความคุมคา 
(Value for money) มาตรา22 สศช.ตรวจสอบความคุมคาของการปฏิบัติภารกิจแหงรัฐเพื่อรายงาน ครม. 

เพื่อประเมินวาภารกิจควรทําตอหรือเลิก 

 
สวนที่  4.  การลดขั้นตอนการปฏิบตังิาน 

ตาราง 3-14 ตวัชี้วดัการลดขั้นตอนการปฏิบตังิาน 
หลักตามตัวชี้วัด มาตราตาม พรฎ. ประเด็นหลักในมาตรา 

มาตรา 27 
การกระจายอํานาจตัดสินใจ และการกระจายอํานาจตองไมสรางขั้นตอน
หรือการกลั่นกรองที่ไมจําเปนในการปฏิบัติราชการและการลดขั้นตอนโดย

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคม 

มาตรา 27 วรรค 3 
ใหสวนราชการเผยแพรใหประชาชนทราบการกระจายอํานาจในการตัดสิน

ใจหรือไดมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคม 

นิติธรรม 
(Rule of  law) 

มาตรา 29 
การใหหนวยราชการจัดทําแผนภูมิและขั้นตอนและระยะเวลาเปดเผยไว ณ 
ท่ีทําการของสวนราชการ 

มาตรา 29 

ในการปฏิบัติงานที่ เกี่ยวของกับการบริการประชาชนหรือการติดตอ

ประสานงานระหวางสวนราชการดวยกัน ใหสวนราชการแตละแหงจัดทํา
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินการรวมทั้งรายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของในแต
ละขั้นตอนเปดเผยไว ณ ท่ีทําการของสวนราชการและในระบบเครือขายสาร
สนเทศของสวนราชการ  เพื่อใหประชาชนหรือผูท่ีเกี่ยวของเขาตรวจดูได 

มาตรา 30 

 ในกระทรวงหนึ่ง ใหเปนหนาที่ของปลัดกระทรวงที่จะตองจัดใหสวนราชการ
ภายในกระทรวงที่รับผิดขอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการประชาชนรวม

กันจัดตั้งศูนยบริการรวม เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนในการที่จะ
ตองปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎอื่นใด ท่ีเปนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ
ในกระทรวงเดียวกัน โดยติดตอเจาหนาที่ ณ ศูนยบริหารรวมเพียงแหงเดียว 

การบริหารจัดการ 

(Management) 

มาตรา 30 

ในกระทรวงหนึ่ง ใหเปนหนาที่ของปลัดกระทรวงที่จะตองจัดใหสวนราชการ
ภายในกระทรวงที่รับผิดขอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการประชาชนรวม

กันจัดตั้งศูนยบริการรวม เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนในการที่จะ
ตองปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎอื่นใด ท่ีเปนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ
ในกระทรวงเดียวกัน โดยติดตอเจาหนาที่ ณ ศูนยบริหารรวมเพียงแหงเดียว 



โครงการขยายผลเพื่อนําตัวชี้วัดการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีระดับองคกรไปสูการปฏิบัติ 

 

3-16 

หลักตามตัวชี้วัด มาตราตาม พรฎ. ประเด็นหลักในมาตรา 
มาตรา 31 การใหบริการของศูนยบริการรวม 

มาตรา 32 ศูนยบริการรวมของจังหวัด 

มาตรา31 ว1 

ในศูนยบริการรวมตามมาตรา 30 ใหจัดใหมีเจาหนาที่รับเรื่องราวตาง ๆ 
และดําเนินการสงตอใหเจาหนาที่ของสวนราชการที่เกี่ยวของเพื่อดําเนิน

การตอไป โดยใหมีขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ของทุกสวน
ราชการในกระทรวง รวมทั้งแบบคําขอตาง ๆ ไวใหพรอมที่จะบริการประชา

ชนได ณ ศูนยบริการรวม  

มาตรา31 ว2 

ใหเปนหนาที่สวนราชการที่เกี่ยวของที่จะตองจัดพิมพรายละเอียดของ

เอกสารหลักฐานที่ประชาชนจะตองจัดหามาในการขออนุมัติหรือขออนุญาต

ในแตละเรื่องมอบใดแกเจาหนาที่ของศูนยบริการรวม และใหเปนหนาที่ของ
เจาหนาที่ศูนยบริการรวมที่จะตองแจงใหประชาชนที่มาติดตอไดทราบใน

ครั้งแรกที่มาติดตอ และตรวจสอบวาเอกสารหลักฐานที่จะเปนดังกลาวนั้น 
ประชาชนไดย่ืนมาควบถวนหรือไม พรอมทั้งแจงใหทราบถึงระยะเวลาที่จะ
ตองใชดําเนินการในเรื่องนั้น 

มาตรา 27 

เพื่อใหการปฏิบัติราชการภายในสวนราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพให

สวนราชการกําหนดเปาหมาย แผนการทํางาน ระยะเวลาแลวเสร็จของงาน

หรือโครงการ และงบประมาณที่จะตองใชในแตละงานหรือโครงการ และ
ตองเผยแพรใหขาราชการและประชาชนทราบทั่วกันดวย 

การมีสวนรวม 

(Participation) 

มาตรา 29 
เมื่อสวนราชการใดไดมีการกระจายอํานาจการตัดสิใจหรือไดมีการใชเทคโน

โนยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมแลว  ใหสวนราชการนั้นเผยแพรใหประชา
ชนทราบเปนการทั่วไป 

สํานึกรับผิดชอบ 

(Accountability) 
มาตรา 27 

การกระจายอํานาจตัดสินใจ และการกระจายอํานาจตองไมสรางขั้นตอน
หรือการกลั่นกรองที่ไมจําเปนในการปฏิบัติราชการและการลดขั้นตอนโดย

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคม 
มาตรา27(1) หนวยงานมีการกระจายอํานาจสั่งการ 

มาตรา27(2) 
สวนราชการตองจัดใหมีหลักเกณฑการควบคุม ติดตามกํากับดูแลเพื่อลดขั้น
ตอน เพิ่มประสิทธิภาพ 

ความคุมคา 
(Value for money) 

มาตรา27(3) 
สวนราชการตองพัฒนาและนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปฏิบัติราช

การเพื่อลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

Information 
communication 

technology 

มาตรา 27 

การกระจายอํานาจตัดสินใจ และการกระจายอํานาจตองไมสรางขั้นตอน

หรือการกลั่นกรองที่ไมจําเปนในการปฏิบัติราชการและการลดขั้นตอนโดย

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคม 
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สวนที่  5.  การปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ 
ตาราง 3-15 ตัวชี้วัดการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ 
หลักตามตัวชี้วัด มาตราตาม พรฎ. ประเด็นหลักในมาตรา 

มาตรา 35 หนาที่ในการตรวจสอบทบทวนกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับและประกาศ เพื่อให

ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาวการณ โดยนําความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของ
ประชาชนประกอบการพิจารณาดวย 

นิติธรรม 
(Rule of  law) 

 
มาตรา 36 ใหอํานาจสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในการเสนอความเห็นที่เกี่ยวของกับ

กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศที่ไมสอดคลองหรือไมเหมาะสมกับ

สถานการณ 
ความคุมคา 

(Value for money) 
มาตรา33(3)(4) สวนราชการตองทบทวนภารกิจ ความคุมคาขอภารกิจ เพื่อปรับปรุงอํานาจหนาที่

โครงสรางอัตรากําลัง 

การบริหารจัดการ 
(Management) 

มาตรา 33 ใหสวนราชการจัดใหมีการทบทวนภารกิจของตนวาภารกิจใดมีความจําเปนหรือ

สมควรที่จะไดดําเนินการตอไปหรือไม โดยคํานึงถึงแผนการบริหารราชการแผน
ดิน นโยบายของคณะรัฐมนตรี กําลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุมคาของ

ภารกิจและสถานการณอ่ืนประกอบกัน 

 
สวนที่ 6. การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน 

ตาราง 3-16 ตวัชี้วดัการอาํนวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน 
หลักตามตัวชี้วัด มาตราตาม พรฎ. ประเด็นหลักในมาตรา 

มาตรา 37 
การประกาศใหประชาชนทราบกรณีท่ีการปฏิบัติราชการเกี่ยวของกับการ

บริการประชาชน หรือติดตอประสานงานระหวางสวนราชการดวยกัน โดย
กําหนดระยะเวลาเสร็จของการปฏิบัติงานไว 

มาตรา 37 วรรค 2 
กําหนดหนาที่ของผูบังคับบัญชาจะตองตรวจสอบใหขาราชการปฏิบัติงานให

แลวเสร็จตามกําหนด 
การตอบคําถามทําเปนหนังสือตอบประชาชนภายใน 15 วัน 

มาตรา 38 การจัดใหมีระบบเครือขายสารสนเทศจากสวนราชการเพื่ออํานวยความ

สะดวกแกประชาชน 

มาตรา 41 
กรณีท่ีสวนราชการไดรับคํารองเรียนเสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธี
ปฏิบัติราชการ มีหนาที่จะตองพิจารณาดําเนินการใหลุลวงไป 

มาตรา42วรรคแรก 
การตรวจสอบวาดวยกฎระเบียบ ขอบังคับหรือประกาศเปนอุปสรรค หรือ
กอใหเกิดความยุงยาก ซํ้าซอน หรือลาชาตอการปฏิบัติหนาที่ของสวนราช
การอื่นหรือไม 

มาตรา42วรรค2 

และวรรค 3 

การรองเรียนหรือขอเสนอแนะจากขาราชการหรือสวนราชการอื่นๆ เกี่ยว
กับกฎระเบียบ ขอบังคับหรือประกาศหรืออาจรองเรียนผาน ก.พ.ร. 

มาตรา43 หลักการเปดเผยขอมูลขาวสาร 

นิติธรรม 
(Rule of  law) 

มาตรา44 การกําหนดหนาที่ในการเปดเผยขอมูลขาวสารราชการ 
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หลักตามตัวชี้วัด มาตราตาม พรฎ. ประเด็นหลักในมาตรา 
ในกรณีท่ีสวนราชการไดรับคํารองเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยว
กับวิธีปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุงยาก หรือปญหาอื่นใดจากบุคคลใด  
โดยมีขอมูลและสาระตามสมควร ใหเปนหนาที่ของสวนราชการนั้นที่จะตอง
พิจารณาดําเนินการใหลุลวงไป และในกรณีท่ีมีท่ีอยูของบุคคลนั้น ใหแจงให
บุคคลนั้นทราบผลการดําเนินการดวย  ท้ังนี้ อาจแจงใหทราบผานทางระบบ
เครือขายสารสนเทศของสวนราชการดวยก็ได 

มาตรา 41 

ในกรณีการแจงผานทางระบบเครือขายสารสนเทศ มิใหเปดเผยชื่อหรือที่อยู
ของผูรองเรียนเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็น 

การมีสวนรวม 
(Participation) 

มาตรา 44 

สวนราชการตองจัดใหมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจายแตละ

ป รายการเกี่ยวกับการจัดซ้ือหรือจัดจางที่จะดําเนินการในปงบประมาณนั้น 

และสัญญาใด ๆ ท่ีไดมีการอนุมัติใหจัดซ้ือหรือจัดจางแลว ใหประชาชน
สามารถขอดูหรือตรวจสอบได ณ สถานท่ีทําการของสวนราชการ และระบบ
เครือขายสารสนเทศของสวนราชการ  ท้ังนี้ การเปดเผยขอมูลดังกลาวตองไม
กอใหเกิดความไดเปรียบหรือเสียเปรียบหรือความเสียหายแกบุคคลใดใน

การจัดซ้ือหรือจัดจาง 
มาตรา43 หลักการเปดเผยขอมูลขาวสาร ความโปรงใส 

(Transparency) มาตรา44 การกําหนดหนาที่ในการเปดเผยขอมูลขาวสารราชการ 

การบริหารจัดการ 

(Management) 
มาตรา 38 

เมื่อสวนราชการใดไดรับการติดตอสอบถามเปนหนังสือจากประชาชนหรือ

จากสวนาชการดวยกันเกี่ยวกับงานทิ่อยูในอํานาจหนาที่ของสวนราชการ

นั้น ใหเปนหนาที่ของสวนราชการนั้นที่จะตองตอบคําถามหรือแจงการ
ดําเนินการใหทราบภายในสิบหาวันหรือภายในกําหนดเวลาที่กําหนดไว

ตามมาตรา 37 
ใหสวนราชการจัดใหมีระบบเครือขายสารสนเทศของสวนราชการเพื่อ

อํานวยความสะดวกใหแกประชาชนที่จะสามารถติดตอสอบถามหรือขอขอ

มูลหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของสวนราชการ มาตรา 39 
ระบบเครือขายสารสนเทศตามวรรคหนึ่ง ตองจัดทําในระบบเดียวกับที่
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดใหมีขึ้นตามมาตรา 40 
ในกรณีท่ีสวนราชการไดรับคํารองเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยว
กับวิธีปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุงยาก หรือปญหาอื่นใดจากบุคคลใด  
โดยมีขอมูลและสาระตามสมควร ใหเปนหนาที่ของสวนราชการนั้นที่จะตอง
พิจารณาดําเนินการใหลุลวงไป และในกรณีท่ีมีท่ีอยูของบุคคลนั้น ใหแจงให
บุคคลนั้นทราบผลการดําเนินการดวย  ท้ังนี้ อาจแจงใหทราบผานทางระบบ
เครือขายสารสนเทศของสวนราชการดวยก็ได 

เทคโนโลยีขอมูลขาวสาร

สารสนเทศ 
(Information 

communication and 
technology ) 

มาตรา 41 

ในกรณีการแจงผานทางระบบเครือขายสารสนเทศ มิใหเปดเผยชื่อหรือที่อยู
ของผูรองเรียนเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็น 
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สวนที่  7.  การประเมินผลการปฏิบัตริาชการ 
ตาราง 3-17 ตวัชี้วดัการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ 

หลักตามตัวชี้วัด 
มาตราตาม 

พรฎ. 
ประเด็นหลักในมาตรา 

มาตรา 45-47 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ สํานึกรับผิดชอบ 
(Accountability) มาตรา 48-49 การจัดสรรเงินรางวัลใหกับสวนราชการและขาราชการ 

มาตรา45 
สวนราชการตองจัดใหมีการประเมินผลโดยคณะผูประเมินอิสระเกี่ยวกับผล

สัมฤทธิ์ภารกิจคุณภาพบริการ  ความพึงพอใจและความคุมคา 

มาตรา46 
สวนราชการมีการประเมินผลประสิทธิภาพเปนความลับและมุงใหเกิดการปรับ

ปรุง 

มาตรา47 
การประเมินผลการปฏิบัติงานตองกระทําทั้งปฏิบัติงานเฉพาะและประโยชน

ของหนวยงาน 

ความคุมคา 
(Value for money) 

มาตรา48/มาตรา
49 

กรณีท่ีการปฏิบัติราชการผานการประเมินหรือมีผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายใหมี

การจัดสรรเงินเปนบําเหน็จความชอบหรือเปนเงินรางวัลการเพิ่มประสิทธิภาพ 

มาตรา45 การจัดตั้งคณะผูประเมินอิสระ 

-การจัดสรรงบเพิ่มพิเศษเปนบําเหน็จความชอบแกสวนราชการ 
ความโปรงใส 

(Transparency) มาตรา48-49 
-การจัดสรรเงินรางวัลเพิ่มประสิทธิภาพ 
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ในบทที่ผานมาไดแสดงถึงการแยกแยะองคประกอบของหลักการทั้ง 10 หลักการ ทั้งในระดับ

องคประกอบหลักและองคประกอบยอยแลว ขั้นตอนตอไปคือการแปลงองคประกอบยอยๆ เหลานั้นไปสู

คําถามเพื่อใชเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลโดยในขั้นตอนนี้ผูวิจัยไดออกแบบคําถามเพื่อใชเก็บขอมูล 

โดยแบงประเภทกลุมเปาหมายในการเก็บขอมูลเปน 3 กลุม คือกลุมขอมูลสวนกลางของหนวยงาน  
ขอมูลจากเจาหนาที่ในฐานะผูใหบริการ และขอมูลจากประชาชนในฐานะผูรับบริการ เพ่ือใชเก็บขอมูลใน

เรื่อง การบริหารจัดการที่ดี อันครอบคลุมทั้ง 10 หลักการ ไดแก คือ 1.หลักดานนิติธรรม  2. หลักดาน

คุณธรรม 3. หลักความโปรงใส  4. หลักการมีสวนรวม  5. หลักสํานึกรับผิดชอบ  6. หลักความคุมคา  

7. หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  8. หลักองคกรแหงการเรียนรู 9.หลักการบริหารจัดการ 10. หลัก

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 ชุดที่ 1 คือคําถามระดับหนวยงาน ในที่น้ีใชอักษรยอ “ก” เพ่ือประเมินการบริหารจัดการองคกร
โดยจะเปนการเก็บขอมูลที่มีการรวบรวมอยูแลวในระดับหนึ่ง ขอมูลนี้จะไดจากการสอบถามเจาหนาที่ที่

ทําหนาที่ที่เกี่ยวของซึ่งเปนผูที่เก็บรวบรวมขอมูลหรือทราบขอมูลมากที่สุดในหนวยงานเทานั้น อาทิ  
เจาหนาที่ฝายบุคคล นิติกร การเงิน บัญชี บริหารงานทั่วไป กองกลาง สํานักงานเลขานุการเปนตน โดย

อาจสอบถามเจาหนาที่หลายคนเพื่อใหไดขอมูลครบถวน เพ่ือถามคําถามในสวนของหลักความคุมคา 

หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม  หลักการมีสวนรวม หลักการจัดการทรัพยากรมนุษย หลักการองคกรแหง

การเรียนรู หลักการบริหารจัดการ และหลักการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    

 ชุดที่ 2 คือคําถามระดับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ในที่น้ีใชอักษรยอ “จ” เพ่ือประเมินทัศนคติและ
ความคิดเห็นของเจาหนาที่ในดานการบริหารจัดการที่ดี เพ่ือถามคําถามในสวนของหลักความโปรงใส  

หลักสํานึกรับผิดชอบ  หลักความคุมคา หลักการจัดการทรัพยากรมนุษย หลักการองคกรแหงการเรยีนรู 

หลักการบริหารจัดการ และหลักการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 ชุดที่ 3 คือคําถามประชาชนหรือผูใชบริการในหนวยงานของรัฐ ในที่น้ีใชอักษรยอ “ป” เพ่ือ
ประเมินประสิทธิผลของการดําเนินการและความพึงพอใจที่ประชาชนไดรับจากการบริการของหนวยงาน

ภาครัฐ เพ่ือถามคําถามในสวนของหลักนิติธรรม หลักการมีสวนรวม หลักความคุมคา หลักการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย หลักการองคกรแหงการเรียนรู หลักการบริหารจัดการและหลักการเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสารดังแสดงไดตามตารางตอไปนี้ 

 โดยไดแปลงดัชนีวัดเปนคําถามซึ่งหลักการยอยหนึ่งหลักการอาจมีไดหลายคําถามเพื่อให 
ครอบคลุมเน้ือหาของหลักการนั้น ๆ โดยสรุปรวมจํานวนคําถามแยกประเภทไดดังตอไปนี้ 

 บทที่ 4: การพัฒนาเครือ่งมือเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม 
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ตาราง 4 – 1 จํานวนขอคําถามของหลักการตางๆ จําแนกตามประเภทของกลุมผูใหขอมูล 

 
                          กลุมผูใหขอมูล 
   หลักการ                            

ก (สวนกลาง) จ (เจาหนาที่) ป (ประชาชน) รวม 

นิติธรรม 30 14 8 52 

คุณธรรม  16  16 

โปรงใส  29 1 30 

มีสวนรวม 3 41 24 68 

สํานึกรับผิดชอบ  28  28 

ความคุมคา 30 60 10 100 

การบริหารจัดการ 6 37 10 53 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 6 23 2 31 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6 30  36 

องคกรแหงการเรียนรู 2 40 1 43 

รวม 83 318 56 457 

 

 โดยสรุปในบทนี้เปนการนํากรอบดัชนีวัดมาจัดทําเปนหลักการยอย เปนคําถามที่ปรากฏใน 
แบบสอบถามที่จะใชเปนเครื่องมือในการติดตามประเมินผล ซึ่งสามารถแยกออกเปนตารางไดดังตอไปนี้ 
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4.1 การจัดทาํขอคาํถามตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 

ตาราง 4–2 การแปลงหลักนิติธรรมออกเปนขอคําถาม 

องคประกอบใหญ องคประกอบยอย รหัส คําถาม ผูตอบ 
R10101 หนวยงานมีการแบงแยกอํานาจหนาที่ในแตละสวนกันอยางชัดเจน จ R1. หนวยงานมีการแบงแยกการใชอํานาจ

อยางชัดเจน  
R101 การแบงแยกอํานาจหนาที่ 

R10102 การใชอํานาจในแตละฝายสามารถถูกตรวจสอบได จ 
R20101 มีระบบการคุมครองสิทธิของประชาชนและเจาหนาที่  ที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของหนวยงาน จ 
R20102 หนวยงานไมมีกฎหมายหรือระเบียบที่ไปจํากัดสิทธิของประชาชนหรือเจาหนาที่ จ 
R20103 หนวยงานคํานึงถึงสิทธิความเทาเทียมกันของผูที่มาติดตอกับหนวยงานนี้ จ 
R20104 มีการตอบขอซักถามของประชาชนโดยการทําเปนลายลักษณอักษร จ 
R20105 หนวยงานมีการกําหนดรายละเอียดเรื่องที่ตองเปดเผยขอมูลขาวสาร ก 
R20106 การขอดูขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับภาระหนาที่หรือขั้นตอนการดําเนินงานของหนวยงานสามารถ

กระทําไดตลอดเวลา จ 

R2. หนวยงานมีการคุมครองสิทธิและเสรี
ภาพของเจาหนาที่และประชาชน 
  
  
  
  
  
  

R102 การคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
  
  
  
  

R20107 หนวยงานมีการกําหนดชนิดของขอมูลขาวสารที่เปนขอยกเวนที่จะไมเปดเผย ก 
R30101 ประชาชนสามารถขอดูขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับภาระหนาที่หรือขั้นตอนการดําเนินงานของ

หนวยงาน จ 
R30102 หนวยงานมีการประชาสัมพันธใหประชาชนไดทราบถึงการใหบริการในดานตางๆ จ 
R30103 ทานทราบขอมูลการใหบริการตางๆ ของหนวยงานที่ทานใชบริการ ป 
R30104 ทานทราบถึงขั้นตอนการทํางานของเจาหนาที่ในการใหบริการทาน ป 
R30105 ทานทราบสิทธิตางๆของทานที่ควรจะไดรับบริการจากหนวยงาน ป 

R 301 ขั้นตอนกอนการใชกฎ ระเบียบ 
  
  
  
  
  

R30106 กอนการปฏิบัติงานของหนวยงานที่จะมีผลกระทบตอประชาชนจะมีการรับฟงความเห็นจาก
หลายๆฝาย  จ 

R30201 หนวยงานไดเปดโอกาสใหผูไดรับผลกระทบจากการใหบริการสามารถ โตแยงคัดคานได ก 

R3 หนวยงานมีความผูกพันตอ กฎหมาย กฎ 

ระเบียบ ตางๆ 
  
  
  
  
  
  
  R 302 ขั้นตอนการใชกฎระเบียบ 

  R30202 กอนการใหบริการหรือออกคําสั่งแกผูไดรับผลกระทบจะมีการรับฟงความเห็นจากทุกฝาย ก 
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องคประกอบใหญ องคประกอบยอย รหัส คําถาม ผูตอบ 
R30203 ในกรณีที่จําเปน มีการแจงสิทธิในการมีทนายความหรือที่ปรึกษาของผูไดรับผลกระทบจากการ

ใหบริการหรือออกคําสั่ง ก 
R30204 มีการกําหนดระยะเวลาการดําเนินการแลวเสร็จในการใหบริการหรือการพิจารณาออกคําสั่ง

ตางๆ ทันตามกําหนดเวลา ก 
R30205 ในสวนที่เกี่ยวกับการประสานงานระหวางสวนราชการดวยกันนั้น มีการกําหนดระยะเวลาแลว

เสร็จไวดวย  ก 
R30206 มีการกําหนดใหผูบังคับบัญชาตองตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาใหแลวเสร็จ

ตามกําหนด ก 
R30207 มีการกําหนดบทลงโทษเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน ในกรณีที่ไมสามารถพิจารณาเรื่องใหแลวเสร็จใน

เวลาที่กําหนด ก 
R30208 การใหบริการหรือการพิจารณาออกคําสั่งตางๆเสร็จทันตามกําหนดเวลา ก 
R30209 การพิจารณาออกคําสั่งตางๆไดมีการกลาวอางขอกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของ ก 
R30210 ในกรณีที่มีการออกคําสั่งตางๆไดมีการกลาวอางการใหเหตุผลหรือขอสนับสนุน  ก 
R30211 การใหบริการหรือการพิจารณาออกคําสั่งตางๆ ยึดหลักความเสมอภาค  ก 
R30212 การใหบริการหรือการพิจารณาออกคําสั่งตางๆ ยึดหลักเกณฑที่หนวยงานไดวางไวแลวเปนแนว

ทาง    ก 
R30213 การใหบริการหรือการพิจารณาออกคําสั่งตางๆ คํานึงถึงความเปนธรรมในแตละกรณี    ก 
R30214 ทานมีโอกาสที่จะใหขอมูลขอเท็จจริงตอเจาหนาที่กอนการดําเนินการใด ๆ ป 
R30215 ทานเห็นวาการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนามีความเปนธรรม  ป 
R30216 ผูบังคับบัญชามีการสั่งงานผูใตบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษร หรือไม จ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

R30217 มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อลดขั้นตอนในการทํางานหรือไม จ 
R30301 ในรอบปที่ผานมา หนวยงานไมถูกโตแยงหรือคัดคานการใหบริการหรือคําสั่งตางๆ ก 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

R 303 ขั้นตอนภายหลังจากการใชกฎ

ระเบียบ R30302 ในรอบปที่ผานมา หนวยงานไมมีการยกเลิกเพิกถอนการออกคําสั่งตางๆตามคําโตแยงคัดคาน ก 
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องคประกอบใหญ องคประกอบยอย รหัส คําถาม ผูตอบ 
R30303 ในรอบปที่ผานมา หนวยงานไมเคยมีการโตแยง การใหบริการหรือการพิจารณาออกคําสั่งตางๆ 

ตอหนวยงานระดับสูงขึ้นไป ก 
R30304 ทานทราบสิทธิในการคัดคานหรือการอุทธรณ ตอการใหบริการที่ไมเปนธรรม ป 
R30305 ทานไมเคยยื่นเรื่องคัดคาน อุทธรณ  ฟองรอง ในการใหบริการที่ไมเปนธรรมจากหนวยงาน ป 
R30306 ทานทราบกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของการใหบริการ ป 

   
  
  
  
  
  R30307 มีการแกไขหรือปรับปรุงผลกระทบทางลบที่มีตอประชาชนอันเกิดจากการปฏิบัติงาน  จ 

R40101 กฎ ระเบียบของหนวยงานออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย ก 
R40102 กฎระเบียบของหนวยงาน ไมมีการจํากัดสิทธิของประชาชนและเจาหนาที่มากกวาที่จําเปน  ก 
R40103 มีการตรวจสอบหรือทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบตางๆ ใหทันสมัยและเหมาะสมอยูเสมอ ก 
R40104 หนวยงานของทานมีการพิจารณาคํารอง ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับการแกไขปรับ

ปรุงใหวิธีปฏิบัติราชการที่ดีขึ้นหรือไม ก 
R40105 มีการตรวจสอบกฎระเบียบ ขอบังคับหรือประกาศที่เปนอุปสรรคหรือกอใหเกิดความยุงยากใน

การปฏิบัติงาน ก 

R4กฎระเบียบของหนวยงานมีความถูกตอง
ตามกฎหมาย 
  
  
  
  
  

R 401 ความถูกตองตามกฎหมายของ

กฎระเบียบของหนวยงาน 
  
  
  
  
  

R40106 มีขาราชการหรือสวนราชการใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับกฎระเบียบ ขอบังคับหรือประกาศ ก 
R50101 คณะกรรมการหรือผูมีอํานาจชี้ขาดของหนวยงาน มีความอิสระในการทํางาน ก 
R50102 เจาหนาที่สามารถคัดคานการทําหนาที่ของกรรมการหรือผูมีอํานาจชี้ขาดในเรื่องตางๆของ

หนวยงาน ที่ไมเปนกลาง ก 

R5ผูมีอํานาจตัดสินใจในหนวยงานมีความ
อิสระในการปฏิบัติหนาที่   

R501มีความอิสระในการปฏิบัติหนาที ่
   

R50103 หนวยงานของทานมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจสูผูใตบังคับบัญชาระดับรองลงมา จ 
R60101 ในรอบปที่ผานมา หนวยงานไมเคยมีการวินิจฉัยของหนวยงานที่กอใหเกิดผลเสียตอบุคคลโดย

ไมมีกฎหมายใหอํานาจไว ก 
R6กฎหมายที่กําหนดโทษของหนวยงานเปน
ไปตามหลักกฎหมาย 

R 601 กฎหมายที่กําหนดโทษของ

หนวยงานเปนไปตามหลักกฎหมาย  
R60102 ในรอบปที่ผานมา หนวยงานไมเคยมีการวินิจฉัยของหนวยงานที่กอใหเกิดผลเสียตอบุคคลโดย

ใหมีผลยอนหลัง ก 
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องคประกอบใหญ องคประกอบยอย รหัส คําถาม ผูตอบ 
R70101 หนวยงานไมเคยมีกฎหรือระเบียบที่อยูในอํานาจหนาที่ของหนวยงานที่ขัดกับกฎหมายที่มีฐานะ

สูงกวา ก 
R7กฎระเบียบของหนวยงานไมขัดแยงกับ
กฎหมายที่มีฐานะที่สูงกวา  

R701 กฎระเบียบของหนวยงานไมขัด
แยงกับกฎหมายที่มีฐานะที่สูงกวา 

R70102 ในรอบปที่ผานมา หนวยงานไมเคยถูกโตแยงวามีกฎระเบียบหรือการกระทําอันใดอันหนึ่งวา
เปนการขัดกับกฎหมาย ก 

 

ตาราง 4–3 การแปลงหลักคุณธรรมออกเปนขอคําถาม 
องคประกอบใหญ องคประกอบยอย รหัส คําถาม ผูตอบ 

E101 ไมปฏิบัติตามกฎหมาย  E10101 มีการทําผิดกฎหมายอยางโจงแจงเชน ทุจริตตอหนาที่ หรือซื้อขายตําแหนง จ 

E102 ปฏิบัติต่ํากวาหรือนอยกวาที่กฎหมาย
กําหนด  

E10201 มีการปฏิบัติงานที่นอยกวาหรือไมดีเทาที่กฎหมายกําหนดไว  
จ 

E103 ปฏิบัติเกินกวาที่กฎหมาย กําหนด E10301 มีการปฏิบัติที่มากกวาหรือเกินกวาที่กฎหมายใหอํานาจไว เชนวางตนอยูเหนือกฎหมาย หรือวางศาล

เตี้ย จ 

E1 ปลอดคอรัปชั่น  

  

  

  

E104 ปฏิบัติตามเจตนารมณของ กฎหมายแต
ใชวิธีที่ผิดกฎหมาย 

E10401 มีการปฏิบัติตามเจตนารมณของกฎหมาย แตใชวิธีการที่ผิดกฎหมาย เชนบังคับผูตองหาใหรับ

สารภาพ จ 

E201 ดานการงาน  E20101 มีการกระทําผิดวินัย กรณีเกี่ยวกับงานโดยตรง  เชนไมปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริตเที่ยงธรรมหรือละ
ทิ้งหนาที่ราชการ จ 

E202 ดานความสัมพันธสวนบุคคล E20201 มีการกระทําผิดวินัย กรณีเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางบุคคล  เชนกระดางกระเดื่องตอผูบังคับ
บัญชา  จ 

E203 ดานพฤติกรรมสวนตัว  E20301 มีการทําผิดวินัยเกี่ยวกับพฤติกรรมสวนตัว เชนเลนการพนัน  เสพยาเสพติด จ 

E2 ปลอดจากการทําผิดวินัย  

  

  

  

E204 การลงโทษทางวินัย E20401 มีขาราชการ/ลูกจางไดรับโทษทางวินัยจากการกระทําผิด  จ 
E3 ปลอดจากการทําผิดมาตร

ฐานวิชาชีพนิยมและจรรยา

E301 ดานผลลัพธหรืออรรถประโยชน  E30101 หนวยงานถูกรองเรียนจากประชาชนที่มาติดตอราชการ  เชนบริการไมดี  ประชาชนไมพอใจการให
บริการของหนวยงาน จ 
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องคประกอบใหญ องคประกอบยอย รหัส คําถาม ผูตอบ 

E302 ดานปฏิสัมพันธ  E30201 มีปญหาความขาดความสามัคคี เชนมีความขัดแยงระหวางเจาหนาที่ ในระดับเดียวกัน  สูงกวา หรือต่ํา
กวาตน จ 

E303 การยึดคํามั่นสัญญา ธรรม เนียม 

ระเบียบ ศาสนา  
E30301 มีกรณีทําผิดมาตรฐานวิชาชีพนยิม/จรรยาบรรณวิชาชีพนิยม (แตไมเขาขายกระทาํผิดวินัย)  เชนไม

ปฏิบัติตามธรรมเนียมของทางราชการ  ไมผิดคํามั่นสัญญา หรือไมปฏิบัติตามหลักศีลธรรมของ
ศาสนา จ 

ฐานวิชาชีพนิยมและจรรยา

บรรณ 
  

  

  
E304 การทํางานตามขั้นตอน   E30401 มีกรณีทําผิดมาตรฐานวิชาชีพนยิมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เกีย่วกับขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงาน 

เชนเสนองานขามขั้นตอน หรือเพิกเฉยไมปฏิบัติตามวิธีการที่ปฏิบัติกันอยู เชนศีลหรือวัฒนธรรม จ 

EE0101 ผูบริหารพิจารณาความดีความชอบของเจาหนาที่ในหนวยงานของทานโดยยึดหลัก  ความสามารถ  จ 

EE0102 ผูบริหารปฏิบัติตอ เจาหนาที่ โดยยึดหลักความเสมอภาคเทาเทียมกัน จ 

EE0103 ผูบริหารวางตัวเปนกลางเสมอ  จ 

E4หลักความเปนกลางของผูบริหา

   

  

E401หลักความเปนกลางของผูบริหาร 
   
  

EE0104 ทานรูสึกวาการทํางานเต็มศักยภาพจะสงผลใหหนาที่การงานมีความมั่งคง   จ 

 

ตาราง 4–4 การแปลงหลักความโปรงใสออกเปนขอคําถาม 
องคประกอบใหญ องคประกอบยอย รหัส คําถาม ผูตอบ 

T101 มีการตรวจสอบภายใน T10101 มีระบบการตรวจสอบภายในหนวยงานที่เขมแข็งและมีประสิทธิภาพสูง จ 
T10201 ระบบงานของหนวยงานมีความโปรงใส สะทอนใหเห็นภาพรวมของระบบงานทั้งหมดไดอยางชัดเจน จ T102 มองเห็นระบบงานถวนทั่ว  

T10202 หนวยงานมีการใหขอมูลโครงสรางของหนวยงานวาใครทําหนาที่อะไร ป 
T103 ประชาชนเขามามีสวนรวม T10301 ประชาชนเขามามีสวนรวมรับรูการทํางานของหนวยงาน จ 

T10401 มีเจาหนาที่ใหมๆ เขามาอยูในหนวยงานดวยการใชเสนสายนอยลง จ 

T1 หนวยงานมีความโปรงใสดานโครงสราง 
  
  
  
  
  

T104 ใชระบบคุณธรรมรับเจาหนาที่  

T10402 เจาหนาที่ที่เขามาใหมมีความรูความสามารถสงูขึ้น จ 
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T105 ปรับปรุงกรรมการตรวจสอบให
เหมาะสมเสมอ 

T10501 มีการปรับปรุงหนวยงานตรวจสอบใหมใหเหมาะสมกับสถานการณอยูเสมอ 
จ 

T10601 มีระบบบริหารการเงินและพัสดุที่รัดกุม จ 

  
  
  T106 มีระบบบัญชีที่เขมแข็ง 

  T10602 มีกลยุทธในการบริหารที่สามารถตรวจสอบการทํางานโดยบุคคลภายในและบุคคลภายนอกได จ 
T201 มีคาตอบแทนงานสําเร็จ T20101 มีผลตอบแทนใหแกเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานเปนผลสําเร็จ จ 
T202 มีคาตอบแทนงานมี ประสิทธิภาพ T20201 มีผลตอบแทนใหแกเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงและประสบความสําเร็จเปนพิเศษ จ 
T203 มีคาตอบแทนความ ซื่อสัตย T20301 หนวยงานของทานมีการใหคาตอบแทนพิเศษแกเจาหนาที่ที่ซื่อสัตย จ 

T2หนวยงานมีความโปรงใสดานการให
คุณ 
    

T204 มีมาตรฐานเงินเดือนสูงพอ T20401 มีระบบรายไดหรือผลประโยชนเกื้อกูลรองรับมาตรฐานคาใชจายที่สูงขึ้น จ 
T301 ระบบตรวจสอบมีประสิทธิภาพ T30101 มีระบบการตรวจสอบการทํางานในหนวยงานที่มีประสิทธิภาพสูง จ 
T302 มีวิธีลงโทษที่ยุติธรรม T30201 หนวยงานของทานมีวิธีการพิจารณาลงโทษผูทําผิดที่ยุติธรรม จ 
T303 มีการลงโทษจริงจังตามกฎ T30301 มีการลงโทษจริงจัง หนักเบาตามกฏระเบียบที่ระบุไว จ 
T304 มีระบบฟองรองที่มีประสิทธิภาพ T30401 มีระบบการฟองรองที่มีประสิทธิภาพสูง จ 

T30501 หัวหนางานลงโทษผูทุจริตอยางจริงจัง จ T305 หัวหนางานกลาลงโทษลูกนอง  

T30502 หัวหนางานลงโทษผูดอยประสิทธิภาพอยางจริงจัง จ 
T306 มีการปรามผูสอเคาทุจริต T30601 มีการปองปรามผูสอทุจริตใหปรับปรุงตน จ 

T3หนวยงานมีความโปรงใสดานการให
โทษ 
   
  
  

T307 มีกระบวนยุติธรรมที่รวดเร็ว T30701 มีกระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว จ 
T401 ประชาชนไดรับรูการทํางานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

T40101 หนวยงานมีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมรับรูการทํางานของหนวยงาน จ T4 หนวยงานมีความโปรงใสดานการ

เปดเผยขอมูล 
  T402 ประชาชน สื่อ มีสวนรวมในการจัด

ซื้อจัดจาง สัมปทาน 
T40201 ประชาชนและสื่อมวลชนมีสวนรวมในการจัดซื้อจัดหา การใหสัมปทาน การออกกฎระเบียบ และขอ

บังคับตางๆ 
จ 
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องคประกอบใหญ องคประกอบยอย รหัส คําถาม ผูตอบ 

T403 ประชาชน สื่อ หนวยงาน  พัฒนา
เอกชน มีโอกาส  ควบคุมฝายบริหาร 

T40301 ประชาชน สื่อมวลชน และหนวยงานพัฒนาเอกชน ไดมีโอกาสควบคุมฝายบริหารโดยวิธีการตางๆ 
มากขึ้น 

จ   
  

T404 มีกลุมวิชาชีพภายนอกรวม 
ตรวจสอบ 

T40401 มีการใชสมาคมวิชาชีพเขามารวมตรวจสอบหนวยงาน จ 

TT0101 มีการแจงขอดีขอเสียของโครงการที่ทางหนวยงานของทานจัดทําขึ้นใหกับประชาชนไดรับทราบ จ 

TT0102 มีการกําหนดระยะเวลาในการเปดเผยขอมูลขาวสารใหแกสาธารณชนไดรับทราบ จ 

TT0103 มีการกําหนดรายละเอียดเรื่องที่ตองเปดเผย จ 

TT0104 
หนวยงานมีการเปดโอกาสใหประชาชนและสื่อมวลชนมีสวนรวมในการจัดซื้อจัดหา การใหสัมปทาน 

การออกกฎระเบียบ และขอบังคับตางๆ  
จ 

TT  คําถามเพิ่มเติมตามพรฎ. 
  
  
  
  

TT01คําถามเพิม่เติมตามพรฎ. 
  
  
  
  

TT0105 
หนวยงานมีการเปดโอกาสใหประชาชน สื่อมวลชน และหนวยงานพัฒนาเอกชน ไดมีโอกาสควบคมุ
การทํางานของฝายบริหารโดยวิธีการตางๆ หรือไม 

จ 

 

ตาราง 4–5 การแปลงหลักการมีสวนรวมออกเปนขอคําถาม 
องคประกอบใหญ องคประกอบยอย รหัส คําถาม ผูตอบ 

P10101 หนวยงานนี้ เผยแพรขอมูลขาวสาร ในเรื่องภารกิจที่หนวยงานใหบริการ  ป 

P10102 ทานเห็นวาขอมูลขาวสารที่เผยแพรมีความถูกตอง  ป 

P10103 ทานเห็นวาขอมูลขาวสารที่เผยแพรมีความครบถวน สมบูรณ ป 

P101การใหขอมูลแกภายนอกหนวยงาน 

  

  

  P10104 ทานทราบดีวาจะติดตอรองเรียนกับหนวยงานนี้ไดดวยวิธีใด ป 

P10201 หนวยงานมีการใหขอมูลแกเจาหนาที่รัฐ ป 

P1 หนวยงานมีการใหขอมูลขาวสาร 

  

  

  

  

  
P102 กลุมผูรับขอมูล 

  P10202 หนวยงานมีการใหขอมูลแกผูไดรับผลกระทบโดยตรง ป 
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  P10203 หนวยงานมีการใหขอมูลแกประชาชนทั่วไป ป 

P10301 หนวยงานนี้มีการใชสื่อในการใหขอมูลแกประชาชน ป 

P10302 หนวยงานนี้มีการใหขอมูลผานผูนําชุมชน ป 

P10303 หนวยงานนี้มีการใหขอมูลผานการปดประกาศ ป 

P10304 หนวยงานนี้มีการใหขอมูลผานวิทยุ ป 

P10305 หนวยงานนี้มีการใหขอมูลผานโทรทัศน ป 

P10306 หนวยงานนี้มีการใหขอมูลผานหนังสือพิมพ ป 

P103 การใชสื่อในการใหขอมูล 

  

  

  

  

  

  
P10307 หนวยงานนี้มีการใหขอมูลผานสื่ออื่นๆเชน อินเตอรเนต ป 

P10401 หนวยงานนี้มีการใหขอมูลเปนระยะๆ ป P104 ความถี่ในการใหขอมูล 

  P10402 หนวยงานนี้มีการใหขอมูลทุกวันอยางตอเนื่อง ป 

P10501 ประชาชนมีชองทางที่ประชาชนทั่วไปจะสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของหนวยงานได ป 

P10502 หนวยงานมีชองทางการเขาถึงขอมูลขาวสารของหนวยงานที่สะดวก ป 

P10503 การเขาถึงขอมูลขาวสารของหนวยงานไมตองเสียคาใชจาย ป 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

P105 ชองทางการเขาถึงขอมูล 

  

  

  P10504 ผูขอรับขอมูลจากหนวยงานไมตองเสียคาใชจายเลย ป 

P20101 หนวยงานมีการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากบุคคลทั่วไปและหนวยงานภายนอก จ 

P20102 หนวยงานมีการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากบุคคลทั่วไปและหนวยงานภายนอก ป 

P20103 หนวยงานมีเครื่องมือในการใหประชาชนแสดงความคิดเห็นที่สะดวกเชนกลองรับฟงความคิดเห็น ป 

P201 มีการรับฟงความคิดเห็นจาก 
ภายนอกหนวยงาน 
  

   
P20104 ความคิดเห็นที่รับฟงไดมีการนําไปใชปรับปรุงการทํางาน ป 

P20201 หนวยงานรับฟงความคิดเห็นจากเจาหนาที่รัฐเทานั้น จ 

P2 หนวยงานมีการรับฟงความคิดเห็น

ประชาชน 
  

  

  

  
P202 กลุมบุคคลที่หนวยงาน รับฟง 

ความคิดเห็น   P20202 หนวยงานรับฟงความคิดเห็นจากผูไดรับผลกระทบโดยตรง จ 
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 P20203 หนวยงานรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนทั่วไป จ 

P20301 หนวยงานรับฟงความคิดเห็น เมื่อนายสั่ง/หรือมีกฎหมายกําหนด จ 

P20302 หนวยงานรับฟงความคิดเห็น เมื่อรองขอ หรือตองรองขอ จ 

P203 ความเต็มใจในการรับฟง 

ความคิดเห็น 

P20303 หนวยงานรับฟงความคิดเห็นโดยไมตองรองขอ  จัดเปนปกติ จ 

P20401 เจาหนาที่ระดับตนคือผูรับทราบขอคิดเห็นหรือรับฟงความคิดเห็น จ 

P20402 ผูบริหารระดับกลางคือผูรับทราบขอคิดเห็นหรือรับฟงความคิดเห็น จ 

P204 ความตั้งใจในการรับฟง 

ความคิดเห็น 
  P20403 ผูบริหารระดับสูงคือผูรับทราบขอคิดเห็นหรือรับฟงความคิดเห็น จ 

P20501 ขอคิดเห็นตางๆที่รับฟงมักไมไดรับการตอบสนอง จ 

P20502 ขอคิดเห็นของประชาชนและของเจาหนาที่ระดับตางๆที่รับฟงไดรับการตอบสนองหรือแจงวารับรู
รับทราบแลว 

จ 

P205 การเห็นคุณคาของการรับฟง 

ความคิดเห็น 
  

  P20503 ขอคิดเห็นที่รับฟงไดรับการตอบสนองและมักไมนําไปใชประกอบการตัดสินใจ จ 

P20601 เวลาที่หนวยงานตองตัดสินใจเรื่องที่มีผลกระทบแกประชาชน หนวยงานตัดสินใจกอนแลวจึงใหขอ
มูลแกประชาชน  

จ 

P20602 มีการใหขอมูลแก ประชาชนแลวตัดสินใจทันทีโดยไมใหเวลาเพื่อรับฟงความคิดเห็นกอนตัดสินใจ จ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

P206 การทิ้งชวงการตัดสินใจหลังการ 
รับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
  

  P20603 ในกรณีที่ตองตัดสินใจเรื่องที่มีผลกระทบแกประชาชน มีการใหขอมูล แกประชาชนมากพอและ

นานพอแลวใหเวลาในการรับฟงอยางทั่วถึง 
จ 

P30101 ประชาชนมีสวนรวมในการวางแผนตัดสินใจของหนวยงาน จ 

P30102 ประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจในระดับระดับกิจกรรม จ 

P30103 ประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจในระดับระดับโครงการ จ 

P30104 ประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจในระดับระดับวางแผน จ 

P3 หนวยงานมีการใหมีสวนรวมใน

กระบวนการตัดสินใจ 
  

  

  

P301 การมีสวนรวมในการวางแผน 
ตัดสินใจ 
  

  

  
P30105 ประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจในระดับระดับนโยบาย จ 
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  P30106 ทานมีสวนรวมในการวางแผนตัดสินใจดําเนินงานของหนวยงาน ป 

P30201 ในการตัดสินใจของหนวยงานมักมีการใชกระบวนการตัดสินใจโดยใชเสียงสวนใหญ จ 

P30202 มักมีการใชกระบวนการตัดสินใจโดยใช โดยการหวานลอม / บีบบังคับ จ 

P302 กระบวนการตัดสินใจ  

P30203 มักมีการใชกระบวนการตัดสินใจโดยใชฉันทามติ (เห็นพองตองกัน)  จ 

P303มิติของเวลากับการตัดสินใจ P30301 มีการใหเวลาที่ใชในการตัดสินใจที่เหมาะสมกับสถานการณ จ 

P30401 ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจประกอบดวยเจาหนาที่รัฐ  จ 

P30402 ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจประกอบดวยนักวิชาการ จ 

P30403 ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจประกอบดวยผูไดรับผลกระทบโดยตรง จ 

P30404 ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจประกอบดวยหนวยงานพัฒนาเอกชน จ 

P304ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

  

  

  

  
P30405 ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจประกอบดวย ประชาชนทั่วไป  จ 

P30501 มีการคัดเลือกคณะกรรมการที่มีหนาที่ตัดสินใจดวยวิธีแตงตั้งโดยผูมีอํานาจ   จ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

P305กระบวนการใชกรรมการในการ 

ตัดสินใจ  P30502 มีการคัดเลือกคณะกรรมการที่มีหนาที่ตัดสินใจดวยวิธีเสนอชื่อโดยผูมีสวนไดสวนเสีย จ 

P4 หนวยงานมีการพัฒนาความ

สามารถในการมีสวนรวมของ 
ประชาชน 

P401การพัฒนาความสามารถในการ 
มีสวนรวมของประชาชน 

P40101 หนวยงานมีการสนับสนุนการพฒันาความสามารถในการมีสวนรวมของประชาชน ก 

PP0101 หนวยงานมีการประสานงานและรวมมือกันทํางานเปนทีมเสมอ จ 

PP0102 หนวยงานมีการประสานงานและรวมมือกันทํางานเปนทีมกับหนวยงานหรือหนวยงานภายนอกที่
เกี่ยวของเสมอ 

จ 

PP0103  ในหนวยงานมีฝายที่ดูแลดานการสํารวจความตองการของประชาชน จ 

PP0104  หนวยงานมีชองทางการขอดูขอมูลขาวสารที่สะดวกสําหรับประชาชน จ 

PP คําถามเพิ่มเติมตามพรฎ 

  

  

  

  

  

PP01คําถามเพิม่เติมตามพรฎ. 

  

  

  

  

  PP0105  การขอดูขอมูลขาวสารของหนวยงานประชาชนไมเสียคาใชจาย จ 
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PP0106  หนวยงานมีการ เผยแพรขอมูลขาวสาร ในเรื่องภารกิจที่หนวยงานใหบริการใหแกประชาชน จ 

PP0107  มีการแจงผลการแกไขปรับปรุงตามขอรองเรียนผานเครือขายสารสนเทศ จ 

PP0108  เมื่อมีการปรับปรุงแกไขตามขอรองเรียนแลวมีการแจงใหผูรองทราบ จ 

PP0109  หนวยงานมีการเผยแพรเรื่องการจัดซื้อจัดจางที่จะดําเนินการ ก 

PP0110  หนวยงานมีการเผยแพรสัญญาที่ไดอนุมัติจัดซื้อจัดจางไปแลว ก 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PP0111  ประชาชนสามารถตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานของทานไดโดยผานทางระบบ 
เครือขายสารสนเทศ 

จ 

 

ตาราง 4–6 การแปลงหลักการสํานึกรับผิดชอบออกเปนขอคําถาม 
องคประกอบใหญ องคประกอบยอย รหัส คําถาม ผูตอบ 

A10101 ทุกครั้งที่ไดรับมอบหมายงาน ทานไดทําความเขาใจและเห็นชอบกับวัตถุประสงค เปาหมายและ
ความคาดหวังจากการทํางานชิ้นนั้นเสมอ จ 

A1 หนวยงานมีการสรางความเจาของ
รวมกัน  
  

A101มีการทําขอตกลงสองฝาย 
  

A10102 ทุกครั้งที่ไดรับมอบหมายงาน ทานจะทราบถึงความคาดหวังที่ตองการจากการทํางานชิ้นนั้นเสมอ จ 

A20101 ผูบริหารหนวยงานไดสื่อสารและทําความเขาใจในเรื่องแผนรวมของหนวยงานแกทุกคนที่ 
รับผิดชอบ จ 

A20102 ผูบริหารหนวยงานไดมีการสื่อสารและทําความเขาใจในเรื่องแผนการปฏิบัติงานยอย (Operational 
Plan) แกทุกคนที่รับผิดชอบ จ 

A2 หนวยงานมีเปาหมายที่ชัดเจน  
  
  

A201มีโยบายและแผนที่ชัดเจน 
  
  

A20103 หนวยงานของทานจะมีการทําเปาหมายยอยๆ (Milestone) ที่ตองการบรรลุในการปฏิบัติงาน 
อยูเสมอ จ 

A301การจัดสรรแบงปนทรัพยากร A30101 หนวยงานมีการกําหนดวิธีการและขั้นตอนในการจัดการแบงปนทรัพยากรอยางชัดเจน จ A3 หนวยงานมีการบริหารงานอยางมี
ประสิทธิภาพ  A302การยอมรับการเปลี่ยนแปลง A30201 ผูปฏิบัติงานทั้งหลายเต็มใจที่จะยอมรับสิ่งใหมๆและเทคโนโลยีใหมๆเสมอ จ 
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  A30202 หนวยงานของทานมีมาตรการในการจัดการกับผูที่ไมยอมพัฒนาเปลี่ยนแปลง  จ 

A303ความรวมมือและการทํางานเปนทีม A30301 สมาชิกในทีมงานของทานใหความรวมมือในการปฏิบัติงานกันเปนอยางดี จ 

A30401 เมื่อมีปญหาความขัดแยงเกิดขึ้น หนวยงานมีกระบวนการและขั้นตอนที่ชัดเจนในการแกปญหาดัง
กลาว จ 

A304การจัดการความขัดแยง 
  

A30402 หนวยงานมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานแกไขปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้น จ 

A30501 มีการกระจายขาวสารขอมูลของหนวยงานอยางเปดเผยใหแกเจาหนาที่ไดรับทราบโดยทั่วถึง จ A305การสื่อสารภายใน 
  A30502 ขอมูลขาวสารที่สื่อสารใหทราบนั้นมีความถูกตองสมบูรณ ไมมีการบิดเบือน จ 

A30601 ผูบังคับบัญชาใหความสนับสนนุแกสมาชิกในทีมงานทุกคนอยางเทาเทียมกัน จ A306ความสนับสนุนภายใน 
  A30602 สมาชิกของแตละทีมงานในหนวยงานสามารถเขาถึงและขอรับความสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา

ไดอยางเสมอภาค 
จ 

A30701 เจาหนาที่ทุกคนในหนวยงานสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองไดอยางอิสระเสร ี จ A307การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
  A30702 สมาชิกทุกคนสามารถมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจของหนวยงานได จ 

A308การยอมรับความสามารถ A30801 ผลการปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยมจะไดรับการยกยองในระดับหนวยงาน จ 

A30901 ผูปฏิบัติงานทุกคนสามารถเชื่อใจไดวาเพื่อนรวมงานจะทํางานหนักและมีผลงานที่ไวใจไดเสมอ จ A309  ความไววางใจ (หรือความศรัทธา
เชื่อมั่น)  A30902 ผูปฏิบัติงานทุกคนรูสึกปลอดภัยที่จะพูดคุยหรือปรึกษาหารือไดทุกครั้งเมื่อมีปญหาตางๆเกิดขึ้น จ 

  
  
  
  
  
  
  

A310ขวัญกําลังใจ A31001 เจาหนาที่แตละคนจะไดรับการปฏิบัติตอตนในทางบวก เมื่อเขาปฏิบัติงานเปนผลสําเร็จโดยเสมอ
ภาค อาทิ เชน การพูดใหกําลังใจ ยกยองชมเชย มิใชมีแตรางวัลตอบแทนในรูปของวัตถุหรือตัว

เงินเทานั้น จ 

A40101 หนวยงานของทานไดกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน  (Standard of Performance) ไวอยางชัดเจน จ 

A40102 หนวยงานของทานมีการจัดการกับผลการปฏิบัติงานที่ไมมีคุณภาพ จ 

A40103 หนวยงานของทานมีการจัดทําดัชนีวัดผลการปฏิบัติงานอยางชัดเจน จ 

A4 หนวยงานมีระบบติดตาม 
ประเมินผล   

A401การประเมินผลงาน 
  

A40104 กอนเริ่มปฏิบัติงาน เจาหนาที่จะทราบถึงดัชนีวัดผลในการปฏิบัติงานทุกครั้ง จ 

A5 หน วยงานมีการจัดการกับผู ไมมีA501 มีการจัดการกับผูไมมีผลงาน A50101 หนวยงานของทานมีมาตรการในการดําเนินการกับผูไมมีผลงาน จ 
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ผลงาน  

A60101 ในการปฏิบัติงานหนวยงานของทานจะมีการวางแผนสํารองไวในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน จ A6 หนวยงานมีแผนสํารอง  
  

A601การทําแผนสํารอง 
  A60102 สมาชิกทุกคนในหนวยงานมีความเขาใจและรับทราบแผนสํารอง จ 

 

ตาราง 4–7 การแปลงหลักความคุมคาออกเปนขอคําถาม 
องคประกอบใหญ องคประกอบยอย รหัส คําถาม ผูตอบ 

V10101 การทํางานของเจาหนาที่ในหนวยงานของทานสวนใหญจะทํางานเต็ม  7ชม.และพัก1ชม. จ V101 การทํางานและผลตอบแทน 
เจาหนาที่เปนไปอยางเหมาะสม 
  

V10102 ผลตอบแทน (เงินเดือนและอื่นๆ) ที่เจาหนาที่สวนใหญในหนวยงานทานไดรับนั้นเหมาะสมกับปริมาณ
และคุณภาพของงานที่ทํา 

จ 

V102 ไมมีความขัดแยงเรื่องผลประโยชน V10201 หนวยงานไมเคยมีการกระทําบางอยางซึ่งเปนเรื่องผลประโยชนทับซอนกับเจาหนาที่ในหนวยงานเอง จ 

V10301 จํานวนผลผลิตและบริการของหนวยงานมีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับหนวยงานประเภทเดียวกัน
ที่ใชเจาหนาที่ งบประมาณ และขอบเขตภาระหนาที่ที่เทากัน 

ก 

V10302 มูลคาของผลผลิตหรือบริการของหนวยงานของทานมีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับหนวยงานอื่น
ประเภทเดียวกันที่ใชเจาหนาที่ งบประมาณ และขอบเขตภาระหนาที่เทากัน 

ก 

V103 หนวยงานมีผลผลิตหรือบริการที่ได
มาตรฐาน 
  
  

V10303 ทุกสวนงานในหนวยงานของทานกอใหเกิดผลผลิตหรือบริการที่มีคุณคาแกหนวยงานเทากัน ก 

V10401 หนวยงานของทานมีระบบตรวจสอบภายใน  ก 

V10402 มีการนําระบบตรวจสอบภายในมาใชอยางสม่ําเสมอ ก 

V10403 หนวยงานของทานมีการจัดทํารายงานการเงิน ก 

V10404 หนวยงานของทานมีการจัดทํารายงานการเงินสม่ําเสมอทุกป ก 

V10405 มีการเผยแพรรายงานการเงินแกสาธารณชนทั่วไป ก 

V1หนวยงานการประหยัด 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

V104 หนวยงานมีการตรวจสอบภายใน
และการจัดทํารายงานการเงิน 
  
  
  
  
  

V10406 รายงานการเงินจะรายงานตรงตอหนวยตรวจสอบ ผูบังคับบัญชาระดับสูงและหนวยงานที่เกี่ยวของเทา
นั้น 

ก 
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  V10407 มีระบบบริหารการเงินที่รัดกุม (มีกฎระเบียบที่ชัดเจน มีผูตรวจสอบจากภายในและภายนอก) ก 

V10501 หนวยงานไมเคยเกิดปญหาประสิทธิภาพของการใชเงิน (ต่ํากวางบประมาณ, มากกวางบประมาณ หรือใช
งบประมาณผิดประเภทหรือผิดวัตถุประสงค) 

ก 

V10502 เมื่อเกิดปญหาการเงินผูแกปญหาคือ ผูบังคับบัญชาระดับสูงเทานั้น ก 

V10503 เมื่อเกิดปญหาการเงินของหนวยงานผูแกปญหาคือ ฝายการเงินหรือฝายการคลังในหนวยงานของทาน
เทานั้น 

ก 

  
  V105 หนวยงานมีการใชเงินอยางมี 

ประสิทธิภาพ 
  
  
  

V10504 เมื่อเกิดปญหาการเงินผูแกปญหาคือผูบังคับบัญชาระดับสูงรวมกับฝายการเงินหรือการคลัง ก 

V20101 มีการวางแผนการกําหนดอัตรากําลังภายในหนวยงานไวอยางชัดเจน จ 

V20102 อัตรากําลังของบุคลากรในปจจุบันมีจํานวนเหมาะสมกับปริมาณงาน จ 

V20103 เจาหนาที่มีความรู ความสามารถ ความชํานาญเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ จ 

V20104 มีระบบบัญชีควบคุมการใชวัสดุอุปกรณในหนวยงาน อยางประหยัด จ 

V20105 มีวิธีการและขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณอยางเปนระบบ จ 

V20106 คาใชจายดานสาธารณูปโภค ในหนวยงานของทานที่ใชจริงสูงกวางบประมาณที่ไดจากรัฐบาล ก 

V20107 เจาหนาที่รูจักแกไขปญหาและตัดสินใจดวยตนเองเสมอ จ 

V201 หนวยงานใชทรัพยากรอยางมี 
ประสิทธิภาพ 
  
  
  
  
  

V20108 ทานเห็นวาหนวยงานนี้ใชทรัพยากรตางๆอยางคุมคา ป 

V20201 มีการสนับสนุนและสงใหเจาหนาที่เขารับการฝกอบรมเพิ่มพูนความรู จ 

V20202 มีการใชเทคโนโลยีเครื่องมือตางๆที่ทันสมัยเพื่อลดตนทุน ลดขั้นตอนการทํางาน เพิ่มปริมาณผลผลิต จ 
V202 หนวยงานมีการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
  
  

V20203 มีนโยบายที่จะจัดสรรงานใหกับบุคคลภายนอกหรือหนวยงานเอกชนมาดําเนินการเพื่อประสิทธิภาพการ
ทํางาน 

จ 

V20301 ผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ไดตามเปาหมายที่กําหนด จ 

V20302 ผลการปฏิบัติงานของหนวยงานไดตามเปาหมายที่กําหนด จ 

V2หนวยงานมีการใชทรัพยากรให
เกิดประโยชนสูงสุด 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

V203 หนวยงานมีการใหผลตอบแทน
ตามผลงาน  

V20303 มีการนําระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานมาใชในการบริหารงาน จ 
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องคประกอบใหญ องคประกอบยอย รหัส คําถาม ผูตอบ 
V30101 มีการกําหนดนโยบายประจําป หรือประจําวาระของผูบังคับบัญชา จ 

V30102 มีการกําหนดแผนงานประจําป หรือประจําวาระของผูบังคับบัญชา จ 

V30103 ผูบริหารมีการสื่อสารทําความเขาใจในแผนรวมของหนวยงานแกเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ จ 

V30104 การสื่อสารทําความเขาใจในแผนรวมจะทําอยางสม่ําเสมอ จ 

V30105 มีการกําหนดแผนปฏิบัติการยอย (Operation Plan) อยางเปนระบบในหนวยงาน จ 

V30106 มีการสื่อสารและทําความเขาใจแผนปฏิบัติการยอย กับเจาหนาที่ในหนวยงานยอยๆ  จ 

V30107 มีการสื่อสารและทําความเขาใจแผนปฏิบัติการยอย อยางสม่ําเสมอ จ 

V30108 มีการกําหนดวิสัยทัศน (เปนการกําหนดทิศทางของสิ่งที่ตองการจะทําตอไป) จ 

V30109 มีการกําหนดเปาหมายของหนวยงาน จ 

V30110 มีการกําหนดพันธกิจ (หนาที่ที่ตองทํา ของหนวยงาน)   จ 

V30111 มีการเผยแพร สื่อสาร และทําความเขาใจในวิสัยทัศน พันธกจิ และเปาหมายของหนวยงานกับเจาหนาที่
ในหนวยงาน 

จ 

V30112 มีการเผยแพร วิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายของหนวยงานกับสาธารณชนโดยทั่วไป จ 

V30113 เมื่อสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกหนวยงานเปลี่ยนแปลง เชน ภัยพิบัติ ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา งบ

ประมาณเจาหนาที่ลดลง เปนตน หนวยงานของทานมีแผนรองรับลวงหนา 
จ 

V30114 วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของหนวยงานแสดงใหเห็นวามีความพยายามปรับปรุง เปลี่ยนแปลงผล
ผลิตหรือบริหารของหนวยงานในทิศทางดีขึ้น 

จ 

V30115 วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของหนวยงานแสดงถึงมีการประหยัดการใชงบประมาณ กําลังคน เครื่อง
มือ ฯลฯ 

ก 

V30116 วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของหนวยงานแสดงถึงความพยายามหาเลี้ยงตนเอง พึ่งงบประมาณ 
นอยลง  

ก 

V3 หนวยงานมีศักยภาพในการ

แขงขัน 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

V301หนวยงานมีนโยบาย แผน วิสัยทัศน 

พันธกิจ เปาหมาย 
  
  
  
  
  
  

V30117 วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของหนวยงานแสดงถึงการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีในการจัดการที่ 
เหมาะสม 

ก 
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องคประกอบใหญ องคประกอบยอย รหัส คําถาม ผูตอบ 
 V30118 วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของหนวยงานแสดงถึงการมีระบบการเตรียมความพรอมในการรับ

สถานการณไมคาดคิด วิกฤต 
ก 

V30201 หนวยงานของทานมีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard of Performance)ที่ชัดเจน จ 

V30202 มาตรฐานการปฏิบัติงาน  มาจากการมีสวนรวมกําหนดของเจาหนาที่ในหนวยงาน จ 

V30203 หนวยงานของทานมีการจัดเจาหนาที่ดานลูกคาสัมพันธ จ 

V30204 หนวยงานของทานมีการจัดหนวยงานใหคําปรึกษา/รับเรื่องราวรองทุกข จ 

V30205 เมื่อไดรับเรื่องราวรองทุกข จะรีบดําเนินการทันทีทุกเรื่อง จ 

V30206 เมื่อไดรับเรื่องราวรองทุกข จะรีบดําเนินการเฉพาะเมื่อ มีความเรงดวนมาก กระทบตอประชาชนสวน

ใหญ 
จ 

V30207 เมื่อไดรับเรื่องราวรองทุกข จะรีบดําเนินการถาเกี่ยวของกับเจาหนาที่สําคัญทั้งในสายงานและการเมือง จ 

V30208 มีการติดตามใหคําปรึกษาตางๆภายหลังการใหบริการ จ 

V30209 มีการติดตามใหคําปรึกษาอยางสม่ําเสมอ จ 

V30210 เจาหนาที่มีความเต็มใจและมุงมั่นในการใหบริการตลอดเวลาและทุกสถานการณ จ 

V30211 หนวยงานมีการติดประกาศแนะนําวิธีรับบริการ จ 

V30212 หนวยงานมีการกระจายเสียง แนะนําวิธีการรับบริการ จ 

V30213 หนวยงานทานเคยไดรับการรองเรียนวาราคาของผลผลิตหรือบริการสูง จ 

V30214 หนวยงานทานเคยไดรับการรองเรียนเรื่องคุณภาพและผลผลิตของการใหบริการ จ 

V30215 ทานคิดวาผลผลิตหรือบริการของหนวยงานนี้ มีมาตรฐาน  ป 

V30216 ทานคิดวาผลผลิตหรือบริการของหนวยงานนี้ มีความสะดวก  ป 

V30217 ทานคิดวาผลผลิตหรือบริการของหนวยงานนี้ มีความรวดเร็ว  ป 

V30218 โดยภาพรวมทานมีความพึงพอใจในการใหบริการของหนวยงานนี้ ป 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

V302 หนวยงานมีการเนนผลงานดานการ
บริการ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  V30219 ทานคิดวาผูใหบริการมีความเต็มใจและตั้งใจในการบริการทาน ป 
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องคประกอบใหญ องคประกอบยอย รหัส คําถาม ผูตอบ 
V30220 หนวยงานนี้มีการติดตามใหคําปรึกษาแนะนําภายหลังการบริการ ป 

V30221 มีการติดตาม แนะนําใหคําปรึกษาอยางสม่ําเสมอ ป 

V30222 การติดตาม แนะนําใหคําปรึกษาสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง ป 

V30223 ทานคิดวาอัตราคาบริการหรือราคาผลผลิตของหนวยงานเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณและคุณภาพที่ได
รับมีความเหมาะสม 

ป 

V30224 หนวยงานเคยไดรับรางวัลในดานผลผลิต บริการหรือการบริหารงาน ก 

V30225 มีการจัดเจาหนาที่หรืองานดานลูกคาสัมพันธหรือมวลชนสัมพันธ ก 

V30226 มีการจัดเจาหนาที่หรืองานดานใหคําปรึกษาและรองทุกข ก 

V30227 เมื่อไดรับเรื่องราวรองทุกขจะรีบดําเนินการทันทีทุกเรื่อง ก 

V30228 เมื่อไดรับเรื่องราวรองทุกขจะรีบดําเนินการเฉพาะเรื่องที่มี ผลกระทบกับประชาชนสวนใหญ ก 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

V30229 เมื่อไดรับเรื่องราวรองทุกขจะรีบดําเนินการเฉพาะเรื่องที่มี ผลกระทบสําคัญและเกี่ยวของกับเจาหนาที่
สําคัญตามสวนงานและการเมือง 

ก 

V30301 มีหนวยงานที่ทําการประเมินผลการปฏิบัติงานภายในโดยเฉพาะ ก 

V30302 มีการประเมินผลสม่ําเสมอทุกป ก 

V30303 มีการเผยแพรการประเมินผลสูสาธารณชน ก 

V30304 มีการเผยแพรเฉพาะภายในหนวยงาน ก 

V303 หนวยงานมีการประเมินผลการ
ทํางาน 
  
  

V30305 นําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานในหนวยงาน ก 

V30401  ผูบริหารระดับสูงมีบทบาทในการพัฒนาเปลี่ยนแปลง สิ่งตางๆ (การดําเนินงาน มาตรฐาน การปฏิบัติ

งานคุณภาพของการบริการ) ในหนวยงาน 

จ 

V30402 ผูบริหารเปดรับฟงความคิดเห็นจากเจาหนาที่ในหนวยงาน จ 

 

V304 ผูบริหารระดับสูงมีสภาวะผูนํา 
  
  

V30403 ผูบริหารเปดรับฟงความคิดเห็นจากสาธารณชนทั่วไป จ 

VV คําถามเพิ่มเติมตามพรฏ. VV01 คําถามเพิ่มเติมตามพรฏ. VV0101 มีการกําหนดเปาหมายเพื่อเปนตัวชี้ความสําเรจ็ของหนวยงาน จ 
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องคประกอบใหญ องคประกอบยอย รหัส คําถาม ผูตอบ 
VV0102 มีการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของกับพัฒนาหนวยงาน จ 

VV0103 มีการนําผลศึกษาวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของไปประยุกตใชกับหนวยงาน จ 

VV0104 หนวยงานของทานมีแผนกหรือฝายที่ทําการประเมินผลการปฏิบัติงานภายในโดยเฉพาะและการประเมิน
ผลสม่ําเสมอทุกป 

จ 

VV0105 หนวยงานของทานมีการจัดทํารายงานการเงินทุกป จ 

VV0106 หนวยงานมีการจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวย (สินคา บริการ) จ 

VV0107 เมื่อเปรียบเทียบกับหนวยงานอื่นประเภทเดียวกัน ซึ่งมีการใชเจาหนาที่ งบประมาณ และขอบเขตภาระ

หนาที่เทากัน แลว  พบวามูลคาของผลิตหรือบริการหนวยงานของทานมีเหมาะสม 
จ 

VV0108 มีการกําหนดหลักเกณฑในการควบคุมเพื่อลดขั้นตอนติดตามกํากับดูแล จ 

VV0109 มีการใชเทคโนโลยีและเครื่องมืออุปกรณตางๆที่ทันสมัยเพื่อลดคาใชจายหรือตันทุนขั้นตอนการทํางาน จ 

VV0110 จํานวนและมูลคาของผลผลิตและบริการของหนวยงานของทานมีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับ
หนวยงานอื่นประเภทเดียวกันที่ใชเจาหนาที่ งบประมาณ และขอบเขตภาระหนาที่เทากัน 

จ 

VV0111 มีการทบทวนภารกิจและโครงสรางของหนวยงานเพื่อความคุมคาทางเศรษฐกิจ จ 

VV0112 หนวยงานของทานมีการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มาติดตอใชบริการ จ 

VV0113 มีการประเมินผลความคุมคาของการบริการ จ 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

VV0114 มีการนําเอาผลประเมินงานของเจาหนาที่ มาใชเพื่อจัดสรรเงินรางวัลตามผลสําเร็จของงาน จ 
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ตาราง 4–8 การแปลงหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษยออกเปนขอคําถาม 
องคประกอบใหญ องคประกอบยอย รหัส คําถาม ผูตอบ 

H1การจัดการอยางบูรณาการ H101มีการนําแนวคิดที่ไดจากเจาหนาที่ภายในและบุคคลภาย
นอกมาบูรณาการรวมเขาในการทํางาน 

H10101 มีการนําแนวคิดที่ไดจากเจาหนาที่มาบูรณาการรวมเขาในการทํางาน จ 

H201เจาหนาที่มีสวนรวมในการทํากิจกรรมของหนวยงาน H20101 เจาหนาที่มีสวนรวมในการทํากิจกรรมพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน จ 

H202โดยทั่วไปเจาหนาในหนวยงานยอมรับการพัฒนา H20201 โดยทั่วไปเจาหนาในหนวยงานยอมรับการพัฒนา จ 

H203หนวยงานมีวัฒนธรรมแบบเปด H20301 มีการสรางวัฒนธรรมการสื่อสารสองทาง(คือมีทั้งสั่งการและรับฟง
ความเห็นไปพรอมกัน) 

จ 

H2การติดตอสื่อสาร 
  

H204เจาหนาที่ทุกคนเขาใจเปาหมายของหนวยงาน H20401 เจาหนาที่ทุกคนเขาใจเปาหมายของหนวยงาน จ 

H30101 หนวยงานมีศักยภาพในการแขงขัน จ 

H30102 มีคาตอบแทนการทํางานที่เปนธรรม จ 

H30103 หนวยงานมีระบบเลื่อนขึ้นที่เปนธรรม จ 

H30104 บุคลากรของหนวยงานมีความสามารถเหมาะสมกับงาน ป 

H3บริหารใหเกิดการปฏิบัติงานอยาง
คุมคา 
  
  

H301หนวยงานมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช
ทรัพยากรเพื่อใหเกิดความคุมคาสูงสุด 
  
  

H30105 บุคลากรของหนวยงานนี้มีจํานวนพอเพียงกับการใหบริการ ป 

H401มีการจัดทํายุทธศาสตร ในการทํางาน H40101 มีการจัดทํายุทธศาสตรการทํางานในดานการพัฒนาเจาหนาที่ ก 

H402มีการจัดสรรงบประมาณในดานการพัฒนาเจาหนาที่ H40201 มีการจัดสรรงบประมาณในดานการพัฒนาเจาหนาที่ ก 

H403มีการใชบุคคลากรมืออาชีพ H40301 มีการจางผูบริหารมืออาชีพจากภายนอกมาทํางานในหนวยงาน ก 

H4สรางสรรคและสรางเสริม 
  
  
  

H404มีการใหเจาหนาที่สามารถไปทํางานภายนอกหนวยงาน
ไดเพื่อเปนการเรียนรูงาน 

H40401 มีการใหเจาหนาที่สามารถไปทํางานภายนอกหนวยงานเปนระยะเวลา
หนึ่งไดเพื่อเปนการเรียนรูงาน 

ก 

H5เชื่อมโยงในการทํางาน H501มีการนําแนวความคิดใหมของเจาหนาที่มาใชประโยชน
ในการทํางาน 

H50101 มีการนําแนวความคิดใหมๆของเจาหนาที่มาใชประโยชนในการทํางาน จ 
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องคประกอบใหญ องคประกอบยอย รหัส คําถาม ผูตอบ 

  h502มีกิจกรรมในการจัดการทรัพยากรณมนุษย H50201 มีการจัดกิจกรรมสงเสริมความสัมพันธของเจาหนาที่ ก 

H601มีการปฐมนิเทศเจาหนาที่ใหม H60101 มีการปฐมนิเทศเจาหนาที่ใหม จ 

H602มีการฝกอบรมสัมมนา H60201 มีการฝกอบรมสัมมนาพัฒนาความสามารถของเจาหนาที่ จ 

H603การพัฒนาทักษะใหทันสมัย H60301 การพัฒนาทักษะเจาหนาที่ใหทันสมัยอยูเสมอ จ 

H604การพัฒนาวิชาชีพ H60401 การพัฒนาความรูในสายงานวิชาชีพ จ 

H6พัฒนาความสามารถ 
  
  
  
  

H605มีการประเมินการพัฒนาเปนระยะ H60501 มีการประเมินการพัฒนาบุคลากรเปนระยะ จ 

H7การปรับปรุงอยางตอเนื่อง H701หนวยงานมีนําความรูใหมๆมาปรับปรุงการทํางานอยาง
ตอเนื่อง 

H70101 หนวยงานมีนําความรูใหมๆมาปรับปรุงการทํางานอยางตอเนื่อง จ 

H801มีระบบการคัดเลือกและจัดจางเจาหนาที่ที่เปนธรรม H80101 มีระบบการคัดเลือกและจัดจางเจาหนาที่ที่เปนธรรม จ 

H802มีการติดตามตรวจสอบใหเจาหนาที่ดําเนินตามเปา
หมาย 

H80201 มีการติดตามตรวจสอบใหเจาหนาที่ดําเนินตามเปาหมายที่วางไว จ 

H803มีระบบเลิกจางที่เปนธรรม H80301 มีระบบเลิกจางที่เปนธรรม จ 

H8การคัดเลือกและเลิกจางที่เปนธรรม 
  
  
  

H804มีการสัมภาษณเจาหนาที่ที่ลาออกเพื่อปรับปรุงหนวย
งาน 

H80401 มีการสัมภาษณเจาหนาที่ที่ลาออกเพื่อปรับปรุงหนวยงาน ก 

H901ผูบริหารไววางใจเจาหนาที่ H90101 โดยทั่วไปผูบริหารมีความไววางใจเจาหนาที่ จ 

H902เจาหนาที่เชื่อถือในกลยุทธผูบริหาร H90201 โดยทั่วไปเจาหนาที่เชื่อถือในกลยุทธผูบริหาร จ 

H9การสรางความไววางใจ 
  
  

H903เจาหนาที่ไววางใจผูบริหาร H90301 โดยทั่วไปเจาหนาที่มีความไววางใจผูบริหาร จ 

H1001เจาหนาที่มีความผูกพันธกัน H100101 โดยทั่วไปเจาหนาที่มีความผูกพันธกัน จ H10ความผูกพันธหนวยงาน 
  H1002เจาหนาที่มีความภักดีตอหนวยงาน H100201 โดยทั่วไปเจาหนาที่มีความภักดีตอหนวยงาน จ 
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ตาราง 4–9 การแปลงหลักองคกรแหงการเรียนรูออกเปนขอคําถาม 
องคประกอบใหญ องคประกอบยอย รหัส คําถาม ผูตอบ 

L101แลกเปลี่ยนความรูกับหนวยงานภายนอก L10101 หนวยงานมีการแลกเปลี่ยนความรูกับหนวยงานภายนอก จ 

L102เขารวมสัมมนาฝกอบรม L10201 มีการสงเจาหนาที่เขารวมสัมมนาฝกอบรม จ 

L103เนื้อหาตรงกับงานที่ทํา L10301 การจัดฝกอบรมของหนวยงานหรือที่สงเจาหนาที่ไปมีเนื้อหาตรงกับงานที่ทํา จ 

L1ปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอม 
  

L104รวมกิจกรรมกับภายนอก L10401 มีการจัดกิจกรรมและโครงการตางๆรวมกับหนวยงานภายนอก จ 

L201ระดับบุคคล L20101 เจาหนาที่มีการไดเรียนรูสิ่งใหมๆในการทํางานเสมอ จ 

L20201 ทานเห็นวาความคิดเห็นของผูอื่นมีคุณคา จ 

L20202 เจาหนาที่ในหนวยงานมีการนับถือซึ่งกันและกัน จ 

L20203 เจาหนาที่ทุกระดับไดรับการพัฒนาองคความรูตางๆอยางสม่ําเสมอ จ 

L20204 มีการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันในหนวยงาน จ 

L20205 เจาหนาที่มีความกระตือรือลนในการเรียนรู จ 

L2พัฒนาการเรียนรูจากภายใน  
  L202ระดับความรวมมือ 

  

L20206 ทานเห็นวาหนวยงานนี้มีการพัฒนา ปรับปรุงอยางตอเนื่อง ป 

L301ความรูที่ไดรับจากการเรียนรูไดนํามาใชปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน 

L30101 มีการนําความรูที่ไดรับมาใชปรับปรุงการปฏิบัติงาน จ 

L302มีการสรางนวัตกรรมใหมๆ L30201 มีการสรางสรรคสิ่งใหมๆในการทํางาน จ 

L30301 มีการเผยแพรขอมูลความรูใหหนวยงานภายนอกทราบ จ L303มีการเผยแพรใหหนวยงานภายนอกทราบ 
  L30302 มีการบันทึกความรูที่ไดเพื่อเผยแพรหรือปรับปรุงการทํางาน จ 

L304บันทึกผลการดําเนินการเรียนรู L30401 มีการบันทึกผลการดําเนินการเรียนรู-สอนใหรู จ 

L305มีการเรียนรูประสบการณความผิดพลาดในอดีตเพื่อปอง
กันไมใหเกิดในอนาคต 

L30501 มีการเรียนรูประสบการณความผิดพลาดในอดีตเพื่อปองกันไมใหเกิดใน
อนาคต 

จ 

L3มีการนําองคความรูมาใชในการ
ปฏิบัติงาน 
  

L306มีมาตรการปองกันการเสียหายที่เกิดขึ้นจากความผิด
พลาดของการทํางาน 

L30601 มีมาตรการปองกันการเสียหายที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของการทํางาน จ 
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L401พัฒนาทักษะและ L40101 มีกิจกรรมพัฒนาทักษะการทํางานของเจาหนาที่ จ 

L402มีการจัดสรรงบประมาณ L40201 มีการกําหนดงบประมาณเปนการเฉพาะเพื่อการทํากิจกรรมดานเสริมสราง
ความสามารถของเจาหนาที่ ในดานการปรับปรุงเพื่อเปนองคกรแหงการเรียน
รู 

ก 
L4การเสริมสรางความสามารถ 
  
  

L403เพิ่มแรงจูงใจ L40301 มีสิ่งจูงใจ ในการกระตุนใหเกิดการเรียนรูรวมกัน จ 

L501มีเจาหนาที่ดูแลการจัดการความรู L50101 มีเจาหนาที่ดูแลการจัดการความรูในหนวยงาน ก 

L502มีการสนับสนุนการจัดการความรูรวมกัน L50201 มีการสนับสนุนการจัดการความรูรวมกัน จ 

L503มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดการความรู L50301 มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดการความรู เชนอุปกรณคอมพิวเตอรที่
สามารถเขาถึงได หรือมีระบบสื่อสารโดยอีเลคโทรนิค 

จ 

L504มีการสรางวิสัยทัศนรวมในการเรียนรู L50401 มีการสรางวิสัยทัศนรวมในการเรียนรู จ 

L505ประมวลผลการเรียนรูจากขอมูลสูองคความรู L50501 มีการประมวลผลการเรียนรูจากขอมูลมาสรางเปนองคความรู จ 

L50601 มีระบบรับรูขาวสารจากภายนอก จ L506มีระบบรับรูขาวสาร 
  L50602 มีระบบรับรูขาวสารจากภายใน จ 

L507มีฐานขอมูล L50701 มีการจัดทําฐานขอมูลที่เปนประโยชนตอการทํางาน จ 

L5การจัดการความรู 
  
  
  
  

L508เจาหนาที่ทุกคนรูจักใชฐานขอมูล L50801 เจาหนาที่ทุกคนรูจักใชฐานขอมูล จ 

L60101 ในหนวยงานของทานมีการนําเครื่องมือและเทคโนโลยีมาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิ
ภาพในการจัดการความรู 

จ 

L60102 เครื่องมือ อุปกรณ เหลานั้นมีอยูอยางเพียงพอ จ 

L601ในหนวยงานของทานมีการนําเครื่องมือและเทคโนโลยีมา
ใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการความรู 
   

L60103 เครื่องมือ อุปกรณ เหลานั้นมีความทันสมัย จ 

L60201 เจาหนาที่โดยทั่วไปสามารถใชเครื่องมือและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางานไดอยางทั่วถึง 

จ 

L6การใชเครื่องมือและเทคโนโลยี 
  
  

L602เจาหนาที่สามารถใชเครื่องมือและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประ
สิทธิภาพในการจัดการความรูได 
  L60202 เจาหนาที่สามารถใชเครื่องมือและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ทํางานไดจริง 
จ 
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องคประกอบใหญ องคประกอบยอย รหัส คําถาม ผูตอบ 

L701มีความเชื่อมั่นตอกระบวนการเรียนรู L70101 เจาหนาที่ทุกคนสามารถมีสวนใหความเห็นในการทํางานได จ 

L70201 หนวยงานไดสรางกระบวนการผลักดันใหเกิดทัศนคติที่สอนกันได จ 

L70202 เจาหนาที่มีทัศนคติที่ดีตอการเรียนรูจากผูอื่น จ 
L702มีภาวะผูนําทุกระดับ 
  

L70203 เจาหนาที่ไดชวยกันออกความคิดเห็นเพื่อการทํางานรวมกัน จ 

L70301 เจาหนาที่ในหนวยงานไมหวงขอมูลซึ่งกันและกัน จ L703สื่อสารกันอยางเปดเผย 
  L70302 มีระบบการแลกเปลี่ยนขอมูลกัน จ 

L704ทํางานเปนทีมในการสรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรู L70401 มีการทํางานเปนทีมในการสรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรู จ 

L7การสรางวัฒนธรรมแหงการ
เรียนรู 
  
  
  

L705มีการชวยเหลือ ชวยสอนและเรียนรูจากเพื่อนรวมงาน L70501 มีการชวยเหลือ ชวยสอนและเรียนรูจากเพื่อนรวมงาน จ 

 

ตาราง 4–10 การแปลงหลักการบริหารจัดการออกเปนขอคําถาม 
องคประกอบใหญ องคประกอบยอย รหัส คําถาม ผูตอบ 

M10101 มีการกําหนดวิสัยทัศนรวมกันในหนวยงาน จ 

M10102 หนวยงานของทานมีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการทํางานอยางเปดเผยไว ในที่ทํางาน จ 
M101การจําทําแผนภูมิการทํางาน 

M10103 มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการทํางานการแสดงไวในระบบเครือขายสารสนเทศ จ 

M10107 มีการประเมินผลเพื่อทบทวน เปาหมาย ภารกิจ หรือวิจัยหนวยงาน จ 

M10108  หนวยงานนี้มีการทบทวนภารกิจที่ตองปรับปรุงอยูเสมอ จ 

M10109  หนวยงานนี้มีการทบทวนภารกิจที่ควรยกเลิก จ 

M10110 มีการทบทวนภารกิจโดยพิจารณาจากความคุมคาของภารกิจ จ 

M1การจําทําแผนภูมิการทํางาน
และการทบทวนภารกิจ 
  

M102การทบทวนภารกิจ  

M10111  มีการยกเลิกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภารกิจตามผลการทบทวน จ 

M2สํารวจความตองการของ
ประชาชน 

M201มีเครื่องมือรับฟงความคิดเห็น M20101 มีการเปดรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยมีกลองรับขอมูล หรือใชวิธีสอบถาม จ 
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องคประกอบใหญ องคประกอบยอย รหัส คําถาม ผูตอบ 
M30101 มีการจัดทําศูนยบริการรวม (one stop service) ก 

M30102 มีเจาหนาที่ประจําศูนยบริการรวม(one stop service) ก 

M30103 มีการใชงานศูนยบริการรวม(one stop service)รวมกันระหวางหนวยงานตางๆ ก 

M30104 หนวยงานนี้มีศูนยบริการรวม one stop service หรือจุดเดียวบริการหลายอยาง ที่ทานเห็นวาเปน
การบริการรวมอยางแทจริงมิใชเพียงติดปาย 

ป 

M301มีการปฏิบัติตามกลยุทธ 
   

M30105 หนวยงานนี้มีศูนยบริการรวม one stop service หรือจุดเดียวบริการหลายอยาง ป 

M30201 มีการกําหนดตัวชี้วัดผลการทํางานที่ชัดเจน จ M302การประเมินผลงาน 
  M30202 มีการประเมินผลโดยใชตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นสําหรับหนวยงาน จ 

M30301 มีการนําผลการประเมินตามตัวชี้วัดไปแจงแกผูมีสวนไดเสีย จ 

M3มีกลยุทธในการบริหาร 
  
  

M303รายงานผลการประเมิน 
  M30302 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการทํางาน จ 

M40101 มีการทํางานเปนทีม จ M401มีการทํางานเปนทีม 
  M40102 ทุกฝายมีสวนรวมในการจัดทําแผนกลยุทธ จ 

M40201 หนวยงานมีการใหองคกรพัฒนาเอกชนเขามารวมกิจกรรม จ 

M40202 หนวยงานมีการใหเอกชนเขามารวมกิจกรรม จ 

M40203 หนวยงานมีการใหประชาชนเขามารวมกิจกรรม จ 

M4การบริหารแบบมีสวนรวม 
  
  M402ความเปนพหุภาคี  

  

M40204 หนวยงานมีการใหเจาหนาที่ทุกระดับเขารวมกิจกรรม จ 

M50101 มีการวิจัยสถาบัน ศึกษาจุดเดน จุดบกพรองในหนวยงานตนเอง ก 

M50102 ผลการวิจัยสถาบัน นํามาใชปรับปรุงหนวยงาน จ 

M50103 มีการสรางองคความรูใหมๆที่เปนประโยชนตองาน ก 

M501มีการศึกษาวิจัย 
  

M50104 มีการประยุกตใชงานความรูในการทํางาน ก 

M5การศึกษาวิจัย  
   

M502มีการนําผลไปใช M50201 มีการนําผลการวิจัยไปใชปรับปรุงการทํางาน จ 

M6คาดคะเนความเสี่ยง   M601บริหารความขัดแยง M60101 มีการฝกอบรมดานการจัดการความขัดแยง จ 
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องคประกอบใหญ องคประกอบยอย รหัส คําถาม ผูตอบ 
M60102 มีมาตรการจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี จ   
M60103 มีการนําความรูดานการจัดการความขัดแยงไปใชจริง จ 

 

M602มีการบริหารจัดการความเสี่ยง M60201 มีการบริหารจัดการความเสี่ยง (สิ่งที่อาจเกิดขึ้นแลวสรางความเสียหาย) จ 

M701กระจายงบประมาณ M70101 มีการกระจายงบประมาณไปยังฝายตางๆอยางเปนธรรม จ 

M702กระจายเจาหนาที่ M70201 มีการกระจายเจาหนาที่ในการทํางาน จ 

M703กระจายความรับผิดชอบ M70301 กระจายความรับผิดชอบอยางเหมาะสม จ 

M7มีการการกระจายอํานาจ 
  

M704กระจายโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม M70401 กระจายโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม จ 

M80101 เจาหนาที่มีทัศนติที่ดีตอประชาชนในการใหบริการ จ 

M80102 ขั้นตอนในการบริการเหมาะสมไมมากเกินไป ป 

M80103 หนวยงานนี้มีการบริการสัญจรไปอํานวยความสะดวกในพื้นที่ของทานดวย ป 

M80104 หนวยงานนี้มีสถานที่บริการมีความสะอาด ป 

M80105 หนวยงานนี้มีสถานที่บริการมีสิ่งอํานวยความสะดวกเชน ที่นั่งรอที่พอเพียง บริการน้ําดื่ม หนังสือ

พิมพ 
ป 

M80106 ทานไดรับการเอาใจใสจากเจาหนาที่เปนอยางดีในระหวางรอการใหบริการ ป 

M80107 เจาหนาที่ใหบริการดวยความเปนมิตรมีมนุษยสัมพันธดี ป 

M80108 เจาหนาที่อธิบายขั้นตอนในการใหบริการแกทานอยางชัดเจน ป 

M80109 มีการแจงใหประชาชนทราบวาในการติดตอตองเตรียมอะไรบาง ป 

M10104 มีการสงตอขอรองเรียนตาง ๆที่ได รับจากประชาชน ไปยังหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อแกปญหา จ 

M10105 มีเอกสารที่เกี่ยวของและแบบคํารองตางๆไวบริการประชาชน จ 

M10106 ประชาชนจะทราบถึงระยะเวลาในการดําเนินงานของหนวยงานอยูเสมอ จ 

M10112 เมื่อประชาชนสอบถามหรือรองเรียนมา มีการตอบกลับเปนลายลักษณอักษร จ 

M8บริการประชาชน มิใชกํากับ 
  

M801เจาหนาที่มีทัศนคติที่ดีในการใหบริการ  
  

M10113 เมื่อประชาชนสอบถามหรือรองเรียนมา มีการแจงผลภายใน 15 วัน  จ 



โครงการขยายผลเพื่อนําตัวชี้วัดการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีระดับองคกรไปสูการปฏิบัติ                                  4 - 28 

องคประกอบใหญ องคประกอบยอย รหัส คําถาม ผูตอบ 
M10114 เมื่อประชาชนสอบถามมีการดําเนินการภายในเวลาที่กําหนดไว จ   
M10115 ในรอบปที่ผานมานี้ หนวยงานนี้มีการลดขั้นตอนการทํางาน จ 

 

ตาราง 4–11 การแปลงหลักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารออกเปนขอคําถาม 
รหัสองคประกอบใหญ รหัสองคประกอบยอย รหัส คําถาม ผูตอบ 

I10101 มีการจัดทําฐานขอมูลในหนวยงานอยางเปนระบบ จ 

I10102 เจาหนาที่ในหนวยงานมีการใชขอมูลรวมกันจากฐานขอมูลที่จัดทําขึ้น จ 

I10103 มีการจัดทําฐานขอมูลกลางของหนวยงาน ก 

I101มีการจัดเก็บฐานขอมูล 
  
  
  I10104 ฝายตางๆสามารถเขาถึงฐานขอมูลกลาง ก 

I10201 มีการนําขอมูลไปใชในการจัดทําแผนหรือนโยบาย จ 

I1มีการจัดการชุดขอมูล 
  
  
  
  
  

I102มีการนําขอมูลไปใช 
  I10202 มีการนําขอมูลไปใชในปฏิบัติงาน จ 

I20101 มีระบบโปรแกรมคอมพิวเตอรเครือขายสารสนเทศที่เหมาะสมกับการทํางานในหนวยงาน จ I201ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอรหรือ
SOFTWARE  I20102 มีการปรับระบบโปรแกรมคอมพิวเตอรเครือขายสารสนเทศใหทันสมัยอยูเสมอ จ 

I20201 มีอุปกรณเทคโนโลยีที่เพียงพอ จ I202ระบบอุปกรณเทคโนโลยีหรือ
HARDWARE  I20202 มีอุปกรณเครือขายสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ จ 

I20301 มีการใชเครือขายสารสนเทศอยางทั่วถึง จ 

I20302 มีการพัฒนาทักษะของผูใชงานเครือขายสารสนเทศ จ 

I20303 มีผูดูแลระบบเครือขายสารสนเทศ จ 

I203ผูใชงานหรือPEOPLE WARE 
  

I20304 มีการตรวจสอบระบบเครือขายสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ จ 

I2มีเครือขายสารสนเทศ 
  
  
  
 

I204การเขาถึงได I20401 โดยทั่วไปผูบริหารสามารถเขาถงึเครือขายสารสนเทศ จ 
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รหัสองคประกอบใหญ รหัสองคประกอบยอย รหัส คําถาม ผูตอบ 

I20402 โดยทั่วไปเจาหนาที่สามารถเขาถึงเครือขายสารสนเทศ จ 

I20403 บุคคลภายนอกสามารถเขาถึงเครือขายสารสนเทศของหนวยงาน จ 

I20404 มีการใชเครือขายสารสนเทศในการติดตอกันในหนวยงาน ก 

I20405 มีการใชระบบเครือขายสารสนเทศติดตอกับหนวยงานภายนอก ก 

I20406 ประชาชนสามารถติดตอกับหนวยงานไดโดยทางเครือขายสารสนเทศ ก 

   

I20407 มีบริการสายดวนใหประชาชนหรือผูรับบริการโทรศัพทติดตอ รองเรียนได ก 

I20408 ประชาชนสามารถติดตอสอบถามขอมูลหนวยงานผานทางเครื่อขายสารสนเทศได จ 

I20409 ประชาชนแสดงความคิดเห็นผานทางเครือขายสารสนเทศได จ 

I20410 มีการแจงผลการดําเนินการของหนวยงานใหประชาชนทราบทางเครือขายสารสนเทศ จ 

I20411 มีการแจงผลการตอบสนองตอขอรองเรียนหรือเสนอแนะใหทราบทางระบบสารสนเทศ   จ 

     

I20412 การแจงผลการตอบสนองตอขอรองเรียนทางระบบสารสนเทศ  ทําโดยไมเปดเผยรายชื่อผูรองเรียน จ 

I301ระหวางฝายตางๆในหนวยงาน I30101 หนวยงานมีระบบเครือขายสารสนเทศซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับหนวยงานภายในได จ I3มีการเชื่อมโยงเทคโนโลยี 
  I302ระหวางหนวยงานอื่นๆ I30201 หนวยงานมีระบบเครือขายสารสนเทศซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับหนวยงานภายนอกได จ 

I40101 หนวยงานใชกระดาษนอยลงอันเนื่องจากหันมาใชเทคโนโลยีมากขึ้น จ 

I40102 หนวยงานมีการประชุมทางไกล จ 

I40103 มีการสั่งงานผานอินเตอเนต จ 

I40104 มีหองสมุดสารสนเทศ จ 

I401ใชในการบริหาร 
  
  
  

I40105 มีระบบเครือขายสารสนเทศเพือ่อํานวยความสะดวกแกประชาชน 0 

I40201 มีการนําขอมูลไปใชในการจัดทําแผนหรือนโยบาย จ 

I40202 มีการนําขอมูลไปใชในปฏิบัติงาน จ 

I4มีการนําเทคโนโลยีไปใชจริง 
  
  
  
  

I402มีการนําขอมูลไปใช  

I40203 มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมาใชในหนวยงานเพื่อลดขั้นตอนการทํางาน จ 
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4.2 การจัดทาํหลักการตามวัตถุประสงคของพระราชกฤษฏีกาวาดวยหลักเกณฑและวธิีการบริหารกิจการบานเมอืงที่ดี พ.ศ.2546 
เมื่อไดคําถามที่มาจากหลักการบรหิารจดัการที่ดี 10 หลักขางตนแลว  จึงไดนํามาสูการคัดเลือกหลักการที่สําคัญและคาํถามที่เปนตัวแทนของหลักการ

บริหารจดัการที่ดี 10 หลัก มาสูการจัดทาํหลักการตามวัตถุประสงคของพระราชกฤษฏีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบรหิารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ตาม

มาตรา6 ซึ่งมีอยู 7 ประการดังนี้ 
 

สวนที่1.การบริหารราชการเพื่อใหเกิดหลักประโยชนสุขของประชาชน 
ตาราง 4–12 การจัดตัวชี้วัดตามหลักการบริหารราชการเพื่อใหเกิดหลักประโยชนสุขของประชาชน 
หลักการตามพรฎ. รหัส ตัวชี้วัด มาตรา. รายละเอียด 

R10101 หนวยงานมีการแบงแยกอํานาจหนาที่ในแตละสวนกันอยางชัดเจน มาตรา 8 (2) การปฏิบัติภารกิจของสวนราชการตองสามารถตรวจ

สอบได 
นิติธรรม (Rule of  law)  
  

R30102 หนวยงานไดแจงใหประชาชนทราบถึงสิทธิตางๆในการรับบริการจากหนวย

งาน 
มาตรา 8 (3) กรณีที่ภารกิจมีผลกระทบตอประชาชน ตองรับฟง

ความคิดเห็นของประชาชนหรือชี้แจงประชาชน 
P20101 หนวยงานมีการรับฟงความคิดเห็นจากบุคคลภายนอก 
P20102 หนวยงานนี้มีการเปดรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากหนวยงานภายนอก

P20201 หนวยงานรับฟงความคิดเห็นจากเจาหนาที่รัฐเทานั้น 
P20202 หนวยงานรับฟงความคิดเห็นจากผูไดรับผลกระทบโดยตรง 
P20203 หนวยงานรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนทั่วไป 
P20301 หนวยงานรับฟงความคิดเห็น เมื่อนายสั่ง/หรือมีกฎหมายกําหนด 
P20302 หนวยงานรับฟงความคิดเห็น เมื่อรองขอ หรือตองรองขอ 
P20303 หนวยงานรับฟงความคิดเห็นโดยไมตองรองขอ  จัดเปนปกติ 
P20401 เจาหนาที่ระดับตนคือผูรับทราบขอคิดเห็นหรือรับฟงความคิดเห็น 

การมีสวนรวม (Participation)  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

P20402 ผูบริหาร ระดับกลางคือผูรับทราบขอคิดเห็นหรือรับฟงความคิดเห็น 

มาตรา 8 (3) 
  
  
  
  
  
  
  
  

กรณีที่ภารกิจมีผลกระทบตอประชาชน ตองรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนหรือชี้แจงประชาชน 
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หลักการตามพรฎ. รหัส ตัวชี้วัด มาตรา. รายละเอียด 
P20403 ผูบริหาร ระดับสูงคือผูรับทราบขอคิดเห็นหรือรับฟงความคิดเห็น 
P20501 ขอคิดเห็นที่รับฟงไมไดรับการตอบสนอง 
P20502 ขอคิดเห็นที่รับฟงไดรับการตอบสนองแตไมนําไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจ

P20503 ขอคิดเห็นที่รับฟงไดรับการตอบสนองและนําไปใชประกอบการตัดสินใจ 
P20601 เวลาที่หนวยงานตองตัดสินใจเรื่องที่มีผลกระทบแกประชาชน หนวยงานตัด

สินใจกอนแลวจึงใหขอมูลแกประชาชน  
P20602 มีการใหขอมูลแก ประชาชนแลวตัดสินใจทันทีโดยไมใหเวลาเพื่อรับฟงความ

คิดเห็นกอน ตัดสินใจ 

  
  
  
  
  
  
  

P20603 ในกรณีที่ตองตัดสินใจเรื่องที่มีผลกระทบแกประชาชน มีการใหขอมูล แก

ประชาชนมากพอและนานพอแลว ใหเวลาในการรับฟงอยางทั่วถึง 

  

E10101 มีการทําผิดกฎหมายอยางโจงแจงเชน ทุจริตตอหนาที่ หรือซื้อขายตําแหนง 
E10201 มีการปฏิบัติงานที่นอยกวาหรือไมดีเทาที่กฎหมายกําหนดไว  
E10301 มีการปฏิบัติที่มากกวาหรือเกินกวาที่กฎหมายใหอํานาจไว เชนวางตนอยู

เหนือกฎหมาย หรือวางศาลเตี้ย 
E10401 มีการปฏิบัติตามเจตนารมณของกฎหมาย แตใชวิธีการที่ผิดกฎหมาย เชน

บังคับผูตองหาใหรับสารภาพ 
E20101 มีการกระทําผิดวินัย กรณีเกี่ยวกับงานโดยตรง  เชนไมปฏิบัติหนาที่ดวยความ

สุจริตเที่ยงธรรมหรือละทิ้งหนาที่ราชการ 
E20201 มีการกระทําผิดวินัย กรณีเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางบุคคล  เชนกระดาง

กระเดื่องตอผูบังคับบัญชา  
E20301 มีการทําผิดวินัยเกี่ยวกับพฤติกรรมสวนตัว เชนเลนการพนัน  เสพยาเสพติด 

คุณธรรม(Ethic) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  E20401 มีการกระทําผิดวินัย กรณีไมสนองตอบความตองการของประชาชน เชนไม

อํานวยความสะดวกประชาชน 

มาตรา 7 
  
  
  
  
  
  

การบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 
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หลักการตามพรฎ. รหัส ตัวชี้วัด มาตรา. รายละเอียด 
E20501 มีขาราชการ/ลูกจางไดรับโทษทางวินัยจากการกระทําผิด  
E30101 หนวยงานถูกรองเรียนจากประชาชนที่มาติดตอราชการ  เชนบริการไมดี

ประชาชนไมพอใจการใหบริการของหนวยงาน 
E30201  มีปญหาความขาดความสามัคคี เชนมีความขัดแยงระหวางเจาหนาที่ ใน

ระดับเดียวกัน  สูงกวา หรือต่ํากวาตน 
E30301 มีกรณีทําผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยม/จรรยาบรรณวิชาชีพนิยม (แตไมเขาขาย

กระทําผิดวินัย)  เชนไมปฏิบัติตามธรรมเนียมของทางราชการไมผิดคํามั่น
สัญญา หรือไมปฏิบัติตามหลักศีลธรรมของศาสนา 

 

E30401 มีกรณีทําผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เกี่ยวกับขั้นตอน

หรือวิธีการปฏิบัติงาน เชนเสนองานขามขั้นตอน หรือเพิกเฉยไมปฏิบัติตามวิธี

การที่ปฏิบัติกันอยู เชนศีลหรือวัฒนธรรมองคกร 

  

V30109 มีการกําหนดเปาหมายของหนวยงาน มาตรา 7 การบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 
V30401  ผูบริหารระดับสูงมีบทบาทในการพัฒนาเปลี่ยนแปลง สิ่งตางๆ (การดําเนิน

งาน มาตรฐาน การปฏิบัติงานคุณภาพของการบริการ) ในหนวยงาน 
มาตรา8(2) การปฏิบัติราชการสามารถตรวจสอบได 

ความคุมคา (Value for money)
  
  

V30403 ผูบริหารเปดรับฟงความคิดเห็นจากสาธารณชนทั่วไป มาตรา8(3) กรณีที่ภารกิจมีผลกระทบตอประชาชนตองรับฟง

ความคิดเห็นของประชาชน 
T10101 มีระบบการตรวจสอบภายในหนวยงานที่เขมแข็ง 
T10201 ระบบของหนวยงานมีความโปรงใส เห็นภาพระบบงานทั้งหมดไดอยางชัดเจน 

มาตรา 8 (2) การปฏิบัติภารกิจของสวนราชการตองสามารถตรวจ

สอบได 
  

T10201 ระบบของหนวยงานมีความโปรงใส เห็นภาพระบบงานทั้งหมดไดอยางชัดเจน 
T10301 ประชาชนเขามามีสวนรวมรับรูการทํางานของหนวยงาน 

ความโปรงใส (Transparency)
  
  
  
  

T30101 มีระบบการตรวจสอบการทํางานในหนวยงานที่มีประสิทธิภาพสูง 

มาตรา 8 (3) กรณีที่ภารกิจมีผลกระทบตอประชาชน ตองรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนหรือชี้แจงประชาชน   
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สวนที่2.การบริหารงานเพื่อใหเกดิผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 

ตาราง 4–13 การจัดตัวชี้วัดตามหลักการบริหารงานเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
หลักการตามพรฎ. รหัส ตัวชี้วัด มาตรา. รายละเอียด 

R30202 กอนการใหบริการหรือออกคําสั่งแกผูไดรับผลกระทบจะมีการรับฟงความเห็นจากทุก
ฝาย 

นิติธรรม (Rule of  law) 
  

R30307 มีการแกไขเยียวยาการปฏิบัติที่มีผลกระทบตอประชาชน 

มาตรา 9 (4) การปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบตอประชาชน ให

เปนหนาที่สวนราชการ  

A10101 ทุกครั้งที่ไดรับมอบหมายงาน ทานไดทําความเขาใจและเห็นชอบกับวัตถุประสงค 
เปาหมายและความคาดหวังจากการทํางานชิ้นนั้นเสมอ 

A10102 ทุกครั้งที่ไดรับมอบหมายงาน ทานจะทราบถึงความคาดหวังที่ตองการจากการ
ทํางานชิ้นนั้นเสมอ 

มาตรา 9 (2) การปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบตอประชาชน ให

เปนหนาที่สวนราชการ  

A20101 ผูบริหารองคการไดสื่อสารและทําความเขาใจในเรื่องแผนรวมขององคการแกทุกคน
ที่รับผิดชอบ  

A20102 ผูบริหารองคการไดมีการสื่อสารและทําความเขาใจในเรื่องแผนการปฏิบัติงานยอย 
(Operational Plan) แกทุกคนที่รับผิดชอบ 

A20103 องคการของทานจะมีการทําเปาหมายยอยๆ (Milestone) ที่ตองการบรรลุในการ
ปฏิบัติงานอยูเสมอ 

มาตรา 9 -การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
-การกําหนดเปาหมาย ผลสําฤทธิ์และตัวชี้วัด 
  
  

A40101 องคการของทานไดกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard of Performance) ไว
อยางชัดเจน 

A40102 องคการของทานมีการติดตามประเมินผลและจัดการกับผลการปฏิบัติงานที่ไมมีคุณภาพ 
A40103 องคการของทานมีการจัดทําดัชนีวัดผลการปฏิบัติงานอยางชัดเจน 
A40104 กอนเริ่มปฏิบัติงาน บุคลากรจะทราบถึงดัชนีวัดในการปฏิบัติงานทุกครั้ง 

มาตรา 9 การติดตามและประเมินผล 
  
  
  

สํานึกรับผิดชอบ 

(Accountability) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  A60101 ในการปฏิบัติงานองคการของทานจะมีการวางแผนสํารองไวในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน มาตรา 9  (4) การแกไข หรือบรรเทาผลกระทบ 
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หลักการตามพรฎ. รหัส ตัวชี้วัด มาตรา. รายละเอียด 
A60102 สมาชิกทุกคนในองคการมีความเขาใจและรับทราบแผนสํารอง 
A30401 องคกรของทานมีมาตรการแกไขหรือลดผลกระทบอยางชัดเจน 

   
  

A30201 ผูปฏิบัติงานทั้งหลายเต็มใจที่จะยอมรับสิ่งใหมๆและเทคโนโลยีใหมๆเสมอ 
A30202 องคการของทานมีมาตรการในการจัดการกับผูที่ไมยอมพัฒนาเปลี่ยนแปลง 
A30201 องคกรของทานมีการฝกอบรมบุคลากรในดานการใชเทคโนโลยีสมัยใหม 

มาตรา 11 การพัฒนาใหเปนองคการแหงการเรียนรู 
  
  

A10101 ทุกครั้งที่ไดรับมอบหมายงาน ทานไดทําความเขาใจและเห็นชอบกับวัตถุประสงค 
เปาหมายและความคาดหวังจากการทํางานชิ้นนั้นเสมอ 

A10102 ทุกครั้งที่ไดรับมอบหมายงาน ทานจะทราบถึงความคาดหวังที่ตองการจากการ
ทํางานชิ้นนั้นเสมอ 

A10101 มีการจัดทําขอตกลงภายในการปฏิบัติงานที่เปนลายลักษณอักษร 

  
  
  
  
  

  

A20101 มีการกําหนดแผนปฏิบัติงานรวม 

มาตรา 12 การจัดทําความตกลงการปฏิบัติราชการ 
  
  

V30105 มีการกําหนดแผนปฏิบัติการยอย (Operation Plan) เปนระบบในหนวยงาน 
V30106 มีการสื่อสารและทําความเขาใจแผนปฏิบัติการยอยกับบุคลากรในหนวยงานยอยๆ 
V30107 มีการสื่อสารและทําความเขาใจแผนปฏิบัติการยอย อยางสม่ําเสมอ 

มาตรา9(1) สวนราชการตองมีแผนปฏิบัติงานไวลวงหนากอนดําเนิน
การ 
  
  

V20105 มีวิธีการและขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณอยางเปนระบบ 
V20105 มีการกําหนดขั้นตอนการทํางานอยางชัดเจน 

มาตรา9(2) แผนปฏิบัติงานตองแสดงขั้นตอนระยะเวลาและงบ
ประมาณ 

V30301 มีหนวยงานที่ทําการประเมินผลการปฏิบัติงานภายในโดยเฉพาะ 
V30302 มีการประเมินผลสม่ําเสมอทุกป 

มาตรา9(3) มีระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
แผน  

V30204 หนวยงานของทานมีการจัดหนวยงานใหคําปรึกษา/รับเรื่องราวรองทุกข 

ความคุมคา (Value for 
money) 
  
  
  
  
  
  
  
  V30222 มีการจัดบุคลากรหรืองานดานใหคําปรึกษาและรองทุกข 

มาตรา9(4) สํารวจความเห็นและเปดคํารองทุกข 
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V30403 ผูบริหารเปดรับฟงความคิดเห็นจากสาธารณชนทั่วไป    
V30108 มีการกําหนดวิสยัทัศน (เปนการกําหนดทิศทางของสิ่งที่ตองการจะทําตอไป) 
V30111 มีการเผยแพร สื่อสาร และทําความเขาใจในวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของ

หนวยงานกับบุคลากรในหนวยงาน 
V30114 วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของหนวยงานแสดงใหเห็นวามีความพยายามปรับ

ปรุง เปลี่ยนแปลงผลผลิตหรือบริหารของหนวยงานในทิศทางดีขึ้น มีมูลคาและคุณ
ภาพของผลผลิตและบริการดีขึ้น 

V30115 วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของหนวยงานแสดงใหเห็นวามีการประหยัดการใช
งบประมาณ กําลังคน เครื่องมือ ฯลฯ 

มาตรา11(3) สงเสริมและสรางวิสัยทัศน 
  
  
  

V30102 มีการกําหนดแผนงานประจําป หรือประจําวาระของผูบังคับบัญชา 
V30103 ผูบริหารมีการสื่อสารทําความเขาใจในแผนรวมของหนวยงานแกบุคลากรที่รับผิด

ชอบ 

มาตรา13 กําหนดใหมีแผนบริหารราชการแผนดิน 
  

  
  
  

  

V30105 มีการกําหนดแผนปฏิบัติการยอย(Operation Plan)เปนระบบในหนวยงาน มาตรา16 จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
H40101 มีการจัดทํายุทธศาสตรการทํางานในดานการพัฒนาเจาหนาที่ 

H40201 มีการจัดสรรงบประมาณในดานการพัฒนาเจาหนาที่ 

H60201 มีการฝกอบรมสัมมนาพัฒนาความสามารถของเจาหนาที่ 

H60301 การพัฒนาทักษะเจาหนาที่ใหทันสมัยอยูเสมอ 

การจัดการทรัพยากรมนุษย 
(Human resource development)  
     

H60401 การพัฒนาความรูในสายงานวิชาชีพ 

มาตรา 11 สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อ
ใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยาง

สม่ําเสมอ     

L10101 หนวยงานมีการแลกเปลี่ยนความรูกับหนวยงานภายนอก 

L10201 มีการสงเจาหนาที่เขารวมสัมนาฝกอบรม 

L20101 เจาหนาที่มีการไดเรียนรูสิ่งใหมๆในการทํางานเสมอ 

องคกรแหงการเรียนรู 
(Learning Organization)   
  

L20204 มีการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันในหนวนงาน 

มาตรา 11 สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการเพื่อให

มีลักษณะเปนองคการแหงการเรยีนรูอยางสม่ําเสมอ     
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L30101 มีการนําความรูที่ไดรับมาใชปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

L50101 มีเจาหนาที่ดูแลการจัดการความรูในหนวยงาน 

L50201 มีการสนับสนุนการจัดการความรูรวมกัน 

 

L50301 มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดการความรู เชนอุปกรณคอมพิวเตอรที่สามารถเขา
ถึงได หรือมีระบบสื่อสารโดยอีเลคโทรนิค 

M10101 มีการกําหนดวิสัยทัศนรวมกันในหนวยงาน 

M10110 มีการทบทวนภารกิจโดยพิจารณาจากความคุมคาของภารกิจ 

การบริหารจัดการ 
(Management) 

M40101 มีการทํางานเปนทีม 

I10101 มีการจัดทําฐานขอมูลในหนวยงานอยางเปนระบบ 

I10201 มีการนําขอมูลไปใชในการจัดทําแผนหรือนโยบาย 

เทคโนโลยีขอมูลขาวสารสาร

สนเทศ (Information 
communication technology) I20302 มีการพัฒนาทักษะของผูใชงานเครือขายสารสนเทศ 
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สวนที่  3. การบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 

ตาราง 4–14 การจัดตัวชี้วัดตามหลักการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
หลักการตามพรฎ. รหัส ตัวชี้วัด มาตรา. รายละเอียด 

R10101 หนวยงานมีการแบงแยกอํานาจหนาที่ในแตละสวนกันอยางชัดเจน 

R30204 มีการกําหนดระยะเวลาการดําเนินการแลวเสร็จในการใหบริการหรือการ

พิจารณาออกคําสั่งตางๆ ทันตามกําหนดเวลา 

มาตรา 24 

วรรค 1 

การปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบตอประชาชน ใหเปนหนา
ที่สวนราชการทีจ่ะตองดําเนินการแกไข  

R30203 ในกรณีที่จําเปน มีการแจงสิทธิในการมีทนายความหรือที่ปรึกษาของผูได
รับผลกระทบจากการใหบริการหรือออกคําสั่ง 

R30207  มีการกําหนดบทลงโทษเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน ในกรณีที่ไมสามารถ
พิจารณาเรื่องใหแลวเสร็จในเวลาที่กําหนด 

มาตรา 24 

วรรค 3 

การไมพิจารณาใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนด มีหนาที่
รับผิดตอความเสียหาย 
  

R30204 มีการกําหนดระยะเวลาการดําเนินการแลวเสร็จในการใหบริการหรือการ

พิจารณาออกคําสั่งตางๆ 

R30205 การใหบริการหรือการพิจารณาออกคําสั่งตางๆเสร็จทันตามกําหนดเวลา 

มาตรา 25 การพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาจะตองพิจารณาโดยเร็ว 
  

R30206 การพิจารณาออกคําสั่งตางๆไดมีการกลาวอางขอกฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวของ 

 นิติธรรม (Rule of  law 
  
  

R30216  ผูบังคับบัญชามีการสั่งงานผูใตบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษร  

มาตรา 26 การสั่งราชการใหกระทําเปนลายลักษณอักษร เวนแตมี
ความจําเปนไมอาจสั่งเปนลายลักษณอักษรในขณะนั้น 
  

P10101 หนวยงานมีการ เผยแพรขอมูลขาวสาร ในเรื่องภารกิจที่หนวยงานให
บริการ  

P10102 ทานเห็นวาขอมูลขาวสารที่เผยแพรมีความถูกตอง  

การมีสวนรวม 

(Participation)   
  
  

P10103 ทานเห็นวาขอมูลขาวสารที่เผยแพรมีความครบถวน สมบูรณ 

มาตรา 20 เพื่อใหการปฏิบัติราชการภายในสวนราชการเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพใหสวนราชการกาํหนดเปาหมาย แผนการ
ทํางาน ระยะเวลาแลวเสร็จของงานหรือโครงการ และงบ
ประมาณที่จะตองใชในแตละงานหรือโครงการ และตองเผย
แพรใหขาราชการและประชาชนทราบทั่วกันดวย 
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P10201 หนวยงานมีการใหขอมูลแกเจาหนาที่รัฐ 

P10202 หนวยงานมีการใหขอมูลแกผูไดรับผลกระทบโดยตรง 

P10203 หนวยงานมีการใหขอมูลแกประชาชนทั่วไป 

P10301 หนวยงานนี้มีการใชสื่อในการใหขอมูลแกประชาชน 

P10302 หนวยงานนี้มีการใชสื่อผานหอกระจายขาว  

P10303 หนวยงานนี้มีการใชสื่อผานผูนําชุมชน 

P10304 หนวยงานนี้มีการใชสื่อผานการปดประกาศ 

P10305 หนวยงานนี้มีการใชสื่อผานวิทยุ 

P10306 หนวยงานนี้มีการใชสื่อผานโทรทัศน 

P10307 หนวยงานนี้มีการใชสื่อผานหนังสือพิมพ 

P10308 หนวยงานนี้มีการใชสื่อผานสื่ออื่นๆ 

P10401 หนวยงานนี้มีการใหขอมูลนานๆครั้ง 

P10402 หนวยงานนี้มีการใหขอมูลเปนระยะๆ 

P10403 หนวยงานนี้มีการใหขอมูลทุกวันอยางตอเนื่อง 

P10501 หนวยงานมีชองทางการเขาถึงขอมูลขาวสารของหนวยงาน สําหรับประชาชน  

P10502 หนวยงานมีชองทางการเขาถึงขอมูลขาวสารของหนวยงานที่สะดวก 

P10503 การเขาถึงขอมูลขาวสารของหนวยงานตองเสียคาใชจาย 

  
  
  
  
  

P10504 ผูขอรับขอมูลจากหนวยงานตองเสียคาใชจายมาก 
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E10201 มีการปฏิบัติงานที่นอยกวาหรือไมดีเทาที่กฎหมายกําหนดไว  

E30301 มีกรณีทําผิดมาตรฐานวิชาชีพนยิม/จรรยาบรรณวิชาชีพนิยม (แตไมเขา
ขายกระทําผิดวินัย)  เชนไมปฏิบัติตามธรรมเนียมของทางราชการ  ไมผิด
คํามั่นสัญญา หรือไมปฏิบัติตามหลักศีลธรรมของศาสนา 

คุณธรรม (Ethic) 
  
  
  

E30401 มีกรณีทําผิดมาตรฐานวิชาชีพนยิมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เกีย่วกับขั้น

ตอนหรือวิธีการปฏิบัติงาน เชนเสนองานขามขั้นตอน หรือเพิกเฉยไม

ปฏิบัติตามวิธีการที่ปฏิบัติกันอยู เชนศีลหรือวัฒนธรรมองคกร 

มาตรา 23 ในการจัดซื้อหรือจัดจาง ใหสวนราชการดําเนินการโดยเปด
เผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสีย
ทางสังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ วัตถปุระสงคที่จะใช 
ราคา ประโยชนระยะยาวของสวนราชการที่จะไดรับ

ประกอบกัน 

A20101 ผูบริหารองคการไดสื่อสารและทําความเขาใจในเรื่องแผนรวมขององค

การแกทุกคนที่รับผิดชอบ 

A20102 ผูบริหารองคการไดมีการสื่อสารและทําความเขาใจในเรื่องแผนการ

ปฏิบัติงานยอย (Operational Plan) แกทุกคนที่รับผิดชอบ 

A20103 องคการของทานจะมีการทําเปาหมายยอยๆ (Milestone) ที่ตองการบรรลุ
ในการปฏิบัติงานอยูเสมอ 

มาตรา 20 การกําหนดเปาหมายและแผนการทํางาน 
  
  

A10102 ทุกครั้งที่ไดรับมอบหมายงาน ทานจะทราบถึงความคาดหวังที่ตองการ
จากการทํางานชิ้นนั้นเสมอ 

สํานึกรับผิดชอบ 

(Accountability) 
  
  
  

AA0101 มีการแกไขผลกระทบตอประชาชนที่เกิดจากการปฏิบัติราชการ 

มาตรา 26 การปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบตอประชาชน ใหเปนหนา
ที่สวนราชการทีจ่ะตองดําเนินการแกไข  

V30111 มีการเผยแพร สื่อสาร และทําความเขาใจในวิสัยทัศน พันธกิจ และเปา
หมายของหนวยงานกับบุคลากรในหนวยงาน 

V30112 มีการเผยแพร วิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายของหนวยงานกับสาธารณ
ชนโดยทั่วไป 

มาตรา20 ประกาศกําหนดเปาหมายและแผนการทํางาน 
  

ความคุมคา  
(Value for money) 
  

V10404 หนวยงานของทานมีการจัดทํารายงานการเงินสม่ําเสมอทุกป มาตรา21 สวนราชการจัดทําบัญชีตนทุนพิจารณาความคุมคา 
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V10106 หนวยงานมีการจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวย (สินคา บริการ)    

V10301 จํานวนผลผลิตและบริการของหนวยงานมีความเหมาะสมเมื่อเปรียบ

เทียบกับหนวยงานประเภทเดียวกันที่ใชบุคลากร งบประมาณ และ

ขอบเขตภาระหนาที่ที่เทากัน 

V10302 มูลคาของผลผลิตหรือบริการของหนวยงานของทานมีความเหมาะสมเมื่อ

เปรียบเทียบกับหนวยงานอื่นประเภทเดียวกันที่ใชบุคลากร งบประมาณ 

และขอบเขตภาระหนาที่เทากัน 

V20301 ผลงานการปฏิบัติงานของบุคลากรไดตามเปาหมายที่กําหนด 

 

V20302 ผลการปฏิบัติงานของหนวยงานไดตามเปาหมายที่กําหนด 

มาตรา22 สศช.ตรวจสอบความคุมคาของการปฏิบัติภารกิจแหงรัฐ
เพื่อรายงาน ครมาตรา เพื่อประเมินวาภารกิจควรทําตอ
หรือเลิก 
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สวนที่  4.  การลดขั้นตอนการปฏิบตังิาน  

ตาราง 4–15 การจัดตัวชี้วัดตามหลักการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
หลักการตามพรฎ. รหัส ตัวชี้วัด มาตรา. รายละเอียด 

R10101 หนวยงานมีการแบงแยกอํานาจหนาที่ในแตละสวนกันอยางชัดเจน 

R50103  หนวยงานของทานมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจสูผูใตบังคับ
บัญชาระดับรองลงมา 

R30217  มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อลดขั้นตอนในการทํางาน 

มาตรา 27 การกระจายอํานาจตัดสินใจ และการกระจายอํานาจตองไม
สรางขั้นตอนหรือการกลั่นกรองที่ไมจําเปนในการปฏิบัติราช

การและการลดขั้นตอนโดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ

โทรคมนาคม  

R30102 หนวยงานไดแจงใหประชาชนทราบถึงสิทธิตางๆในการรับบริการ

จากหนวยงาน 

R30103 ทานทราบขอมูลการใหบริการตางๆ ของหนวยงานที่ทานใชบริการ 

R30104 ทานทราบถึงขั้นตอนการทํางานของเจาหนาที่ในการใหบริการทาน 

มาตรา 27 

วรรค 3 

ใหสวนราชการเผยแพรใหประชาชนทราบการกระจาย

อํานาจในการตัดสินใจหรือไดมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

หรือโทรคมนาคม 
  

R30101 การขอดูขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับภาระหนาที่หรือขั้นตอนการ

ดําเนินงานของหนวยงานสามารถกระทําได 

R30103 ทานทราบขอมูลการใหบริการตางๆ ของหนวยงานที่ทานใชบริการ 

นิติธรรม (Rule of  law) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

R30104 ทานทราบถึงขั้นตอนการทํางานของเจาหนาที่ในการใหบริการทาน 

มาตรา 29 การใหหนวยราชการจัดทําแผนภูมิและขั้นตอนและระยะ

เวลาเปดเผยไว ณ ที่ทําการของสวนราชการ 

M10102 หนวยงานของทานมีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการ

ทํางานอยางเปดเผยไว ในที่ทํางาน 
การบริหารจัดการ 
(Management) 
  
  

M10103 มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการทํางานการแสดงไว

ในระบบเครือขายสารสนเทศ 

มาตรา 29 ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการบริการประชาชนหรือ

การติดตอประสานงานระหวางสวนราชการดวยกัน ใหสวน
ราชการแตละแหงจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลา

ดําเนินการรวมทั้งรายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในแตละขั้นตอนเปด
เผยไว ณ ที่ทําการของสวนราชการและในระบบเครือขายสาร
สนเทศของสวนราชการ  เพื่อใหประชาชนหรือผูที่เกี่ยวของ
เขาตรวจดูได 
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M30101 มีการจัดทําศูนยบริการรวม (one stop service) 

M30102 มีเจาหนาที่ประจําศูนยบริการรวม(one stop service) 

มาตรา 30   ในกระทรวงหนึ่ง ใหเปนหนาที่ของปลัดกระทรวงที่จะตอง
จัดใหสวนราชการภายในกระทรวงที่รับผิดขอบปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับการบริการประชาชนรวมกันจัดตั้งศูนยบริการรวม 
เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนในการที่จะตองปฏิบัติ

ตามกฎหมายหรือกฎอื่นใด ที่เปนอํานาจหนาที่ของสวนราช
การในกระทรวงเดียวกัน โดยติดตอเจาหนาที่ ณ ศูนยบริหาร
รวมเพียงแหงเดียว  

M30103 มีการใชงานศูนยบริการรวม(one stop service)รวมกันระหวาง

หนวยงานตางๆ 
มาตรา 31
มาตรา 32 

การใหบริการของศูนยบริการรวม 
ศูนยบริการรวมของจังหวัด 

M10105 มีเอกสารที่เกี่ยวของและแบบคํารองตางๆไวบริการประชาชน มาตรา31 ว1 ในศูนยบริการรวมตามมาตรา 30 ใหจัดใหมีเจาหนาที่รับ
เรื่องราวตาง ๆ และดําเนินการสงตอใหเจาหนาที่ของสวน
ราชการที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการตอไป โดยใหมีขอมูลและ
เอกสารที่เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ของทุกสวนราชการใน

กระทรวง รวมทั้งแบบคําขอตาง ๆ ไวใหพรอมที่จะบริการ

ประชาชนได ณ ศูนยบริการรวม 

M30102 มีเจาหนาที่ประจําศูนยบริการรวม(one stop service) 

 

M10106 ประชาชนจะทราบถึงระยะเวลาในการดําเนินงานของหนวยงานอยู

เสมอ 

มาตรา31 ว2 ใหเปนหนาที่สวนราชการที่เกี่ยวของที่จะตองจัดพิมพราย
ละเอียดของเอกสารหลักฐานที่ประชาชนจะตองจัดหามาใน

การขออนุมัติหรือขออนุญาตในแตละเรื่องมอบใดแกเจาหนา

ที่ของศูนยบริการรวม และใหเปนหนาที่ของเจาหนาที่ศูนย

บริการรวมที่จะตองแจงใหประชาชนที่มาติดตอไดทราบใน

ครั้งแรกที่มาติดตอ และตรวจสอบวาเอกสารหลักฐานที่จะ

เปนดังกลาวนั้น ประชาชนไดยื่นมาควบถวนหรือไม พรอม

ทั้งแจงใหทราบถึงระยะเวลาที่จะตองใชดําเนินการในเรื่อง

นั้น 
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P10101 หนวยงานเผยแพรขอมูลขาวสาร ในเรื่องภารกิจที่หนวยงานให
บริการ แกประชาชน 

มาตรา 27 เพื่อใหการปฏิบัติราชการภายในสวนราชการเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพใหสวนราชการกาํหนดเปาหมาย แผนการ
ทํางาน ระยะเวลาแลวเสร็จของงานหรือโครงการ และงบ
ประมาณที่จะตองใชในแตละงานหรือโครงการ และตองเผย
แพรใหขาราชการและประชาชนทราบทั่วกันดวย 

P10102 ขอมูลขาวสารที่เผยแพรมีความถูกตอง  

P10103 ทานเห็นวาขอมูลขาวสารที่เผยแพรมีความครบถวนสมบูรณ 

P10202 หนวยงานมีการใหขอมูลแกผูไดรับผลกระทบโดยตรง 

P10203 หนวยงานมีการใหขอมูลแกประชาชนทั่วไป 

P10301 หนวยงานนี้มีการใชสื่อในการใหขอมูลแกประชาชน 

P10302 หนวยงานนี้มีการใชสื่อผานหอกระจายขาว  

P10303 หนวยงานนี้มีการใชสื่อผานผูนําชุมชน 

P10304 หนวยงานนี้มีการใชสื่อผานการปดประกาศ 

P10305 หนวยงานนี้มีการใชสื่อผานวิทยุ 

P10306 หนวยงานนี้มีการใชสื่อผานโทรทัศน 

P10307 หนวยงานนี้มีการใชสื่อผานหนังสือพิมพ 

P10308 หนวยงานนี้มีการใชสื่อผานสื่ออื่นๆ 

P10401 หนวยงานนี้มีการใหขอมูลนานๆครั้ง 

P10402 หนวยงานนี้มีการใหขอมูลเปนระยะๆ 

การมีสวนรวม (Participation) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

P10403 หนวยงานนี้มีการใหขอมูลทุกวันอยางตอเนื่อง 

มาตรา 29 เมื่อสวนราชการใดไดมีการกระจายอํานาจการตัดสิใจหรือได

มีการใชเทคโนโนยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมแลว  ใหสวน
ราชการนั้นเผยแพรใหประชาชนทราบเปนการทั่วไป 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



โครงการขยายผลเพื่อนําตัวชี้วัดการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีระดับองคกรไปสูการปฏิบัติ                                  4 - 44 

หลักการตามพรฎ. รหัส ตัวชี้วัด มาตรา. รายละเอียด 

P10501 หนวยงานมีชองทางการเขาถึงขอมูลขาวสารของหนวยงาน สําหรับ
ประชาชน        

P10502 หนวยงานมีชองทางการเขาถึงขอมูลขาวสารของหนวยงานที่สะดวก 

P10503 การเขาถึงขอมูลขาวสารของหนวยงานตองเสียคาใชจาย 

P10504 ผูขอรับขอมูลจากหนวยงานตองเสียคาใชจายมาก 

 

P20101 หนวยงานมีการรับฟงความคิดเห็นจากบุคคลภายนอก 

   
  
  
  
  

A30701 บุคลากรทุกคนในองคการสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองได

อยางอิสระเสรี 
สํานึกรับผิดชอบ 

(Accountability) 
  A30702 สมาชิกทุกคนสามารถมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจขององคการได 

มาตรา 27 การกระจายอํานาจตัดสินใจ และการกระจายอํานาจตองไม
สรางขั้นตอนหรือการกลั่นกรองที่ไมจําเปนในการปฏิบัติราช

การและการลดขั้นตอนโดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ

โทรคมนาคม  

V20101 มีการวางแผนการกําหนดอัตรากําลังภายในหนวยงานไวอยางชัด

เจน 

V20103 บุคลากรมีความรู ความสามารถ ความชํานาญเหมาะสมกับงานที่
รับผิดชอบ 

มาตรา27(1) หนวยงานมีการกระจายอํานาจสั่งการ 
  

VV0108 มีการกําหนดหลักเกณฑในการควบคุมเพื่อลดขั้นตอนติดตาม

กํากับดูแล 
มาตรา27(2) สวนราชการตองจัดใหมีหลักเกณฑการควบคุม ติดตาม

กํากับดูแลเพื่อลดขั้นตอน เพิ่มประสิทธิภาพ 

ความคุมคา (Value for 
money) 
  
  
  

V20202 มีการใชเทคโนโลยีและเครื่องมืออุปกรณตางๆที่ทันสมัยเพื่อลดตน

ทุน 
มาตรา27(3) สวนราชการตองพัฒนาและนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาปฏิบัติราชการเพื่อลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพ 
เทคโนโลยีขอมูลขาวสารสาร

สนเทศ (Information 
communication technology) 

II0101 มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมาใชในหนวยงาน
เพื่อลดขั้นตอนการทํางาน 

มาตรา 27 การกระจายอํานาจตัดสินใจ และการกระจายอํานาจตองไม
สรางขั้นตอนหรือการกลั่นกรองที่ไมจําเปนในการปฏิบัติราช

การและการลดขั้นตอนโดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ

โทรคมนาคม 
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สวนที่  5. การปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ 

ตาราง 4–16 การจัดตัวชี้วัดตามหลักการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ 
 
หลักการตามพรฎ. รหัส ตัวชี้วัด มาตรา. รายละเอียด 

นิติธรรม  
(Rule of  law) 

R4010 มีการตรวจสอบหรือทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบตางๆ ใหทันสมัย

และเหมาะสมอยูเสมอ 
มาตรา 35 หนาที่ในการตรวจสอบทบทวนกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับและ

ประกาศ เพื่อใหทันสมัยและเหมาะสมกับสภาวการณ โดยนําความ
คิดเห็นหรือขอเสนอแนะของประชาชนประกอบการพิจารณาดวย 

V10301 จํานวนผลผลิตและบริการของหนวยงานมีความเหมาะสมเมื่อเปรียบ

เทียบกับหนวยงานประเภทเดียวกันที่ใชบุคลากร งบประมาณ และ

ขอบเขตภาระหนาที่ที่เทากัน 

V10302 มูลคาของผลผลิตหรือบริการของหนวยงานของทานมีความเหมาะ

สมเมื่อเปรียบเทียบกับหนวยงานอื่นประเภทเดียวกันที่ใชบุคลากร 
งบประมาณ และขอบเขตภาระหนาที่เทากัน 

VV0111 
มีการทบทวนภารกิจและโครงสรางของหนวยงานเพื่อความคุมคา

ทางเศรษฐกิจ 

ความคุมคา 
(Value for money) 
  
  
  

V20102 อัตรากําลังของบุลากรในปจจุบันมีจํานวนเหมาะสมกับปริมาณงาน 

มาตรา

33(3)(4) 
สวนราชการตองทบทวนภารกิจ ความคุมคาขอภารกิจ เพื่อปรับปรุง
อํานาจหนาที่โครงสรางอัตรากําลัง 
  
  
  

M10107 มีการประเมินผลเพื่อทบทวน เปาหมาย ภารกิจ หรือวิจัยหนวยงาน 

M10108  หนวยงานนี้มีการทบทวนภารกิจที่ตองปรับปรุงอยูเสมอ 

M10109  หนวยงานนี้มีการทบทวนภารกิจที่ควรยกเลิก 

M10110 มีการทบทวนภารกิจโดยพิจารณาจากความคุมคาของภารกิจ 

การบริหารจัดการ 
(Management) 
  
  

M10111  มีการยกเลิกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภารกิจตามผลการทบทวน 

มาตรา 33 ใหสวนราชการจัดใหมีการทบทวนภารกิจของตนวาภารกิจใดมีความ

จําเปนหรือสมควรที่จะไดดําเนินการตอไปหรือไม โดยคํานึงถึงแผน
การบริหารราชการแผนดิน นโยบายของคณะรัฐมนตรี กําลังเงินงบ
ประมาณของประเทศ ความคุมคาของภารกิจและสถานการณ อื่น

ประกอบกัน 
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R30204 มีการกําหนดระยะเวลาการดําเนินการแลวเสร็จในการ

ใหบริการหรือการพิจารณาออกคําสั่งตางๆ 

R30205  ในสวนที่เกี่ยวกับการประสานงานระหวางสวนราชการ
ดวยกันนั้น มีการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จไวดวย  

มาตรา 37 การประกาศใหประชาชนทราบกรณีที่การปฏิบัติราชการเกี่ยวของกับการบริการ

ประชาชน หรือติดตอประสานงานระหวางสวนราชการดวยกัน โดยกําหนดระยะเวลา
เสร็จของการปฏิบัติงานไว 

R30206  มีการกําหนดใหผูบังคับบัญชาตองตรวจสอบการปฏิบัติ
งานของผูใตบังคับบัญชาใหแลวเสร็จตามกําหนด 

มาตรา 37 

วรรค 2 

กําหนดหนาที่ของผูบังคับบัญชาจะตองตรวจสอบใหขาราชการปฏิบัติงานใหแลวเสร็จ

ตามกําหนด 

R20104  มีการตอบขอซักถามของประชาชนโดยการทําเปนลาย
ลักษณอักษร 

มาตรา 38 การตอบคําถามทําเปนหนังสือตอบประชาชนภายใน 15 วัน 

R30217  มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อลดขั้นตอนใน
การทํางาน 

มาตรา 39 การจัดใหมีระบบเครือขายสารสนเทศจากสวนราชการเพื่ออํานวยความสะดวกแกประชา

ชน 

R40104  หนวยงานของทานมีการพิจารณาคํารอง ขอเสนอแนะ
และความคิดเห็นเกี่ยวกับการแกไขปรับปรุงใหวิธีปฏิบัติ

ราชการที่ดีขึ้นหรือไม 

มาตรา 41 กรณีที่สวนราชการไดรับคํารองเรียนเสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ
ราชการ มีหนาที่จะตองพิจารณาดําเนินการใหลุลวงไป 

R40105  มีการตรวจสอบกฎระเบียบ ขอบังคับหรือประกาศที่เปน
อุปสรรคหรือกอใหเกิดความยุงยากในการปฏิบัติงาน 

มาตรา42วรรค
แรก 

การตรวจสอบวาดวยกฎระเบียบ ขอบังคับหรือประกาศเปนอุปสรรค หรือกอใหเกิด
ความยุงยาก ซ้ําซอน หรือลาชาตอการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการอื่นหรือไม 

R40106  มีการรองเรียนหรือเสนอแนะของขาราชการหรือสวน
ราชการเกี่ยวกับกฎระเบียบ ขอบังคับหรือประกาศ 

มาตรา42วรรค
2 และวรรค 3 

การรองเรียนหรือขอเสนอแนะจากขาราชการหรือสวนราชการอื่นๆ เกี่ยวกับกฎ
ระเบียบ ขอบังคับหรือประกาศหรืออาจรองเรียนผาน ก.พ.ร. 

หลักนิติธรรม  
(Rule of  law) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

R20105 หนวยงานมีการกําหนดรายละเอียดเรื่องที่ตองเปดเผย

ขอมูลขาวสาร 
มาตรา43 หลักการเปดเผยขอมูลขาวสาร 
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R30101 การขอดูขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับภาระหนาที่หรือขั้นตอน

การดําเนินงานของหนวยงานสามารถกระทําได 
    

R20105 หนวยงานมีการกําหนดรายละเอียดเรื่องที่ตองเปดเผย

ขอมูลขาวสาร 
มาตรา44 การกําหนดหนาที่ในการเปดเผยขอมูลขาวสารราชการ 

P20101 หนวยงานมีการรับฟงความคิดเห็นจากบุคคลภายนอก 

P20103 ความคิดเห็นที่รับฟงไดมีการนําไปใชปรับปรุงการ

ทํางาน 

PP0107  มีการแจงผลการแกไขปรับปรุงตามขอรองเรียนผาน
เครือขายสารสนเทศ 

PP0108  เมื่อมีการปรับปรุงแกไขตามขอรองเรียนแลวมีการแจง
ใหผูรองทราบ 

มาตรา 41 ในกรณีที่สวนราชการไดรับคํารองเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธี
ปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุงยาก หรือปญหาอื่นใดจากบุคคลใด  โดยมีขอมูลและ
สาระตามสมควร ใหเปนหนาที่ของสวนราชการนั้นที่จะตองพิจารณาดําเนินการใหลุ
ลวงไป และในกรณีที่มีที่อยูของบุคคลนั้น ใหแจงใหบุคคลนั้นทราบผลการดําเนินการ
ดวย  ทั้งนี้ อาจแจงใหทราบผานทางระบบเครือขายสารสนเทศของสวนราชการดวยก็
ได 
ในกรณีการแจงผานทางระบบเครือขายสารสนเทศ มิใหเปดเผยชื่อหรือที่อยูของผูรอง
เรียนเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็น 

P10101 หนวยงานนี้ เผยแพรขอมูลขาวสาร ในเรื่องภารกิจที่
หนวยงานใหบริการ  

PP0109  หนวยงานมีการเผยแพรเรื่องการจัดซื้อจัดจางที่จะ
ดําเนินการ 

PP0110  หนวยงานมีการเผยแพรสัญญาที่ไดอนุมัติจัดซื้อจัดจาง
ไปแลว 

การมีสวนรวม 
(Participation)   
  
  
  

PP0111  ประชาชนสามารถตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางของหนวย
งานของทานไดโดยผานทางระบบเครือขายสารสนเทศ 

มาตรา 44 สวนราชการตองจัดใหมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจายแตละป ราย
การเกี่ยวกับการจัดซื้อหรือจัดจางที่จะดําเนินการในปงบประมาณนั้น และสัญญาใด ๆ 

ที่ไดมีการอนุมัติใหจัดซื้อหรือจัดจางแลว ใหประชาชนสามารถขอดูหรือตรวจสอบได 
ณ สถานที่ทําการของสวนราชการ และระบบเครือขายสารสนเทศของสวนราชการ  
ทั้งนี้ การเปดเผยขอมูลดังกลาวตองไมกอใหเกิดความไดเปรียบหรือเสียเปรียบหรือ
ความเสียหายแกบุคคลใดในการจัดซื้อหรือจัดจาง 
  

TT0103 มีการกําหนดรายละเอียดเรื่องที่ตองเปดเผย ความโปรงใส  
(Transparency) T40201 ประชาชนและสื่อมวลชนมีสวนรวมในการจัดซื้อจัดหา 

การใหสัมปทาน การออกกฎระเบียบ และขอบังคับตางๆ 

มาตรา43
มาตรา44 

หลักการเปดเผยขอมูลขาวสาร 
การกําหนดหนาที่ในการเปดเผยขอมูลขาวสารราชการ 
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T40301 ประชาชน สื่อมวลชน และองคกรพัฒนาเอกชน ไดมี

โอกาสควบคุมฝายบริหารโดยวิธีการตางๆ มากขึ้น 
   

M10112 เมื่อประชาชนสอบถามหรือรองเรียนมา มีการตอบกลับ
เปนลายลักษณอักษร 

M10113 เมื่อประชาชนสอบถามหรือรองเรียนมา มีการแจงผล
ภายใน 15 วัน  

การบริหารจัดการ 
(Management) 
  
  

M10114 เมื่อประชาชนสอบถามมีการดําเนินการภายในเวลาที่

กําหนดไว 

มาตรา 38   เมื่อสวนราชการใดไดรับการติดตอสอบถามเปนหนังสือจากประชาชนหรือจากสวนา
ชการดวยกันเกี่ยวกับงานทิ่อยูในอํานาจหนาที่ของสวนราชการนั้น ใหเปนหนาที่ของ
สวนราชการนั้นที่จะตองตอบคําถามหรือแจงการดําเนินการใหทราบภายในสิบหาวัน

หรือภายในกําหนดเวลาที่กําหนดไวตามมาตรา 37 

II0102 มีระบบเครือขายสารสนเทศเพือ่อํานวยความสะดวกแก

ประชาชน 

II0103 ประชาชนสามารติดตอสอบถามขอมูลหนวยงานผาน

ทางเครื่อขายสารสนเทศได 

II0104 ประชาชนแสดงความคิดเห็นผานทางเครือขายสาร

สนเทศได 

II0105 มีการแจงผลการดําเนินการของหนวยงานใหประชาชน

ทราบทางเครือขายสารสนเทศ 

มาตรา 39 ใหสวนราชการจัดใหมีระบบเครือขายสารสนเทศของสวนราชการเพื่ออํานวยความ

สะดวกใหแกประชาชนที่จะสามารถติดตอสอบถามหรือขอขอมูลหรือแสดงความคิด

เห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของสวนราชการระบบเครือขายสารสนเทศตามวรรค

หนึ่ง ตองจัดทําในระบบเดียวกับที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัด
ใหมีขึ้นตามมาตรา 40  

II0106 มีการแจงผลการตอบสนองตอขอรองเรียนหรือเสนอแนะ

ใหทราบทางระบบสารสนเทศ   

เทคโนโลยีขอมูล 
ขาวสารสาร

สนเทศ 
(Information 
Communication 
 technology) 
  
  
  
  
  
  

II0107 การแจงผลการตอบสนองตอขอรองเรียนทางระบบสาร

สนเทศ  ทําโดยไมเปดเผยรายชื่อผูรองเรียน 

มาตรา 41 ในกรณีที่สวนราชการไดรับคํารองเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธี
ปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุงยาก หรือปญหาอื่นใดจากบุคคลใด  โดยมีขอมูลและ
สาระตามสมควร ใหเปนหนาที่ของสวนราชการนั้นที่จะตองพิจารณาดําเนินการใหลุ
ลวงไป และในกรณีที่มีที่อยูของบุคคลนั้น ใหแจงใหบุคคลนั้นทราบผลการดําเนินการ
ดวย  ทั้งนี้ อาจแจงใหทราบผานทางระบบเครือขายสารสนเทศของสวนราชการดวยก็
ได 
ในกรณีการแจงผานทางระบบเครือขายสารสนเทศ มิใหเปดเผยชื่อหรือที่อยูของผูรอง
เรียนเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็น 
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สวนที่  7.  การประเมินผลการปฏิบัตริาชการ 
ตาราง 4–18 การจัดตัวชี้วดัตามหลักการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

หลักการตามพรฎ. รหัส ตัวชี้วัด มาตรา. รายละเอียด 

A40101 องคการของทานไดกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน  (Standard of 
Performance) ไวอยางชัดเจน 

A40102 องคการของทานมีการติดตามประเมินผลและจัดการกับผลการปฏิบัติ

งานที่ไมมีคุณภาพ 

A40103 องคการของทานมีการจัดทําดัชนีวัดผลการปฏิบัติงานอยางชัดเจน 

A40104 กอนเริ่มปฏิบัติงาน บุคลากรจะทราบถึงดัชนีวัดในการปฏิบัติงานทุก
ครั้ง 

มาตรา 45-47 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
  
  
  

A30801 ผลการปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยมจะไดรับการยกยองในระดับองคการ 

สํานึกรับผิดชอบ 

(Accountability) 
  
  
  
  
  

A31001 บุคลากรแตละคนจะไดรับการปฏิบัติตอตนในทางบวก เมื่อเขาปฏิบัติ
งานเปนผลสําเร็จและทุกคนจะไดรับการปฏิบัติอยางเสมอภาค (ไมมี
การเลือกปฏิบัติ) อาทิ เชน การพูดใหกําลังใจ ยกยองชมเชย มิใชมีแต
รางวัลตอบแทนในรูปของวัตถุหรือตัวเงินเทานั้น 

มาตรา 48-49 การจัดสรรเงินรางวัลใหกับสวนราชการและขาราชการ 
  

V30301 มีหนวยงานที่ทําการประเมินผลการปฏิบัติงานภายในโดยเฉพาะ 

V30302 มีการประเมินผลสม่ําเสมอทุกป 

VV0112 
หนวยงานของทานมีการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มา

ติดตอใชบริการ 

VV0113 มีการประเมินผลความคุมคาของการบริการ 

มาตรา45 สวนราชการตองจัดใหมีการประเมินผลโดยคณะผูประเมินอิสระเกี่ยว

กับผลสัมฤทธิ์ภารกิจคุณภาพบริการ  ความพึงพอใจและความคุมคา 
  

ความคุมคา  
(Value for money) 
  
  
  
  
  

V30305 นําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานในหนวยงาน มาตรา46 สวนราชการมีการประเมินผลประสิทธิภาพเปนความลับและมุงใหเกิด

การปรับปรุง 
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หลักการตามพรฎ. รหัส ตัวชี้วัด มาตรา. รายละเอียด 

VV0104 
หนวยงานของทานมีแผนกหรือฝายที่ทําการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ภายในโดยเฉพาะและการประเมินผลสม่ําเสมอทุกป 
มาตรา47 การประเมินผลการปฏิบัติงานตองกระทําทั้งปฏิบัติงานเฉพาะและ

ประโยชนของหนวยงาน 

V20303 มีการนําระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานมาใชในการบริหารงาน 

  
  

VV0114 
มีการนําเอาผลประเมินงานของเจาหนาที่ มาใชเพื่อจัดสรรเงินรางวัล
ตามผลสําเร็จของงาน 

มาตรา48/
มาตรา49 

กรณีที่การปฏิบัติราชการผานการประเมนิหรือมีผลสัมฤทธิ์ตามเปา

หมายใหมีการจดัสรรเงินเปนบําเหน็จความชอบหรือเปนเงินรางวัลการ

เพิ่มประสทิธิภาพ 

T30101 มีระบบการตรวจสอบการทํางานในหนวยงานที่มีประสิทธิภาพสูง มาตรา45 การจัดตั้งคณะผูประเมินอิสระ  

T20101 มีผลตอบแทนใหแกบุคลากรที่ปฏิบัติงานเปนผลสําเร็จ  

T20201 มีผลตอบแทนใหแกบุคลากรที่ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูง 

ความโปรงใส 
(Transparency) 
  

T20301 มีผลตอบแทนใหแกบุคลากรที่ซื่อสัตย 

มาตรา48-49 -การจัดสรรงบเพิ่มพิเศษเปนบําเหน็จความชอบแกสวนราชการ 
-การจัดสรรเงินรางวัลเพิ่มประสิทธิภาพ 

 
 เมื่อดําเนินการจัดทําคําถามของแตละหลักการเรยีบรอยแลวจึงนําไปทดสอบ เพื่อปรับปรุงแกไข และนําไปทดสอบจริงตอไป โดยรายละเอียดปรากฎในบท

ตอไป 
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5-1 

 

 ในสวนนี้จะกลาวถึง การนําตัวชี้วัดที่ทบทวนแลวและพัฒนาขึ้นใหมไปทดสอบกับหนวยงาน

ตางๆตลอดจนใหความรูแกหนวยงานนั้นๆกอนการเก็บรวบรวมขอมูล 

 
5.1 หนวยงานตัวอยาง 
 5.1.1 การเลือกกลุมตัวอยาง 

 การศึกษาครั้งน้ีไดกําหนดใหมีการทดสอบดัชนีชี้วัดที่ไดมีการปรับปรุงและพัฒนาขึ้นมาใหม 
ภายใตพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 คณะวิจัย

จึงไดกําหนดพื้นที่และหนวยงานตัวอยางที่จะทดสอบดัชนี โดยการใชแบบสอบถามที่ไดพัฒนาขึ้นเปน

เครื่องมือในการจัดเก็บขอมูล อยางไรก็ตามเนื่องจากวาในการทดสอบดัชนีชี้วัดในหนวยงานตัวอยางนั้น

นอกจากจะไดผลการพัฒนาดัชนีชี้วัดวามีความเหมาะสมหรือไมแลวยังจะไดรายงานผลการประเมิน

ระดับการบริหารจัดการที่ดีของหนวยงานนั้นๆ ดวย ซึ่งเปนเรื่องที่มีความออนไหว  ดังน้ันการที่จะใหได

ผลการทดสอบที่ถูกตองแมนยํา ความรวมมือของผูบริหารหนวยงานจะมีความสําคัญอยางยิ่ง การศึกษา

ครั้งน้ีจึงไดกําหนดเงื่อนไขพิเศษของการเขารวมของหนวยงานตัวอยางไวดังน้ี  

 (1) คุณสมบัติของหนวยงานตัวอยาง 
- เปนหนวยงานภาครัฐ ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค จํานวน 6 หนวยงาน โดยกระจายไป

ใน 6 จังหวัดใหครอบคลุมทุกภาคของประเทศไทย 
- ผูบริหารของหนวยงาน เห็นความสําคัญของการวัดระดับการบริหารจัดการที่ดีของหนวยงาน 

เพ่ือเปนการประเมินตนเองอันจะนําไปสูการปรับปรุงหนวยงานโดยรวมอยางตอเนื่อง และเห็นชอบที่จะ

เขารวมโครงการและเต็มใจที่จะรวมทดสอบ พรอมทั้งผูบริหารยินดีรับฟงผลการสํารวจและรวมใหขอ

เสนอแนะเพื่อการขยายผลตอไป 

- เต็มใจใหบุคลากรปฏิบัติงานรวมกับคณะที่ปรึกษา รับฟงคําแนะนําจากคณะที่ปรึกษาเพ่ือให

บรรลุผลของโครงการ 

- เต็มใจที่จะเผยแพรความรูที่ไดเพ่ือขยายผลตอไป ในหนวยงานของตนหรือหนวยงานอื่นๆ 

(2) หลักเกณฑการคัดเลือกหนวยงานตัวอยาง  
เน่ืองจากการคัดเลือกหนวยงานตัวอยางมีวัตถุประสงคเพ่ือทดสอบตัวชี้วัดวาจะสามารถบงชี้

สถานะการบริหารจัดการที่ดีของหนวยงานไดอยางถูกตองเหมาะสมหรือไม สวนผลการวัดการบริหาร 
จัดการของหนวยงานจะเปนเพียงการรายงานสถานการณการบริหารจัดการเฉพาะหนวยงานนั้นๆ  
เทานั้น โดยไมสามารถใชเปนตัวแทนการบริหารจัดการที่ดีของหนวยงานในภาพรวมทั้งหมด แมวาจะ

เปนหนวยงานประเภทเดียวกันก็ตาม ดังน้ันการคัดเลือกหนวยงานตัวอยางควรใชเกณฑ “การแบงกลุม
ราชการตามภารกิจโดยใหกระจายไปในพื้นที่ภูมิภาค” ดังน้ี 

 บทที่  5 : วิธีการทดสอบและการใหความรูแกหนวยงาน 
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- พิจารณาใชการแบงกลุมราชการเปนเกณฑในการคัดเลือกหนวยงานตัวอยาง ทั้งน้ีเน่ืองจากจะ

ทําใหผลการทดสอบไดรับการยืนยันวา ตัวชี้วัดสามารถนําไปปรับไดกับองคกรทุกประเภท  
- ใชเกณฑแนวคิดดิ่งควบคูกับแนวราบ กลาวคือ ในลักษณะ “แนวดิ่ง” ใหยึดหนวยงานตัวอยาง

เดิม (บางหนวยงาน) จากการศึกษาในระยะแรกเมื่อ ป พ.ศ. 2545 (สถาบันพระปกเกลา, 2545) และ

เพ่ิมเติมหนวยงานประเภทเดียวกันที่มีระดับการบังคับบัญชาเหนือขึ้นมา เชน สํานักงานเกษตรอําเภอกับ

สํานักงานเกษตรจังหวัด สําหรับหนวยงานในลักษณะ “แนวราบ”  ใหกระจายหนวยงานตามประเภท “การ
แบงกลุมราชการ” โดยพิจารณาจากหนวยงานประเภทเดียวกันและระดับเดียวกันแตตางพื้นที่กัน ทั้งน้ี

เพ่ือพิสูจนผลการศึกษาที่ดําเนินการในระยะแรก (เพ่ิงอาง, 2545) ที่ระบุวาขนาดของหนวยงานและ 
วัฒนธรรมในแตละพื้นที่และแตละภูมิภาคมีผลตอการบริหารจัดการที่ดีของหนวยงาน 

- ควรคํานึงถึงการกระจายหนวยงานตัวอยางใหครอบคลุมตามการแบงกลุมภารกิจของหนวย

งานราชการ 

 5.1.2  บริบทของกลุมตัวอยาง 
 (1) พ้ืนที่และหนวยงาน  

ขอบเขตเชิงพ้ืนที่ กําหนดพื้นที่ตัวอยางเพื่อทดสอบใน 5 ภูมิภาค จํานวน 6 หนวยงาน (ภาค

เหนือ ลําปาง ภาคอีสาน ขอนแกน ภาคกลาง สุพรรณบุรี ภาคใต สงขลา ภาคละ 1 หนวยงาน และ

กรงุเทพฯ ปริมณฑล 2 หนวยงาน) 
 
 หนวยของการวัดการศึกษาครั้งน้ีใชหนวยของการวัด คือองคกรภาครัฐ 

ตาราง 5 – 1 ชื่อหนวยงานตวัอยาง 

กลุมหนวยงาน หนวยงาน จังหวัด 

1.สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองลําปาง ลําปาง 
หนวยงานที่ดําเนินงานเกี่ยวกับดานความมั่นคง 

2.สถานีตํารวจภูธรอําเภอหาดใหญ สงขลา 

3.กรมศุลกากร กทม. 
หนวยงานที่ดําเนินงานเกี่ยวกับดานเศรษฐกิจ 

4.สํานักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 

5.สํานักงานที่ดินจังหวัดขอนแกน ขอนแกน 
หนวยงานที่ดําเนินงานเกี่ยวกับดานการบริการ 

6.สํานักงานพัฒนาขาราชการพลเรือน นนทบุรี 

 
อนึ่งหนวยงานตัวอยางนี้มิไดเปนตัวแทนของกลุมหนวยงานในดานนั้นๆ การคัดเลือกตัวอยาง

เพียงเพื่อทดสอบตัวชี้วัดเทานั้น ในที่น้ีมีหนวยงานเดิมที่ทําการศึกษาระยะแรก (เพ่ิงอาง, 2545) และ

ไดรับเลือกเพื่อศึกษาในครั้งน้ีอีกครั้งคือ สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองลําปาง โดยมีรายละเอียดของ

หนวยงานตางๆ ดังตอไปนี้ 
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ชื่อหนวยงาน   สํานักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี 
สังกัด    กรมบัญชีกลาง 
ประเภทหนวยงาน  ใหบริการ 
วิสัยทัศนของหนวยงาน เปนองคกรที่เชี่ยวชาญดานการคลัง การบัญชีเปนศูนยกลางการเงิน 

การคลัง และการเศรษฐกิจของจังหวัด 
ภารกิจ    ควบคุม กํากับดูแลการเงิน  การคลัง การเศรษฐกิจของจังหวัด 
พันธกิจ ควบคุม กํากับดูแลการเงิน  การคลังของจังหวัด  สนับสนุนการ บริการ

เศรษฐกิจของจังหวัด  เปนศูนยขอมูลขาวสารสนเทศดาน การเงิน การ

คลังของจังหวัด 
บุคลากร   จํานวน 21 คน 
 
ชื่อหนวยงาน   กรมศุลกากร 
สังกัด    กระทรวงการคลัง 
ประเภทหนวยงาน  ใหบริการ 
วิสัยทัศนของหนวยงาน กรมศุลกากรมาตรฐานโลก เพ่ือความสามารถในการแขงขัน และ 
    ความปลอดภัยทางสังคม 
พันธกิจ       1. ยกระดบัศลุกากรไทยสูมาตรฐานศุลกากรโลก  มียุทธศาสตร  ดังน้ี 
     - มุงสูระบบงานศุลกากรโลก  
     - มุงเนนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร  
     - มุงม่ันศุลกากรใสสะอาด  
    2. สงเสริมความสามารถในการแขงขัน  มียุทธศาสตร ดังน้ี 
     - สนับสนุนความสามารถในการแขงขัน  
     - อํานวยความสะดวกทางการคาและการทองเที่ยว  
    3.ปกปองความปลอดภัยของสังคม มียุทธศาสตร ดังน้ี 
     - ควบคุมสินคาอันตรายทางสังคม  
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ตาราง 5 – 2  ผังแสดงโครงสรางการบริการงานของกรมศลุกากร 
 

อธิบดีกรมศุลกากร (ดร. สถิตย ลิ่มพงศพันธุ) 
  1. งานตรวจสอบภายใน 
  2. สํานักงานเลขานุการกรม 
  3. กลุมงานสงเสริมประสิทธิภาพ 

 รองอธิบดี 
กลุมภารกิจดานยุทธ

ศาสตร 

รองอธิบดี 
กลุมภารกิจดานจัด

เก็บภาษีอากร 

รองอธิบดี 
กลุมภารกิจดาน

สิทธิประโยชนทาง

ภาษีอากร 

รองอธิบดี 
กลุมภารกิจดาน

ความเปนธรรม

ทางภาษีอากร 
1.สํานักงาน

ศุลกากรทาเรือ

กรุงเทพ 
2.สํานักงาน

ศุลกากรทาเรือ

แหลมฉบัง 
3.สํานักงาน

ศุลกากรทาอากาศ

ยานกรุงเทพ 
4.สํานักงาน

ศุลกากรกรุงเทพ 
5.สํานักงาน

ศุลกากรภาคที่ 1 - 4 

1.สํานักแผนและการตาง

ประเทศ 
2.สํ านั ก เทคโน โลยีสาร

สนเทศและการสื่อสาร 
3.สํานักบริหารและพัฒนา

บุคคล 
4.สํ านั ก ก ลุ ม งาน พิ กั ด

อัตราศุลกากร (เฉพาะงาน

ดานโครงสรางอัตราอากร) 
5.สํานักกฎหมาย(เฉพาะ

ก ลุ ม งานกฎหมายและ

ร ะ เบี ย บ แ ล ะก ลุ ม ง าน

กฎหมายตางประเทศ) 
6.กองคลัง 
7.กลุมงานที่ปรึกษาการ

ศุลกากรในตางประเทศ 

(สํานักงานที่ปรึกษาการ

ศุลกากรประจําสถานเอก

อัครราชทูตกรุงบรัสเซลส) 

1.กลุมงานพิกัด

อัตราศุลกากร 

(เฉพาะงานดาน

พิกัดศุลกากร) 
2.กลุมงานมาตร

ฐานพิธีการและ

ราคาศุลกากร 
3.กลุมงานวิเคราะห

สินคา 

  สํานักสิทธิ

ประโยชนทางภาษี

อากร 

1.สํานักสืบสวนและ

ปราบปราม 
2.สํานักตรวจสอบ

อากร 
3.สํานักกฎหมาย 

(เฉพาะสวนคด)ี 
4.กลุมงานที่ปรึกษา

การศุลกากรในตาง

ประเทศ (สํานักงาน

ท่ีปรึกษาการ

ศุลกากรประจํา

สถานกงศุลใหญ ณ 

เมืองฮองกง) 

 
 
ชื่อหนวยงาน   สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 
สังกัด    สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรอืน 
ประเภทหนวยงาน  ดานการพัฒนาฝกอบรม 
วิสัยทัศนของหนวยงาน จะมุงสรางบคุลากรภายรัฐใหมีคณุธรรมและมีคุณภาพ  สามารถขับ

เคลื่อนระบบ   ราชการใหพัฒนาในทศิทางที่สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล 
ภารกิจ    การพัฒนาขาราชการพลเรอืน 
พันธกิจ    สรางและพัฒนาผูนําภาครฐัชุดใหม สงเสริมและประสานการพัฒนา

    บุคลากรภาครัฐ สนับสนุนใหสวนราชการ สามารถดําเนินการตาม

    นโยบายและมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบคุคล 
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โครงสรางหนวยงานภายในสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

- ผูอํานวยการ 

- กลุมงานนโยบายและระบบงาน 

- วิทยาลยันักบริหาร 

- วิทยาลยับุคลากร 

- กลุมงานยทุธศาสตรการพัฒนาขาราชการ 

- ศูนยพัฒนาการเรยีนรูทางไกล และฝกอบรมพิเศษ 

- กลุมงานพัฒนาวิชาการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

- ศูนยพัฒนาถายโอนบุคลากรภาครฐั 

- ศูนยพัฒนาและเสริมสรางเครือขาย 

- ศูนยสงเสริมจริยธรรม 

- กลุมงานผลติและบริการเทคโนโลยีการพัฒนาขาราชการ 

- กลุมงานบรหิารทั่วไป 

- กลุมการศึกษาและฝกอบรมในตางประเทศ 
ที่มา : http://www.ocsc.go.th/contact/contact_link12.asp 12 ธันวาคม 2546 

 
ชื่อหนวยงาน   สํานักงานที่ดินจังหวัดขอนแกน 
สังกัด    กรมที่ดิน  กระทรวงมหาดไทย 
ประเภทหนวยงาน  ใหบริการ 
วิสัยทัศนของหนวยงาน เปนองคการที่เปนเลิศในการบริหารจัดการและคุมครองสิทธิการ 
    ครอบครองที่ดินของรัฐและประชาชนมุงเนนการใหบริการ 
ภารกิจ จัดการที่ดี มีมาตรฐานสากล มุงผลสัมฤทธ์ิเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิใน

ที่ดินของบุคคล และการจัดการที่ดินของรัฐ โดยการออกหนังสือแสดง

สิท ธิ  และให บ ริ ก ารจดท ะเบี ยนสิ ท ธิ และนิ ติ ก รรม  เกี่ ย วกั บ

อสังหาริมทรัพย เพ่ือใหบุคคลมีความมั่นใจในการถือครองที่ดินและไดรบั
บริการที่มีประสิทธิภาพตลอดจนการบริการจัดการที่ดินของรัฐเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 
พันธกิจ    คุมครองที่ดินของรัฐ พิทักษสิทธิที่ดินของประชาชน 



โครงการขยายผลเพื่อนําตัวชี้วัดการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีระดับองคกรไปสูการปฏิบัติ 5-6  

บทบาทและหนาท่ีสํานักงานที่ดินจังหวัด 
 

กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2545 ไดกําหนดอํานาจหนาที่

ไว ดังน้ี  
1.ดําเนินการตามตามประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายวาดวยอาคารชุด กฎหมายวาดวยการจดั

สรรที่ดินกฎหมายวาดวยชางรังวัดเอกชน กฎหมายวาดวยการเชาอสังหาริมทรัพยเพ่ือพาณิชยกรรมและ

อุตสาหกรรมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 
2.ดําเนินการดานกฎหมายตามประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายวาดวยอาคารชุด กฎหมายวา

ดวยการจัดสรรที่ดิน กฎหมายวาดวยชางรังวัดเอกชน กฎหมายวาดวยการเชาอสังหาริมทรัพยเพ่ือ

พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 
3.จัดทําและประสานแผนงานของกรมใหเปนไปตามนโยบายของกระทรวง รวมทั้งกํากับ เรงรัด 

ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานของหนวยงานในสังกัด และดําเนินการเกี่ยวกับงาน

สถิติประมวลผล 
4.พัฒนาระบบ รูปแบบและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานที่ดิน 
5.ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรม หรือตามที่กระทรวงหรือ

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
สถานที่ติดตอ    ที่อยูปจจุบัน   สํานักงานที่ดินจังหวัดขอนแกน ถ.หนาศูนยราชการ อ.เมือง จ.ขอนแกน  

หัวหนาสวนราชการคนปจจุบัน คือ  นายอาคเนย  โนนคูเขตโขงโทรศัพท  0-4323-8359, 0-4323-

6528, 0-4323-8106   ตอ 18 
 
สํานักงานทดีนิจังหวัดขอนแกน มีอัตรากําลัง 61 คน ปฏิบัติงานจริง 57  คน 

 
การใหบรกิารแกประชาชนทั่วไป ดังน้ี 
1. การจดทะเบียนที่ดินกลาง 
2. ใหคําแนะนําเบื้องตนในการไปติดตอสํานักงานที่ดิน 
3. บริการดานหลักฐานการขอจดทะเบียน 
4. บริการดานประเภทการจดทะเบียน 
5. เก็บคาธรรมเนียมภาษีอากร 
6. การรังวัด แบงแยก รวม และสอบเขต 
7. การอายัดที่ดนิ 
8. การมอบอาํนาจ 
9. การขออนญุาตทําการคาทีด่ิน  
10. การขออนญุาตทําจัดสรรทีด่ิน 
11. เอกสารประกอบการขอจดทะเบียนอาคารชดุ 
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12. เอกสารประกอบการขอจดทะเบียนอาคารชดุ 
13. การออกโฉนดที่ดิน/หนังสือรับรองการทาํประโยชน 
14. แบบฟอรมตางๆ  

 
ชื่อหนวยงาน   สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองลําปาง 
สังกัด    สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
ประเภทหนวยงาน  ดานความมั่นคง 
วิสัยทัศนของหนวยงาน พัฒนางานเปนระบบทุกดาน  ดํารงความยุติธรรมเสริมสรางศรัทธาตอ

ประชาชน  
ภารกิจ รักษาความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครอง

ในระบบประชาธิปไตยรักษาความสงบเรียนรอยและความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
    - อํานวยความยุติธรรมและคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
    - บริการประชาชน (จราจร,  บรรเทาสาธารณภัย) 

 สนองนโยบายรัฐบาล (จัดระเบียบสังคม,เด็ก.เยาวชน, ยาเสพติด, 

ทุจริตคอรัปชัน, การทองเที่ยว ฯลฯ) 
    - งานระหวางประเทศ (กอการราย, อาชญากรรมขามชาติ ฯลฯ) 
    - งานภาระทีไดรับมอบหมายเปนพิเศษ เชน โครงการพระราชดําริ 

พันธกิจ    - ถวายความปลอดภัยองคพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ 
- ใหบริการทีด่ีโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลางและชมุชนเปนฐาน 
- ปองกันและควบคุมอาชญากรรมโดยใหประชาชนมีสวนรวม 
- อํานวยความยุติธรรมโดยยึดหลักนิติธรรม 
- รักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงของชาต ิ
- สงเสริมใหชุมชนและทองถ่ินมีสวนรวมในการแกปญหาอาชญากรรม 

 
สถานที่ตั้ง  สถานีตํารวจภธูรอําเภอเมืองลาํปาง ถนนบุญวาทย ตําบลหัวเวยีง อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง 52000 
ความรับผิดชอบ  สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมอืงลําปาง มีพ้ืนที่รับผิดชอบ ทั้งส้ิน 11 ตําบล คือ 
 - ตําบลสวนดอก   - ตําบลหัวเวยีง 
 - ตําบลเวียงเหนือ   - ตําบลสบตุย 
 - ตําบลชมพู    - ตําบลปงแสนทอง 
 - ตําบลพระบาท   - ตําบลบอแฮว 
 - ตําบลพิชัย    - ตําบลกลวยแพะ 
 - ตําบลบานเปา   
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ตาราง 5 – 3 สถานภาพกําลังพลของสถานีตาํรวจภูธรอําเภอเมืองลําปาง 
 

ระดับ อัตราอนุญาต ตัวจริง ไปชวยราชการ มาชวยราชการ ปฏิบัติจริง 
ช้ันสัญญาบัตร 47 37 - - 37 
ช้ันประทวน 311 307 23 13 297 
รวมทั้งสิ้น 358 344 23 13 324 

 
ตาราง 5 – 4 โครงสรางหนวยงานของสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมอืงลําปาง 
 

ระดับ ฝาย 
อํานวยการ/คน 

ฝายปองกันปราบ

ปราม/คน 
ฝายสืบสวน 

/คน 
ฝายสอบสวน 

/คน 
ฝายจราจร 

/คน 
ช้ันสัญญาบัตร 4 7 3 19 4 
ช้ันประทวน 14 213 17 15 50 
รวมทั้งสิ้น 18 220 20 34 54 

 
 
ชื่อหนวยงาน   สถานีตํารวจภูธรอําเภอหาดใหญ 
สังกัด    สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
ประเภทหนวยงาน  ดานความมั่นคง 
วิสัยทัศนของหนวยงาน เพ่ิมความพึงพอใจใหประชาชนในงานที่ขาราชการตํารวจ 

รับผิดชอบ เสริมสรางขวัญและกําลังใจกับเพื่อรวมงานและหนวยงานที่

เกี่ยวของ 
ภารกิจ    - รักษาความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และ 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
- รักษาความสงบเรียนรอยและความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน 
- ของประชาชน 

    - อํานวยความยุติธรรมและคุมครองสิทธิเสรีภาพของงประชาชน 
    - บริการประชาชน (จราจร,  บรรเทาสาธารณภัย) 
    - สนองนโยบายรัฐบาล (จัดระเบียบสังคม,เด็ก.เยาวชน,   
    ยาเสพติด, ทุจริตคอรัปชัน, การทองเที่ยว ฯลฯ) 
    - งานระหวางประเทศ (กอการราย, กาชญากรรมขามชาติ ฯลฯ) 
    - งานภาระทีไดรับมอบหมายเปนพิเศษ เชน โครงการพระราชดําริ  
พันธกิจ    - ถวายความปลอดภัยองคพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ 

- ใหบริการทีด่ีโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลางและชมุชนเปนฐาน 
- ปองกันและควบคุมอาชญากรรมโดยใหประชาชนมีสวนรวม 
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- อํานวยความยุติธรรมโดยยึดหลักนิติธรรม 
- รักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงของชาติดวย 
- สงเสริมใหชุมชนและทองถ่ินมีสวนรวมในการแกปญหาอาชญากรรม 

กําลังพล   365 นาย 

(2) กลุมเปาหมายในการจัดเก็บขอมูลในแตละหนวยงานจะมีการเก็บขอมูลสามระดับคือ 
- ขอมูลสวนกลาง (หนวยงาน) 
- ขอมูลจากเจาหนาที่ภายในหนวยงาน 
- ขอมูลจากผูมารับบริการจากหนวยงาน 
 

5.1.3 วธิีการเก็บขอมูล  

 (1) ระดับขอมูลที่ใช ขอมูลที่จัดเก็บเพื่อใชทดสอบดัชนมีี 2 ระดับคือ 
1.ขอมูลปฐมภูมิ  
ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม โดยการสัมภาษณกลุมตวัอยาง  คือ เจาหนาที่  ประชาชนผูใช

บริการ  และเจาหนาที่จากสวนกลาง 
2.ขอมูลทุติยภูมิ โดยศึกษาขอมูลดานวิสัยทัศน ภารกิจ พันธกิจ จํานวนงบประมาณจาํนวน

บุคลากร  ปรมิาณผูใชบริการ  ประเภทของผลผลิตและบริการ  

(2) แหลงขอมูล ขอมูลจะจัดเก็บจาก 3 กลุม โดยใชแบบสอบถามคือ  

กลุมที่ 1 คือ คําถามระดับหนวยงาน เพ่ือประเมินการบริหารจัดการองคกร โดยจะเปนการเก็บ

ขอมูลที่มีการรวบรวมอยูแลวในระดับหนึ่ง ขอมูลนี้จะไดจากการสอบถามเจาหนาที่ที่ทําหนาที่ที่เกี่ยวของ 

ซึ่งเปนผูที่เก็บรวบรวมขอมูลหรือทราบขอมูลมากที่สุด ในหนวยงานเทานั้น อาทิ เจาหนาที่ฝายบุคคล 

นิติกร การเงิน บัญชี บริหารงานทั่วไป กองกลาง สํานักงานเลขานุการเปนตน โดยอาจสอบถามเจาหนา

ที่หลายคนเพื่อใหไดขอมูลครบถวน 

กลุมที่ 2 คือ คําถามระดับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน เพ่ือประเมินทัศนคติและความคิดเห็นของเจา

หนาที่ในดานการบริหารจัดการที่ดี  

กลุมที่ 3 คือ คําถามประชาชนผูใชบริการในหนวยงานของรัฐ เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของผล

การดําเนินการและความพึงพอใจที่ประชาชน ไดรับจากการบริการของหนวยงานภาครัฐ 
 
(3) ขนาดของกลุมตัวอยาง 
การคัดเลือกกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ี  ใชการคํานวณจากสูตรของ Taro Yamane  
(Yamane,967) ดังน้ี  

n =            N   .  

                  1 + N(e2) 
         n   =   ขนาดของกลุมตัวอยาง 
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N   =   ขนาดประชากร 
e   =    คาความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยาง  

   โดยใชระดับความเชื่อมั่น 95%  (คา e = 0.05) 
 
(4) การสุมตัวอยาง (Sampling) 

 สําหรับหนวยงานทั้งหมดยกเวนกรมศุลกากรใชการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random 

Sampling) 
 สวนกรมศุลกากรนั้น เน่ืองจากเปนหนวยงานใหญและมีหนวยงานยอยๆมาก จึงจํากัดขอบเขต

การศึกษาโดยเลือกเฉพาะหนวยงานยอยในกรุงเทพและทําการสุมตัวอยางแบบผสมผสานหรือหลายชั้น

คือใช การสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิตามหนวยงานยอย แลวจึงใชการสุมตัวอยางแบบงาย (Stratifies 
Random Sampling) 

โดยใชระดับความเชื่อมั่นรอยละ 94 – 95 และนักวิจัยไดจัดทําตารางสําหรับสุมตัวอยาง เพ่ือ

ความสะดวกในการปฏิบัติงาน ดังปรากฏในตารางดังตอไปนี้ 
 
ตาราง  5 – 5 ผลการคาํนวณการสุมตัวอยาง (ระดับความเชือ่มั่น 95%)   

หนวยงาน 
ประชากรเจา

หนาที่ 
จํานวน 
ตัวอยาง 

ประชากร

ประชาชน 
จํานวน 
ตัวอยาง 

1.สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองลําปาง 344 185 200 135 

2.สถานีตํารวจภูธรอําเภอหาดใหญ 365 195 150 110 

3.กรมศุลกากร   3,907 363 12,228 280* 

4.สํานักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี 21 21 100 85 

5.สํานักงานที่ดินจังหวัดขอนแกน 85 85 120 95 

6.สํานักงานพัฒนาขาราชการพลเรือน 70 60 130 100 

หมายเหตุ *เฉพาะการสุมตัวอยาง ผูใชบริการของกรมศุลกากรที่ใชระดับความคลาดเคลื่อน 6% 
   
ทั้งน้ีในการเกบ็ขอมูลกรมศลุกากร ที่เปนหนวยงานระดับกรมและมเีจาหนาทีแ่ละประชาชนที่มาติดตอ

ประสานงานมาก จึงไดจําแนกการสุมตวัอยางขอมูลดังรายละเอียดตอไปนี้ 
5.1.3.1 เจาหนาท่ีกรมศลุกากร 

 การหาขนาดของกลุมตัวอยางของเจาหนาที ่
   ใชระดับความเชื่อมั่น 95%  (คา e = 0.05) 

 ขนาดประชากร(N)      = 3,907 คน 
 ขนาดของกลุมตัวอยาง(n)     =    363 คน 
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 การแจกแจงกลุมตัวอยาง  จะใชการแจกแจงตามสัดสวนจํานวนของเจาหนาทีแ่ตละสวนงานตอ

เจาหนาทีท่ั้งหมดที่ใชในการศึกษา  ดังรายละเอียดตามตาราง 
 
ตาราง  5 – 6  การแจกแจงกลุมตวัอยางท่ีใชในการศึกษา 
 

จํานวนประชากร  (N) 
ลําดับ 

ขาราชการ(คน) ลูกจางประจํา(คน) 

1. กลุมงานตรวจสอบภายใน 17  - 

2. กลุมงานพิกัดอัตราศุลกากร 76  - 

3. กลุมงานมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร 54  - 

4. กลุมงานวิเคราะหสินคา 68  - 

5. กลุมงานสงเสริมประสิทธิภาพ 10  - 

6. สํานักงานเลขานุการกรม 40 7 

7. กองคลัง 162 224 

8. สํานักงานบริหารและพัฒนาบุคคล 77  - 

9. สํานักแผนและการตางประเทศ 50 1 

10. สํานักสิทธปิระโยชนทางภาษี 408  - 

11. สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 93 18 

12. สํานักกฎหมาย 81  - 

13. สํานักสืบสวนและปราบปราม 465 147 

14. สํานักตรวจสอบอากร 165  - 

15. สํานักงานศุลกากรกรุงเทพ 488 9 

16. สํานักงานศุลกากรทาเรือกรุงเทพ 633 4 

17. สํานักงานศุลกากรทาอากาศยานกรุงเทพ 597 13 

 รวม 3,484 423 

      รวมทั้งหมดเทากับ   3,907  คน 

  
ตาราง 5-7 จํานวนเจาหนาท่ีกรมศุลกากรที่ใชในการศกึษา 

ขนาดกลุมตัวอยาง (n) 
ระดับความเชื่อมั่น 95% ลําดับ 

 ขาราชการ ลูกจางประจํา 

1. กลุมงานตรวจสอบภายใน 2 - 

2. กลุมงานพิกัดอัตราศุลกากร 7 - 
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ขนาดกลุมตัวอยาง (n) 
ระดับความเชื่อมั่น 95% ลําดับ 

 ขาราชการ ลูกจางประจํา 

3. กลุมงานมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร 5 - 

4. กลุมงานวิเคราะหสินคา 6 - 

5. กลุมงานสงเสริมประสิทธิภาพ 1 - 

6. สํานักงานเลขานุการกรม 4 - 

7. กองคลัง 15 21 

8. สํานักงานบริหารและพัฒนาบุคคล 7 - 

9. สํานักแผนและการตางประเทศ 5 - 

10. สํานักสิทธปิระโยชนทางภาษี 38 - 

11. สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 9 2 

12. สํานักกฎหมาย 8 - 

13. สํานักสืบสวนและปราบปราม 43 14 

14. สํานักตรวจสอบอากร 15 - 

15. สํานักงานศุลกากรกรุงเทพ 45 1 

16. สํานักงานศุลกากรทาเรือกรุงเทพ 59 0 

17. สํานักงานศุลกากรทาอากาศยานกรุงเทพ 55 1 

 รวม 324 39 

          รวมทั้งหมดเทากับ 363 คน 

 
 5.1.3.2  ประชาชนผูใชบริการ 
 เน่ืองจากไมสามารถนับจํานวนผูใชบริการของกรมศุลกากรได จึงไดทําการกําหนดจํานวนผูใช

บริการของกรมศุลกากร ดังน้ี 
   บริษัทผูนําเขา       232 ราย 
   บริษัทผูสงออก  11,784 ราย 
   บริษัทตัวแทนออกของ      212    ราย 
     รวม  12,228    ราย 

 
 การหาขนาดของกลุมตัวอยาง 
   ใชระดับความเชื่อมั่น 95%  (คาความคลาดเคลื่อน e = 0.04) 

 ขนาดประชากร(N)      = 12,228  ราย 
 ขนาดของกลุมตัวอยาง(n)     =      272  ราย 
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การแจกแจงกลุมตัวอยาง 
 ใชการแจกแจงตามสัดสวนจํานวนของผูใชบริการ ณ สํานักงานศุลกากรทาอากาศยานกรุงเทพ 

สํานักงานศุลกากรทาเรือกรุงเทพและสํานักงานศุลกากรกรุงเทพ เน่ืองจากทั้ง 3 แหง เปนหนวยงานที่มี

การติดตอกับประชาชนผูใชบริการโดยตรง  ซึ่งมีรายเอียด ดังน้ี 
  
 สํานักงานศุลกากรทาอากาศยานกรุงเทพ    จํานวน  108 ราย 
 สํานักงานศุลกากรทาเรือกรุงเทพ   จํานวน    95 ราย   
 สํานักงานศุลกากรกรุงเทพ      จํานวน    68 ราย 
             รวม  271 ราย           
5.2 ระยะเวลาการทดสอบเก็บขอมูล 

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ ตั้งแตวันที่ 3-27 พฤษภาคม 2548 สวนขอมูล

ทุติยภูมิน้ัน ดําเนินการรวมรวมตลอดจนการดําเนินโครงการจนถึงเดือนมิถุนายน 2548 

  
5.3 การใหความรู 

5.3.1 วิธีการ ตามกรอบการศึกษากําหนดวิธีการทดสอบดัชนีชี้วัดภายในหนวยงานตัวอยาง

น้ันจะเนนไปในดานการขยายผลใหความรูควบคูไปดวย ซึ่งกอนที่จะไดมีการเก็บขอมูลจากหนวยงานตัว

อยางก็ไดมีการจัดประชุมหนวยงานตัวอยาง เพ่ือสรางความเขาใจ ตกลง และวางแผนการทํางานในการนํา

ตัวชี้วัดที่พัฒนาขึ้นมาทดสอบกับหนวยงาน โดยไดจัดประชุมตามกําหนดดังน้ี 

1) ภาคเหนือคือ จังหวัดลําปาง หนวยงานตัวอยาง คือ สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมือง

ลําปาง ประชุมวันที่ 30 มีนาคม 2548 

2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน หนวยงานตัวอยางคือ สํานักงานที่ดิน

จังหวัด ประชุมวันที่  22 มีนาคม 2548 

3) ภาคกลาง มี 2 จังหวัด ไดแก จังหวัดนนทบุรี หนวยงานตัวอยางคือ สถาบันพัฒนา

ขาราชการพลเรือน ประชุมวันที่ 15 มีนาคม 2548 และจังหวัดสุพรรณบุรี หนวย

งานตัวอยางคือ สํานักงานคลังหวัดสุพรรณบุรี ประชุมวันที่ 9 เมษายน 2548 

4) ภาคใต จังหวัดสงขลา หนวยงานตัวอยางคือ สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองหาดใหญ 

ประชุมวันที่ 1 เมษายน 2548 

5) กรุงเทพมหานคร หนวยงานตัวอยางคือ กรมศุลกากร ประชุมวันที่ 31 มีนาคม 

2548 

  

 5.3.2 กลุมผูเขารับการอบรม ผูเขารับความรูเกี่ยวกับการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และราย

ละเอียดของโครงการเปนเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากผูบริหารของหนวยงานไดเขารวมงานกับคณะที่

วิจัย ของหนวยงานทั้ง 6 หนวยงาน  
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 5.3.3 ภาพประกอบ 

ภาพ 5 – 1 บริเวณหนาสถานีตํารวจภูธรอาํเภอเมืองลําปาง 

 
 

ภาพ 5 – 2 ดร.ถวิลดี  บุรีกุล นักวิจัยและหัวหนาโครงการ นําเสนอรายละเอียดโครงการและความรู

เกี่ยวกับการบริหารกจิการบานเมืองที่ดแีกเจาหนาทีต่าํรวจภูธรอาํเภอเมืองลําปาง 

 
ภาพ 5 – 3 วิสัยทัศนของสถานีตํารวจภูธรอาํเภอเมืองลําปาง 
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ภาพ 5 – 4 ผศ.ดร.มานวิภา  อินทรทัต และ ผศ.วลัยภรณ  อัตตะนันทน  นําเสนอรายละเอียดโครงการ

และความรูเกีย่วกับการบรหิารกิจการบานเมืองที่ดีแกเจาหนาที่กรมศุลกากร 

 
ภาพ 5 – 5  ดร.สถิต  ลิ้มพงษพันธ อธิบดีกรมศุลกากร กลาวเปดการประชุม 

 
 

ภาพ 5 – 6 ขาราชการกรมศุลกากร จํานวน 300 คน เขารวมประชุม 
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ภาพ 5 – 7  บริเวณสถานีตํารวจภธูรอําเภอหาดใหญ 

 
 

ภาพ 5 - 8  ดร.ถวิลดี  บุรีกุล นักวิจัยและหัวหนาโครงการ นําเสนอรายละเอียดโครงการและความรู

เกี่ยวกับการบริหารกจิการบานเมืองที่ดแีกเจาหนาทีต่าํรวจภูธรอาํเภอหาดใหญ 

 
ภาพ 5 – 9  เจาหนาที่ตํารวจภูธรอําเภอหาดใหญ เขารวมประชุม จํานวน 80 นาย 
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ภาพ 5 – 10  การบริการประชาชนของสถานีตํารวจภูธรอาํเภอหาดใหญ 

 
 

 โดยสรุป  ในบทนี้เปนการนําเสนอวิธีการทดสอบดัชนีวัด และใหความรูแกหนวยงาน โดยนํา

เสนอประชากร กลุมตัวอยางและการสุมตัวอยางตลอดจนการไปใหความรูแกหนวยงานตางๆ กอนการ

ทดสอบดัชนีวัด 
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 หลังจากไดใหความรูแกหนวยงาน คณะวิจัยไดดําเนินการกับขอมูลปฐมภูมิกับกลุมตัวอยางที่ได

ดําเนินการสุมแบบแบงชั้นและอยางงาย ดังรายละเอียดในบทที่ผานมา เม่ือดําเนินการทดสอบแบบสอบ

ถามเรียบรอยแลว ขั้นตอนการดําเนินงานตอมาคือการวิเคราะหผลที่ปรากฏดังน้ี 

 
ผลการศึกษาโดยภาพรวม 

จากตัวชี้วัดที่ไดจัดทําขึ้นใหมและปรับปรุงตัวชี้วัดเดิมที่ไดพัฒนาขึ้นตามโครงการวิจัย “การศึกษา
เพ่ือพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี” ที่ดําเนินการโดยสถาบันพระปกเกลา ภายใต
การสนับสนุนของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สถาบันพระปกเกลา, 

2545) ทําให ไดตัวชี้ วัดเปน  2 มิติ  คือ ทั้ งตั วชี้ วัดดานการบริหารจัดการที่ดีที่ ครอบคลุมหลัก 
ธรรมาภิบาล (Good governance) และการบริหารแนวใหม (New Public Management) ที่สอดคลองกับพระ
ราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 จํานวน 10 หลักการ 

และตัวชี้วัดตามมิติเปาหมายของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง 
ที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ระบุไว 7 ประการ 

ในสวนนี้จะกลาวถึงผลของการนําเครื่องมือวัดไปทดสอบใน 6 หนวยงาน ซึ่งแบงออกไดเปน 3 

กลุมคือ หนวยงานดานเศรษฐกิจ คือ กรมศุลกากร และสํานักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี  กลุมงานดาน

บริการ คือ สํานักงานที่ดินจังหวัดขอนแกน และสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน  ซึ่งเปนหนวยงานใน

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) และกลุมหนวยงานดานความมั่นคง คือ สถานี

ตํารวจภูธรอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา และสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองลําปาง นักวิจัยไดจัดทํา

เครื่องมือวัดหรือแบบสอบถาม สําหรับสอบถามเจาหนาที่ในหนวยงาน ประชาชนผูใชบริการและมีคํา

ถามสําหรับผูบริหารหรือผูเกี่ยวของเพื่อไดขอมูลของหนวยงาน หลังจากนั้นจึงทําการประมวลผลทาง

สถิติและไดผลการทดสอบตัวชี้วัดดังตอไปนี้ 
ผลการทดสอบดัชนีชี้วัดโดยภาพรวม  ในที่น้ีจะแบงผลการทดสอบออกเปน 2 สวน คือ สวนของ

การบริหารจัดการที่ดี ที่รวมหลักของธรรมาภิบาล และการบริหารแนวใหม และสวนของเปาหมายของ

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  นักวิจัยไดทําการ

ทดสอบตัวชี้วัดทั้ง 2 มิติ กับทั้ง 6 หนวยงาน โดยรายละเอียดในการคํานวณ ตลอดจนสูตรและคาน้ําหนัก

ที่ใช ไดนําเสนอในภาคผนวก และนําเสนอผลเปนตารางคะแนนเฉลี่ย และกราฟ เพ่ือใหงายตอความเขา

ใจโดยมีการแปลผลคาคะแนนเฉลี่ยดังน้ี 
 
 

 บทที่ 6: ผลการทดสอบ 
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คะแนนเฉลี่ยจะมีตั้งแต 0 ถึง 1 ซึ่งสามารถจัดออกเปน 5 ระดับคือ 
คะแนน   0.00 – 0.20  คือ  คานอยที่สุด 
คะแนน   0.21 – 0.40  คือ  คานอย 
คะแนน   0.41 – 0.60  คือ  คาปานกลาง 
คะแนน   0.61 – 0.80  คือ  คามาก 
คะแนน   0.81 – 1.00  คือ  คามากที่สุด 

ตาราง6–1ผลการทดสอบตัวชี้วัดโดยภาพรวม6หนวยงานตามมิตขิองการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
หลักการ คะแนน

เฉลี่ย 
ลําปาง ขอนแกน นนทบุรี กทม. สงขลา สุพรรณ SD. 

นิติธรรม 0.71 0.78 0.78 0.75 0.82 0.62 0.54 0.11 
คุณธรรม 0.65 0.54 0.68 0.80 0.66 0.56 0.63 0.09 
โปรงใส 0.46 0.55 0.54 0.48 0.45 0.51 0.25 0.11 
มีสวนรวม 0.55 0.58 0.57 0.63 0.55 0.60 0.40 0.08 
สํานึกรับผิดชอบ 0.60 0.60 0.66 0.68 0.58 0.60 0.47 0.07 
ความคุมคา 0.59 0.56 0.65 0.68 0.58 0.57 0.48 0.07 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 0.65 0.56 0.65 0.84 0.70 0.62 0.54 0.11 
องคกรแหงการเรียนรู 0.71 0.58 0.71 0.86 0.75 0.65 0.70 0.09 
การบริหารจัดการ 0.59 0.58 0.67 0.70 0.62 0.63 0.33 0.13 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.67 0.68 0.62 0.82 0.72 0.60 0.58 0.09 

ภาพ 6-1 กราฟแสดงผลผลการทดสอบตัวชี้วัดโดยภาพรวม 6 หนวยงาน  
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
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จากผลการศึกษาขางตน สามารถนําเสนอเปนแผนภาพ ผลการทดสอบโดยภาพรวมพบวา 

ตัวชี้วัดทั้ง 10 หลักสามารถใชไดดีกับการทดสอบในระดับหนวยงาน และในภาพรวมและหากหนวยงาน

ตัวอยางเปนตัวแทนของหนวยงานทั้งหมดอยางแทจริง อยางไรก็ดี ผลการทดสอบที่แสดงนี้เปนเพียงผล

จากการทดสอบเฉพาะ 6 หนวยงานเทานั้น ไมสามารถเปนตัวแทนของหนวยงานราชการทั้งหมดได 

หากจะไดภาพรวมของหนวยงานราชการไทยจริงตองทําการสุมตัวอยางใหกวางและครอบคลุมกวานี้ 
สําหรับการวิเคราะหขอคําถามพบวา ในจํานวน 10 หลักน้ี คําถามสวนใหญมีผูตอบไดและ 

คําถามบางขอมีผูไมตอบถึง 1 ใน 4 ของจํานวนกลุมเปาหมาย ซึ่งคําถามเหลานั้นมักเปนคําถามที่เปน

ทางลบ และผูตอบอาจจะไมแนใจ หรือไมกลาตอบ แตอยางไรก็ดีคําถามที่ถามเจาหนาที่แลวพบวา  
ขอมูลที่มีผูไมตอบสูงสุดคือ การสอบถามเรื่องความคุมคาในสวนของการจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวย มีผู

ไมตอบรอยละ 37.4 ซึ่งอาจจะเนื่องมากจากเจาหนาที่ไมทราบวามีการจัดทําหรือไมจึงไมกลาตอบ นอก

จากนี้เม่ือมีการนําเสนอผลการศึกษาตอหนวยงาน มีผูแทนของหนวยงานใหความเห็นวาเปนเพราะไมมี

การสื่อสารกันในหนวยงานใหทราบ รองลงมาคือ เรื่องการไดรับเรื่องรองเรียนวาราคาผลผลิตหรือ

บริการสูง มีผูไมตอบรอยละ 34.67  นอกจากนี้ในหลักการอื่นๆ เชน หลักการมีสวนรวมที่สอบถามถึง 

“การคัดเลือกคณะกรรมการที่มีหนาที่ตัดสินใจดวยวิธเสนอชื่อผูมีสวนไดสวนเสีย” มีผูไมตอบรอยละ 
36.31 และประเด็น “ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจดานตางๆประกอบดวยหนวยงานพัฒนาเอกชน”  มี 
ผูตอบรอยละ 33.33  สําหรับหลักการบริหารขอที่มีผูไมตอบมากที่สุดคือ “การแจงผลภายใน 15 วัน

เม่ือมีประชาชนสอบถามหรือรองเรียน” ซึ่งมีผูไมตอบถึงรอยละ33.98  ทั้งน้ีเพราะขอนี้เปนขอที่ผูตอบ

อาจไมทราบหรือไมมีการรองเรียน จึงไมทราบแนวปฏิบัติ อยางไรก็ดีคําถามเหลานี้ เปนแนวทางสําหรับ

การปรับปรุงการทํางานของหนวยงานในอนาคต (ขณะนี้อาจจะยังไมไดดําเนินการ แตอนาคตนาจะ

ดําเนินการ) 
นอกจากนี้ ในหลักการเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในประเด็น “การแจงผลหรือ

การตอบสนองตอขอรองเรียนในระบบสารสนเทศโดยไมเปดเผยผูรองเรียน”  มีผูไมตอบรอยละ 31.80 
สําหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในสวนของ “การมีระบบเลิกจางที่เปนธรรม” มีผูไมตอบ 

รอยละ 33.64  สวนหลักการเรื่องสํานึกรับผิดชอบ ขอที่มีผูไมตอบสูงสุดคือ “สมาชิกทุกคนในหนวยงาน
มีความเขาใจและรับทราบแผนสํารอง” มีผูไมตอบรอยละ 27.84  และจากการใหขอมูลของผูแทนหนวย

งานพบวา ยังมีเจาหนาบางคนที่ไมเขาใจเรื่องแผนสํารอง 
อยางไรก็ดี การไมตอบนั้นอาจเนื่องมาจากปจจัยหลายประการดังกลาวแลว อยางไรก็ดีพบวามีผู

ตอบไดในทุกขอและเกินรอยละ 60 ทั้งส้ิน (ทั้งตอบวามีและไมมี)  

สําหรับคําถามประชาชนพบวา มีเพียง 3 ขอคําถามเทานั้น โดยคําถามที่มีผูไมตอบสูงสุดรอยละ 

43.94 คือ หลักการมีสวนรวมในสวนของ “หนวยงานมีการใหขอมูลแกเจาหนาที่รัฐ”  รองลงมารอยละ 
38.56 คือ “หนวยงานมีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปปรับปรุงการทํางาน” ซึ่งเปนคําถามที่ผู
ตอบหลายคนอาจไมแนใจจึงไมตอบ  นอกจากนี้ยังมีในสวนของหลักความคุมคาในเรื่อง “ความสมเหตุ
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สมผลของอัตราคาใชจาย” ที่มีผูไมตอบรอยละ 32.06  อยางไรก็ดีผูที่ตอบสวนของประชาชนสวนใหญ

หรือกวาครึ่ง สามารถตอบคําถามไดทุกขอ จึงจัดวาตัวชี้วัดนี้สามารถใชได 

 

6.1 ผลการทดสอบตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 

6.1.1 หลักนิติธรรม 

ในที่น้ีตัวชี้วัดประกอบไปดวยองคประกอบหลักดังน้ี 
R1 หนวยงานมีการแบงแยกการใชอาํนาจอยางชดัเจน 
R2 หนวยงานมีการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคลากรและประชาชน 
R3  หนวยงานมีความผูกพันตอกฎหมาย กฎระเบียบตางๆ 
R4  กฎ ระเบียบของหนวยงานมีความถกูตองตามกฎหมาย 
R5 ผูมีอํานาจตัดสินใจในหนวยงานมคีวามอิสระในการปฏิบัติหนาที ่
R6  กฎหมายที่กําหนดโทษของหนวยงานเปนไปตามหลักกฎหมาย 
R7 กฎระเบียบของหนวยงานไมขัดแยงกบักฎหมายทีมี่ฐานะที่สูงกวา 

 
 หลักนิติธรรมประกอบไปดวย หลักการยอยๆ 7 หลัก คือการแบงแยกการใชอํานาจอยางชัดเจน 

การคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ของเจาหนาที่และประชาชน ความผูกพันตอกฎหมาย กฎระเบียบ กฎ

ระเบียบของหนวยงาน มีความถูกตองตามกฎหมาย ผูมีอํานาจตัดสินใจในหนวยงานมีความอิสระในการ

ปฏิบัติหนาที่  กฎหมายที่กําหนดโทษของหนวยงานเปนไปตามหลักกฎหมาย และกฎระเบียบของ 
หนวยงาน ไมขัดแยงกับกฎหมายที่มีฐานะสูงกวา เม่ือทําการทดสอบตัวชี้วัดกับ 6 หนวยงาน พบวามี

ความเหมาะสม  ทั้งน้ีตัวชี้วัดเหลานี้ เปนตัวชี้วัดที่ ได พัฒนามาจาก การศึกษาวิจัยของสถาบัน 
พระปกเกลา ภายใตการสนับสนุนของ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

(สถาบันพระปกเกลา, 2545) 
เม่ือพิจารณารายขอคําถามพบวา ผูตอบที่มาจากหนวยงานตํารวจจะตอบยอมรับการมีกฎ

ระเบียบที่ไปจํากัดสิทธิของประชาชนสูงกวาหนวยงานอื่น (ประมาณรอยละ 50 ที่ยอมรับการมีกฎหมาย 
ดังกลาว) ทั้งน้ีเพราะภาระหนาที่รับผิดชอบของหนวยงาน ที่ตองทําหนาที่บังคับใชกฎหมายดังกลาว) 

ทั้งน้ีเพราะ ภาระหนาที่รับผิดชอบของหนวยงาน ที่ตองทําหนาที่บังคับใชกฎหมาย จับกุมผูกระทําผิดอยู

แลว 
 องคประกอบอื่นๆ ที่มีผูไมตอบ รองลงมาคือการมีระบบคุมครองสิทธิของประชาชน และเจา

หนาที่ ในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของหนวยงาน (ผูไมตอบรอยละ 23.23)  และประเด็นการตอบ

ขอซักถามของประชาชนเปนลายลักษณอักษร (รอยละ 21.85) อยางไรก็ดี คําถามทั้งหมดในหลักการนี้ 

มีผูตอบไดมากกวาครึ่งทั้งส้ิน โดยตอบได (ทั้งที่ตอบใช และไมใช) ตั้งแตรอยละ 74.86 จนถึงรอยละ 

95 นับวา เปนหลักการที่เม่ือนํามาจัดทําตัวชี้วัดแลว ผูตอบมีความเขาใจ และสามารถตอบคําถามได 

เปนอยางดี  
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 ผลการทดสอบครั้งน้ี พบวา จากการสอบถามเจาหนาที่ ขอคําถามที่มีอยู ไมตอบมากที่สุดคือ 

ประเด็นการคุมครองสิทธิ และเสรีภาพของประชาชนในสวนของ “หนวยงาน มีกฎระเบียบที่ไปจํากัด

สิทธิของประชาชน หรือเจาหนาที่ในหนวยงาน” สําหรับคะแนนรวมเฉลี่ยของทุกหนวยงานพบวา อยูที่
ระดับมาก (0.71) โดยมีคะแนนเฉลี่ยในแตละประเด็น ตั้งแตระดับมาก ถึงมากที่สุด (0.61 ถึง 1.00) 

องคประกอบที่มีคะแนนมากที่สุด หรือเต็ม 1.00 คือ เรื่องของการกําหนดโทษของหนวยงานเปนไปตาม

กฎหมายและกฎระเบียบของหนวยงานไมขัดแยงกับกฎหมายที่มีฐานะสูงกวา ประเด็นที่ไดคะแนนรองลง

ไปคือการแบงแยกการใชอํานาจอยางชัดเจนอยูระดับมาก (0.75) นอกนั้นอยูระดับมากคอนไปทาง 
ปานกลาง คือ การที่ผูมีอํานาจตัดสินใจในหนวยงาน มีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ (0.68) การ

คุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน (0.64) ความผูกพันคือกฎระเบียบ (0.62) และกฎระเบียบของ

หนวยงาน มีความถูกตองตามกฎหมาย (0.61) 
 
 หลักนิติธรรม เปนหลักการที่มีคะแนนรวมเฉลี่ย สูงสุดในบรรดา 10 หลักการ เชนเดียวกับ 
หลักการ เปนองคกรแหงการเรียนรู โดยมีคะแนนรวมเฉลี่ยเทากับ (0.71)  
 
ตาราง 6–2  ผลการทดสอบตัวชี้วดัหลักนิติธรรมในหนวยงาน 

 

หลักนิติธรรม คาเฉลี่ย R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

- คาเฉลี่ยรวม 0.71 0.75 0.64 0.62 0.61 0.68 1.00 1.00 

กลุมงานที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจ :         

- สํานักงานคลัง จังหวัดสุพรรณบุรี 0.54 0.72 0.30 0.46 0.33 0.20 1.00 1.00 

- กรมศุลกากร กทม. 0.82 0.77 0.71 0.74 0.83 0.94 1.00 1.00 

กลุมงานที่เกี่ยวของกับบริการ :         

- สํานักงานพัฒนาขาราชการพลเรือนนนทบุรี 0.75 0.78 0.69 0.60 0.67 0.93 1.00 1.00 

- สํานักงานที่ดิน จังหวัดขอนแกน 0.78 0.82 0.76 0.66 0.67 0.93 1.00 1.00 

กลุมงานที่เกี่ยวของกับความมั่นคง :         

- สถานีตํารวจภูธร อ. เมือง  จ. ลําปาง 0.78 0.68 0.70 0.67 0.83 0.88 1.00 1.00 

- สถานีตํารวจภูธร อ. หาดใหญ  จ. สงขลา 0.62 0.70 0.67 0.57 0.33 0.20 1.00 1.00 
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ภาพ 6-2 ผลการทดสอบตัวชี้วัดหลักนิติธรรมในหนวยงาน 
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- สถานีตํารวจภูธร อ. หาดใหญ

จ. สงขลา

 
 
 เม่ือพิจารณารายหนวยงาน ทดสอบการวิเคราะหผลปรากฏดังน้ี 

 

สํานักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี 
 สํานักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี มีระดับคะแนนในระดับนอยที่สุด จนถึงมากที่สุด ซึ่งประเด็นที่

ไดคะแนนมากที่สุดคือ 1.00 ในเรื่องกฎระเบียบของหนวยงานมีความถูกตองตามกฎระเบียบ และกฎ

ระเบียบของหนวยงานไมขัดแยงกับกฎหมายที่สูงกวา ประเด็นที่มีระดับคะแนนระดับมากคือ การแบง

แยกอํานาจ  
 
กรมศุลกากร 
 กรมศุลกากร มีระดับคะแนนเฉลี่ย ดานนิติธรรมในระดับมาก ถึงมากที่สุด โดยประเด็นการ

กําหนดโทษของหนวยงาน เปนไปตามหลักกฎหมาย และกฎระเบียบของหนวยงาน ไมขัดแยงกับ

กฎหมายที่มีลักษณะสูงกวา มีระดับคะแนนมากที่สุด องคประกอบที่เหลือมีคะแนนในระดับมากคือ กฎ

ระเบียบของหนวยงาน มีความถูกตองตามกฎหมาย และผูมีอํานาจตัดสินใจในหนวยงาน มีอิสระในการ

ปฏิบัติหนาที่ 
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สํานักงานพัฒนาขาราชการพลเรือน 
 หนวยงานนี้มีระดับคะแนนในระดับปานกลางคอนขางไปทางมาก  และมากที่สุด โดยมี 2 องค

ประกอบที่ไดคะแนนเต็ม 1.00 เชนเดียวกับหนวยงานอื่น อีกองคประกอบที่ไดคะแนนระดับมากที่สุด คือ ผูมี

อํานาจตัดสินใจในหนวยงาน มีอิสระในการปฏิบัติหนาที่ (0.93) องคประกอบที่มีคะแนน ในระดับปานกลาง

คือ หนวยงานมีความผูกพันตอกฎหมาย (0.6) 
 
สํานักงานที่ดินจังหวัดขอนแกน 
 หนวยงานนี้มีระดับคะแนนสูงสุด 1.00 ใน 2 องคประกอบเชนเดียวกับหนวยงานอื่นๆ ที่เหลือมี

ระดับคะแนนในระดับ มากถึงมากที่สุดอีก 2 องคประกอบคือ การแบงแยกอํานาจและการมีอํานาจ 
ตัดสินใจ มีอิสระในการปฏิบัติหนาที่ 
 
สถานีตํารวจภูธร อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 หนวยงานนี้ มีคะแนนมากที่สุด ในระดับเต็มหน่ึง (1.00)  ใน 2 องคประกอบเชนเดียวกับ

หนวยงานอื่นๆ องคประกอบที่เหลือมีคะแนนในระดับมากที่สุด อีก 2 องคประกอบคือ 0.85 และ 0.88 

ในเรื่องกฎระเบียบของหนวยงาน มีความถูกตองตามกฎหมาย และผูมีอํานาจตัดสินใจ ในหนวยงาน มี

อิสระในการปฏิบัติหนาที่ สวนอีก 3 ประเด็นที่เหลือ มีคะแนนในระดับมาก (0.67 – 0.70) คือ คุม
ครองสิทธิและเสรีภาพเจาหนาที่ และประชาชน (0.70) การแบงแยกอํานาจ (0.68) และการมีความ

ผูกพันตอกฎระเบียบ (0.67) 
 
สถานีตํารวจภูธร อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
 หนวยงานนี้มีคะแนนมากที่สุด ในระดับเต็ม 1.00 ใน 2 องคประกอบเชนเดียวกับหนวยงานอื่น  
ที่เหลือมีคะแนนตั้งแตระดับนอยที่สุด ถึงมาก กลาวคือ องคประกอบที่มีคะแนน ระดับนอยที่สุดคือ การที่ผู

มีอํานาจตัดสินใจในหนวยงาน มีอิสระในการปฏิบัติหนาที่ (0.2) สวนระดับนอยคือ กฎระเบียบของ 
หนวยงาน มีความถูกตองตามกฎหมาย(0.33) 
 

ดังน้ัน เปนที่นาสังเกตวา ทุกหนวยงานมีระดับคะแนนของ 2 องคประกอบสําคัญคือ กฎหมายที่

กําหนดโทษของหนวยงานเปนไปตามหลักกฎหมาย และกฎระเบียบของหนวยงาน ไมขัดแยงกับกฎหมาย

ที่มีฐานะสูงกวา ในระดับมากที่สุด (1.00) สวนองคประกอบที่เหลือ แตกตางกันตามบริบทของหนวยงาน 

สําหรับผลการทดสอบรายหนวยงานพบวา มีความเหมาะสม และวัดการยึดถือปฏิบัติตามหลักนิติธรรม

ของหนวยงานไดเปนอยางดี โดยมีผลการทดสอบของหนวยงานดังน้ี 
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6.1.2.หลักคุณธรรม 
 
 ตัวชี้วัดหลักคุณธรรมประกอบไปดวยประเด็นสําคัญ 4 ประเด็น คือ 

E1 การปลอดคอรัปชัน  
E2 การปลอดการทําผิดวินัย  
E3 การปลอดจากการทําผิดมาตรฐานวิชาชีพ  
E4 ความเปนกลางของผูบริหาร  

 
เม่ือนําไปทดสอบกับหนวยงานตางๆ ทั้งหนวยงานดานเศรษฐกิจ บริการ และความมั่นคงแลว 

ปรากฏวาไดผลดี โดยมีผลทดสอบดังน้ี 
 
การประเมินโดยภาพรวมของหลักคุณธรรม  หลักคุณธรรมนี้ไดพัฒนาเพิ่มเติมจากรายงานการ

วิจัยที่ดําเนินการในระยะที่ 1 (สถาบันพระปกเกลา,2545) โดยมีตัวชี้วัด ประกอบ 4 ตัว คือ การ

ปลอดคอรัปชัน  การปลอดการทําผิดวินัย  ปลอดการทําผิดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ ซึ่งเปน

องคประกอบเดิม (สถาบันพระปกเกลา,2545) และเพิ่มหลักความเปนกลาง ผลการทดสอบตัวชี้วัดนี้

พบวา ภาพรวมของทั้ง 6 หนวยงานมีระดับคาเฉลี่ยของหลักคุณธรรมอยูที่ระดับปานกลาง 0.55 โดยมี

ประเด็นที่ไดคะแนนเฉลี่ยในระดับมากทุกประเด็นยกเวน เรื่องความเปนกลางของผูบริหารที่อยูในระดับ

ปานกลาง  เม่ือพิจารณาในรายละเอียดแตละองคประกอบพบวา การปลอดคอรัปชันมีคะแนนเฉลี่ยตั้ง

แต 0.55-0.88 แตกตางกันไปในแตละหนวยงาน สําหรับการศึกษาในภาพรวมจํานวนผูตอบใชตอคํา

ถามตางๆ ที่เปนทั้งคําถามเชิงบวกและเชิงลบมากที่สุดคือ การตอบสนองตอคําถามที่วา “โดยภาพรวม
ทานพอใจในการทํางานในหนวยงานนี้” ซึ่งรอยละ 78.46 ของเจาหนาที่ที่ไดรับการสัมภาษณ และตอบ

ขอนี้จํานวน 873 คน โดยคะแนนสูงสุดอยูที่หนวยงานกรมศุลกากรรอยละ 85 รองลงมาคือ สถาบัน

พัฒนาขาราชการพลเรือน รอยละ 80  นอกจากนี้ผูตอบรอยละ 75.06 ยังตอบวาการทํางานเต็ม 
ศักยภาพจะสงผลใหหนาที่การงานมีความมั่นคง 

 
สําหรับคําถามที่เปนคําถามเชิงลบจะพบวามีผูตอบใชนอยที่สุด อาทิ รอยละ 12.51 ยอมรับวา

ในรอบปที่ผานมามีการปฏิบัติตามเจตนารมณของกฎหมาย แตใชวิธีผิดกฎหมาย และมีรอยละ 13.97 

ยอมรับวาในรอบปที่ผานมามีการปฏิบัติที่มากกวาหรือเกินกวาที่กฎหมายกําหนด และมีเพียงรอยละ 

15.8 ที่ยอมรับวาในรอบปที่ผานมามีการกระทําผิดเกี่ยวกับพฤติกรรมสวนตัวที่นาสนใจคือ รอยละ 

40.9 ยอมรับวาหนวยงานมีปญหาขาดความสามัคคี 
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ตาราง 6–3  ผลการทดสอบหลักคณุธรรมในหนวยงาน 

หลักคุณธรรม คาเฉลี่ย E1 E2 E3 E4 

- คาเฉลี่ยรวม 0.65 0.70 0.65 0.54 0.66 

กลุมงานที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจ :      

- สํานักงานคลัง จังหวัดสุพรรณบุรี 0.63 0.76 0.67 0.57 0.60 

- กรมศุลกากร กทม. 0.66 0.70 0.63 0.55 0.69 

กลุมงานที่เกี่ยวของกับบริการ :      

- สํานักงานพัฒนาขาราชการพลเรือนนนทบุรี 0.80 0.88 0.84 0.71 0.79 

- สํานักงานที่ดิน จังหวัดขอนแกน 0.68 0.75 0.72 0.53 0.70 

กลุมงานที่เกี่ยวของกับความมั่นคง :      

- สถานีตํารวจภูธร อ. เมือง  จ. ลําปาง 0.54 0.57 0.49 0.45 0.59 

- สถานีตํารวจภูธร อ. หาดใหญ  จ. สงขลา 0.56 0.55 0.55 0.42 0.60 

 
ภาพ 6–3 ผลการทดสอบหลักคณุธรรมในหนวยงาน 
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- คาเฉลี่ยรวม

- สํานักงานคลัง จังหวัดสุพรรณบุรี

- กรมศุลกากร กทม.

- สํานักงานพัฒนาขาราชการพลเรือน

นนทบุรี

- สํานักงานที่ดิน จังหวัดขอนแกน

- สถานีตํารวจภูธร อ. เมือง  จ. ลําปาง

- สถานีตํารวจภูธร อ. หาดใหญ  จ.

สงขลา
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สํานักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี   
ผลการทดสอบตัวชี้วัดที่สํานักงานคลังจังหวัด พบวา มีระดับคะแนนเฉลี่ยในระดับมาก 0.63 

โดยประเด็นที่มีคะแนนสูงสุดคือ การปลอดคอรัปชัน 0.76 ที่ไดคะแนนเฉลี่ย ในระดับปานกลางคือ การ

ปลอดจากการผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยมและจรรยาบรรณและความเปนกลางของผูบริหาร 
 

กรมศุลกากร   
เม่ือทดสอบกับกรมศุลกากรพบวา ตัวชี้วัดดานคุณธรรมสามารถใชไดดี โดยมีคะแนนอยูที่ระดับ 

0.66 จัดอยูในระดับมาก โดยประเด็นที่ไดคะแนนสูงที่สุดคือ การปลอดคอรัปชัน 0.70 รองลงมาคือ 

ความเปนกลางของผูบริหาร 0.69 มีเพียงการปลอดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ ที่มีคะแนนใน

ระดับปานกลาง 0.55  ทั้งน้ีเพราะในเรื่องของผลลัพธหรืออรรถประโยชนของการทํางานที่วัดจากการถกู

รองเรียนจากประชาชน มีระดับคะแนนระดับปานกลางคอนไปทางนอย 0.41 ทั้งน้ีมีเจาหนาที่ตอบวามี

การถูกรองเรียนจํานวนรอยละ 30.66  ขณะที่การทํางานตามขั้นตอนในระดับมาก 0.66 
 

สถาบันพัฒนาขาราชพลเรือน นนทบุรี  
พบวามีคะแนนเฉลี่ยดานหลักคุณธรรมในระดับมากคอนไปทางมากสุด 0.80 โดยมีประเด็นที่

ไดคะแนนในระดับมากที่สุดคือ การปลอดคอรัปชัน และการปลอดการทําผิดวินัย  ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยที่ 

0.88 และ 0.84 ตามลําดับ  ทั้งน้ีเพราะหนวยงานนี้ เปนหนวยงานฝกอบรมบุคลากรของราชการ และมี

การรณรงคในเรื่องความโปรงใส ตลอดจนจริยธรรมอยูตลอด ทําใหโดยพฤติกรรม และการกระทําผิด

วินัยเกี่ยวกับงานแทบไมมีเลย 
 

สํานักงานที่ดินจังหวัดขอนแกน   
สําหรับผลการทดสอบตัวชี้วัดดานการมีคุณธรรมของสํานักงานที่ดินขอนแกน พบวา มีคะแนน

เฉลี่ยแตละองคประกอบอยูในระดับมาก 0.68 โดยมีคะแนนเฉลี่ยในแตละประเด็นอยูในระดับมาก คอน

ไปทางมากที่สุดถึง 3 ประเด็นคือ การปลอดคอรัปชัน 0.75  การปลอดการทําผิดวินัย 0.72 และความ

เปนกลางของผูบริหาร 0.70  ยกเวนการปลอดการทําผิดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณที่มีคะแนน

เฉลี่ยในระดับปานกลาง 0.53 ทั้งน้ีเพราะคะแนนดานผลลัพธ หรืออรรถประโยชนอยูที่ 0.38 ซึ่งเปน

ระดับนอย 
 

สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองลําปาง  
สําหรับการนําตัวชี้วัดดานคุณธรรมไปทดสอบกับสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองลําปาง พบวา ได

ผลดี และเมื่อทําการวิเคราะหขอมูลแลวพบวาอยูในระดับปานกลางคอนไปทางมาก 0.54 โดยมีคะแนน

แตละประเด็นที่ระดับปานกลางเชนกันโดยองคประกอบที่ไดคะแนนสูงที่สุดคือ หลักความเปนกลางของ

ผูบริหารที่ไดคะแนนคอนไปทางมาก 0.59  
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สถานีตํารวจภูธรอําเภอหาดใหญ  
คะแนนเฉลี่ยในเรื่องคุณธรรม อยูที่ระดับปานกลาง 0.56  โดยมีคะแนนเฉลี่ยของแตละประเด็น

อยูในระดับปานกลางเชนกัน กลาวคือ เรื่องของการปลอดคอรัปชัน และการปลอดจากการทําผิดวินัย มี

คะแนนอยูที่ระดับ 0.55 เทากับเทากับหลักความเปนกลางของผูบริหารอยูที่ 0.6  สวนการปลอดการ

กระทําผิดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณอยูที่  0.42 
 
เม่ือศึกษาในรายละเอียดจะพบวา การปลอดจากการทําผิดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณที่

มีคะแนนอยูที่ 0.42 เน่ืองจากพบวา มีคะแนนดานผลลัพธ หรืออรรถประโยชนของการทําวิจัยในระดับ

นอย 0.27  กลาวคือ เคยมีการถูกรองเรียนจากประชาชนที่มาติดตองาน 
 

6.1.3 หลักความโปรงใส 
ในที่น้ีตัวชี้วัดประกอบไปดวยองคประกอบหลักดังน้ี 

T 1 หนวยงานมีความโปรงใสดานโครงสราง 
T 2 หนวยงานมีความโปรงใสดานการใหคุณ 
T 3 หนวยงานมีความโปรงใสดานการใหโทษ 
T 4 หนวยงานมีความโปรงใสดานการเปดเผยขอมูล 

 
 สําหรับหลักความโปรงใส เม่ือนําไปทดสอบกับหนวยงานพบวา เจาหนาที่สามารถตอบไดตั้งแต 

รอยละ 63.3 จนถึง รอยละ 95.31 ซึ่งนับวาเจาหนาที่กวาครึ่งสามารถตอบคําถามไดทุกขอ  โดยขอที่มี

ผูตอบนอยที่สุด ตอบไดรอยละ 3.3 คือ ในประเด็นคําถามที่วา “ประชาชนและสื่อมวลชนมีสวนรวมใน

การจัดซื้อจัดหา การใหสัมปทาน การออกกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ” ซึ่งพบวามีเจาหนาที่เพียงรอย
ละ 26.49 หรือ 1 ใน 4 ที่ตอบวามีระบบนี้ในองคกร โดยหนวยงานความมั่นคงทั้ง 2 หนวยงานจะตอบ

วาใชในขอนี้มากที่สุดคือ รอยละ 42 และรอยละ 38 เน่ืองมาจากการมีคณะกรรมการภาคประชาชนเขา

มามีสวนรวมในการทํางานมากขึ้น 
 ขอที่มีเจาหนาที่ตอบไดนอยอีกขอคือ การมีระบบฟองรองที่มีประสิทธิภาพสูง (ไมตอบรอยละ 

30.09) สวนขอที่มีผูไมตอบนอยที่สุดคือ “การมีระบบรายไดหรือผลประโยชนเกื้อกูล รองรับมาตรฐาน

คาใชจายที่สูงขึ้น” มีผูไมตอบรอยละ 13.43  และมีผูตอบวามีระบบนี้รอยละ 45.46 
 อนึ่งเปนที่นาสังเกตวา หลักความโปรงใสเปนหลักการที่ขอคําถามมีผูไมตอบตั้งแตรอยละ 

13.43 ขึ้นไปจนถึงรอยละ 36.70  เม่ือพิจารณาคะแนนรวมทั้ง 6 หนวยงานพบวา มีคะแนนเฉลี่ยของ

หลักความโปรงใสที่ระดับปานกลางคอนไปทางนอย (0.46) โดยมีคะแนนในทุกองคประกอบในระดับ

ปานกลางทั้งส้ิน (0.40 ถึง 0.58) โดยมีระดับคะแนนนอยที่สุดในหลักความโปรงใสดานการใหคุณ 

(0.40) และการเปดเผยขอมูล (0.41) สวนอีก 2 หลัก มีระดับคะแนน 0.48 และ 0.56 คือ ความ

โปรงใสดานการใหโทษและความโปรงใสดานโครงสรางตามลําดับ เม่ือพิจารณารายหนวยงานมีผลการ

ทดสอบดังน้ี 
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ตาราง 6–4 ผลการทดสอบหลักความโปรงใสในหนวยงาน 
ความโปรงใส คาเฉลี่ย T1 T2 T3 T4 

- คาเฉลี่ยรวม 0.46 0.56 0.40 0.48 0.41 

กลุมงานที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจ :      

- สํานักงานคลัง จังหวัดสุพรรณบุรี 0.25 0.43 0.14 0.33 0.11 

- กรมศุลกากร กทม. 0.45 0.55 0.41 0.47 0.38 

กลุมงานที่เกี่ยวของกับบริการ :      

- สํานักงานพัฒนาขาราชการพลเรือนนนทบุรี 0.48 0.59 0.51 0.44 0.37 

- สํานักงานที่ดิน จังหวัดขอนแกน 0.54 0.67 0.39 0.59 0.51 

กลุมงานที่เกี่ยวของกับความมั่นคง :      

- สถานีตํารวจภูธร อ. เมือง  จ. ลําปาง 0.55 0.59 0.46 0.59 0.55 

- สถานีตํารวจภูธร อ. หาดใหญ  จ. สงขลา 0.51 0.52 0.49 0.49 0.52 

ภาพ  6–4 ผลการทดสอบหลักความโปรงใสในหนวยงาน 
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พลเรือนนนทบุรี

- สํานักงานท่ีดิน จังหวัด

ขอนแกน

- สถานีตํารวจภูธร อ. เมือง

จ. ลําปาง

- สถานีตํารวจภูธร อ. หาด

ใหญ  จ. สงขลา

 
 
สํานักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี 
 ในภาพรวม พบวา สํานักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรีมีคาเฉลี่ยหลักความโปรงใสอยูในระดับนอย 

(0.25) เน่ืองจาก มีความชัดเจนในดานโครงสราง (0.43) และในดานการใหโทษ (0.33) ในระดับ

คอนขางต่ํา โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการใหคุณ (0.14) และดานการเปดเผยขอมูล (0.11) ซึ่งควรให

ความสนใจเปนพิเศษ ทั้งน้ีเพราะบริบทของหนวยงานมีขอมูลทางการเงิน ซึ่งเชื่อวาตองปกปด 
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กรมศุลกากร 
 ในภาพรวม พบวา กรมศุลกากร มีคาเฉลี่ยหลักความโปรงใสอยูในระดับคอนขางนอย (0.45) 

กลาวคือ  มีความชัดเจนในดานโครงสรางในระดับปานกลาง (0.55) สวนความโปรงใสในดานการ 
ใหคุณ (0.41) ดานการใหโทษ (0.47) และการเปดเผยขอมูล (0.38) อยูในระดับคอนขางต่ํา 
 
สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 
 ในภาพรวม พบวา สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน นนทบุรีมีคาเฉลี่ยความโปรงใสอยูใน

ระดับคอนขางนอย (0.48) กลาวคือ มีความชัดเจนในดานโครงสราง (0.59) ดานการใหคุณ (0.51) 

อยูในระดับปานกลาง และความโปรงใสในแงของการใหโทษ (0.44) และการเปดเผยขอมูล (0.37) อยู

ในระดับคอนขางต่ํา 
 
สํานักงานที่ดินจังหวัดขอนแกน 
 ในภาพรวม พบวา สํานักงานที่ดินจังหวัดขอนแกน มีคาคะแนนเฉลี่ยในหลักความโปรงใสอยูใน

ระดับปานกลาง (0.54) กลาวคือ มีความชัดเจนในดานโครงสราง (0.67) ดานการใหโทษ (0.57) 

และการเปดเผยขอมูล (0.51) อยูในระดับปานกลางใกลเคียงกัน เชนเดียวกับสถานีตํารวจภูธรอําเภอ

เมืองลําปาง แตมีความโปรงใสดานการใหคุณอยูในระดับคอนขางนอย (0.39) และต่ํากวา สถานีตาํรวจ

ภูธรอําเภอเมืองลําปาง (0.46) 
 
สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองลําปาง 
 สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองลําปาง มีความโปรงใสอยูในระดับปานกลาง (0.55) มีความ 
ชัดเจนในดานโครงสราง (0.59) ดานการใหโทษ (0.59) และการเปดเผยขอมูล(0.55) อยูในระดับ 
พอสมควร แตมีความโปรงใสดานการใหคุณอยูในระดับคอนขางนอย (0.46) 
 
สถานีตํารวจภูธรอําเภอหาดใหญ 
 ในภาพรวม พบวา สถานีตํารวจภูธรอําเภอหาดใหญมีคาเฉลี่ยหลักความโปรงใสอยูในระดับ 
ปานกลางไปทางคอนขางนอย (0.51) พิจารณาในรายละเอียดพบวา มีความชัดเจนในดานโครงสราง 

(0.52)และมีการเปดเผยขอมูล (0.52)อยูในระดับในระดับปานกลางเทากัน สวนความโปรงใสในดาน

การใหคุณ (0.49) และดานการใหโทษ (0.49) อยูในระดับคอนขางต่ําเทากัน 
 

 6.1.4 หลักการมีสวนรวม   

 ในที่น้ีตัวชี้วัดประกอบไปดวยองคประกอบหลักดังน้ี 

 P 1 หนวยงานมีการใหขอมูลขาวสาร 

  P 2 หนวยงานมีการรับฟงความคิดเห็นประชาชน 
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 P 3 หนวยงานมีการใหมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ 

 P 4 หนวยงานมีการพัฒนาความสามารถในการมีสวนรวมของประชาชน 

 ผลของการทดสอบคาเฉลี่ยรวมไดคา 0.57 สูงกวาครึ่งเพียงเล็กนอย  พบวามีหนวยงานที่ดูแล

ดานเศรษฐกิจและพาณิชยไดคาคะแนนต่ํากวา 0.5 คือไดคา 0.40 และ 0.45  ทั้งน้ีเม่ือแยกรายคําถามจะ

เห็นวามีประเด็นที่สามารถวิเคราะหใหเห็นถึงประเด็นการมีสวนรวมที่แตกตางกันดังน้ีคือ 
 ก) ดานประชาชน  ประชาชนมีความเห็นโดยเฉลี่ยทุกหนวยงานวาไดมีการใหขอมูลตอ 
ประชาชนทั่วไป เกินกวา รอยละ 65 ถึง 75 มีบางหนวยงานที่ประชาชนมีความเห็นวายังใหขอมูลกับ

ประชาชนคอนขางนอย เชน กรมศุลกากรต่ํากวารอยละ 50 แตถึงแมหนวยงานที่ใหขอมูลกับประชาชนก็
พบวาประชาชนมีความเห็นวาขอมูลที่ไดน้ันไมครบถวนสมบูรณ  เพราะประชาชนที่เชื่อวาใหขอมูล

ครบถวนสมบูรณมีเพียงรอยละ 23 ถึง 40 เทานั้น  มีหนวยงานที่ประชาชนเชื่อวาใหขอมูลครบถวน

สมบูรณถึงรอยละ 50 เพียงสองหนวยงานคือสถาบันพัฒนาขาราชการและ สภอ.หาดใหญ 
 คําถามที่ประชาชนตอบไมไดหรือไมตอบคือ หนวยงานมีการใหขอมูลกับเจาหนาที่รัฐหรือไม  

เหตุที่คณะวิจัยถามเนื่องเพราะหากประชาชนไปติดตอแลวถามขอมูลใดๆ เจาหนาที่บางครั้งตอบไดหรือ

อาจตอบไมได ถาหากไมได แสดงวาหนวยงานยังใหขอมูลกับเจาหนาที่รัฐไมเพียงพอก็เปนได 
 มีขอสังเกต ในการใหขอมูลกับผูมีผลกระทบโดยตรง พบวาหนวยงานทางดานเศรษฐกิจคือ คลัง

จังหวัด และสํานักงานที่ดิน ประชาชนตอบวา มีการใหขอมูลตอผูไดรับผลกระทบโดยตรงเพียงรอยละ 30 

ถึงรอยละ 35 และตอบวาไมไดใหขอมูลตอผูไดรับผลกระทบโดยตรงสูงถึงรอยละ 40 ถึง 41 
 การปดประกาศแจงขอมูลสวนใหญก็พบวามีการปดประกาศในอัตราสูง (รอยละ 70-80) 
ยกเวน ที่ดินจังหวัดขอนแกน ประชาชนมีความเห็นวามีการติดประกาศเพียงรอยละ 23 
 การประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ จะพบวาหนวยงานราชการที่ทําการสํารวจจะไดรับคําตอบจาก

ประชาชนวามีการใหขอมูลผานสื่อไมวาจะเปนวิทยุ  หนังสือพิมพ  โทรทัศน นอยมาก   แตกลับไปพบวา  

หนวยงานบางหนวยงานมีการประชาสัมพันธผานทาง Internet และประชาชนรับทราบสูงคือ กรม

ศุลกากร (รอยละ 81)  และสํานักงานพัฒนาขาราชการ (รอยละ 79)  พบวาประชาชนที่เขาถึง Internet 
มากนอยอาจะตอบขอนี้ตาง ๆ กัน  ถาทั้งหนวยงานและลูกคามีการเผยแพรขอมูลทางInternetและ 
ประชาชนเปดใชทางInternet ทั้งคู ก็จะไดคาคะแนนขอนี้สูง  ในขณะที่บางจังหวัดหรือลักษณะของลูกคา
บางหนวยงานอาจจะมีการใช Internet นอยจึงไมตอบเปนรอยละคอนขางสูง  เชน  สถานีตําบลภูธรทั้ง 2 

แหงไดรอยละ 26-33 
 พบวาการใหขอมูลของหนวยงานตอประชาชนนั้น ประชาชนยังรูสึกวาหนวยงานใหขอมูลไม

สมํ่าเสมอและไมตอเนื่อง  มีเพียงรอยละ 20 ที่ประชาชนรูสึกวาใหขอมูลสม่ําเสมอ 
 การเขาถึงขอมูล ประชาชนมีความเห็นวาสามารถเขาถึงไดทุกหนวยงานและสะดวก มีเพียง

หนวยงานคลังจังหวัดที่ผูใชบริการเห็นวาไมสะดวกถึงรอยละ 50  สวนการตองเสียคาใชจายในการเขา

ถึงขอมูลนั้นประชาชนหรือผูใชบริการตอบวาตองเสียคาใชจายจํานวนคอนขางนอย คือ ประมาณรอยละ 

20-30 
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 การรับฟงความคิดเห็นของหนวยงานจากประชาชนนั้น ประชาชนมีความเห็นวามีบางหนวยงาน

เทานั้นที่ มีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  ที่ประชาชนตอบในอัตราสวนรอยละที่ สูง คือ 

สภอ.ลําปาง (รอยละ 52) และมีกลองรับฟงความคิดเห็น (รอยละ 69) อีกหนวยที่ตอบวามีการรับฟง

ความคิดเห็นคือสํานักงานพัฒนาขาราชการ (รอยละ 68) สวนหนวยงานที่มีประชาชนตอบวามีการรับ

ฟงความคิดเห็นขอเสนอแนะจากผูใชบริการแตมีผูตอบจํานวนนอยคือที่ดินจังหวัด (รอยละ 34) กรม

ศุลกากร(รอยละ 40) และคลังจังหวัด (รอยละ 28)  
และตอคําถามที่วา มีการนําความคิดเห็นไปปรับปรุงการทํางานหรือไม   ผูใชบริการที่ตอบวามีจะมีบาง

หนวยงานที่ผูใชบริการตอบจํานวนนอย คือ ที่ดินจังหวัด (รอยละ 14) และคลังจังหวัด (รอยละ 22.2) 
 คําถามที่ถามถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจดําเนินงานของหนวยงานนั้น    นา

สนใจวาถึงแมทุกหนวยงานไดคําตอบจากผูใชบริการ วามีสวนรวมจํานวนนอยกวารอยละ 50  แตก็มี

บางหนวยงานที่ตอบวาผูใชบริการมีสวนรวมในการวางแผน ตัดสินใจ ดําเนินงานของหนวยงานในอัตรา

สวนที่มากพอสมควร เชน สภอ.ลําปาง (รอยละ 30.6) สถาบันพัฒนาขาราชการ (รอยละ 42) กรม

ศุลกากร (รอยละ 20)  สภอ.หาดใหญ (รอยละ 45) ที่เหลืออีกสองหนวยงานเกือบไมมีโอกาสมี 
สวนรวมในการวางแผนตัดสินใจ 

ข) คําถามตอเจาหนาที่  ในเรื่องเกี่ยวกับการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนหรือผูใชบริการ  

เจาหนาที่ทั่วไปจะเห็นวาหนวยงานของตนมีการรับฟงความคิดเห็นในจํานวนคอนขางมาก มีเพียงบาง

หนวยงาน เชน คลังจังหวัดที่เจาหนาที่มีความเห็นที่ตอบมาจํานวนนอยที่เชื่อวามีการจัดการรับฟงความ

คิดเห็นจัดเปนปกติ ไมตองขอรอง แตเม่ือรับฟงความคิดเห็นแลว   ทุกหนวยงานเจาหนาที่มีความเห็น

เปนสวนใหญวาจะนําไปประกอบการตัดสินใจ 
นาสนใจวาในการตัดสินใจใด ๆ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบตอประชาชน  หนวยงานสวนใหญเชื่อ

โดยเจาหนาวาใหขอมูลตอประชาชนมากและนานพอแลวจึงมีการรับฟงความคิดเห็น มีเพียงสองหนวย

งานที่เจาหนาที่ตอบวาเห็นดวยกับขอนี้ นอยกวารอยละ 50 คือ กรมศุลกากร (รอยละ 46.5) และคลัง

จังหวัด (รอยละ 38.5) 
การมีสวนรวมในการตัดสินใจ จะเห็นวามีเพียง สภอ.ลําปางที่เจาหนาที่เชื่อวาประชาชนผูใชบรกิาร

มีสวนรวมในการตัดสินใจกับหนวยงานมากกวารอยละ 50  นอกจากนั้นหนวยงานทีเ่หลอืเจาหนาทีจ่ะตอบ

เห็นดวยนอยกวารอยละ 50 
การตัดสินใจของหนวยงานโดยสรุปจากเจาหนาที่ที่ตอบทุกหนวยงานเห็นดวยเปนสวนใหญวามี

การใชฉันทามติ มีเพียงหนวยคลังจังหวัดที่เจาหนาที่เห็นดวยนอยกวารอยละ 50 
สวนการตัดสินใจโดยผูไดรับผลกระทบมีสวนรวมดวยนั้น เจาหนาที่นอยกวารอยละ 50 ในเกือบ

ทุกหนวยงานที่ตอบวาเห็นดวย มีเพียงสถาบันพัฒนาขาราชการที่ตอบโดยเจาหนาที่มากกวารอยละ 50 

วาเห็นดวย 
โดยรวมแลวเนื่องจากทุกหนวยงานยังเปนระบบราชการเต็มตัวในการตัดสินใจตางๆ รวมถึงการ

ตั้งกรรมการ จะเปนเรื่องของผูมีอํานาจโดยเจาหนาที่กวารอยละ 50  มีความเห็นสอดคลองดังกลาว 
การรวมกันทํางานเปนทีม ทุกหนวยงานตอบโดยเจาหนาที่สวนใหญวามี    และยังมีการ

ประสานกับหนวยงานอื่น ๆ 
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เรื่องการดําเนินการปรับปรุงตามขอรองเรียนแลวแจงใหผูรองทราบ น้ันเจาหนาที่เกือบทุกหนวย

งานตอบเห็นดวย มีเพียงคลังจังหวัดที่เจาหนาที่นอยกวารอยละ 50 (รอยละ 22.2) ที่เห็นดวยในคํา

ถามนี้ 
ค) คําถามตอผูบริหาร (สวนกลาง)  ในคําถามดานการมีสวนรวมมีคําตอบที่แสดงวาประชาชน

มีสวนรวมอยางดีเปนสวนใหญยกเวนหนวยงานที่ไมแนใจในคําตอบจึงไมตอบ เพราะใชคําถามวา 

“ประชาชน” และเปนหนวยงานที่สัมผัสตอประชาชนนอย  อาจตองเปลี่ยนคําที่ใชจาก “ประชาชน” เปน 

“ผูใชบริการ” หรือ “ผูรับบริการ” ยังมีคําถามขอ 35 ที่อาจจะเปนคําถามที่เขาใจยากซึ่งควรตองปรับปรุง 

 
ผลการทดสอบรายหนวยงานทางดานการมีสวนรวม  มีผลการทดสอบดังน้ี 

 

ตาราง 6–5 ผลการทดสอบหลักการมีสวนรวมในหนวยงาน 
หลักการมีสวนรวม คาเฉลี่ย P1 P2 P3 P4 

ภาพรวม      

- คาเฉลี่ยรวม 0.55 0.44 0.59 0.48 1.00 

กลุมงานที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจ :      

- สํานักงานคลัง จังหวัดสุพรรณบุรี 0.40 0.32 0.39 0.30 1.00 

- กรมศุลกากร กทม. 0.55 0.47 0.59 0.43 1.00 

กลุมงานที่เกี่ยวของกับบริการ :      

- สํานักงานพัฒนาขาราชการพลเรือนนนทบุรี 0.63 0.57 0.61 0.58 1.00 

- สํานักงานที่ดิน จังหวัดขอนแกน 0.57 0.34 0.75 0.47 1.00 

กลุมงานที่เกี่ยวของกับความมั่นคง :      

- สถานีตํารวจภูธร อ. เมือง  จ. ลําปาง 0.58 0.45 0.60 0.53 1.00 

- สถานีตํารวจภูธร อ. หาดใหญ  จ. สงขลา 0.60 0.48 0.62 0.56 1.00 
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ภาพ 6–5  ผลการทดสอบหลักการมีสวนรวมในหนวยงาน 
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- คาเฉลี่ยรวม

- สํานักงานคลัง จังหวัด

สุพรรณบุรี

- กรมศุลกากร กทม.

- สํานักงานพัฒนาขาราชการ

พลเรือนนนทบุรี

- สํานักงานที่ดิน จังหวัด

ขอนแกน

- สถานีตํารวจภูธร อ. เมือง

จ. ลําปาง

- สถานีตํารวจภูธร อ. หาด

ใหญ  จ. สงขลา

 

 

สํานักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี 
สํานักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี  มีระดับคะแนนของการมีสวนรวมของประชาชนผูรับบริการใน

ระดับปานกลาง (0.40) และมีคะแนนเต็มในการพัฒนาศักยภาพในการมีสวนรวม  (1.00) โดย

คะแนนของการใหขอมูลขาวสาร  การรับฟงความคิดเห็นและใหมีสวนรวมในการตัดสินใจอยูที่ระดับ

นอยคอนไปทางปานกลาง  (0.39, 0.49) ดวยบริบทของหนวยงานทําใหคะแนนในสวนนั้นไดผลใน

ลักษณะนี้  และอาจเปนเพราะคําวาประชาชนในที่น้ีผูตอบไมอาจเขาใจวาคือผูรับบริการก็ได  อยางไรก็ดี

ผูวิจัยไดเสนอใหมีการพิจารณาที่บริการของหนวยงานและใหนํ้าหนักของหลักการตางๆ ตามความ

เหมาะสม 
 

กรมศุลกากร 
กรมศุลกากรมีระดับคะแนนของการมีสวนรวมในระดับปานกลางจนถึงมากที่สุด  โดยคะแนน

การพัฒนาศักยภาพในการมีสวนรวมไดมากที่สุด ขณะที่มีคะแนนปานกลางในสวนของการใหขอมูล 
ขาวสารและการใหมีสวนรวมตัดสินใจขณะที่การรับฟงความคิดเห็นนั้นมีระดับปานกลางคอนไปทางมาก 

(0.59) 
 โดยสรุปหนวยงานกลุมเศรษฐกิจมีคะแนนการมีสวนรวมในระดับปานกลาง(0.55)และมี 
ทิศทางของความพยายามในการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชน 
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สํานักงานพัฒนาขาราชการพลเรือน จ.นนทบุรี 
สํานักงานพัฒนาขาราชการพลเรือน จ.นนทบุรี  มีระดับของการมีสวนรวมในระดับมาก (0.63)  

โดยมีคะแนนในแตละสวนตั้งแต  ปานกลางจนถึงมากที่สุด (0.57 ถึง 1.00)  โดยมีคะแนนในระดับ

มากที่สุด ในเรื่องการพัฒนาศักยภาพของประชาชนในการมีสวนรวม  สวนการใหขอมูลขาวสาร และการ

ใหโอกาสในการมีสวนรวมในการตัดสินใจจะอยูระดับปานกลาง 
 

สํานักงานที่ดิน จ.ขอนแกน 
สํานักงานที่ดิน จ.ขอนแกน  มีระดับคะแนนของการมีสวนรวมในระดับนอยถึงมากที่สุด (0.34 

ถึง 1.00)  โดยการใหขอมูลแกประชาชนอยูในระดับนอย  ขณะที่การรับฟงความคิดเห็นอยูในระดับมาก  

และการใหมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในระดับปานกลาง  และการพัฒนาศักยภาพในการมี 
สวนรวมของประชาชนในระดับมากที่สุด 

สรุปไดวาหนวยงานดานการบริการประชาชน  ควรใหขอมูลขาวสารแกประชาชนมากขึ้น  

เพราะหากประชาชนผูรับบริการมิไดมีขอมูลขาวสารก็จะไมสามารถเขามามีสวนรวมในลําดับสูงขึ้นไปได

ดีนัก 
 

สถานีตํารวจภูธร  อ.เมือง จ.ลําปาง 
 จากการศึ กษาพบว า  สภอ. เมื อง ลํ าปาง  มี ระดั บของการมี ส วนร วมในระดั บปานก ล า ง 
ถึงมากที่สุด  โดยมีระดับการการใหขอมูลประชาชนในระดับปานกลาง (0.45)  ระดับการฟงความคิด

เห็นจากประชาชนและการเปดโอกาสใหมีสวนรวม ในระดับปานกลางเชนกัน (0.60 และ 0.53)  แตมี

การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในการมีสวนรวมในระดับมากที่สุด 
 จากการสังเกตใน สภอ.น้ีพบวา มีความพยายามที่จะสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน

อยูและกําลังปฏิรูปการทํางานของหนวยงานอยู 
 

สถานีตํารวจภูธร อ.หาดใหญ จ.สงขลา 
สถานีตํารวจภูธร อ.หาดใหญ มีระดับของการมีสวนรวมในระดับปานกลางคอนไปทางสูง แต

เม่ือพิจารณาในแตละหลักการพบวา มีระดับปานกลางถึงมากที่สุดเชนเดียวกับ สภอ.เมือง จ.ลําปาง มี

คะแนนการใหขอมูลประชาชนและการใหมีสวนรวมในการตัดสินใจในระดับปานกลาง (0.48 และ 

0.56 ตามลําดับ) ขณะที่การรับฟงความคิดเห็นอยูในระดับมาก (0.62) จะเห็นวาหนวยงานดานความ

ม่ันคงทั้งสอง ามารถปรับปรุงการใหขอมูลประชาชนมากขึ้นก็จะไดคะแนนมากขึ้นในสวนนี้ 
 

6.1.5 หลักสํานึกรับผิดชอบ 
 

ในที่นี้ตัวชี้วัดประกอบไปดวยองคประกอบหลักดังนี้ 

 A1 หนวยงานมีการสรางความเจาของรวมกัน  

 A2 หนวยงานมีเปาหมายที่ชัดเจน  
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 A3 หนวยงานมีการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ  

 A4 หนวยงานมีระบบติดตามประเมินผล  

 A5 หนวยงานมีการจัดการกับผูไมมีผลงาน  

 A6 หนวยงานมีแผนสํารอง 

 
เม่ือศึกษารายขอพบวา  หลักการนี้มีเจาหนาที่ตอบไดในระดับมาก  โดยสามารถตอบไดเกนิกวา

รอยละ 70 ในทุกคําถาม  ขอที่เจาหนาที่ตอบไดนอยที่สุด คือ ในเรื่อง “สมาชิกทุกคนมีความเขาใจและ
รับทราบแผนสํารอง”  ซึ่งอาจเนื่องมาจากเจาหนาที่ไมทราบเรื่องแผนสํารองวา คือ อะไร  และมีหรือไม  

ขอที่มีผูตอบไดมากที่สุดคือ “ทุกครั้งที่ไดรับมอบหมายงานจะทราบเปาหมายที่ตองการเสมอ”  โดยเจา
หนาที่ รอยละ 73.31  ตอบวาทราบเปาหมายของการมอบหมายงานเสมอ  นอกจากนี้ขอที่มีผูตอบใช

มากที่สุดอีกขอหนึ่งคือ รอยละ 73.74  ของเจาหนาที่ตอบวา “สมาชิกในทีมงานใหความรวมมือในการ
ปฏิบัติงานกันเปนอยางดี”  แสดงใหเห็นวาเจาหนาที่หนวยงานของไทยมีความรวมมือในการปฏิบัติงาน
เปนอยางดี  อาจเพราะวัฒนธรรมของไทยที่มีความชวยเหลือเกื้อกูลกัน  นอกจากนี้ในประเด็นที่มีระดับ

การตอบ  วามีนอยที่สุดคือการมีแผนสํารอง  ซึ่งรอยละ 37.92  ตอบวาเขาใจและรับทราบแผนสํารอง  

โดยเจาหนาที่ของ สภอ.ลําปาง ตอบรับในขอนี้สูงสุด (รอยละ 57.0)  รองลงมาคือเจาหนาที่ของ 

สภอ.หาดใหญ (รอยละ 51.0)  ซึ่งเปนเพราะฝายความมั่นคงจะมีแผนสํารอง  ซึ่งเจาหนาที่สวนมากจะ

ทราบ 
 
เม่ือทําการทดสอบกับ 6 หนวยงานปรากฏผลดังน้ี 
โดยภาพรวมของทุกหนวยงาน  มีระดับคะแนนในหลักการนี้ที่ระดับปานกลางคอนไปทางมาก 

(0.60)  โดยมีรายละเอียดในแตละองคประกอบของหลักการนี้ คือ ตั้งแตระดับนอย (0.36) ไปจนถึง

มาก (0.75) โดยองคประกอบที่มีระดับคะแนนมากคือการสรางการเปนเจาของรวมกัน (0.75) และมี

เปาหมายชัดเจน (0.72)  มีการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ (0.64)  และมีองคประกอบที่มี

คะแนนระดับปานกลาง คือ มีระบบติดตามประเมินผล (0.59) และจัดการกับผูไมมีผลงาน (0.54)   

องคประกอบที่มีคะแนนนอยก็คือ การมีแผนสํารอง 
เม่ือศึกษาในรายหนวยงาน  มีผลการทดสอบดังตอไปนี้ 

ตาราง 6–6 ผลการทดสอบหลักสํานึกรับผิดชอบในหนวยงาน 
หลักสํานึกรับผิดชอบ คาเฉลี่ย A1 A2 A3 A4 A5 A6 

ภาพรวม        

กลุมงานที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจ :        

- คาเฉลี่ย 0.53 0.72 0.64 0.60 0.49 0.49 0.21 

- สํานักงานคลัง จังหวัดสุพรรณบุรี 0.47 0.72 0.56 0.49 0.42 0.44 0.19 

- กรมศุลกากร กทม. 0.58 0.73 0.73 0.72 0.56 0.53 0.22 

กลุมงานที่เกี่ยวของกับบริการ :        
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หลักสํานึกรับผิดชอบ คาเฉลี่ย A1 A2 A3 A4 A5 A6 

- สํานักงานพัฒนาขาราชการพลเรือน
นนทบุรี 

0.68 0.87 0.89 0.71 0.72 0.58 0.33 

- สํานักงานที่ดิน จังหวัดขอนแกน 0.66 0.81 0.77 0.68 0.70 0.60 0.40 

กลุมงานที่เกี่ยวของกับความมั่นคง :        

- สถานีตํารวจภูธร อ. เมือง  จ. ลําปาง 0.60 0.69 0.66 0.61 0.59 0.54 0.52 

- สถานีตํารวจภูธร อ. หาดใหญ  จ. 
สงขลา 

0.60 0.70 0.72 0.62 0.54 0.54 0.50 

 
ภาพ 6–6 ผลการทดสอบหลักสํานึกรับผิดชอบในหนวยงาน 
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- คาเฉลี่ย

- สํานักงานคลัง จังหวัดสุพรรณบุรี

- กรมศุลกากร กทม.

- สํานักงานพัฒนาขาราชการพลเรือน
นนทบุรี

- สํานักงานที่ดิน จังหวัดขอนแกน

- สถานีตํารวจภูธร อ. เมือง  จ. ลําปาง

- สถานีตํารวจภูธร อ. หาดใหญ  จ. สงขลา

 
 

 อนึ่งในการวิเคราะหระดับหนวยงานของหลักสํานึกรับผิดชอบมีการแบงระดับคะแนนออกเปน

ระดับที่แตกตางออกไปมีชื่อเรียกในแตละระดับดังน้ี 
 

 ระดับต่ําสุด คือ ระดับ Entitlement Accountability  ซึ่งเปนระดับที่ขาดสํานึกรับผิดชอบ ระดับ 

Entitlement เปนสภาพการทํางานที่มีระดับความพรอมรับผิดต่ํามาก พนักงานมีปญหาดานทัศนคติวา 
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“ไมใชงานของฉัน” มีการเกี่ยงงานกัน พนักงานมารับเงินเดือนแตไมมีผลงาน ทําอะไรตามใจชอบ ไมยิน

ดียินรายจะวาเกิดอะไรกับองคการ  
 ระดับต่ํา คือ ระดับ Individual Accountability  ซึ่งเปนระดับที่มีความพรอมรับผิดบางในแตละ
บุคคล  ระดับ Individual Accountability พนักงานที่มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายก็จะตั้ง
หนาทํางานไมคํานึงวาทําแลวจะกระทบใครบาง คือ มีระบบสํานึกรับผิดชอบเฉพาะกับตนเอง คนอื่นจะ

ถูกกระทบอะไรไมสนใจ มีลักษณะการทํางานแบบ “ตัวใครตัวมัน” (ที่เรียกวา แบบไซโล-Silo) 
 ระดับปานกลาง คือ ระดับ Work Unit Accountability  ซึ่งเปนระดับที่มีความพรอมรับผิดใน
แผนกงาน ระดับ Work Unit Accountability เปนระดับที่สูงขึ้นมาของการทํางานในระบบสํานึกรับผิดชอบ
คือมีการสรางทีมงานได และในระดับนี้ ความสําเร็จของทีมจะสําคัญกวาความสําเร็จของบุคคล คนใน

ทีมจะชวยเหลือกันเพื่อใหงานของทีมประสบความสําเร็จ แตยังไมคํานึงถึงวาการทํางานของทีมตนจะ

กระทบทีมอื่น หรือองคการหรือไม 
ระดับสูง คือ ระดับ Cross Functional Accountability  ซึ่งเปนระดับที่มีความพรอมรับผิดขาม

แผนกงาน ระดับ Cross-Functional Accountability ในระดับนี้จะคํานึงถึงระดับเหนือกวาทีม แตยังมีชอง

วางระหวางระดับที่ตางกัน เชนระดับผูปฏิบัติกับระดับผูบริหาร และระดับนโยบาย 
ระดับสูงสุด  หมายถึง ระดับ Organizational Accountability  ซึ่งเปนระดับที่มีความพรอมรับผิดใน

ระดับขององคการ  ระดับ Organizational Accountability เปนระดับที่องคการสามารถทํางานไปในลกัษณะ
ทีมทั้งองคการ ทําใหเปนองคการที่คลองตัวสามารถปรับตัวไดในทุกสถานการณ และเปนทีมงานมีประ

สิทธิภาพ 
 
สํานักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

โดยรวม พบวา สํานักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรีมีคาเฉลี่ยหลักสํานึกรับผิดชอบอยูในระดับ

บุคคล (Individual accountability) แตเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา มีการสรางความเปนเจาของ

รวมกันสูง (0.72) มีการกําหนดเปาหมายที่ชัดเจน (0.56) มีการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ 

(0.49) มีการจัดการกับผูไมมีผลงาน (0.44) และการติดตามประเมินผลงาน (0.42) อยูในระดับ 
ปานกลางใกลเคียงกันแตยังไมมีการกําหนดแผนสํารอง (0.19) 
 
กรมศุลกากร กทม. 
 

โดยรวม พบวา สํานักงานขาราชการพลเรือน นนทบุรีมีหลักสํานึกรับผิดชอบอยูในระดับ Work 
Unit (0.58) ยังมีการทํางานประสานกันเองเฉพาะกลุมงานสายหนาที่ที่รับผิดชอบ ยังไมมีการประสาน

การงานแบงปนขอมูลขามสายงาน ทั้งนี้มีการกําหนดเปาหมายที่ชัดเจน (0.73) มีการสรางความเปน

เจาของรวมกัน (0.73) และการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ (0.72) ดวยดีในระดับใกลเคียงกัน 
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พรอมทั้งมีระบบการติดตามผล (0.56) และการจัดการกับผูไมมีผลงาน (0.53) อยูในระดับปานกลาง 

และไมมีการกําหนดแผนสํารอง (0.22) 
 
สํานักงานขาราชการพลเรือน นนทบุรี 

โดยรวม พบวา สํานักงานขาราชการพลเรือน นนทบุรีมีคาเฉลี่ยหลักสํานึกรับผิดชอบอยูใน

ระดับ Work Unit (0.68) หากพิจารณาในรายละเอียดจะพบวายังไมมีการจัดทําแผนสํารอง (0.33) มี

การจัดการกับผูไมมีผลงาน (0.58)ในระดับปานกลาง แตสามารถสรางความเปนเจาของรวมกันดีมาก 

(0.87) มีการกําหนดเปาหมายที่ชัดเจน (0.89) สามารถบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ (0.71) 

พรอมทั้งมีระบบการติดตามประเมินผลที่ดี (0.72) 
 
สํานักงานที่ดินขอนแกน 

ในภาพรวม สํานักงานที่ดินจังหวัดขอนแกน มีหลักสํานึกรับผิดชอบอยูในระดับ Cross-
Functional accountability (0.66) ซึ่งเปนระดับหลักสํานึกรับผิดชอบที่คอนขางสูง หนวยงานมีการ

ประสานขามหนาที่สายงานตามความถนัดไดดี  โดยเฉพาะในระดับหัวหนางานกับหัวหนางานและ ใน

ระดับผูปฏิบัติงานดวยกันในแตละสายงาน มีการสรางความเปนเจาของรวมกันเปนอยางดี (0.81)มีการ

กําหนดเปาหมายที่ชัดเจน (0.77) และมีระบบการติดตามประเมินผลดี (0.70) แตควรเสริมดวยการ

สรางแผนสํารอง (0.40) 
 
สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองลําปาง 

พบวา สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองลําปาง ในภาพรวมมีหลักสํานึกรับผิดชอบอยูในระดับ Work 
Unit (0.60) หมายความวา มีหลักสํานึกรับผิดชอบตามภาระหนาที่ในกลุมงานของตนเอง สถานีตํารวจ

มีการสรางความเปนเจาของรวมกัน (0.69) มีการกําหนดเปาหมายที่ชัดเจน (0.66) สามารถบริหาร

งานไดอยางมีประสิทธิภาพ (0.61) มีระบบการติดตามผล (0.59) มีการจัดการกับผูไมมีผลงาน 

(0.54) และมีแผนสํารองภายในกลุมงานตางๆตามหนาที่ (0.52) ในระดับปานกลาง แตยังไมมีการ

ประสานงานขามสายงานกัน 
 
สถานีตํารวจภูธรอําเภอหาดใหญ 

โดยรวม พบวา สถานีตํารวจภูธรอําเภอหาดใหญมีคาเฉลี่ยหลักสํานึกรับผิดชอบอยูในระดับ 

Work Unit  (0.60) เน่ืองจากมีการกําหนดเปาหมาย (0.72) และการสรางความเปนเจาของรวมกัน 

(0.70) ภายในกลุมงานตามภาระหนาที่คอนขางดี มีระบบการติดตามประเมินผล (0.54) การจัดการ

กับผูไมมีผลงาน (0.54) และมีแผนสํารอง (0.50) ในระดับปานกลาง 
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6.1.6 หลักความคุมคา 
 

ในที่น้ีตัวชี้วัดประกอบไปดวยองคประกอบหลักดังน้ี 
V 1 หนวยงานการประหยัด 
V 2 หนวยงานมีการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด 
V 3 หนวยงานมีศักยภาพในการแขงขัน 

 
สําหรับหลักความคุมคา เม่ือนําไปทดสอบกับหนวยงานตางๆ พบวา เม่ือทดสอบกับเจาหนาที่ 

ขอคําถามที่เจาหนาที่ตอบไดมากที่สุดคือ เรื่องอัตรากําลังของเจาหนาที่ในปจจุบันมีจํานวนเหมาะสมกับ

ปริมาณงาน ซึ่งพบวา รอยละ 96.7 สามารถตอบคําถามขอนี้ได และรอยละ 32 ตอบวามีความ 
เหมาะสม สวนขอที่เจาหนาที่ตอบไดนอยที่สุดปรากฏวา รอยละ 37.4 ไมตอบคําถามที่วาหนวยงานมี

การจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวย(สินคาและบริการ) ทั้งน้ีเพราะเจาหนาที่บางคนไมทราบวามหีรอืไม สวน

ขอที่เจาหนาที่ตอบใชมากที่สุดคือการมีสวนสนับสนุนและสงใหเจาหนาที่เขารับการฝากอบรมเพิ่มพูน

ความรู 
 อยางไรก็ดี โดยภาพรวมแลวพบวาเจาหนาที่ตอบคําถามในเรื่องความคุมคาไดเกินครึ่งทั้งส้ิน ที่

นายินดีคือ 3 ใน 4 ของผูตอบที่ยอมรับวาการบริการของหนวยงานมีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับ

หนวยงานอื่นที่เทาเทียมกัน  
 สําหรับการสอบถามประชาชน พบวาประชาชนเกินครึ่งสามารถตอบคําถามในเรื่องความคุมคา

ไดทุกขอ ขอที่มีผูตอบไดนอยที่สุดคือ เรื่องอัตราคาใชจายในการใหบริการมีความสมเหตุสมผล ซึ่งมีผูไม

ตอบรอยละ 24.69 ทั้งน้ีเพราะอาจไมแนใจ ขอที่มีประชาชนตอบไดสูงสุด ทั้งเห็นดวยและไมเห็นดวยคือ 

เรื่องการบริการมีความสะดวกและรวดเร็ว เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวาประชาชนรอยละ 61.9 มี

ความพึงพอใจตอการใหบริการของหนวยงานทั้ง 6 หนวยงาน และรอยละ 60.3 เห็นวาผูใหบริการมี

ความตั้งใจ เต็มใจในการใหบริการ รอยละ 44.6 เห็นวาคาใชจายสมเหตุสมผลมีเพียงรอยละ 36.2 และ 

37.6 ที่ตอบวา หนวยงานมีการติดตามแนะนําใหคําปรึกษาและแนะนําภายหลังการบริการตามลําดับ 

รอยละ 45.1 ตอบวาหนวยงานใชทรัพยากรอยางคุมคา จะเห็นไดวาหนวยงานทั้ง 6 แหง ประชาชนกวา

ครึ่งเห็นวาเจาหนาที่มีความตั้งใจในการทํางาน แตยังเห็นวาใชทรัพยากรยังไมคุมคา และคาใชจายใน

การบริการยังไมสมเหตุสมผล การใหคําปรึกษายังมีอยูในระดับนอย ดังน้ันคําถามตางๆ ของหลักความ

คุมคาจึงมีความเหมาะสมในการเปนดัชนีวัดเปนอยางยิ่ง 
 
ตาราง 6–7  ผลการทดสอบหลักความคุมคาในหนวยงาน 
 

หลักความคุมคา คาเฉลี่ย V1 V2 V3 
ภาพรวม     
- คาเฉลี่ยรวม 0.59 0.51 0.65 0.60 
กลุมงานที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจ :     
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หลักความคุมคา คาเฉลี่ย V1 V2 V3 
- สํานักงานคลัง จังหวัดสุพรรณบุรี 0.48 0.41 0.60 0.44 
- กรมศุลกากร กทม. 0.58 0.55 0.64 0.56 
กลุมงานที่เกี่ยวของกับบริการ :     
- สํานักงานพัฒนาขาราชการพลเรือน นนทบุรี 0.68 0.49 0.82 0.71 
- สํานักงานที่ดิน จังหวัดขอนแกน 0.65 0.56 0.69 0.69 
กลุมงานที่เกี่ยวของกับความมั่นคง :     
- สถานีตํารวจภูธร อ. เมือง  จ. ลําปาง 0.56 0.55 0.57 0.57 
- สถานีตํารวจภูธร อ. หาดใหญ  จ. สงขลา 0.57 0.49 0.59 0.62 

 
ภาพ 6–7  ผลการทดสอบหลักความคุมคาในหนวยงาน 
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- คาเฉลี่ยรวม

- สํานักงานคลัง จังหวัด
สุพรรณบุรี

- กรมศุลกากร กทม.

- สํานักงานพัฒนาขาราช
การพลเรือน  นนทบุรี

- สํานักงานท่ีดิน จังหวัด
ขอนแกน

- สถานีตํารวจภูธร อ.
เมือง  จ. ลําปาง

- สถานีตํารวจภูธร อ. หาด
ใหญ  จ. สงขลา

 
 
  
สํานักงานคลัง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 คาความคุมคาเฉลี่ยของหนวยงานเทากับ 0.48 แสดงวา มีความคุมคาระดับปานกลาง เม่ือ

พิจารณาองคประกอบยอย ปรากฏวา หนวยงานมีศักยภาพในการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด อยู

ในระดับปานกลางคอนขางมาก ซึ่งมีคาเทากับ 0.60 โดยมีปจจัยหลักจากการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู
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ใหกับบุคลากรอยางมาก ทําใหบุคลากรมีศักยภาพ  แตเม่ือพิจารณาดานผูใชบริการ สวนใหญยังเห็นวา  

บุคลากรเหลานั้นยังทํางานไมเต็มประสิทธิภาพ  ดานองคประกอบยอยเรื่องศักยภาพในการแขงขัน อยู

ในระดับปานกลาง ซึ่งมีคาเทากับ 0.44  ดานองคประกอบยอยเรื่องการประหยัด อยูในระดับต่ําสุด เม่ือ

เทียบกับองคประกอบอื่นๆ ของหนวยงาน คือ มีคาเทากับ 0.41 เน่ืองจาก เจาหนาที่สวนใหญ เห็นวา 

ปริมาณและคุณภาพของงานสูงกวาผลตอบแทนที่ได  อยางไรก็ตาม  ผูบริหารระดับสูงที่มองภาพรวม

ขององคกร ยังเห็นวา ทุกสวนงานผลิตผลผลิตและบริการ ในปริมาณและคุณภาพที่ตางกัน  
 
กรมศุลกากร กทม. 
 ในภาพรวม หนวยงานมีคาความคุมคาเฉลี่ย เทากับ 0.58  แสดงวา มีความคุมคาระดับ 
ปานกลางคอนขางสูง  โดยมีองคประกอบยอยดานการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดอยูในระดับสูง 

ซึ่งมีคาเทากับ 0.64  เน่ืองจากอุปกรณสํานักงานที่จําเปนในการทํางานมีจํากัด ทําใหเกิดการใช

ทรัพยากรดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  หนวยงานมีการวางแผนการกําหนดอัตรากําลังภายในไว

อยางชัดเจน และมีระบบบัญชีควบคุมการใชวัสดุอุปกรณในหนวยงานอยางประหยัด  อยางไรก็ตาม  
ประชาชนผูใชบริการ เห็นวา มีการใชทรัพยากรตางๆ อยางไมคุมคา โดยเฉพาะดานบุคลากร คือ เม่ือมี

ผูใชบริการจํานวนมาก หนวยงานไมมีการปรับเปลี่ยนจํานวนบุคลากรใหเพียงพอในการรองรับงาน ทํา

ใหตองรอนาน นอกจากนั้น มีปญหาความไมทันสมัยของเทคโนโลยี  ทําใหผูใชบริการเสียผลประโยชน

หรือไดรับผลกระทบ เชน การจายคาปรับเพิ่มขึ้น จากการที่ระบบเครือขายมีปญหา ทําใหจายคาปรับไม

ทันกําหนด ผูใชบริการ จึงมองวา หนวยงานเพิกเฉยตอการจัดสรรทรัพยากรหรืองบประมาณมาพัฒนา

หรือแกไขปญหาเหลานี้  เพราะปญหาเรื่องระบบเครือขายลาชา เปนปญหาที่ส่ังสมมานาน  และการให

บริการของเจาหนาที่ที่ไมสุภาพ ทําใหเกิดปญหาขึ้นกับผูใชบริการ  องคประกอบยอยดานศักยภาพใน

การแขงขันอยูในระดับปานกลาง ซึ่งมีคาเทากับ 2.56  และดานการประหยัดมีระดับปานกลาง ซึ่งมีคา

เทากับ 0.55 
 
สํานักงานพัฒนาขาราชการพลเรือน  นนทบุรี 
 ในภาพรวม หนวยงานมีคาความคุมคาเฉลี่ย เทากับ 0.68  แสดงวา มีความคุมคาในระดับสูง 

และเมื่อพิจารณาองคประกอบยอย คือ การใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดอยูในระดับสูงเชนกัน ซึง่มี

คาเทากับ 0.82 โดยเจาหนาที่ประมาณรอยละ 69 เห็นวา หนวยงานมีระบบบัญชีควบคุมการใชวัสดุ

อุปกรณอยางประหยัด และรอยละ 84 เห็นวา  มีการวางแผนการกําหนดอัตรากําลังภายในไวอยาง 
ชัดเจน  และผูใชบริการประมาณรอยละ 60 เห็นวา หนวยงานมีการใชทรัพยากรอยางคุมคา องค

ประกอบยอยดานศักยภาพในการแขงขันอยูในระดับสูงเชนกัน ซึ่งมีคาเทากับ 0.71  เน่ืองจาก ผูบริหาร

มีการสื่อสารทําความเขาใจในแผนรวมของหนวยงานแกเจาหนาที่ที่รับผิดชอบไดอยางสม่ําเสมอ และเจา

หนาที่มีความเต็มใจและมุงม่ันในการใหบริการตลอดเวลาและทุกสถานการณ  สวนองคประกอบยอย

ดานการประหยัดอยูในระดับปานกลาง ซึ่งมีคาเทากับ 0.49 เน่ืองจากบุคลากรของหนวยงาน เห็นวา 

ผลตอบแทนที่ไดรับยังไมเหมาะสมกับปริมาณงานและคุณภาพของงานที่ทํา 
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สํานักงานที่ดิน จังหวัดขอนแกน 
 ในภาพรวม หนวยงานมีคาความคุมคาเฉลี่ย เทากับ 0.65  แสดงวา เปนหนวยงานที่มีระดับ

ความคุมคาสูง  โดยมีองคประกอบยอยดานการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดและดานศักยภาพใน

การแขงขัน อยูในระดับสูง ซึ่งมีคาเทากับ 0.69  เน่ืองจากมีการพัฒนาและเพิ่มพูนความรูของบุคลากร

สูง ทําใหบุคลากรมีศักยภาพในดานการผลิตและบริการที่สนองความตองการของผูใชบริการดีและเคย

ไดรับรางวัล  นอกจากนั้นคาใชจายดานสาธารณูปโภคในหนวยงานต่ํากวา งบประมาณที่ไดรับ ขณะ

เดียวกัน วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของหนวยงาน แสดงใหเห็นวา มีความพยายามปรับปรุง 

เปลี่ยนแปลง ผลผลิตหรือบริการของหนวยงาน  สวนองคประกอบยอยดานการประหยัด อยูในระดับ

ปานกลาง ซึ่งมีคาเทากับ 0.56  เน่ืองจากบุคลากรของหนวยงาน เห็นวา ผลตอบแทนที่ไดรับยังไม

เหมาะสมกับปริมาณงานและคุณภาพของงานที่ทํา 
 
สถานีตํารวจภูธร อ. เมือง  จ. ลําปาง 
 
 ในภาพรวม หนวยงานมีคาความคุมคาเฉลี่ย เทากับ 0.56  แสดงวา มีความคุมคาในระดับ 
ปานกลาง และเมื่อพิจารณาองคประกอบยอยดานการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด และดาน 
ศักยภาพในการแขงขัน อยูในระดับปานกลาง ซึ่งมีคาเทากับ 0.57  เน่ืองจาก เจาหนาที่มีความเต็มใจ

และมุงม่ันในการใหบริการตลอดเวลาและทุกสถานการณ  หนวยงานมีการเนนผลงานในดานการให

บริการ  มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน และหนวยงานมีวิธีการและขั้นตอนการ

จัดสรรงบประมาณอยางเปนระบบ  นอกจากนั้น ประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการของ 
หนวยงาน องคประกอบยอยดานการประหยัดอยูในระดับปานกลางเชนกัน  ซึ่งมีคาเทากับ 0.56  โดย

หนวยงานมีการจัดทํารายงานการเงิน และการตรวจสอบภายใน  และเจาหนาที่สวนใหญมีการ 
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กําหนด 
  
สถานีตํารวจภูธร อ. หาดใหญ  จ. สงขลา 
 ในภาพรวม หนวยงานมีคาความคุมคาเฉลี่ย เทากับ 0.57  แสดงวา มีความคุมคาในระดับ 
ปานกลาง  เม่ือพิจารณาองคประกอบยอยดานศักยภาพในการแขงขันอยูในระดับสูง ซึ่งมีคาเทากับ 

0.62  เปนหนวยงานที่เนนความชัดเจนถึงขั้นตอนในการใหบริการกับประชาชน และมีการประเมินผล

การปฏิบัติงานเพื่อนํามาปรับปรุงระบบงาน ขณะเดียวกันผูใชบริการ เห็นวา เจาหนาที่มีความเต็มใจใน

การใหบริการประชาชน  องคประกอบยอยดานการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด  มีคาเทากับ 

0.59  แสดงวา มีการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนระดับปานกลาง  องคประกอบยอยดานการประหยัด 

มีคาเทากับ 0.49 แสดงวา มีการประหยัดระดับปานกลาง  เน่ืองจาก  เจาหนาที่ เห็นวา ผลตอบแทนที่

ไดรับยังไมเหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพของงานที่ทํา  
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6.1.7 หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
ตัวชี้วัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย แบงประเด็นยอยออกเปน 10 ประเด็น : 

H1  คือ การจัดการอยางบูรณาการ 
H2 คือ การติดตอส่ือสาร 
H3 คือ บริหารใหเกิดการปฏิบัติงานอยางคุมคา   
H4 คือ สรางสรรคและสรางเสริม 
H5 คือ เชื่อมโยงในการทํางาน 
H6 คือ พัฒนาความสามารถ 
H7 คือ การปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
H8 คือ การคัดเลือกและเลิกจางที่เปนธรรม 
H9 คือ การสรางความไววางใจ 
H10 คือ ความผูกพันธหนวยงาน 

 
ขอคําถามที่นาสนใจที่สอบถามกับประชาชนคือคําถามเกี่ยวกับความสามารถและความ 

เหมาะสมกับงาน ประชาชนหรือผูใชบริการตอบเปนสวนใหญวาเจาหนาที่เหมาะสมประมาณรอยละ 50 

หรือมากกวา 
สวนขอคําถามเรื่องจํานวนของบุคลากรเพียงพอหรือไม เกือบทุกหนวยงานมีผูใชบริการนอยกวา

รอยละ 50 ที่ตอบวาเพียงพอ มีเพียงคลังจังหวัดที่ผูใชบริการตอบวามีบุคลากรเพียงพอ โดยมีจํานวนผู

ตอบมากกวารอยละ 50 
 
ผลจากการศึกษาหลักการการพัฒนาทรัพยากรมนุษยรายหนวยงาน 

 
ในสวนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยพบวา หนวยงานตางๆ มีคะแนนตั้งแตปานกลางถึงมาก 

ที่สุด  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
ตาราง 6–8 ผลการทดสอบหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย คา

เฉลี่ย 
H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 

- คาเฉลี่ยรวม 0.65 0.62 0.66 0.53 0.58 0.81 0.77 0.75 0.50 0.64 0.66 

กลุมงานที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจ :            

- สํานักงานคลัง จังหวัดสุพรรณบุรี 0.54 0.56 0.60 0.47 - 0.78 0.71 0.83 0.46 0.44 0.58 

- กรมศุลกากร กทม. 0.70 0.61 0.65 0.54 1.00 0.80 0.86 0.80 0.43 0.67 0.69 
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษย คา

เฉลี่ย 
H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 

กลุมงานที่เกี่ยวของกับบริการ :            

- สํานักงานพัฒนาขาราชการพลเรือน
นนทบุรี 0.84 0.82 0.86 0.64 1.00 0.91 0.94 0.89 0.86 0.70 0.74 

- สํานักงานที่ดิน จังหวัดขอนแกน 0.65 0.59 0.65 0.58 0.50 0.79 0.75 0.71 0.48 0.76 0.68 

กลุมงานที่เกี่ยวของกับความมั่นคง :            

- สถานีตํารวจภูธร อ. เมือง  จ. ลําปาง 0.56 0.57 0.58 0.49 0.25 0.79 0.66 0.64 0.39 0.64 0.63 

- สถานีตํารวจภูธร อ. หาดใหญ  จ. สงขลา 0.62 0.58 0.63 0.47 0.75 0.79 0.69 0.65 0.39 0.62 0.63 

 
ภาพ 6–8  ผลการทดสอบหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
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- กรมศุลกากร กทม.

- สํานักงานพัฒนาขาราชการพลเรือน
นนทบุรี

- สํานักงานที่ดิน จังหวัดขอนแกน

- สถานีตํารวจภูธร อ. เมือง  จ. ลําปาง

- สถานีตํารวจภูธร อ. หาดใหญ  จ.
สงขลา

 
 

สถานีตํารวจภูธร อ.เมือง จ.ลําปาง 
หนวยงานนี้มีระดับคะแนนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในระดับปานกลาง (0.56)  โดยมี

คะแนนในแตละองคประกอบตั้งแตนอยจนถึงมาก (0.25 ถึง 0.79)  โดยคะแนนที่มากจะอยูในเรื่องของ

การมีการเชื่อมโยงในการทํางาน (0.79)  มีการนําแนวคิดแนวใหมของเจาหนาที่มาใชประโยชน  และมี

กิจกรรมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  สวนองคประกอบที่มีระดับคะแนนในระดับมากรองลงมาคือ  

การพัฒนาความสามารถของบุคลากรที่มีการพัฒนาทักษะมีการฝกอบรม (0.66)  มีการปรับปรุงอยาง
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ตอเนื่อง (0.64)  มีการสรางความไววางใจ (0.64)  และมีความผูกพันในหนวยงาน (0.63)  สวน

ระดับปานกลางคือ  การจัดการอยางบูรณาการ  ติดตอส่ือสาร  และบริหารใหเกิดการปฏิบัติงานอยาง

คุมคา (0.57, 0.58 และ 0.49)  มีเพียงในประเด็นการสรางสรรคและสรางเสริมที่มีระดับคะแนนนอย 

(0.25)  ทั้งนี้เพราะคณะวิจัยไดจัดทําตัวชี้วัดที่มุงสูการบริหารงานแบบมืออาชีพในอนาคต  โดยมีการ

จัดทํายุทธศาสตรในการทํางาน  หนวยงานนี้ไดคะแนนเต็ม (1.00)  แตในประเด็นการจัดสรรงบ

ประมาณในการพัฒนาเจาหนาที่ใชบุคลากรมืออาชีพ  และมีการใหเจาหนาที่สามารถไปทํางานภายนอกหนวยงาน  

เพ่ือเปนการเรียนรูงานไมปรากฏวามี  ทําใหไดคะแนนในสวนนี้นอย  อยางไรก็ดีองคประกอบนี้เปนการบริหารแนว

ใหมที่เหมาะกับหนวยงานบางประเภท  อาจไมเหมาะกับหนวยงานดานความมั่นคง  ดังน้ัน  ในการ

พิจารณาคัดเลือกองคประกอบของหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  อาจตองมีการพิจารณาเลือก

ประเด็นที่เหมาะสมจริงๆ  
 

สถานีตํารวจภูธร อ.หาดใหญ 
หนวยงานนี้มีคะแนนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในระดับมาก (0.62)  โดยมีคะแนนในแต

ละหลักการยอยตั้งแตระดับปานกลางจนถึงมาก (0.47 ถึง 0.79)  โดยองคประกอบที่ไดคะแนนสูงที่สุด

กวาองคประกอบอื่นคือ  การมีการเชื่อมโยงการทํางาน  กลาวคือมีการนําความคิดใหมของเจาหนาที่มา

ใชประโยชน  และมีกิจกรรมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  รวมมีคะแนน 0.79  องคประกอบอื่นๆ อยู

ในระดับมากเชนกันคือ  การติดตอส่ือสาร (0.63) การสรางสรรคและสรางเสริม ที่มีการจัดสรรงบ

ประมาณในการพัฒนาเจาหนาที่ (0.75)  การพัฒนาความสามารถ (0.69) การปรับปรุงอยาง 
ตอเนื่อง (0.65) การสรางความไววางใจ (0.62) และมีความผูกพันในหนวยงาน (0.63)  สวนระดับ

ปานกลางคือ  การบริหารงานใหเกิดการปฏิบัติงานอยางคุมคา (0.47)  และมีคะแนนนอยในเรื่องของการเจา

หนาที่ (0.39)  คือการมีระบบคัดเลือกจัดจางที่เปนธรรม  การติดตามตรวจสอบ  การเลิกจางที่เปนธรรม  

และการสัมภาษณเจาหนาที่ที่ลาออกเพื่อปรับปรุงหนวยงาน 
 เหตุที่หนวยงานที่ไดคะแนนในสวนนี้นอยเพราะไมมีการเลิกจาง ทําใหไมมีการใหขอมูล  และ

ประเด็นยอย 2 ประเด็นหลัง  เปนเรื่องใหมในเรื่องของการบริหารงานบุคคล 
 
สํานักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี 
 ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสํานักงานคลัง จ.สุพรรณบุรี พบวา  มีระดับคะแนนที่ 0.54  

หรืออยูในระดับปานกลาง  โดยมีคะแนนในระดับมากที่สุดในเรื่องการปรับปรุงอยางตอเนื่อง (0.83)  

ระดับมากคือ  การเชื่อมโยงการทํางาน (0.78)  การพัฒนาความสามารถ (0.71)  ประเด็นที่เหลือเปน

ระดับปานกลาง อาทิ การติดตอส่ือสาร (0.60)  การจัดการอยางบูรณาการ (0.56)  ความผูกพันในหนวยงาน 

(0.58)  สวนประเด็นที่มีระดับคะแนนนอยที่สุดคือ  สรางสรรคและสรางเสริม  เพราะองคประกอบนี้เปนองค

ประกอบของการบริหารรัฐกิจแนวใหมที่ตองมีการจัดทํายุทธศาสตรในการทํางาน  มีงบประมาณในการ

พัฒนาบุคลากร  มีการใชบุคลากรมืออาชีพ  มีการใหโอกาสเจาหนาที่ไปปฏิบัติงานภายนอกเพื่อเรียนรู

งาน  ซึ่งดวยบริบทของหนวยงานอาจไมเอื้อตอการดําเนินการในบางประเด็นยอย เชน หนวยงานนี้คงไม

สามารถจางบุคลากรมืออาชีพมาปฏิบัติงานได  ดังน้ันเมื่อจะนําตัวชี้วัดดานนี้ไปใชคงตองพิจารณาใน

สวนนี้อีกครั้ง 
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กรมศุลกากร 
 หนวยงานนี้มีระดับคะแนนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในระดับมาก (0.70)  โดยมีราย

ละเอียดในแตละองคประกอบคือ  องคประกอบตางๆ 10 องคประกอบ  มีระดับคะแนนตางกันตั้งแต  

ปานกลางถึงมากที่สุด (0.43 ถึง 1.00)  โดยมีคะแนนเต็มในเรื่องการสรางสรรคและการสรางเสริม 

(1.00)  มีคะแนนระดับมากที่สุด (0.86)  ในการพัฒนาความสามารถของบุคลากร  มีระดับมากใน

เรื่องการปรับปรุงอยางตอเนื่อง (0.80)  ความผูกพันในหนวยงาน (0.69)  การสรางความไววางใจ 

(0.67)  การติดตอส่ือสาร (0.65)  และการจัดการอยางบูรณาการ (0.61)  สวนองคประกอบที่มีคะแนนปานกลางคือ  

การบริหารใหเกิดการปฏิบัติงานอยางคุมคา (0.54)  และเรื่องการคัดเลือกและเลิกจางที่เปนธรรม  (0.43) 
 
สํานักงานที่ดินจังหวัดขอนแกน 
 หนวยงานที่มีระดับคะแนนของการจัดการ ทรัพยากรมนุษยที่ระดับ 0.65  หรือระดับมาก  โดยมี

คะแนนสูงสุดในเรื่องการเชื่อมโยงการทํางาน (0.79)  อยูในระดับมากเกือบมากที่สุด  โดยมีการนําแนวคิดใหมของ

เจาหนาที่มีใชประโยชน  และมีกิจกรรมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  นอกจากนี้มีคะแนนระดบัมากใน

เรื่องการพัฒนาความสามารถ (0.75)  ปรับปรุงอยางตอเนื่อง (0.71)  การสรางความไววางใจ 

(0.75)  ความผูกพันในหนวยงาน (0.68)  การติดตอส่ือสาร (0.65)  ที่เหลือเปนระดับปานกลาง  

องคประกอบที่มีคะแนนนอยที่สุดของหนวยงานนี้ คือ ระดับปานกลางที่ 0.48  ในเรื่องการคัดเลือกและ

เลิกจางที่เปนธรรม 
 
สํานักงานพัฒนาขาราชการพลเรือน นนทบุรี 
 หนวยงานนี้มีคะแนนในหลักการนี้ในระดับมากที่สุด (0.84)  โดยมีรายละเอียดในแตละประเด็น  

องคประกอบในระดับมากที่สุดเกือบทุกองคประกอบ  ยกเวนการสรางความไววางใจ  ความผูกพันในหนวยงาน  

และการบริหารใหเกิดการปฏิบัติงานอยางคุมคา  ที่อยูในระดับมาก (0.74 และ 0.64 ตามลําดับ)  หนวยงาน

น้ีมีคะแนนเต็มในเรื่องการสรางสรรคและการสรางเสริม  ทั้งน้ีเพราะบริบทของหนวยงานนี้เปนหนวยงานที่

พัฒนาบุคลากรของภาครัฐโดยตรง  จึงจําเปนอยูเองที่หนวยงานตองพัฒนาบุคลากรทุกคนไปดวย  

บุคลากรของหนวยงานนี้จึงมีโอกาสดีกวาที่อื่น 
โดยสรุปหลักการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย น้ี   เม่ื อทดสอบแล วมี ความเหมาะสม  แตพบวา 

ดวยความแตกตางของบริบทของหนวยงาน  ทําใหหนวยงานมีคะแนนนอยในบางหลักการ  ขณะที่บาง

หนวยงานมีคะแนนเต็ม   ดังน้ันการพิจารณาใหนํ้าหนักคะแนนและเลือกคําถามที่เหมาะกับหนวยงาน

จึงจําเปนอยางยิ่ง 
 
6.1.8 องคกรแหงการเรียนรู 
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 ตัวชี้วัดดานองคกรแหงการเรียนรู ประกอบดวยหลักการ 7 หลักการยอย :  
L1  คือ  การเรียนรูจากภายนอกหรือการปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอม  
L2 คือ การพัฒนาการเรียนรู   
L3 คือ จากการนําองคความรูมาใชในการปฏิบัติงาน  
L4 คือ เสริมสรางความสามารถ  
L5 คือ การจัดการความรู  
L6 คือ มีเครื่องมือและเทคโนโลยี    
L7 คือ และมีการสรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรู   
 

 ผลการทดสอบรายขอคําถามพบวา เจาหนาที่สามารถตอบคําถามดานองคกรแหงการเรียนรูได

ตั้งแตรอยละ 94.6 จนถึง รอยละ 85.24 โดยขอที่มีผ๔ตอบไดนอยที่สุด ก็ยังมีผูตอบไดรอยละ 85.24  

ซึ่งเปนเรื่องปองกันความเสียหายจากความผิดพลาดในการทํางาน สําหรับขอที่มีผูตอบเห็นดวยมากที่สุด

คือ รอยละ 86.73 ตอบวาเห็นดวยกับคําถามที่วาเห็นวาความคิดเห็นของผูอื่นมีคุณคา รองลงมาคือการ

มีการชวยเหลือ ชวยสอบและเรียนรูจากเพื่อนรวมงานรอยละ 81.24 แสดงใหเห็นวาโดยวัฒนธรรมไทย

น้ัน มีการชวยเหลือกันในการทํางานอยูแลว 
 
 การประเมินภาพรวมของทั้ง 6 หนวยงานในดานการเปนองคกรแหงการเรียนรู อยูในระดับที่

มาก คอนไปทางปานกลาง 0.64 โดยมีคะแนนของเกือบทุกประเด็นอยูในระดับมากคือ มีตั้งแต 0.68 –
0.76 ยกเวน ประเด็นการใชเครื่องมือและเทคโนโลยี ที่มีคะแนนในระดับปานกลาง 0.56 ซึ่งแสดงให

เห็นวา หนวยงานตางๆ ยังมีการใชเครื่องมือเทคโนโลยี เพ่ือสรางการเปนองคกรแหงการเรียนรูในระดับ

ที่ไมสูงมาก 
ตาราง 6–9 ผลการทดสอบหลักองคกรแหงการเรียนรู 

คา 
องคกรแหงการเรียนรู 

เฉลี่ย 
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 

- คาเฉลี่ยรวม 0.71 0.76 0.77 0.72 0.73 0.73 0.56 0.69 

กลุมงานที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจ :         

- สํานักงานคลัง จังหวัดสุพรรณบุรี 0.70 0.72 0.84 0.78 0.50 0.73 0.70 0.65 

- กรมศุลกากร กทม. 0.75 0.75 0.81 0.74 0.88 0.77 0.59 0.74 

กลุมงานที่เกี่ยวของกับบริการ :         

- สํานักงานพัฒนาขาราชการพลเรือนนนทบุรี 0.86 0.91 0.88 0.80 0.92 0.87 0.81 0.83 

- สํานักงานที่ดิน จังหวัดขอนแกน 0.71 0.79 0.74 0.72 0.84 0.78 0.37 0.74 

กลุมงานที่เกี่ยวของกับความมั่นคง :         

- สถานีตํารวจภูธร อ. เมือง  จ. ลําปาง 0.58 0.66 0.67 0.64 0.45 0.56 0.50 0.59 

- สถานีตํารวจภูธร อ. หาดใหญ  จ. สงขลา 0.65 0.71 0.70 0.65 0.80 0.69 0.38 0.59 
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ภาพ 6–9 ผลการทดสอบหลักองคกรแหงการเรียนรู 
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- คาเฉลี่ยรวม

- สํานักงานคลัง จังหวัดสุพรรณบุรี

- กรมศุลกากร กทม.

- สํานักงานพัฒนาขาราชการพลเรือน
นนทบุรี

- สํานักงานที่ดิน จังหวัดขอนแกน

- สถานีตํารวจภูธร อ. เมือง  จ. ลําปาง

- สถานีตํารวจภูธร อ. หาดใหญ  จ.
สงขลา

 
 จากการทดสอบตัวชี้วัดดานองคกรแหงการเรียนรูรายหนวยงานพบวา หลักการตางๆนั้น 

สามารถนําไปใชไดดี และไดผลรายหนวยงานคือ 
 
สํานักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี 

 
เม่ือทดสอบตัวชี้วัดกับหนวยงานสํานักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี พบวา สะทอนไดวาหนวยงาน

น้ีมีระดับการเปนองคกรแหงการเรียนรูในระดับมาก 0.70 โดยมีรายละเอียดในประเด็นยอยๆ คือ 
 ระดับมากที่สุด คือ การพัฒนาการเรียนรูจากภายในองคกร ทั้งน้ีเพราะมีการพัฒนาการเรียนรู

ในระดับบุคคลมากที่สุด และมีความรวมมือกันในการเรียนรูในระดับมาก 
 ระดับมาก คือ การเรียนรูจากภายนอก การนําความรูมาใชปฏิบัติงาน การจัดการความรู การใช

เครื่องมือและเทคโนโลยี ตลอดจนการสรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรู 
 ระดับปานกลาง คือ การสงเสริมความสามารถ ทั้งน้ีเพราะขอจํากัดในเรื่องงบประมาณ แตอยาง

ไรก็ดีหนวยงานนี้มีความพยายามพัฒนาทักษะของเจาหนาที่ในระดับมากที่สุด    และพยายามสรางแรง

จูงใจในการพัฒนาตนเอง 
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กรมศุลกากร 
 สําหรับการทดสอบตัวชี้วัดที่กรมศุลกากรในเรื่องการเปนองคกรแหงการเรียนรูน้ัน พบวา ผล

การทดสอบสะทอนถึงการเปนองคกรแหงการเรียนรูของกรมศุลกากรเปนอยางดี กลาวคือ มีระดับ

คะแนนเฉลี่ยอยูที่ 0.69  จัดวาอยูในระดับมาก โดยประเด็นยอยที่ มีคะแนนสูงมากที่ สุดคือ การ

พัฒนาการเรียนรูจากภายในไดถึง 0.81 โดยทั้งการเรียนรูในระดับบุคคลและการสรางความรวมมือของ

ขาราชการจัดอยูในระดับมากที่สุดทั้งส้ิน อยางไรก็ดี ในการเสริมสรางความสามารถของบุคลากรนั้น 

คะแนนอยูในระดับปานกลาง เพราะไมชัดเจนวามีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการเสริมสรางความ

สามารถ นอกจากนี้ในเรื่องการใชเครื่องมือและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรูยังอยูในระดับปานกลาง 
 ดังน้ันหนวยงานนี้จึงควรมีการเสริมสรางทักษะของเจาหนาที่ในการสรางองคกรใหเปนองคกร

แหงการเรียนรู และสงเสริมใหเจาหนาที่ไดใชเทคโนโลยีเพ่ือเสริมประสิทธิภาพการทํางานอยางเต็มที่ 
 
สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน จังหวัดนนทบุรี  

จากการนําตัวชี้วัดไปทดสอบ ณ หนวยงานดานฝกอบรมของนํานักงานพัฒนาขาราชการ 
พลเรือน จังหวัดนนทบุรี พบวา ตัวชี้วัดนี้สามารถสะทอนการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสํานักงานขา

ราชการพลเรือน ไดเปนอยางดี โดยมีคะแนนของการเปนองคกรแหงการเรียนรูอยูในระดับสูงมาก คือ 

0.86 และเมื่อพิจารณาในแตระประเด็นของหลักการนี้ยังพบวา สํานักงานขาราชการพลเรือน มีคะแนน

สูงมากในทุกประเด็น โยประเด็นที่มีคะแนนสูงมากที่สุด 2 ประเด็นคือ การเสริมสรางความสามารถ 

0.92 และการเรียนรูจากภายนอก 0.91 รองลงมาคือ มีการพัฒนาการเรียนรูจากภายใน 0.88 มีการ

จัดการความรู 0.87 ซึ่งจัดวาสูงมาก โดยมีรายละเอียดของประเด็นยอยดังปรากฏในภาพขางลางนี้ 
 
 โดยหนวยงานนี้มีคะแนนจัดสรรงบประมาณเต็ม 1.00 และมีการพัฒนาทักษะในการทํางาน 

การเรียนรูส่ิงใหมๆ ในระดับสูงมากที่สุด 0.98 แตมีการสรางแรงจูงใจในระดับมาก 0.78 
 หนวยงานมียังมีการสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมสัมมนาจากหนวยงานภายนอกอยูเสมอ มี

บุคลากรดูแลในเรื่องการจัดการความรู อยางไรก็ดีหากมีการนําเทคโนโลยีมาใชเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ

การทํางานใหมากขึ้น จะเปนการสงเสริมการเปนองคกรแหงการเรียนรูมากขึ้นอีกดวย 
 
สํานักงานที่ดินจังหวัดขอนแกน 

พบวามีระดับคะแนนเฉลี่ยดานการเปนองคกรแหงการเรียนรูอยูที่ 0.71 นับวาอยูในระดับสูง

โดยมีคะแนนยอยในแตละหลักการที่อยูในระดับสูงเกือบทุกมิติ ยกเวนเรื่องการใชเครื่องมือและ

เทคโนโลยีที่อยูในระดับต่ํา 0.37 สวนประเด็นที่มีการดําเนินการไดดีจนทําใหมีคะแนนอยูในระดับสูง

มาก คือ การเสริมสรางความสามารถของเจาหนาที่ 0.84  โดยมีคะแนนในแตละประเด็นยอยดังปรากฏ

ในภาพตอไปนี้ 
 
 ประเด็นที่จัดวามีคะแนนมากที่สุดคือ การเสริมสรางความสามารถของบุคลากรซึ่ง มีการพัฒนา

ทักษะและจัดสรรงบประมาณเพื่อการเสริมสรางความสามารถอยางเต็มที่ และมีการเพิ่มแรงจูงใจ 
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 สวนประเด็นการใชเครื่องมือและเทคโนโลยีมีคะแนนในระดับนอยนั้น เน่ืองมาจากยังมีการนํา

เครื่องมือและเทคโนโลยีมาใชเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในระดับนอย เชนเดียวกับความสามารถของเจาหนา

ที่ในการใชเครื่อมือและเทคโนโลยีเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 
 
สถานีตํารวจภูธรลําปาง 
 จากการนําตัวชี้วัดไปทดสอบกับสถานีตํารวจภูธรอําเภอหาดใหญ พบวา ไดผลดี เพราะทําให

ทราบการพัฒนาหนวยงานในเรื่องการเปนองคกรแหงการเรียนรูไดดี โดยมีคะแนนเฉลี่ย 0.58 จัดอยูใน

ระดับปานกลาง โดยมีรายละเอียดในประเด็นที่สําคัญคือ 
 คะแนนในระดับมากเปนเรื่องการเรียนรูจากภายนอก การพัฒนาการเรียนรูจากภายใน การนํา

ความรูมาใชในการปฏิบัติงาน คะแนนในระดับปานกลาง คือ การสรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรู และใช

เครื่องมือและเทคโนโลยี การจัดการความรู และการสงเสริมความสามารถของบุคลากร 
 อยางไรก็ดีประเด็นที่มีระดับคะแนนนอยที่สุดของหลักการนี้คือ การเสริมสรางความสามารถ 

0.45 ทั้งน้ีเพราะทั้งน้ีเพราะมีขอจํากัดในเรื่องของงบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรม การสรางองคกร

ใหเปนองคกรแหงการเรียนรู แตยางไรก็ดี หนวยงานนี้ยังมีการพัฒนาทักษะของเจาหนาที่ที่มีคะแนนใน

ระดับมาก ซึ่งเขาใจไดวา ถึงแมมีขอจํากัดดานงบประมาณ แตหนวยงานนี้ ก็ยังมีความพยายามสราง 
แรงจูงใจในการพัฒนาองคกรและพัฒนาทักษะเจาหนาที่ 
 
สถานีตํารวจภูธรหาดใหญ 

เม่ือนําตัวชี้วัดดานการเปนองคกรแหงการเรียนรูไปทดสอบกับหนวยงานดานวามมั่นคง คือ

สถานีตํารวจภูธรอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา พบวา สามารถสะทอนการเปนองคกรแหงการเรียนรู

ของหนวยงานไดเปนอยางดี โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยที่ 0.65 จัดอยูในระดับมาก สําหรับประเด็นที่มี

คะแนนเฉลี่ยในระดับมากที่สุดคือ การเสริมสรางความสามารถของบุคลากร ซึ่งพบวา หนวยงานนี้มีการ

จัดสรรงบประมาณเพื่อเสริมสรางความสามารถของหนวยงานอยางเต็มที่ มีการพัฒนาทักษะในการ

ทํางานในระดับมากที่สุด อยางไรก็ดีในเรื่องของการสรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรูอยูในระดับปานกลาง 

เน่ืองจากเจาหนาที่มีความเชื่อมั่นตอกระบวนการเรียนรูในระดับปานกลาง  และมีการสื่อสารอยาง 
เปดเผย อยางไรก็ดีหนวยงานนี้มีความพยายามในการชวยเหลือกันในการสอนงานและเรียนรูจากเพื่อน

รวมงานในระดับมาก 
นอกจากนี้ หนวยงานนี้ยังมีระดับของการใชเครื่องมือและเทคโนโลยีในระดับนอย 0.38 ทั้งน้ี

เพราะอาจมีขอจํากัดในเรื่องวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่ยังไมสามารถจัดหามาได อันเนื่อง

มาจากขอจํากัดดานงบประมาณทําใหอาจไมเพียงพอกับการใชงาน 
 

6.1.9 หลักการบริหาร (Management) 
ตัวชี้วัดดานการบริหาร แบงออกเปนประเด็นยอย 8 ประเด็น คือ 

M1การวางแผนและการทบทวนภารกิจ    
M2การสํารวจความคิดเห็นของประชาชน   
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M3การมีกลยุทธในการบริหาร    
M4การบริหารแบบมีสวนรวม    
M5การศึกษาวิจัย     
M6การคาดคะเนความเสี่ยง    
M7การกระจายอํานาจ    
M8การบริการประชาชนมิใชกํากับ   

ตัวชี้วัดนี้มี 2 ชุด  ชุดที่ 1 ไดนําไปทดสอบกับประชาชนผูรับบริการ  และอีกชุดนําไปทดสอบกับ

ผูใหบริการหรือเจาหนาที่ ผลการทดสอบเปนดังน้ี 
ประเด็นที่ประชาชนตอบเห็นดวยมากที่สุด (รอยละ 78.4) คือ “เจาหนาที่ใหบริการดวยความ

เปนมิตร มีมนุษยสัมพันธดี”  รองลงมาคือ “หนวยงานมีสถานที่บริการที่มีความสะอาด” (รอยละ 75.1)  

และรอยละ 67.1 ของประชาชนตอบวาขั้นตอนในการบริการเหมาะสมไมมากเกินไป  รอยละ 69 ตอบ

วาเจาหนาที่อธิบายขั้นตอนในการบริการอยางชัดเจน  รอยละ 62.6 ตอบวาหนวยงานที่ติดตอนัน้มศีนูย

บริการรวมหรือจุดเดียวงบริการหลายอยางที่เห็นวาเปนบริการรวมที่ทํางานไดจริง  สวนขอที่ประชาชน

ตอบเห็นดวยนอยที่สุดคือ การที่หนวยงานมีบริการสัญจรไปอํานวยความสะดวกในพื้นที่ (รอยละ 47.0)  

ทั้งน้ีเพราะหนวยงานที่ทดสอบมีหลายประเภท หลายหนวยงานมิไดเปนหนวยที่บริการประชาชนโดย

ตรง  สวนประเด็นคําถามประชาชนที่มีผูไมตอบสูงสุดในสวนบริหารนี้ก็คือ  การมีศูนยบริการรวมที่เห็น

วาทํางานไดจริง (รอยละ 29 ไมตอบขอนี้)  แตโดยทั่วไปแลวประชาชนสามารถตอบคําถามในสวนนี้ได

ตั้งแตรอยละ 70 จนถึงรอยละ 94.4  จัดเปนกลุมใหญกวาครึ่งของประชาชนกลุมตัวอยาง  สําหรับ

ลักษณะเจาหนาที่  พบวามีผูตอบไดตั้งแตรอยละ 66.1  ถึงรอยละ 94.1  ขอที่มีผูไมตอบมากที่สุดคือ  

“เม่ือประชาชนสอบถามหรือรองเรียนมามีการแจงผลภายใน 15 วัน”  ซึ่งมีผูไมตอบรอยละ 33.98  ซึ่ง

เปนหลักการบริหารตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  รอง

ลงมาคือหนวยงานมีการใหองคกรพัฒนาเอกชนเขามารวมกิจกรรมรอยละ 28.83 ที่ไมตอบ สําหรับขอ

ที่เจาหนาที่ไมตอบนอยที่สุดคือ “มีการกระจายเจาหนาที่ในการทํางานอยางเหมาะสม”  นอกจากนี้ขอที่

เจาหนาที่ตอบเห็นดวยมากที่สุดคือ “เจาหนาที่มีทัศนคติที่ดีตอประชาชนในการใหบริการ”  โดยมีผูเห็น

ดวยถึงรอยละ 83.41  ประเด็นที่มีผูเห็นดวยนอยที่สุดคือ “มีการฝกอบรมดานการจัดการความขัดแยง” 

ซึ่งเห็นดวยรอยละ 39.70  รองลงมาคือรอยละ 42.48 เห็นดวยกับ “การกระจายเจาหนาที่ในการ

ทํางานอยางเหมาะสม”  และคําถามที่วา “เม่ือประชาชนสอบถามหรือรองเรียนมามีการแจงผลภายใน 

15 วัน”  สําหรับผลการทดสอบโดยภาพรวมของหลักการบริหารพบวาทั้ง 6 หนวยงานมีระดับคะแนน

เฉลี่ยอยูที่ระดับปานกลางคอนไปทางมาก (0.59)  โดยมีผลการศึกษาในแตละประเด็นพบวามีระดับ

คะแนนตั้งแต 0.48 ถึง 0.70  โดยประเด็นที่ไดคะแนนสูงสุดคือการสํารวจความตองการของประชาชน  

โดยมีคะแนน 0.70   จัดอยูในระดับมาก  ซึ่งแสดงใหเห็นวาหนวยงานสวนมากมีการสํารวจความ

ตองการของประชาชนอยู  ประเด็นที่เหลือมีคะแนนในระดับปานกลางทั้งส้ิน  โดยประเด็นที่มีคะแนนต่ํา

สุดคือ การมีการกระจายอํานาจในองคกร (มีคะแนน 0.48)  มีการคาดคะเนความเสี่ยง (0.51) และมี
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การบริหารงานแบบมีสวนรวม (0.52) ประเด็นเหลานี้เปนเรื่องของการบริหารแนวใหมและเปนสวน

หน่ึงของการปฏิรูประบบราชการ 
ตาราง 6-10 ผลการทดสอบหลักการบริหารจัดการหนวยงาน 

การบริหารจัดการ 
คา 
เฉลี่ย 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 

- คาเฉลี่ยรวม 0.59 0.68 0.70 0.61 0.52 0.61 0.51 0.48 0.62 

กลุมงานที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจ :          

- สํานักงานคลัง จังหวัดสุพรรณบุรี 0.33 0.33 0.06 0.36 0.37 0.39 0.32 0.31 0.50 

- กรมศุลกากร กทม. 0.62 0.77 0.83 0.65 0.48 0.68 0.56 0.48 0.55 

กลุมงานที่เกี่ยวของกับบริการ :          

- สํานักงานพัฒนาขาราชการพลเรือนนนทบุรี 0.70 0.84 0.78 0.79 0.68 0.81 0.53 0.55 0.63 

- สํานักงานที่ดิน จังหวัดขอนแกน 0.67 0.84 0.96 0.51 0.57 0.65 0.58 0.55 0.72 

กลุมงานที่เกี่ยวของกับความมั่นคง :          

- สถานีตํารวจภูธร อ. เมือง  จ. ลําปาง 0.58 0.57 0.73 0.66 0.51 0.47 0.52 0.54 0.63 

- สถานีตํารวจภูธร อ. หาดใหญ  จ. สงขลา 0.63 0.71 0.84 0.68 0.51 0.66 0.53 0.47 0.67 

 
ภาพ 6–10  ผลการทดสอบหลักการบริหารจัดการ 
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M8 - คาเฉล่ียรวม

- สํานักงานคลัง จังหวัดสุพรรณบุรี

- กรมศุลกากร กทม.

- สํานักงานพัฒนาขาราชการพลเรือนนนทบุรี

- สํานักงานที่ดิน จังหวัดขอนแกน

- สถานีตํารวจภูธร อ. เมือง  จ. ลําปาง

- สถานีตํารวจภูธร อ. หาดใหญ  จ. สงขลา
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สําหรับผลการทดสอบตัวชี้วัดในแตละหนวยงานดังน้ี 
 
สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองลําปาง 

 สถานีตํารวจภูธร อ.เมือง ลําปาง  มีคะแนนเฉลี่ยในสวนหลักการบริหาร 0.58  จัดอยูในระดับ

ปานกลาง  โดยมีรายละเอียดของแตละประเด็นยอยคือ ประเด็นที่มีคะแนนเฉลี่ยในระดับมาก คือการ

สํารวจความตองการของประชาชน  มีคะแนน 0.73  มีกลยุทธในการบริหาร (0.66)  และบริการ

ประชาชนมิใชกํากับ (0.63)  ที่เหลืออยูในระดับปานกลาง  และปานกลางไปทางมากทั้งส้ิน  กลาวคือ 

การมีแผนงานและการทบทวนภารกิจ (0.57) กระจายอํานาจ (0.54)  คาดคะเนความเสี่ยง (0.52)  

บริหารแบบมีสวนรวม (0.51)  และมีการศึกษาวิจัย (0.47) 
 

สํานักงานที่ดินจังหวัดขอนแกน 
 ผลการทดสอบ ณ สํานักงานที่ดินจังหวัดขอนแกน  พบวาตัวชี้วัดสามารถใชไดดีเชนกัน   

หนวยงานที่มีระดับคะแนนของหลักการบริหารอยูที่ระดับมาก (0.67)  โดยมีคะแนนในประเด็นยอยแต

ละประเด็นแตกตางกัน  ตั้งแตระดับปากลางจนถึงมากที่สุด  ประเด็นที่มีระดับคะแนนสูงที่สุดคือ 0.96  

ในการสํารวจความตองการของประชาชน  แสดงวาหนวยงานนี้มีการดําเนินการในดานนี้อยูแลว  รองลง

มาคือ การมีแผนงานและทบทวนภารกิจ (0.84) ทั้ง 2 ประเด็น  อยูในระดับมากที่สุด  รองลงมาคือ

ระดับมาก ในดานการบริการประชาชนมิใชกํากับ (0.72)  การศึกษาวิจัย (0.65)  ที่เหลืออยูในระดับ

ปานกลางคือการมีกลยุทธในการบริหารแบบมีสวนรวมและคาดคะเนความเสี่ยง 
 

สํานักงานพัฒนาขาราชการพลเรือน  นนทบุรี 
 ผลการทดสอบที่สํานักงานพัฒนาขาราชการพลเรือนนนทบุรี  พบวามีระดับคะแนนอยูที่ระดับ

มาก (0.70)  โดยมีคะแนนในระดับมากที่สุดที่ประเด็นการมีแผนงานและทบทวนภารกิจ (0.84)และ

ศึกษาวิจัย 0.81  สวนคะแนนในระดับมากคอนไปมากที่สุดมีกลยุทธในการบริกหาร (0.79)และสํารวจ

ความตองการของประชาชน (0.78)  และระดับมากคือการบริหารแบบมีสวนรวม (0.68)และการ

บริการประชาชนมิใชกํากับ 0.63  ที่เหลืออยูในระดับปานกลาง  คือการคาดคะเนความเสี่ยงและการ

กระจายอํานาจซึ่งมีคะแนนอยูที่ 0.53  และ 0.55 ตามลําดับ 
 

กรมศุลกากร 
 ผลการทดสอบ ณ กรมศุลกากรพบวา  มีคะแนนในสวนการบริหารในระดับมาก (0.62)  โดย

พิจารณาในแตละประเด็นพบวา  ประเด็นที่มีคะแนนในระดับมากที่สุดคือการสํารวจความตองการของ

ประชาชน (0.83)  มีระดับมากคือการมีแผนงานและทบทวนภารกิจ (0.77  และมีการศึกษาวิจัย 

(0.68)  ที่เหลืออยูในระดับปานกลางคือการบริหารแบบมีสวนรวม (0.48)  การกระจายอํานาจ 

(0.48)  การคาดคะเนความเสี่ยง (0.56)  และการบริการประชาชนไมใชกํากับ (0.55)  ซึ่งทั้งหมดนี้

เปนสวนที่หนวยงานราชการตางๆ กําลังปฏิรูปตามพระราชกฤษฎีกาฯ 
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สถานีตํารวจภูธร อ.หาดใหญ 
 ผลการทดสอบที่สถานีตํารวจภูธร อ.หาดใหญพบวา  หนวยงานนี้มีคะแนนในหลักการบริหาร

อยูที่ระดับมาก (0.63)  โดยมีคะแนนในประเด็นตางๆ ตั้งแตระดับ ปานกลางจนถึงมากที่สุดคือ 0.47  

ถึง 0.84  หลักการที่มีคะแนนในระดับมากที่สุดคือการสํารวจความตองการของประชาชน (0.84)  

สวนประเด็นที่มีคะแนนในระดับมากคือการมีแผนงานและทบทวนภารกิจ (0.71)  การมีกลยุทธในการ

บริหาร (0.68)  การบริการประชาชนมิใชกํากับ (0.67)  และมีการศึกษาวิจัย (0.66)  ที่เหลือเปน

ประเด็นที่มีคะแนนในระดับปานกลาง  คือการกระจายอํานาจ คาดคะเนความเสี่ยง และการบริหารแบบ

มีสวนรวม  ซึ่งผลใกลเคียงกับหนวยงานอื่นๆ  
 

สํานักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี 
 ผลการศึกษา ณ  สํานักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรีพบวา  หนวยงานนี้มีระดับคะแนนเฉลีย่ดานนี้

อยูที่ระดับนอย (0.33)  โดยมีรายละเอียดดังน้ี  หนวยงานนี้มีคะแนนเฉลี่ยในแตละประเด็นตั้งแตระดับ

นอยที่สุดถึงระดับปานกลางหรือ 0.06 ถึง 0.50  ทั้งน้ีเพราะสํานักงานคลังจังหวัดมิไดใกลชิดกับ 
ประชาชนมากนัก และการทํางานที่เปนเรื่องของเงินซึ่งเขาใจกันตองเปนเรื่องปกปด หลักการที่มีคะแนน

ในระดับปานกลางคือการบริการประชาชนมิใชกํากับ (0.50)  สําหรับประเด็นที่มีระดับคะแนนนอย 
ที่สุดคือการสํารวจความตองการของประชาชน  ประเด็นที่เหลือมีคะแนนในระดับนอยคอนไปทาง 
ปานกลาง   

อยางไรก็ดีเม่ือพิจารณาในรายคําถามจะพบวา  คําถามที่มีผูตอบเห็นดวยมากที่สุดคือเจาหนาที่

มีทัศนคติที่ดีตอประชาชนในการใหบริการและทํางานเปนทีม (รอยละ 89 เทากัน)  มีการลดขั้นตอนใน

การทํางาน (รอยละ 83)  และมีการใหเจาหนาที่ทุกระดับเขารวมกิจกรรม (รอยละ 67) 
 
6.1.10 หลักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ตัวชี้วัดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบงประเด็นยอยออกเปน 10 ประเด็น : 
I1 คือ มีการจัดการชุดขอมูล 
I2 คือ มีเครือขายสารสนเทศ 
I3 คือ มีการเชื่อมโยงเทคโนโลยี 
I4 คือ มีการนําเทคโนโลยีไปใชจริง 
 
ประเด็นคําถามตอเจาหนาที่  

     พบวา เจาหนาที่มีการใชฐานขอมูลที่จัดทําขึ้นรวมกัน ทุกหนวยงาน โดยเจาหนาที่สวนใหญมาก

กวารอยละ 50 เห็นดวย  และมีการนําฐานขอมูลนั้นไปใชจัดทําแผนหรือนโยบาย รวมทั้งมีระบบ

โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ทันสมัย ยกเวนหนวยที่ดินจังหวัดที่มีเจาหนาที่จํานวนไมนอย (รอยละ 45.6) 

ไมเห็นดวย   
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    การพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่ใหมีทักษะในการใชงาน และมีการพัฒนาตรวจสอบดูแลระบบ

อยางสม่ําเสมอ  น้ันเจาหนาที่สวนใหญเกือบทุกหนวยงานเห็นดวย  ยกเวนที่ดินจังหวัดมีจํานวนไมนอย

เชนกันที่เห็นตาง (รอยละ 38-44) 
การเขาถึงเครือขายสารสนเทศ เกือบทุกหนวยงานเห็นดวยโดยสามารถเขาถึงทั้งเจาหนาที่และผู

บริหารสามารถเขาถึงเครือขายไดเปนสวนใหญ ยกเวนบางหนวยงานที่เจาหนาที่จํานวนหนึ่งวาการเขา

ถึงเครือขายมีความแตกตางกันระหวางผูบริหารและเจาหนาที่ทั่วไป 
 สวนการใชกระดาษนอยลงจากการหันมาใชเทคโนโลยีมากขึ้น น้ัน เจาหนาที่สวนใหญยังมีความ

เห็นกลางๆ คือ ประชาชนรอยละ 50 เห็นดวย  รอยละ 50 ยังไมเห็นดวย ในหลายๆหนวยงาน 
 การประชุมทางไกลผาน Internet เจาหนาที่หลายหนวยงานยังตอบวา “มี” ในจํานวนนอย มีแต 

สภอ.ลําปาง มีผูตอบวามีสูงกวารอยละ 50 (รอยละ 57) ารสั่งงานทาง Internet มีเพียงสองหนวยงานที่
เจาหนาที่ตอบวามีมากกวารอยละ 50 คือ สภอ.ลําปางและคลังจังหวัด 
 ทกุหนวยงานดูจะมีหองสมุดสารสนเทศ 

สวนการที่ประชาชนจะสามารถติดตอขอมูลหนวยงานผานทางเครือขายสารสนเทศนั้น เกือบทุก

หนวยงานตอบวามียกเวน คลังจังหวัดที่เจาหนาที่เพียงรอยละ 20 ตอบวาเห็นดวย 
การแจงผลตอบสนองตอขอรองเรียนทางระบบสารสนเทศ โดยไมเปดเผยชื่อผูรองเรียนนั้น เจา

หนาที่เกือบทุกหนวยงานที่ตอบวามีนอยกวารอยละ 50  
คําถามตอผูบริหาร (สวนกลาง)  พบวาสวนใหญเกือบทุกหนวยงานตอบวามีการจัดทําฐาน 

ขอมูลกลางของหนวยงาน ฝายตางๆ สามารถเขาถึงขอมูลได มีเครือขายติดตอกันในหนวยงานโดยระบบ

สารสนเทศ และ ประชาชนสามารถติดตอรองเรียนในระบบสารสนเทศ มีเพียงคลังจังหวัดที่ดูจะตอบ

ปฏิเสธหรือคือไมมีในคําถามตางๆที่กลาวมาแลว 
 การวิเคราะหดานในสวนของหนวยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 องคประกอบของหลักการเทคโนโลยีการสารสนเทศและการสื่อสารมี 4 ประเด็น คือ  การจัด

การชุดขอมูล  มีเครือขายสารสนเทศ  มีการเชื่อมโยงเทคโนโลยี  และมีการนําเทคโนโลยีไปใชจริง  ผล

การศึกษาในรายหนวยงานมีดังน้ี 
 

ตาราง 6–11  ผลการทดสอบหลักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศ คาเฉลี่ย I1 I2 I3 I4 

- คาเฉลี่ยรวม 0.67 0.77 0.64 0.66 0.62 

กลุมงานที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจ :      

- สํานักงานคลัง จังหวัดสุพรรณบุรี 0.58 0.56 0.61 0.53 0.63 

- กรมศุลกากร กทม. 0.72 0.81 0.68 0.80 0.60 

กลุมงานที่เกี่ยวของกับบริการ :      

- สํานักงานพัฒนาขาราชการพลเรือนนนทบุรี 0.82 0.86 0.76 0.91 0.74 

-สํานักงานที่ดินจังหวัดขอนแกน 0.62 0.81 0.54 0.60 0.52 
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เทคโนโลยีสารสนเทศ คาเฉลี่ย I1 I2 I3 I4 

กลุมงานที่เกี่ยวของกับความมั่นคง :      

- สถานีตํารวจภูธร อ. เมือง  จ. ลําปาง 0.68 0.78 0.65 0.59 0.68 

- สถานีตํารวจภูธร อ. หาดใหญ  จ. สงขลา 0.60 0.77 0.58 0.52 0.53 

 
ภาพ 6–11  ผลการทดสอบหลักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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- คาเฉลี่ยรวม

- สํานักงานคลัง จังหวัดสุพรรณบุรี

- กรมศุลกากร กทม.

- สํานักงานพัฒนาขาราชการพล

เรือนนนทบุรี

-สํานักงานที่ดินจังหวัดขอนแกน

- สถานีตํารวจภูธร อ. เมือง  จ.

ลําปาง

- สถานีตํารวจภูธร อ. หาดใหญ

จ. สงขลา

 
 

สํานักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี 
 หนวยงานนี้มีระดับของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยูที่ระดับปานกลางคอนมา

ทางมาก (0.58)  โดยเครือขายสารสนเทศและมีการนําเทคโนโลยีที่มีอยูไปใชในระดับมาก (0.61 และ 

0.63)  มีการจัดชุดขอมูลและเชื่อมโยงเทคโนโลยีในระดับปานกลาง (0.56 และ 0.53) 
กรมศุลกากร 
 กรมศุลกากรมีระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับมาก (0.72)  โดยมี

รายละเอียดในแตละหลักการ  ตั้งแตระดับมากถึงมากที่สุด (0.60 ถึง 0.81)  โดยมีการจัดการชุด 
ขอมูลในระดับมากที่สุด (0.81)  เชนเดียวกับการเชื่อมโยงเทคโนโลยี  ขณะที่คะแนนสวนนําไปใชจริง

และมีเครือขายสารสนเทศอยูระดับปานกลาง (0.60 และ 0.68)  เปนที่ทราบกันวากรมศุลกากรมีการ

ปรับปรุงระบบการทํางาน  มีการใชสารสนเทศในการทํางานมากขึ้น  มีการจัดทําชุดขอมูล  ทําใหมี

คะแนนในสวนนี้ในระดับมาก 
 
สํานักงานพัฒนาขาราชการพลเรือน 
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 หนวยงานนี้มีคะแนนเฉลี่ยของหลักเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสารในระดับมากที่สุด  

โดยมีคะแนนในแตละองคประกอบตั้งแตระดับมากคอนไปทางมากถึงมากที่สุด (0.74 ถึง 0.91)  โดยมี

คะแนนมากที่สุดในสวนของการมีชุดขอมูลและการเชื่อมโยงเทคโนโลยี  ขณะที่มีคะแนนในสวนการมี

เครือขายสารสนเทศและการนําไปใชในระดับมาก (0.76 และ 0.74)  ตามลําดับ 
 
สํานักงานที่ดินจังหวัดขอนแกน 
 หนวยงานนี้มีระดับคะแนนในหลักการนี้ในระดับมาก  โดยมีคะแนนในแตละองคประกอบใน

ระดับปานกลางถึงมากที่สุด (0.54 ถึง 0.81)  โดยมีคะแนนในการจัดชุดขอมูลในระดับ 0.81  หรือ

มากที่สุด  ขณะที่มีคะแนนในเรื่องมีเครือขายสารสนเทศในระดับปานกลาง (0.54)  เชนเดียวกับการ

เชื่อมโยงเทคโนโลยีและนําเทคโนโลยีไปใชจริง (0.60 และ 0.52)  เม่ือมีการสอบถามผูแทนจากหนวย

งานนี้ในรายละเอียดพบวา  หนวยงานยังมีขอจํากัดในเรื่องของอุปกรณคอมพิวเตอร  เน่ืองจากงบ

ประมาณจํากัด  ซึ่งจากผลการทดสอบทําใหหนวยงานสามารถนําไปใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณา

จัดหางบประมาณเพื่อการนี้มากขึ้น 
 
สถานีตํารวจภูธร อ.เมือง จ.ลําปาง 
 หนวยงานนี้มีระดับคะแนนในหลักการนี้ในระดับมาก (0.68)  โดยมีคะแนนเฉลี่ยในแตละองค

ประกอบยอย  ตั้งแต 0.59 ถึง 0.78 (หรือปานกลางถึงมากคอนไปทางมากที่สุด)  มีองคประกอบที่มี

คะแนนในระดับมากทุกองคประกอบ  ยกเวนมีการเชื่อมโยงเทคโนโลยี (0.59)  ซึ่งขอมูลที่ไดรับจาก 
ผูแทนหนวยงานพบวา  หนวยงานมีขอจํากัดดานงบประมาณในการจัดหาวัสดุอุปกรณเพ่ือการนี้  ทําให

เจาหนาที่ตองจัดหาเองและยังไมเพียงพอ 
 
สถานีตํารวจภูธร อ.หาดใหญ จ.สงขลา 
 หนวยงานนี้มีคะแนนใกลเคียงกับหนวยงานอื่นๆ โดยมีคะแนนในระดับปานกลางคอนไปทาง

มาก คะแนนในแตละองคประกอบอยูระหวาง 0.52 ถึง 0.77 (ปานกลางถึงมากคอนไปทางมากที่สุด)  

หนวยงานมีการจัดชุดขอมูลในระดับมาก  ที่เหลืออยูในระดับปานกลาง 
 กลาวคือ การมีเครือขายสารสนเทศ  มีการเชื่อมโยงเทคโนโลยีมีการนําเทคโนโลยีมาใชในระดับ 

0.58 , 0.52   และ 0.53  ตามลําดับ 
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6.2 ผลการทดสอบดัชนีชี้วัดตามมิติของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจ

การบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
 

นอกจากการจัดทําดัชนีวัดการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  10 หลักการแลว นักวิจัยยังจัดทํา

ดัชนีวัดตามมิติของเปาหมายตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง

ที่ดี พ.ศ. 2546 อีกดวย 
 

การทดสอบดัชนีในมิติของเปาหมายของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามพระราชกฤษฎกีาวา

ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งมี 7 ประการคือ 
1. เกิดประโยชนสุขของประชาชน 
2. เกิดผลสัมฤทธิตอภารกิจของรัฐ 
3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
4. ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินจําเปน 
5. มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ 
6. ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ 
7. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ 

 
การจัดทําตัวชี้วัดตามเปาหมายของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาจากการแปลงตัวชี้วัดในเรื่องการบริหารจัดการที่ดีทั้ง 10 หลักการ  มาให

สอดคลองกับเปาหมายทั้ง 7 ประการ และพบวาในเปาหมายหนึ่งๆ จะประกอบไปดวยหลักการของการ

บริหารจัดการที่ดีหลายหลักการ ซึ่งมีทั้งประเด็นบางสวนของหลักการหรือทุกประเด็นในบางหลักการ 

อยางไรก็ดีเม่ือนํามาทดสอบกับทั้ง 6 หนวยงานพบวา สามารถสะทอนภาพของการดําเนินการตามเปา

หมายของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ดัง

น้ี 
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ภาพ 6–12 ผลการทดสอบตามเปาหมายของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
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1.  เกิดประโยชนสุข

2.  เกิดผลสัมฤทธ์ิ

3.  เกิดความคุมคา

4.  ไมมีขั้นตอนมากเกิน5.  มีการปรับปรุงภารกิจ

6.  ประชาชนไดรับความสะดวก

7.มีการประเมินผล

 
ตาราง 6–12 ผลการทดสอบตามเปาหมายของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
 

เปาหมายตาม พรฎ. คาเฉลี่ย ลําปาง ขอนแกน นนทบุรี กทม. สงขลา สุพรรณ SD. 

1. เกิดประโยชนสุขของประชาชน 0.68 0.60 0.79 0.76 0.70 0.61 0.61 0.08 

2. เกิดผลสัมฤทธิตอภารกิจของรัฐ 0.67 0.60 0.69 0.77 0.69 0.63 0.63 0.06 

3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาใน
เชิงภารกิจของรัฐ 0.69 0.69 0.70 0.79 0.74 0.63 0.63 0.06 

4. ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินจําเปน 0.65 0.58 0.65 0.75 0.70 0.62 0.62 0.06 

5. มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ
ใหทันตอสถานการณ 0.67 0.77 0.80 0.81 0.77 0.43 0.43 0.19 

6. ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก
และไดรับการตอบสนองความตองการ 0.62 0.65 0.63 0.66 0.62 0.59 0.59 0.03 

7.มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
อยางสม่ําเสมอ 0.63 0.62 0.67 0.72 0.59 0.58 0.58 0.06 

 
 ในภาพรวม 6 หนวยงานพบวา มีระดับคะแนนของการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายตามพระราช

กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 อยูระหวางระดับปาน

กลางคอนไปทางมาก จนถึงระดับมาก 0.58 ถึง 0.69 โดยมีประเด็นที่มีระดับคะแนนสูงสุดคือการ
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บริหารงานอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการบริหารกิจการภาครัฐที่ 0.69 ตามพระราช

กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งประกอบไปดวย หลัก

การสําคัญตามหลักนิติธรรมตาม  ม.24 ว1  ม.24ว3  ม.25  ม.26  และการมีสวนรวมตาม ม.20  

คุณธรรม  ม.23  สํานึกรับผิดชอบ  ม.20  ม.26  ความคุมคา  ม.20  ม.21  และ ม.22  รองลงมาคือ  

การปรับปรุงภารกิจและประโยชนสุข ซึ่งอยูในระดับมากที่คะแนน 0.67 เทากัน  หลักการที่มีระดับ

คะแนนปานกลางคือ ประชาชนไดรับความสะดวก 0.58 และการประเมินผล 0.59 
 นับวาโดยภาพรวมจากคะแนนเฉลี่ยของหนวยงานทั้ง 6 พบวาหนวยงานราชการไทยกําลังเรง

ปฏิรูปตนเอง เพ่ือการพัฒนาใหสอดคลองกับบริบทและกระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจน 
สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล ขอมูลเหลานี้เปนขอมูลพื้นฐานที่จะใช สําหรับการพิจารณาตนเองเพื่อ

การปรับปรุงใหดีขึ้นตอไป  นอกจากนี้เม่ือพิจารณารายหนวยงานพบวา ตัวชี้วัดมิติเชิงเปาหมายของพระ

ราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 สามารถสะทอนการ

ปฏิบัติงานของหนวยงานไดอยางเหมาะสมดังน้ี 
 
สํานักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี 
 ผลการทดสอบ ณ สํานักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรีพบวา มีระดับคะแนนนอยกวาถึงมาก ทั้งน้ี

เพราะบริบทของหนวยงานที่มิคอยใกลชิดกับประชาชน อยางไรก็ดีในสวนที่มีระดับคะแนนในระดับมาก 

0.61 คือ ความมีประสิทธิภาพและคุมคา และประเด็นที่ไดคะแนนในระดับนอยคือ ประชาชนไดรับ

ความสะดวก 0.32 และการประเมินผล 0.33 ซึ่งพบวามีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับนอย  และ

มีระดับคะแนนนอยในประเด็นใหมีผูประเมินผลและใหผลตอบแทนแกบุคลากรที่ปฏิบัติงานสําเร็จ  
ซื่อสัตย ทํางานมีประสิทธิภาพสูง 
 
กรมศุลกากร 

กรมศุลกากร เปนกรมใหญที่มีการปฏิรูปการทํางานและเมื่อทดสอบตัวชี้วัดตามเปาหมายของ

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 พบวา มีคะแนน

มากทั้งส้ิน ยกเวนการประเมินผลที่มีคะแนนในระดับปานกลางคอนไปทางมากทั้งน้ีเพราะ คะแนนของ

การประเมินผลการปฏิบัติงานราชการมาจาก หลักสํานึกรับผิดชอบ ความคุมคาและความโปรงใสที่มี

คะแนน 0.58  0.75 และ 0.43 ตามลําดับ  โดยมีคะแนนความโปรงใสในสวนของการใหผลตอบแทน

บุคลากรในระดับปานกลาง 
นอกจากนี้ กรมศุลกากร ยังมีคะแนนมากคอนไปถึงมากที่สุดในเรื่องการปรับปรุงภารกิจที่มีการทบ

ทวนกฎระเบียบ ซึ่งไดคะแนนเต็ม และความคุมคาในสวนของผลผลิตที่ระดับมาก 0.73 และการบริหาร ใน

ระดับปานกลาง 0.59 
 

สํานักงานพัฒนาขาราชการพลเรือน จังหวัดนนทบุรี 
เม่ือทดสอบกับสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน จังหวัดนนทบุรี พบวาไดผลดี สะทอนการ

ปฏิบัติงานตามเปาหมายของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

พ.ศ. 2546 โดยสํานักงานนี้มีระดับคะแนนตั้งแตระดับมากถึงมากที่สุด 0.66 ถึง 0.81  คะแนนที่มาก
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ที่สุด 0.81 คือคะแนนของการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการโดยมีคะแนนเต็มในสวนของทบทวนกฎ

ระเบียบ มีคะแนนในเรื่องความคุมคา สวนผลผลิตเหมาะสมเมื่อเทียบกับหนวยงานประเภทเดยวกันกับ

งบประมาณและบุคลากรที่มี 0.73 และมีคะแนนของการบริหารจัดการที่ 0.71  
ประเด็นอื่นๆ มีระดับคะแนนในระดับมากทั้งส้ิน อยางไรก็ดีเม่ือพิจารณาหลักการในแตละเปา

หมายแลว หลักการดานบริหารจัดการที่ดีที่ไดคะแนนในระดับปานกลางคือ ประเด็นความโปรงใสใน

ประเด็นการอํานวยความสะดวกในเรื่องของการเปดเผยขอมูลขาวสาร  และการประเมินผลที่ใหความ

สําคัญการจัดตั้งผูประเมินอิสระ การใหรางวัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  
 
สํานักงานที่ดินจังหวัดขอนแกน 
 ผลการทดสอบสํานักงานที่ดินจังหวัดขอนแกน พบวามีระดับคะแนนเฉลี่ยของทุกประเด็นใน

ระดับมากทั้งส้ิน 0.63 ถึง 0.80 ประเด็นที่มีระดับคะแนนสูงสุดคือการปรับปรุงภารกิจ 0.80 ทั้งน้ี

เพราะหนวยงานนี้ไดคะแนนเต็มในเรื่องของการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ มีประเด็นเรื่องความคุม

คา ในเรื่องของผลผลิตเหมาะสมที่ระดับ 0.73 และมีคะแนนสวนบริหารจัดการที่ใหความสําคัญกับการ

ทบทวนภารกิจที่ระดับ 0.66 
สําหรับประเด็นที่มีระดับคะแนนนอยกวาประเด็นอื่น คือ การอํานวยความสะดวกและสนอง

ความตองการของประชาชน ที่มีระดับคะแนน 0.63 โดยระดับคะแนนในรายละเอียดของตัวชี้วัดยอยใน

เรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลขาวสารอยูที่ระดับปานกลาง 0.51 
 
สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองลําปาง 
 ระดับคะแนนตามเปาหมายของตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจ

การบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ของสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองลําปาง อยูในระดับปานกลางคอนไปทาง

มาก ถึงมาก 0.58 ถึง 0.77 โดยมีคะแนนสูงสุดอยูในสวนของการปรับปรุงภารกิจ 0.77 ซึ่งมีคะแนนใน

ระดับมาก ทั้งน้ีเพราะหนวยงานนี้มีการทบทวนกฎหมายใหทันสมัยและเหมาะสม ซึ่งเปนหลักนิติธรรม 

และมีระดับของผลผลิตและการบริการของหนวยงานเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับหนวยงานประเภท

เดียวกัน 
 สวนประเด็นที่มีระดับคะแนนปานกลางหรือ 0.58 คือ การไมมีขั้นตอนปฏิบัติงานเกิดจําเปน ซึง่

หนวยงานนี้มีระดับของการกระจายอํานาจการตัดสินใจ ซึ่งเปนหลักการหนึ่งของสํานึกรับผิดชอบใน

ระดับ 0.47 และมีระดับของการมีสวนรวมที่ระดับ 0.48 แตคะแนนที่มากที่สุดในสวนนี้อยูที่การใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 0.74 
 

สถานีตํารวจภูธรอําเภอหาดใหญ 
 ผลการทดสอบตัวชี้วัดตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ 
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  กับสถานีตํารวจภูธรหาดใหญ พบวา มีคะแนนในระดับปานกลางถึงมาก โดย

การดําเนินการตามเปาหมายที่มีคะแนนในระดับมากคือ เกิดประโยชนสูงสุดของประชาชน 0.61 เกิด

ผลสัมฤทธ์ิ 0.6 ประสิทธิภาพและความคุมคา 0.63 ไมมีขั้นตอนเกินความจําเปน 0.62 
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 สวนประเด็นที่มีคะแนนในระดับปานกลางคือ การประเมินผล 0.58 ประชาชนไดรับการอํานวย

ความสะดวก 0.89 และมีการปรับปรุงภารกิจ 0.43  ซึ่งเกิดจากการมีคะแนนในสวนของนิติธรรมเรื่อง

การทบทวนกฎระเบียบในระดับนอย 0.33 
 
 โดยภาพรวมแลว หนวยงานทั้ง 6 จะมีคะแนนคอนขางมากในการปรับปรุงภารกิจและความคุม

คา แตจะมีคะแนนนอยลงในประเด็นประเมินผลและอํานวยความสะดวกแกประชาชน 
 โดยสรุป เม่ือทําการทดสอบดัชนีวัดกับหนวยงานประเภทตางๆ รวม 6 หนวยงาน พบวาเมื่อ

แปลงดัชนี เปนคําถามตางๆ แลวนําไปสอบถามประชาชนผูรับบริการ เจาหนาที่ผูใหบริการ และเจา

หนาที่ฝายบริหารหรือผูรับทราบขอมูลกลางของหนวยงาน คําถามทุกคําถามสามารถใชไดดี เพราะทุก

คําถามมีผูสามารถตอบไดกวาครึ่ง แตแตละคําถามมีผูตอบไดแตกตางกันออกไป ตลอดจนตอบวามีหรือ

ไมมีการดําเนินการ ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี แตละหลักการแตกตางกันออกไป 
 เม่ือวิเคราะหผลการศึกษาพบวา สามารถใชไดดีในการสะทอนภาพรวมของทุกหนวยงาน หากมี

การจัดเก็บตัวอยางหยวยงานมากขึ้นและเปนไปตามหลักวิชาการ ตลอดจนสะทอนการบริหารจัดการที่ดี

ของแตละหนวยงาน อยางไรก็ดีผลการศึกษานี้มิไดสะทอนภาพรวมของหนวยงานราชการไทยแตอยาง

ใด การทดสอบครั้งน้ีเปนการทดสอบตัวชี้วัดรวมที่หลายๆ หนวยงานสามารถเลือกไปใชไดและปรับเขา

กับบริบทของหนวยงานของตน  
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ในบทนี้แบงออกเปน 2 สวนคือ สรุปและขอเสนอแนะซึ่งจะประกอบไปดวยขอเสนอแนะในการ

นําตัวชี้วัดไปใชและขอเสนอแนะดานนโยบาย 

7.1 สรุป 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ไดมีเจตนารมณสําคัญคือการสงเสริม

และคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน การสงเสริมการมีสวนรวมโดยมุงใหประชาชนมีสวนรวมในการ

ปกครองและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ ตลอดทั้งปรับปรุงโครงสรางทางการเมืองใหมีศักยภาพและประ

สิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งน้ีใหคํานึงถึงความคิดเห็นของประชาชนเปนสําคัญ ดวยเหตุน้ีประเทศไทยจึงมีการ

ปฏิรูปการเมืองและปฏิรูประบบราชการเพื่อใหสอดคลองกับเจตนารมณดังกลาว 
นอกจากนี้ ในมาตรา 75 วรรค 1 ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังบัญญัติไววา “รัฐตองดูแลใหมีการ

ปฏิบัติตามกฎหมาย คุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล จัดระบบงานของกระบวนการยุติธรรมใหมี

ประสิทธิภาพและอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนอยางรวดเร็วและเทาเทียมกัน รวมทั้งจัดระบบงาน

ราชการและงานของรัฐอยางอื่นใหมีประสิทธิภาพเพื่อสนองความตองการของประชาชน” 
ซึ่งแสดงใหเห็นวา รัฐบาลตองมีการจัดระบบราชการและงานของรัฐใหมีประสิทธิภาพและให

ความสนใจกับความตองการของประชาชนอยางแทจริง ซึ่งตางจากอดีตที่ประชาชนมักถูกละเลย  
นอกจากนี้ในมาตราอื่นๆ อีกหลายมาตราที่รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนใน

การกําหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเมือง รวมทั้ง

การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐในทุกระดับ เชนมาตรา 76 (ที่รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนการมีสวน

รวมของประชาชนในการกําหนดนโยบายการตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ

สังคมและการเมือง รวมทั้ งการตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐทุกระดับ)และบางมาตราทาง 
รัฐธรรมนูญไดระบุถึงวา “การมีสวนรวมของประชาชน” ถึงเปนสิทธิอยางหนึ่งของประชาชน (เชน

มาตรา 58, 59, 60 เปนตน) จะเห็นไดวาหนาที่ของรัฐที่พึงปฏิบัติตอประชาชนมีมากมาย อีกทั้งใน

เรื่องของสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่พึงไดรับเปนการไดรับความเปนธรรมอีกดวย นอกจากนี้ภาค

รัฐตองคํานึงถึงเปาหมายของการปฏิรูประบบราชการที่เปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนและของ

ชาติอยางแทจริง 
ดวยเหตุน้ี รัฐบาลจึงไดใหความสําคัญกับการปฏิรูประบบราชการและใหความสําคัญกับการ

บริหารจัดการองคกรที่เนนหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาล (good governance) ที่ประกอบ
ไปดวยองคประกอบยอยๆมากมาย ดวยมุงใหองคกรของรัฐปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพบรรลุ 
เปาหมายสําคัญที่นําไปสูประสิทธิผลขององคกร (organization effectiveness) เพ่ือความเปนธรรมของ
สังคม(justice)เพ่ือความสุขอยางสถาพร(sustainable happiness) โดยหวังวาการบริหารจัดการที่ดีจะกอให

 บทที่ 7: สรุปขอเสนอแนะ 
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เกิดผลเหลานี้เพราะการจัดการบริหารจัดการที่ดีมิใชเปาหมายสุดทายของการปฏิบัติงานแตเปนหลัก

การของการดําเนินการเพื่อใหบรรลุผลที่ตั้งไว จึงมีความสําคัญสําหรับประเทศในทุกรายการของการ

พัฒนา นอกจากนี้กระแสของการปฏิรูประบบราชการยังเปนกระแสหลักในปจจุบันที่องคกรระหวาง

ประเทศหลายองคกรใหความสําคัญและนํามาใชกับประเทศตางๆที่เกี่ยวของ ประเทศไทยเปนประเทศ

หน่ึงที่อยูในกระแสโลกาภิวัตนจึงหลีกเลี่ยงไมไดที่จะนํารูปแบบของการบริหารจัดการที่ดีมาใชใหเปนจริง  
รัฐบาลไดออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและ

สังคมที่ดี พ.ศ. 2542 เพ่ือเปนแนวทางใหหนวยงานราชการนําไปปฏิบัติแตยังไมมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนและ

เพ่ือใหมีตัวชี้วัดดานประโยชนสุขของประชาชนจากการบริหารจัดการที่ดี สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดมอบใหสถาบันพระปกเกลาจัดทําตัวชี้วัดการบริหารการจัดการ 
ที่ดีและไดทดสอบกับหนวยงานตางๆพบวาไดผลดี (สถาบันพระปกเกลา, 2545) นอกจากนี้เพ่ือใหการ

ดําเนินงานดานการปฏิรูประบบราชการใหเปนจริง จึงเกิดการปฏิรูประบบราชการครั้งสําคัญเมื่อเดือน

ตุลาคม พ.ศ. 2545 โดยมีการวางกรอบแนวทางการบริหารราชการแผนดินไวอยางชัดเจนดังมาตรา 

3/1 ของพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2545 ที่ตองเปนไปเพื่อ

ประโยชนสุขประชาชนเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพความคุมคาในเรื่องภารกิจ

แหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจะเปน การกระจาย 
ภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถ่ิน การกระจายอํานาจในการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบ

สนองความตองการของประชาชน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2546 : 7) นอกจาก

น้ี ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีดังกลาวไดถูกยกเลิกและมีพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ขึ้นมา มีผลบังคับใชเม่ือวันที่ 9 ตุลาคม 2546 เพ่ือใหมีแนวคิด

ครอบคลุมการบริหารรัฐกิจแนวใหม เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีทางและวัฒนธรรมการทํางานอยางจริงจัง 

ตลอดจนสรางแรงจูงใจเพื่อเสริมสรางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ จึงเปนเรื่องของการกําหนดขอบเขต แบบแผน วิธีปฏิบัติราชการเพื่อให

การบริหารราชการบรรลุเปาหมาย คือ  
- การบริหารราชการที่ มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนหรือประชาชนเปนศูนยกลาง 

(Citizen centered)  
- เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ  
- มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ  
- ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติเกินความจําเปน  
- มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอเหตุการณ  
- ประชาชนไดรับความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ  
- มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ   

  
โดยคาดวาพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ จะเปนการพลิกโฉม การบริหารราชการแผนดินที่สําคัญ ที่

จะเกิดประโยชนทั้งภาคประชาชน และภาครัฐอยางแทจริง 
ดวยเหตุน้ี คงตองมีแนวทางในการปฏิบัติใหเปนจริงและวิธีการตรวจสอบตนเองวามีการดําเนิน

การตามเปาหมายของพระราชกฤษฎีกาหรือยัง ตัวชี้วัดที่สถาบันพระปกเกลารวมกับสศช.จัดทําขึ้นมาจึง
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อาจใชไดในการตรวจสอบประเมินตนเองวามีระดับการบริหารจัดการที่ดีอยางไรและมีการนําไปใชใน

หนวยงานและในการเรียนการสอนในหลายสถาบันแลว แตเปนไปเพียง 6 หลักการ ที่ทําไวเดิม คือ 

หลักนิติธรรม คุณธรรม ความโปรงใส มีสวนรวม สํานึกรับผิดชอบ และคุมคา ดังน้ันเมื่อสถานการณ

เปลี่ยนแปลงไป มีการใหความสําคัญกับการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีที่มุงเนนในเรื่องการบริหารรัฐกิจ

แนวใหมมากขึ้น จึงไดมีการทบทวนตัวชี้วัดและจัดทําตัวชี้วัดเพิ่มเติมเพ่ือเผยแพรและใหความรูแก 
หนวยงานที่เกี่ยวของหนวยงานที่สนใจและประชาชนทั่วไป 

การศึกษาครั้งน้ีจึงเปนการทบทวนตัวชี้วัดที่มีอยูเดิม ซึ่งทีมวิจัยไดจัดทําไว ในโครงการวิจัยการ

ศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี ที่ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานคณะ

กรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สถาบันพระปกเกลา, 2545)วามีความสอดคลองกับ 
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพียงไร ทั้งน้ี

เพราะพระราชกฤษฎีกานี้มุงเนนการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเปาหมาย 7 ประการดังกลาวแลว 
เม่ือศึกษาแลวพบวาหลักการบริหารจัดการที่ดี 6 หลักการเดิม สามารถนํามาใชไดและบางหลัก

การมีเน้ือหากวางขวางกวาพระราชกฤษฎีกา แตเพียง 6 หลักการนี้ก็ยังไมครอบคลุมทุกประเด็นในพระ

ราชกฤษฎีกา คณะวิจัยไดศึกษาและจัดทําตัวชี้วัดเพิ่มเติมโดยมิไดมุงเฉพาะประเด็นแกนแทของพระราช

กฤษฎีกาหรือเปาหมายหลักเทานั้น แตไดพิจารณาทั้งปจจัยนําเขาที่จะกอใหเกิดกระบวนการบริหารกิจ

การบานเมืองที่ดีเกิดการปฏิรูประบบการทํางานและพิจารณากระบวนการทํางานที่เอื้อใหเกิดการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือเปนกระบวนการของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวย อันกอใหเกิด

ผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบที่เปนที่พึงประสงค การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีจึงเปนทั้งกระบวน

การและเปาหมายสําคัญ โดยเมื่อมีการดําเนินการตามนี้แลวเชื่อวาประชาชนจะมีความพึงพอใจไดรับ

ความเปนธรรม การดําเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ดังน้ันเมื่อพิจารณาทั้งหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาล ประกอบกับพระราชกฤษฎกีา 

แลวจึงเห็นวาหลักการที่สําคัญที่ควรเพิ่มเขามา เพ่ือใหครอบคลุมเรื่องการบริหารจัดการที่ดีในภาพกวาง

ที่เปนทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธและผลกระทบ คือหลักการบริหารรัฐกิจแนวใหม 

(new public management) ซึ่งนอกเหนือจากหลักการเดิมที่มีการจัดทําตัวชี้วัดเรียบรอยแลว ยังมีหลัก
การใหมๆ ที่ควรเพิ่มเติมก็คือ  

1. หลักการจัดการทรัพยากรมนุษย ซึ่งเปนเรื่องที่มีผูใหความสําคัญมากที่เปนการประกัน 
คุณภาพการทํางานเปนการดําเนินการอยางมีกลยุทธ ในการเชื่อมโยงการจัดการงานบุคคลใหบรรลุ 
เปาหมายขององคกร 

2. หลักการบริหารแนวใหม เปนการรวมกลุมแนวคิดและการปฏิบัติ ที่เปนหลักการที่ดําเนิน

การในแบบเอกชนและธุรกิจในภาคราชการ เปนการใหความสําคัญและคุณคากับประชาชนผูรับบริการ 
3. หลักการเปนองคกรแหงการเรียนรู เน่ืองจากหนวยงานราชการตองปรับตัวใหเปนพลวัต 

มีนวัตกรรมทางความคิด มีการจัดการความรู มองการเปลี่ยนแปลงเปนโอกาสที่จะพัฒนา มีการสราง

วัฒนธรรมแหงการเรียนรู มีการจัดการความรูและปรับความรูใหเกิดประโยชนตอองคกร เปนเรื่องที่ขา

ราชการตองเพิ่มพูนความสามารถ ของตนเอง โดยการสรางผลงานที่พวกเขาออกแบบไว แตละคนจะ

เรียนรูอยางตอเนือง 
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4. หลักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนวิธีการที่สรางสรรคเอื้อตอการเรียนรูอยาง

ตอเนื่อง โดยการเขาถึงขอมูลขาวสาร การเรียนรู และการสนับสนุน ซึ่งรวมถึงระบบการมีคอมพิวเตอร 

และการสื่อสาร ทําใหมนุษยทํางานที่สรางสรรคได เปนการศึกษาการพัฒนาและใชเทคโนโลยีเพ่ือ 
จัดการกับขอมูล และชวยในการติดตอส่ือสาร หลังจากนั้นไดมีการจัดทําตัวชี้วัดตามหลักการสําคัญ ทั้ง 

10 หลักการ โดยแตละหลักการจะมีองคประกอบยอย อีกสวนหนึ่งแลวในองคประกอบยอยก็จะมี 

ประเด็นสําคัญในองคประกอบยอยและขอคําถาม ที่จะนําไปอธิบายตัวชี้วัดได รายละเอียดตัวชี้วัดทั้ง 10 

หลักการ สรุปไดดังน้ี  
 
ตัวชี้วัดหลักการตาง ๆ  

 
 1 หลักนิติธรรม  ประกอบดวยองคประกอบ  7 องคประกอบ  ดังน้ี  
          1) การคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
        2) ความชอบดวยกฎหมายทางเนื้อหา 
         3) ความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ 
        4) หลักไมมีความผิด ไมมีโทษ โดยไมมีกฎหมาย 
        5) การแบงแยกอํานาจ 
        6) ความอิสระของผูพิพากษา 
        7) หลักความผูกพันดวยกฎหมาย 

 2 หลักคุณธรรม ประกอบดวยองคประกอบ  4 องคประกอบ  ดังน้ี 
        1) ปลอดจากการทุจริต 
        2) ปลอดจากการทําผิดวินัย 
        3) ปลอดจากการทําผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยม จรรยาวิชาชีพ 
        4) ความเปนกลางของผูบริหาร 

 3 หลักความโปรงใส  ประกอบดวยองคประกอบ  4 องคประกอบ  ดังน้ี 
        1) ดานโครงสราง 
        2) ดานการใหโทษ 
        3) ดานการใหคุณ 
        4) ดานการเปดเผยมีสวนรวม 

 4 หลักการมีสวนรวม  ประกอบดวยองคประกอบ 4 องคประกอบ ดังน้ี 
        1) การใหขอมูล 
        2) การรับฟงความคิดเห็น 
        3) การรวมตัดสินใจ 
           4) การพัฒนาศักยภาพในการมีสวนรวม 
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5 หลักการสํานึกแหงความรับผิดชอบ  ประกอบดวยองคประกอบ 6 องคประกอบ  ดังน้ี 

        1) การบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ 
        2) การมีเปาหมายที่ชัดเจน 
        3) การมีการสรางความเปนเจาของรวมกัน 
        4) การมีระบบติดตามประเมินผล 
        5) การจัดการกับผูไมมีผลงาน 
        6) การมีแผนสํารอง 
 6 หลักความคุมคา ประกอบดวยองคประกอบ 3 องคประกอบ  ดังน้ี 
        1) การใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด 
        2) การประหยัด 
        3) มีศักยภาพในการแขงขัน 

 7 หลักการเปนองคกรแหงการเรียนรู  ประกอบดวยองคประกอบ 7 องคประกอบ  ดังน้ี 
        1) การปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอม  
         2) การพัฒนาการเรียนรู  

       3) การใชผลของการเรียนรู  
       4) การเสริมสรางความสามารถ  
       5) การจัดการความรู  

                      6) การมีเครื่องมือและเทคโนโลยี   
                 7) มีการสรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรู  

8 หลักการบริหารจัดการ ประกอบดวยองคประกอบ 8 องคประกอบ  ดังน้ี 
       1) มีการวางแผนภูมิการทํางานและทบทวนภารกิจ 
       2) สํารวจความสนใจ/ศึกษาความตองการของประชาชน 
       3) มีกลยุทธในการบริหาร 
       4) การบริหารแบบมีสวนรวม 
       5) ศึกษาวิจัยสถาบัน 
       6) การคาดคะเนความเสี่ยง 

      7) การกระจายอํานาจบริหาร 
      8) การบริการประชาชนไมใชกํากับ 

 9 หลักการจัดการทรัพยากรมนุษย ประกอบดวยองคประกอบ 10 องคประกอบ  ดังน้ี 
       1) การจัดการอยางบูรณาการ 
       2) การติดตอส่ือสารในองคกร 
       3) บริหารปฏิบัติงานอยางคุมคา 
       4) สรางสรรคและสรางเสริม 
       5) มีการเชื่อมโยงในการทํางาน 
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       6) มีการพัฒนาสามารถ 
       7) มีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
       8) มีระบบคัดเลือกและเลิกจางที่เปนธรรม 
       9) สรางความไววางใจในองคกร 
         10) มีความผูกพันองคกร 
 

 10 หลักการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   ประกอบดวยองคประกอบ 4 องค

ประกอบ  ดังน้ี 
        1) มีการจัดการชุดขอมูล 
        2) มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใชจริง 
        3) มีการพัฒนาระบบเครือขายสารสนเทศ 
        4) มีการสรางความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางภายในและระหวางองคกรอื่นๆ 
 

เม่ือไดองคประกอบยอย คณะวิจัยไดจัดทําเครื่องมือที่จะนําไปทดสอบเพื่อใหไดมาตรวัดระดับ

การบริหารจัดการที่ดี  เม่ือไดเครื่องมือแลวจึงทําการทดสอบเครื่องมือ ณ สถาบันพระปกเกลาเพื่อตรวจ

สอบความถูกตองของคําถามและเครื่องมือ 
เม่ือทดสอบและปรับปรุงแกไขเครื่องมือแลวจึงใหความรูกับหนวยงานตัวอยางที่เลือกมาจาก 

หนวยงานตางๆ ที่มีคุณสมบัติตรงกับความตองการของผูศึกษา โดยมีหนวยงานเดิมที่เคยทําการทดสอบ

ในระยะแรกคือ สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองลําปาง เปนตัวแทนของกลุมความมั่นคง ซึ่งควบคูไปกับ

สถานีตํารวจอําเภอหาดใหญ  
นอกจากนี้ยังมีหนวยงานใหมๆ คือ หนวยงานที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจ ที่เปนหนวยงานขนาด

ใหญ คือกรมศุลกากรและสวนหนวยงานที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจอีกหนวยงานหนึ่งแตมีขนาดเล็กคือ 

สํานักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี สวนหนวยงานที่เกี่ยวของกับดานบริการที่นําตัวชี้วัดไปทดสอบคือ 

สํานักงานที่ดินจังหวัดขอนแกนและสํานักงานพัฒนาขาราชการพลเรือน จังหวัดนนทบุรี 
 
การศึกษาครั้งน้ีมีระยะเวลาการศึกษาระหวางเดือนกุมภาพันธ 2547 ถึง เดือนมิถุนายน 2548 

รวมเวลา 16 เดือน มีการรวบรวมขอมูลโดยใชการสุมตัวอยางตามหลักสถิติ โดยกลุมตัวอยางมี 3 กลุม 

คือประชาชนผูรับบริการ เจาหนาที่ของหนวยงาน และผูบริหารหนวยงาน โดยมีการสุมตัวอยาง 
ประชาชนและเจาหนาที่โดยใชสูตรของการไดจํานวนตัวอยางของ Taro Yamane หลังจากนั้นทําการ 
รวบรวมขอมูลโดยการสุมตัวอยางอยางงายในทุกหนวยงาน ยกเวนกรมศุลกากรซึ่งเปนหนวยงานใหญ 

ใชเฉพาะตัวอยางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และสุมตัวอยางดวยวิธีผสมผสาน (Multistage sampling) โดย
สุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ และแบบงาย (Stratified random sampling)  
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สรุปผลการศึกษา 
จากการทบทวนตัวชี้วัดและจัดทําตัวชี้วัดเพิ่มเติมพรอมทั้งนําไปทดสอบกับ 6 หนวยงานปรากฏ

ผลดังน้ี 
ตัวชี้วัดทั้ง 10 หลักเรียกวา “ทศธรรม” (10 Principles of good governance) จัดเปนความ

พยายามที่จะวัดส่ิงที่วัดยากหรือวัดไมได ทําใหอยางนอยมีหลักเกณฑในการศึกษาและวัดการปฏิบัติงาน

จัดเปน Good Governance Balance Score Card) ที่ประกอบไปดวยหลัก “ทศธรรม” หรือหลักการสําคัญ 

10 ประการ ซึ่งผลจากการวัดครั้งแรกจะทําใหไดขอมูลพื้นฐาน (Base Line Data) ที่สามารถจัดเก็บไว
เพ่ือไปวัดวิเคราะหเปรียบเทียบ (Benchmarking) กับหนวยงานลักษณะเดียวกัน หรือมีไวเพ่ือไปทําการ

ปรับปรุงการทํางานเมื่อถึงเวลาหนึ่งทําการวัดใหมแลวนํามาวัดตัวเองอีกครั้ง 
จากการศึกษาพบวาหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 10 หลักการ “ทศธรรม” สามารถนํา

ไปใชไดกับหนวยงานของรัฐอยางเหมาะในระดับหนึ่ง สามารถเปนตัวชี้วัดกลางที่ผูใชสามารถนําไปใช

ประยุกตใชไดตอไป โดยหลักการ 10 หลักมีองคประกอบทั้งหมด 57 องคประกอบ มีหลักยอย 170 

หลักการยอย มีคําถาม 457 ขอ (ทั้งสอบถามประชาชนและเจาหนาที่) 
ในการวิเคราะหคะแนนผูวิจัยไดจัดลําดับคะแนนออกเปน 5 กลุม และแบงการแปลผลดังน้ี 
 0.00 – 0.20 นอยที่สุด  0.21 – 0.40 นอย 
 0.41 – 0.60 ปานกลาง  0.61 – 0.80 มาก 
 0.81 – 1.00 มากที่สุด 
ผลการวิเคราะหขอมูลโดยภาพรวมทั้ง 6 หนวยงานพบวา หนวยงานทั้ง 6 หนวยงานมีระดับ 

นิติธรรมและการเปนองคกรแหงการเรียนรูสูงมากที่สุด (ระดับมากหรือ0.71) มีคะแนนในหลัก

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และคุณธรรมในระดับมากเชนกัน 

(0.67, 0.65 และ 0.65 ตามลําดับ) สวนหลักการที่มีคะแนนในระดับปานกลางคือ คุมคา (0.59)  

การมีสวนรวม (0.55) และความโปรงใส 0.46) ซึ่งหลักความโปรงใสไดจัดเปนหลักการที่มีคะแนน

เฉลี่ยนอยที่สุดในทั้ง 10 หลักการ  
เม่ือศึกษาในรายละเอียดพบวาหลักการที่มีคะแนนรายหลักการยอยต่ําที่สุดคือหลักความ 

โปรงใส ในสวนขององคประกอบดานการใหคุณ (0.40) การเปดเผยขอมูล (0.41) การใหโทษ (0.48) 

สวนหลักการสํานึกรับผิดชอบมีคะแนนนอย ในองคประกอบของการมีแผนสํารอง ซึ่งมีคะแนนในระดับ

นอย (0.36) และหลักการบริหารในองคประกอบของการกระจายอํานาจมีคะแนนเฉลี่ยในระดับ 
ปานกลาง (0.48) และหลักการมีสวนรวมในสวนของการใหขอมูลขาวสาร (0.44) และใหประชาชนมี

สวนรวมในการตัดสินใจ (0.48) แสดงใหเห็นโดยภาพรวมวา หนวยงานทั้ง 6 มีการใชหลักนิติธรรม 

หลักคุณธรรม มีสํานึกรับผิดชอบ มีการบริหารแนวใหม มีความพยายามในการพัฒนาองคกรใหเปนองค

กรแหงการเรียนรู มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใน

ระดับที่นาพอใจ แตประเด็นที่ควรพิจารณาปรับปรุงคือ การกระจายโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม

ในการรับรูขอมูลขาวสาร การใหมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบตอประชาชน ในสวนของ

ความโปรงใส ประเด็นการใหคุณตอผูทําความดี และลงโทษผูกระทําผิดยังคงเปนปญหาหลักเชนเดยีวกบั

การเปดเผยขอมูลสาธารณะใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 
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มาตรา 58 ที่ระบุใหบุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูลขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยงาน

ราชการ เวนแตการเปดเผยขอมูลจะกระทบตอความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน ตลอด

จนการที่ หนวยงานราชการมักไมคอยมีแผนสํารอง หรือมีแตไมคอยทราบกันอยางแพรหลาย ทําใหเม่ือ

เกิดเหตุฉุกเฉิน ก็ไมสามารถนําออกมาใชไดทัน อีกทั้งผูที่ไมมีผลงานหรือทํางานไมมีประสิทธิภาพก็ไม

ไดรับการจัดการแกไข ใหมีการปรับปรุงตัวเอง 

อนึ่งในการสรางองคกรแหงการเรียนรูยังพบอีกวา ในภาพรวมหนวยงานทั้ง 6 มีการใช

เทคโนโลยีไมมากเทาที่ควร ทั้งน้ีดวยปจจัยประกอบหลายประการ อาทิ งบประมาณมีจํากัด บุคลากรที่

ยังไมมีความรูความสามารถ ในสวนของการบริหารพบวา ถึงแมรัฐบาลจะมีความพยายามใหกระจาย

อํานาจในการทํางาน ใหมีการบริหารงานแบบมีสวนรวมมากขึ้น แตอาจเปนเพราะเรื่องใหม ทําใหยังไม

สามารถดําเนินการไดเต็มที่ 
นอกจากการวัดผลเปนภาพรวมแลว การศึกษาครั้งน้ียังทําการทดสอบตัวชี้วัด และแสดงผลเปน

รายหนวยงาน ซึ่งผลการทดสอบ สะทอนความเปนจริงระดับหนึ่งทั้งน้ีเพราะจากการนําเสนอผลการ

ศึกษาตอหนวยงานพบวา ผูแทนหนวยงานที่เขาประชุมใหความเห็นสนับสนุนผลการศึกษา ประกอบ 
เหตุผล อยางไรก็ดีเน่ืองจากตัวชี้วัดเปนตัวชี้วัดกลาง ทําใหเม่ือทดสอบกับบางหนวยงานคะแนนเฉลี่ยใน

บางหลักการจะมีนอย เพราะดวยบริบทของหนวยงานมิไดมีการดําเนินงานในสวนนี้มากนักหรือไมมีเลย 

ผลจึงพบวา สํานักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมีบริบทหนวยงานตางจากหนวยงานอื่นมาก จึงมี

คะแนนบางหลักการนอย ดังน้ันเมื่อจะนําตัวชี้วัดไปใช จึงตองปรับใหเหมาะสม เชนเดียวกับหนวยงาน

อื่นๆ นอกจากนั้นในแตละหนวยงานอาจจะใหคาน้ําหนักของแตละองคประกอบหลักแตกตางกันไป แลว

แตลักษณะงานและบทบาทหนาที่ซึ่งหนวยงานที่จะนําตัวชี้วัดเอาไปใชตอจะตองนําไปปรับใหเหมาะสม

ตอไป 
อนึ่ง จากการที่ผูวิจัยไดเลือกหนวยงานซ้ํากับการศึกษาระยะที่ 1 (สถาบันพระปกเกลา, 2545) 

คือ สถานีตํารวจอําเภอเมืองลําปาง พบวามีผลแตกตางกันเล็กนอยดังน้ี 
 

ตาราง 7–1 ผลการศกึษาดัชนวีัดผลการบริหารกิจการที่ดีในระยะที่ 1  
หลักการ สถานีตํารวจภูธร อําเภอเมืองลําปาง 

หลักนิติธรรม 0.90 
หลักคุณธรรม 1.00 
หลักความโปรงใส 0.53 
หลักการมีสวนรวม 0.65 
หลักความรับผิดชอบ 0.63 
หลักความคุมคา 0.64 
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ตาราง 7– 2 ผลการศกึษาดัชนวีัดผลการบริหารกิจการที่ดีในระยะที่ 2 
หลักการ สถานีตํารวจภูธร อําเภอเมืองลําปาง 

หลักนิติธรรม 0.78 
หลักคุณธรรม 0.54 
หลักความโปรงใส 0.55 
หลักการมีสวนรวม 0.58 
หลักความรับผิดชอบ 0.60 
หลักความคุมคา 0.56 
หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 0.56 
หลักองคกรแหงการเรียนรู 0.58 
หลักการบริหารจัดการ 0.58 
หลักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.68 

 
กลาวคือ ในระยะที่ 1 มี 6 หลักการ สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองลําปางมีคะแนนในระดับมาก

ที่สุดคือหลักคุณธรรมและหลักนิติธรรม โดยไดคะแนน 1.00 และ 0.90 ตามลําดับ  
ในขณะที่การศึกษาครั้งที่ 2 น้ี พบวาเมื่อมีการวัดตามหลักการทั้ง 10 หลักการ โดยเปน 6 หลัก

การเดิมและ 4 หลักการใหม พบวามีความแตกตางกันในหลักการทั้ง 6 หลักการ โดยหลักการนิติธรรม 

หลักมีสวนรวม หลักสํานึกรับผิดชอบและหลักความคุมคา มีคาที่วัดไดลดลงจากเดิมเล็กนอย สวนหลัก

ความโปรงใสมีคาเพิ่มขึ้นเล็กนอย โดยคาที่แตกตางกันนี้สวนหนึ่งเกิดจากการปรับปรุงเพ่ิมเติมตัวชี้วัดให

เหมาะกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546  
สวนหลักการคุณธรรมจะพบวา มีความแตกตางของคาที่วัดไดมากคือจาก 1.00 เปน 0.54 เหตุ

ผลสําคัญที่ทําใหคาที่วัดไดเปลี่ยนแปลงไปคือ 1.การเพิ่มหลักการยอยเขามาใหมอีกหน่ึงหลักการยอยที่

มีอยูสามประการเปนส่ีประการ คือเรื่องความเปนกลางของผูบริหาร และ 2.คือวิธีการวัดที่ตางออกไป 

กลาวคือตัวชี้วัดในครั้งที่หน่ึงจะวัดจากขอมูลในสวนกลางเทานั้นมิไดวัดจากเจาหนาที่ แตตัวชี้วัดในระยะ

ที่ 2 น้ี ไดเพ่ิมการเก็บขอมูลทั้งจากขอมูลสวนกลางและจากเจาหนาที่เองดวย ซึ่งมีผลทําใหคาที่ไดมี

ความเปลี่ยนแปลงมาก 
นอกเหนือจากการวัดโดยยึดหลัก “ทศธรรม” แลว คณะวิจัยยังแปลงตัวชี้วัดของหลักทศธรรมนี้ 

ใหเขากับเปาหมายของพระราชกฤษฎีกาฯ และพบวามีระดับของการบรรลุตามเปาหมาย 7 ประการ ใน

ระดับมากทั้งส้ิน (คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 0.62 ถึง 0.69) โดยใกลเคียงกันในทุกหลักการ หลักการที่ได

คะแนนสูงสุด (0.69) คือการปฏิบัติงานไดผลคุมคาและเกิดประโยชนสุขของประชาชน (0.68) ขณะที่

หลักการที่มีคะแนนต่ําสุดคือ ประชาชนไดรับความสะดวก (0.62) 
อนึ่งการทดสอบตามเปาหมายของพระราชกฤษฎีกานี้ เปาหมายหนึ่ง ๆ จะประกอบไปดวย 

หลักการตาม “ทศธรรม” หลายหลักการ แตอาจไมครบองคประกอบยอยในหลักการนั้น ๆ ขึ้นกับราย

ละเอียดของเปาหมายขอนั้นตามพระราชกฤษฎีกา อยางไรก็ดี การวัดออกมาเชิงเปาหมายของพระราช

กฤษฎีกา ชวยเสริมใหหนวยงานเห็นวา หนวยงานของตนไดมีการดําเนินการไปแลวมากนอยเพียงใด ยัง

มีจุดออนในเรื่องใด โดยตัวชี้วัดทั้งหมดนี้ จัดทําเพื่อเปาหมายของการประเมินตนเองทั้งส้ิน และเพื่อให

เปนการตรวจสอบความถูกตองของผลที่ไดจากการศึกษาและวิเคราะห ควรทําการศึกษาเพ่ิมเติม โดย
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เก็บขอมูลเชิงคุณภาพ ควบคูไปดวย ตลอดจน ใหผูที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวม ในการชวยกันวิเคราะห 

วิจารณผล เพ่ือการปรับปรุงใหดีขึ้นตอไป นอกจากนี้ตัวชี้วัดนี้เปนตัวชี้วัด ที่พยายามสรางเพื่อเทียบเคียง

สถานการณจริง เปนการมองภาพกวางทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ เปนการพิจารณาในภาพรวมไม

เจาะจง ผลที่ไดเปนคาประมาณเทานั้น ผลการทดสอบครั้งน้ีจึงไมควรนําไปตัวเลขคาตาง ๆ ไปอางอิง  
 

7.2 ขอเสนอแนะ 
เน่ืองจากการจัดทําดัชนีวัดการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี น้ีเปนไปเพื่อทบทวนตัวชี้วัดที่มีอยู

เดิมใหความรูผูสนใจและเผยแพรไปยังหนวยงานตางๆ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของการจัดทําตัวชี้วัด คณะ

วิจัยจึงมีขอเสนอแนะในการนําตัวชี้วัดไปใชเพ่ือปรับปรุงพัฒนาตัวชี้วัดและการนําไปใชเชิงนโยบายและ

การบริหารจัดการดังน้ี 
 

1. การนําตัวชี้วัดไปใชงาน 
ผลจากการทดสอบตัวชี้วัด มีขอควรคํานึง และเสนอแนะดังน้ี 
1.1 แนวคิดในการศึกษา   
เน่ืองจากการวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยมีมุมมองในหลายๆ ดาน หลายๆ ประเด็น เพ่ือพัฒนาตัวชี้วัด

การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีไปสูการปฏิบัติในระดับองคกรอยางมีประสิทธิภาพ แตมีบางประเด็นที่ผู

วิจัยมีมุมมองจากภายในองคกรเปนหลักดวยแลว เห็นถึงประโยชนของการพัฒนาตัวชี้วัดที่จะใชภายใน

องคกรเอง อาทิหลักสํานึกรับผิดชอบ ดังน้ันหากจะใหครอบคลุมจึงควรมองอีกมุมหน่ึง คือ การพิจารณา

จากภายนอกองคกรดวย เปนการมองรอบดาน อาทิ กรอบกฎหมาย กรอบของการตรวจสอบเขาดวยกัน 
 
1.2.เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
คือ แบบสอบถาม ซึ่งมี 3 ประเภท ไดแก แบบสอบถามที่ใชสัมภาษณเจาหนาที่ ประชาชนผูใช

บริการและเจาหนาที่จากสวนกลาง ซึ่งพบจุดออนของแบบสอบถาม ดังน้ี 
แบบสอบถามที่ใชสัมภาษณเจาหนาที่มีขอคําถามที่มาก ทําใหผูตอบแบบสอบถาม อาจเกิด

ความเบื่อหนายในการตอบแบบสอบถามจึงทําใหบางครั้งตอบแบบสอบถามอยางไมตั้งใจ 
ภาษาที่ใชในแบบสอบถามสามารถตีความไดหลายทาง อาจทําใหผูตอบแบบสอบถามมีความ

เขาใจในคําถามไมตรงกัน  
คําถามอาจไมสอดคลองกับบริบทขององคกรบางองคกร ซึ่งแตละองคกรมีลักษณะงานและ 

วัฒนธรรมขององคกรที่ตางกัน 
เน่ืองจากการศึกษาครั้งน้ี จัดทําตัวชี้วัดในภาพรวม และทดสอบกับกลุมตัวอยางบางกลุมคําถาม

หลายคําถามซึ่งอาจไมเหมาะสมกับบางหนวยงาน เชน ลักษณะงานของผูตอบแบบสอบถาม หนวยงานที่

มีลักษณะตางๆ กันทําใหไมตรงกับคําถามในแบบสอบถาม ทําใหผูตอบแบบสอบถามไมเขาใจใน 
คําถามนั้นๆ 

นอกจากนี้ ในการเก็บขอมูลยังมีขอบกพรอง คือบุคลากรที่ไปสัมภาษณกลุมตัวอยางอาจจะ ยัง

ไมเขาใจเนื้อหาสาระในแบบสอบถามที่ชัดเจน ดังน้ันกอนการเก็บขอมูลจะตองมีการฝกอบรมบุคลากร

ใหเกิดความเขาใจเนื้อหาสาระในแบบสอบถามหรือมีคูมือของการถามและชแบบสอบถาม เพ่ือใหกลุม
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ตัวอยางมีความเขาใจในแบบสอบถามในทิศทางเดียวกัน และควรคัดเลือกคําถามใหเหมาะสมกับบริการ

ของหนวยงาน 
 
1.3.ชวงเวลาที่ทําการศึกษา(การเก็บขอมูล) 
ชวงเวลาที่ตางกัน จะสงผลตอผลการศึกษาที่ตางกัน เชน การพิจารณาความดีความชอบ 

ตัวอยางเชน การพิจารณาความดีความชอบของหนวยงานตํารวจจากการใหขอมูลของผูแทนของ 
หนวยงานตํารวจที่นําตัวชี้วัดไปทดสอบ พบวาปจจุบันแบงเปน 2 ระยะ คือ เดือนเมษายนและเดือน

ตุลาคม หากมีการสอบถามในชวงเดือนเมษายน ซึ่งการพิจารณาและโยกยายจะมีนอยกวาเดือนตุลาคม

และหนวยงานจะมีการสํารองงบประมาณไว ผูที่ยังไมไดรับการพิจารณา ชวงนี้จะมีความไมพอใจ และให

ขอมูลอีกอยางหน่ึง (จากการใหขอมูลของหนวยงานที่ศึกษา) ดวยเหตุน้ีผลการวิจัยจึงสะทอนเฉพาะชวง

เวลานั้นๆ เทานั้น ซึ่งอาจมีความคลาดเคลื่อนจากหลักการพิจารณาความดีความชอบของหนวยงาน  

หากจะทําการศึกษาควรศึกษาในชวงเวลาที่มีความเหมาะสมกับหลักการที่ตองการศึกษา หรือเลี่ยงหรือ

ลดสงผลกระทบจากปจจัยภายนอกอื่นๆ 
 
1.4.เกณฑการวัดผล 
ในการวัดผลหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ผลการวัดผลของแตละองคกรที่ไดมีความแตก

ตางกันหรือไมไดตามที่องคกรนั้นคาดหวังไว เน่ืองจากผลการศึกษาขึ้นอยูกับบริบทขององคกร หากจะ

นําตัวชี้วัดไปใชและทําการเปรียบเทียบกับองคกรอื่นควรเปรียบเทียบองคกรในระดับเดียวกัน คือมีขนาด 

บุคลากร และงบประมาณที่ใกลเคียงกัน เชนกรมศุลกากรควรเปรียบเทียบกับกรมสรรพากร เปนตน 

และนอกจากนี้ในการใชตัวชี้วัด ควรเปรียบเทียบผลงานองคกรของตนในระหวางปหรือเปรียบเทียบผล

จากปปจจุบันกับปกอนหนาเพื่อใหเห็นความกาวหนา นอกจากนั้นอาจมีการตั้งเปาหรือเกณฑเปนระยะ

เวลาวาจะใหถึงระดับพึงพอใจสูงสุดหรือเห็นดวยสูงสุดในเวลากี่ป 
 
1.5.วัตถุประสงคของงานวิจัย 
วัตถุประสงคในการศึกษาครั้งน้ี คือ เพ่ือพัฒนาตัวชี้วัดการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีไปสูการ

ปฏิบัติในทุกๆองคกรของภาครัฐ ดังน้ันผลการศึกษาในครั้งน้ีจึงเปนตัววัดกลาง หากจะนําตัวชี้วัดไปใช

กับองคกร ควรใชถอยคําใหเหมาะสมกับองคกรแตละองคกร และจะตองมีการคัดเลือกขอคําถามที่

เหมาะสมกับบริบทขององคกร และทั้งน้ีเน่ืองจากบริบทของแตละองคกรแตกตางกัน จึงควรใหความ

สําคัญกับหลักการแตละขอตางกัน โดยใหนํ้าหนักตางกันไป ตามความสําคัญของหลักการตางๆ ที่สอด

คลองกับบริบทขององคกร อาทิ หนวยงานที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจ ควรใหความสําคัญกับ หลักความคุม

คา มากกวาหลักการอื่นๆ ขณะที่หนวยงานดานความมั่นคง ควรใหความสําคัญกับหลักนิติธรรมและ 

จริยธรรมมากกวาหลักการอื่น ๆ ในที่น้ีคณะวิจัยไดทดลองทําการใหคาน้ําหนักกับกลุมหนวยงานที่ตาง

กันดังน้ี 
 
 
 



โครงการขยายผลเพื่อนําตัวชี้วัดการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีระดับองคกรไปสูการปฏิบัต ิ   7-12 

 กลุมงานที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจ ใหคาน้ําหนัก ดังน้ี 
  ความคุมคา    รอยละ 20 
  การพัฒนาทรพัยากรมนษุย  รอยละ 10 
  เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร รอยละ 10 
  การเปนองคกรแหงการเรียนรู  รอยละ 10 
 
หลักที่เหลือคือนิติธรรม การมีสวนรวม หลักคุณธรรม หลักสํานึกรับผิดชอบ ความโปรงใสและ

องคกรแหงการเรียนรู ใหคาน้ําหนักเทากันคือ รอยละ 8.33 
 
 กลุมงานที่เกี่ยวของกับความมั่นคง ใหความสําคัญกับหลักการตาง ๆ ดังน้ี  
  นิติธรรม    รอยละ 15 
  คุณธรรม    รอยละ 15 
  สํานึกรับผิดชอบ   รอยละ 10 
  ความโปรงใส    รอยละ 10 
  การมีสวนรวม    รอยละ 10 
 
หลักการที่เหลือคือหลักความคุมคา  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร องคกรแหงการเรียนรู  ใหอยางละ รอยละ 8 เทากัน  
 
1.6 การสุมตัวอยาง 
ในการนําตัวชี้วัดไปใชน้ันส่ิงสําคัญคือ การศึกษากอนวาใครคือ กลุมเปาหมายที่สําคัญที่จะไป

เก็บขอมูล และมีจํานวนเทาใด จะตองสุมตัวอยางหรือไมกรณีที่มีจํานวนมาก จะสุมโดยวิธีใด ซึ่งควรใช

การสุมตามความนาจะเปนตามหลักสถิติ (probability sampling) ซึ่งจะทําใหผลที่ไดจะเปนตัวแทนของ

ประชากร (population) ไดจริง วิธีการสุมจะมีหลายวิธี ตลอดจนการใชคาความคาดเคลื่อนในระดับที่

เหมาะสม 
 
1.7 การวิเคราะหขอมูลและการแปลผล 

 ในการวิเคราะหผลจากการใชตัวชี้วัดจําเปนตองมีผูทีความรูในเรื่องของการคํานวณ รูหลักสถิติพอ

สมควร เพราะการใชสูตรคํานวณ ใชการถวงน้ําหนัก ในการนําไปใชงานจึงจําเปนตองมีการฝกอบรมผูใช

งาน ตลอดจนการแปลผล 
 

1.8 การแบงประเภทคําถาม 
ตัวชี้วัดที่นําไปใชน้ีมีแนวคิดของการสรางตัวชี้วัดในลักษณะของหลักคิดแบงออกเปนสามหลัก

ตามวิธีคิดวา ในปจจุบัน “ตองทํา” “ควรทํา” หรือ “ควรมี” และ “บอกทิศทางวาอยากใหทํา” หรือ “ถามี
จะดีมาก” “ทําไดจะดี” 
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 หลักที่หน่ึง คือ หลักของมาตรฐานขั้นต่ําสุดหรือขั้นพื้นฐาน น่ันคือ ทุกหนวยงาน “จะตองมี
มาตรฐาน” น้ี หากไมมีหรือมีนอย หนวยงานจําเปนจะตองรีบปรับปรุงใหสูมาตรฐานขั้นพื้นฐานโดยเร็ว  

อาทิเชน มาตรฐานของการมีระบบคัดเลือกและจัดจางที่เปนธรรม เปนตน 
 หลักที่สอง คือ หลักของการที่หนวยงาน “ควรมี” คือหลักที่เปนเรื่องใหมแตอยูในกระบวนการที่
จําเปน โดยอาจจะตองใชเวลา  ใชงบประมาณ ในการดําเนินการ รวมถึงตองพัฒนาบุคลากรมารองรับ  

หลักเหลานี้ อาทิ กรณีการที่หนวยงานจะตองมีฐานขอมูลพื้นฐาน (Data) ตางๆอยางเปนระบบ ซึ่งเปน

หลักที่หน่ึง หลักที่สองนี้อาจหมายถึง การที่หนวยงานมีการวิเคราะหทําฐานขอมูล (Data) ออกมาใหเปน
ขาวสาร(Information) หรือขอมูลที่มีความหมาย เชน ฐานขอมูลอาจจะเปนจํานวนประชากรในแตละป

เปนขอมูล Data แตหากจะสามารถนํามาใชไดก็ตองวิเคราะหออกมาวาในแตละกลุมอายุมีการเพิ่มขึ้น
หรือลดลงหรือไม และอาจทําเลยไปจนถึงเกิดเปนองคความรู (Knowledge) วา ทําไมจึงลด ทําไมจึงเพ่ิม 

บอกอะไรไดมากขึ้นเปนประโยชนตอการวางแผน กลุมคําถามที่อยูในหลักน้ีอาจตองการเวลา หน่ึง ถึง

สามป เปนตน 
 หลักที่สาม เปนหลักที่กําหนดแบบสอบถามเพื่อชี้ใหเห็นทิศทางของการพัฒนาที่ในที่สุดแลวจะ

ตองเกิดขึ้น แตยังตองการการพัฒนาทั้งองคกร ระบบ และบุคลากรอีกระยะหนึ่ง คําถามในกลุมน้ีจะชวย

ใหหนวยงานเริ่มคิดที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะเดินไปสูทิศทางดังกลาว เชน คําถามที่เกี่ยวกับ 

“การมีเจาหนาที่ดูแลการจัดการความรูในหนวยงาน” หรือไม หรือ “มีการจางผูบริหารมืออาชีพจากภาย
นอกมาทํางานในหนวยงาน” ซึ่งแนวคิดดังกลาวสําหรับประเทศไทยยังใหมมากๆ แตรัฐเองก็กาํลงัพัฒนา

ขาราชการพันธุใหม ที่มีความเชี่ยวชาญเปนมืออาชีพเพื่อเขามา “ทําการเปลี่ยนแปลง” โดยมีการตั้ง
สถาบันพัฒนาผูนําดังกลาวแลวโดย กพร.  เปนตน หลักที่สามนี้อาจมองไปในอนาคตประมาณ สาม ถึง 

หาป 
 เพ่ือที่จะใหเห็นภาพชัดเจนจึงขอแยกกลุมคําถามแตละตัวชี้วัดเพื่อใหเขาสูหลักทั้งสามและโดย

เฉพาะหลักที่สาม  คณะที่ปรึกษาจะไดกําหนดกรอบความเปนไปไดที่นาจะมีการพัฒนาหนวยงานไปสู

ทิศทางดังกลาวตามเวลาที่คณะที่ปรึกษาเห็นสมควร  ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ หรือหนวยงานของรัฐ หรือผูกําหนดนโยบายอื่น อาจจะนําไปพิจารณาเพื่อประกอบการกําหนด

เง่ือนเวลาของเปาหมายในแตละหลักตามความเหมาะสมตอไป โดยในที่นี้ นักวิจัยไดจัดทําการแยก

ประเภทของคําถามตามหลักคิดทั้ง 3 ดังน้ี 
 
ตาราง 7 – 3 จํานวนคาํถามแยกตามประเภทคําถาม 
                                        แบบสอบถาม 
ประเภทคําถาม 

สวนกลาง เจาหนาที่ ประชาชน 

1.คําถามมาตรฐานขั้นต่ําสุดหรือขั้นพื้นฐาน  “ตองมี” 74 191 49 

2.คําถามหลักของการที่หนวยงาน “ควรมี” 15 36 4 

3.คําถามชี้ใหเห็นทิศทางของการพัฒนาที่ในที่สุด “ถามีไดจะดีมาก” 4 1 0 
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ตาราง 7-4 คําถามตามหลักนิติธรรมแยกตามประเภทคําถาม 
ลําดับ คําถาม ประเภท ผูตอบ 

1 มีการตรวจสอบหรือทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบตางๆ ใหทันสมัยและเหมาะสมอยูเสมอ ควรทํา สวนกลาง 

2 หนวยงานมีการแบงแยกอํานาจหนาที่ในแตละสวนกันอยางชัดเจน ตองทํา เจาหนาที ่

3 หนวยงานมีการกําหนดรายละเอียดเรื่องที่ตองเปดเผยขอมูลขาวสาร ตองทํา สวนกลาง 

4 การใชอํานาจในแตละฝายสามารถถูกตรวจสอบได ตองทํา เจาหนาที่ 

5 มีระบบการคุมครองสิทธิของประชาชนและเจาหนาที่ ในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของหนวยงาน ตองทํา เจาหนาที ่

6 หนวยงานมีกฎหมายหรือระเบียบที่ไปจํากัดสิทธิของประชาชนหรือเจาหนาที่ของหนวยงาน ตองทํา เจาหนาที ่

7 หนวยงานคํานึงถึงสิทธิความเทาเทียมกันของผูท่ีมาติดตอกับหนวยงาน ตองทํา เจาหนาที ่

8 มีการตอบขอซักถามของประชาชนโดยการทําเปนลายลักษณอักษร ตองทํา เจาหนาที่ 

9 หนวยงานมีการกําหนดชนิดของขอมูลขาวสารที่เปนขอยกเวนที่จะไมเปดเผย ตองทํา สวนกลาง 

10 
ประชาชนสามารถขอดูขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับภาระหนาที่หรือขั้นตอนการดําเนินงานของหนวย

งาน 
ตองทํา เจาหนาที่ 

11 หนวยงานมีการประชาสัมพันธใหประชาชนไดทราบถึงการใหบริการในดานตางๆ ตองทํา เจาหนาที ่

12 ทานทราบขอมูลการใหบริการตางๆ ของหนวยงานที่ทานใชบริการ ตองทํา ประชาชน 

13 ทานทราบถึงขั้นตอนการทํางานของเจาหนาที่ในการใหบริการทาน ตองทํา ประชาชน 

14 ทานทราบสิทธิตางๆของทานที่ควรจะไดรับบริการจากหนวยงาน ตองทํา ประชาชน 

15 
กอนการปฏิบัติงานของหนวยงานที่จะมีผลกระทบตอประชาชนจะมีการรับฟงความเห็นจาก

หลายๆฝาย 
ตองทํา เจาหนาที่ 

16 หนวยงานไดเปดโอกาสใหผูไดรับผลกระทบจากการใหบริการสามารถ โตแยงคัดคานได ตองทํา สวนกลาง 

17 กอนการใหบริการหรือออกคําสั่งแกผูไดรับผลกระทบจะมีการรับฟงความเห็นจากทุกฝาย ตองทํา สวนกลาง 

18 
ในกรณีท่ีจําเปน มีการแจงสิทธิในการมีทนายความหรือที่ปรึกษาของผูไดรับผลกระทบจากการให
บริการหรือออกคําสั่ง 

ตองทํา สวนกลาง 

19 
มีการกําหนดระยะเวลาการดําเนินการแลวเสร็จในการใหบริการหรือการพิจารณาออกคําสั่งตางๆ 
ทันตามกําหนดเวลา 

ตองทํา สวนกลาง 

20 
ในสวนที่เกี่ยวกับการประสานงานระหวางสวนราชการดวยกันนั้น มีการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ
ไวดวย 

ตองทํา สวนกลาง 

21 
มีการกําหนดใหผูบังคับบัญชาตองตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาใหแลวเสร็จตาม

กําหนด 
ตองทํา สวนกลาง 

22 
มีการกําหนดบทลงโทษเจาหนาที่ท่ีปฏิบัติงาน ในกรณีท่ีไมสามารถพิจารณาเรื่องใหแลวเสร็จใน
เวลาที่กําหนด 

ตองทํา สวนกลาง 

23 การใหบริการหรือการพิจารณาออกคําสั่งตางๆเสร็จทันตามกําหนดเวลา ตองทํา สวนกลาง 

24 การพิจารณาออกคําสั่งตางๆไดมีการกลาวอางขอกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของ ตองทํา สวนกลาง 

25 ในกรณีท่ีมีการออกคําสั่งตางๆไดมีการกลาวอางการใหเหตุผลหรือขอสนับสนุน ตองทํา สวนกลาง 

26 การใหบริการหรือการพิจารณาออกคําสั่งตางๆ ยึดหลักความเสมอภาค ตองทํา สวนกลาง 
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ลําดับ คําถาม ประเภท ผูตอบ 

27 
การใหบริการหรือการพิจารณาออกคําสั่งตางๆ ยึดหลักเกณฑท่ีหนวยงานไดวางไวแลวเปนแนว
ทาง 

ตองทํา สวนกลาง 

28 การใหบริการหรือการพิจารณาออกคําสั่งตางๆ คํานึงถึงความเปนธรรมในแตละกรณี ตองทํา สวนกลาง 

29 เจาหนาที่มีการสอบถามขอมูลจากทานกอนการดําเนินการใด ๆ ตองทํา ประชาชน 

30 ทานเห็นวาการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนามีความเปนธรรม ตองทํา ประชาชน 

31 ผูบังคับบัญชามีการสั่งงานผูใตบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษร หรือไม ตองทํา เจาหนาที ่

32 มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อลดขั้นตอนในการทํางาน ตองทํา เจาหนาที ่

33 ในรอบปท่ีผานมา มีการโตแยงหรือคัดคานการใหบริการหรือการพิจารณาออกคําสั่งตางๆ ตองทํา สวนกลาง 

34 ในรอบปท่ีผานมา เคยมีการยกเลิกเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลง การออกคําสั่งตางๆ ตองทํา สวนกลาง 

35 
ในรอบปท่ีผานมาเคยมีการโตแยง การใหบริการหรือการพิจารณาออกคําสั่งตางๆ  ตอหนวยงาน
ระดับสูง 

ตองทํา สวนกลาง 

36 ทานทราบสิทธิในการคัดคานหรือการอุทธรณ ตอการใหบริการที่ไมเปนธรรม ตองทํา ประชาชน 

37 ทานเคยคัดคาน อุทธรณ  ฟองรอง ในการใหบริการที่ไมเปนธรรมจากหนวยงาน ตองทํา ประชาชน 

38 ทานทราบกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของการใหบริการ ตองทํา ประชาชน 

39 มีการแกไขหรือปรับปรุงผลกระทบทางลบที่มีตอประชาชนอันเกิดจากการปฏิบัติงาน ตองทํา เจาหนาที ่

40 กฎ ระเบียบของหนวยงานออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย ตองทํา สวนกลาง 

41 กฎระเบียบของหนวยงาน ไมมีการจํากัดสิทธิของประชาชนและเจาหนาที่มากกวาที่จําเปน ตองทํา สวนกลาง 

42 
หนวยงานของทานมีการพิจารณาคํารอง ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับการแกไขปรับปรุง
ใหวิธีปฏิบัติราชการที่ดีขึ้นหรือไม 

ตองทํา สวนกลาง 

43 
มีการตรวจสอบกฎระเบียบ ขอบังคับหรือประกาศที่เปนอุปสรรคหรือกอใหเกิดความยุงยากในการ
ปฏิบัติงาน 

ตองทํา สวนกลาง 

44 
มีการรองเรียนหรือเสนอแนะของขาราชการหรือสวนราชการเกี่ยวกับกฎระเบียบ ขอบังคับหรือ
ประกาศ 

ตองทํา สวนกลาง 

45 คณะกรรมการหรือผูมีอํานาจชี้ขาดของหนวยงาน มีความอิสระในการทํางาน ตองทํา สวนกลาง 

46 
เจาหนาที่สามารถคัดคานการทําหนาที่ของกรรมการหรือผูมีอํานาจชี้ขาดในเรื่องตางๆของหนวย

งาน ท่ีไมเปนกลาง 
ตองทํา สวนกลาง 

47 หนวยงานของทานมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจสูผูใตบังคับบัญชาระดับรองลงมา ตองทํา เจาหนาที่ 

48 มีการวินิจฉัยของหนวยงานที่กอใหเกิดผลเสียตอบุคคลโดยไมมีกฎหมายใหอํานาจไว ตองทํา สวนกลาง 

49 มีการวินิจฉัยของหนวยงานที่กอใหเกิดผลเสียตอบุคคลโดยใหมีผลยอนหลัง ตองทํา สวนกลาง 

50 มีกฎหรือระเบียบที่อยูในอํานาจหนาที่ของหนวยงานที่ขัดกับกฎหมายที่มีฐานะสูงกวา ตองทํา สวนกลาง 

51 
หนวยงานของทานเคยถูกโตแยงวามีกฎระเบียบหรือการกระทําอันใดอันหนึ่งวาเปนการขัดกับ

กฎหมาย 
ตองทํา สวนกลาง 
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ตาราง 7-5 คําถามตามหลักคุณธรรมแยกตามประเภทคําถาม 
ลําดับ คําถาม ประเภท ผูตอบ 

1 มีการทําผิดกฎหมายอยางโจงแจงเชน ทุจริตตอหนาที่ หรือซ้ือขายตําแหนง ตองทํา เจาหนาที่ 

2 ในรอบปท่ีผานมามีการปฏิบัติงานที่นอยกวาหรือไมดีเทาที่กฎหมายกําหนดไว ตองทํา เจาหนาที่ 

3 
ในรอบปท่ีผานมามีการปฏิบัติท่ีมากกวาหรือเกินกวาที่กฎหมายใหอํานาจไว เชนวางตนอยูเหนือ
กฎหมาย หรือวางศาลเตี้ย 

ตองทํา เจาหนาที่ 

4 
ในรอบปท่ีผานมามีการปฏิบัติตามเจตนารมณของกฎหมาย แตใชวิธีการที่ผิดกฎหมาย เชนบังคับผู

ตองหาใหรับสารภาพ 
ตองทํา เจาหนาที่ 

5 
ในรอบปท่ีผานมามีการกระทําผิดวินัย กรณีเกี่ยวกับงานโดยตรง  เชนไมปฏิบัติหนาที่ดวยความ
สุจริตเที่ยงธรรมหรือละทิ้งหนาที่ราชการ 

ตองทํา เจาหนาที่ 

6 
ในรอบปท่ีผานมามีการกระทําผิดวินัย กรณีเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางบุคคล  เชนกระดาง
กระเดื่องตอผูบังคับบัญชา 

ตองทํา เจาหนาที่ 

7 ในรอบปท่ีผานมามีการทําผิดวินัยเกี่ยวกับพฤติกรรมสวนตัว เชนเลนการพนัน  เสพยาเสพติด ตองทํา เจาหนาที่ 

8 ในรอบปท่ีผานมามีขาราชการ/ลูกจางไดรับโทษทางวินัยจากการกระทําผิด ตองทํา เจาหนาที่ 

9 
ในรอบปท่ีผานมาหนวยงานถูกรองเรียนจากประชาชนที่มาติดตอราชการ  เชนบริการไมดี  ประชา
ชนไมพอใจการใหบริการของหนวยงาน 

ตองทํา เจาหนาที่ 

10 หนวยงานมีปญหาขาดความสามัคคี เชนมีความขัดแยงระหวางเจาหนาที่ ตองทํา เจาหนาที่ 

11 
ในรอบปท่ีผานมามีกรณีทําผิดมาตรฐานวิชาชพีนิยม/จรรยาบรรณวิชาชีพนิยม (แตไมเขาขาย

กระทําผิดวินัย)  เชนไมปฏิบัติตามธรรมเนียมของทางราชการ  ไมผิดคํามั่นสัญญา หรือไมปฏิบัติ
ตามหลักศีลธรรมของศาสนา 

ตองทํา เจาหนาที่ 

12 
ในรอบปท่ีผานมามีกรณีทําผิดมาตรฐานวิชาชพีนิยมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เกี่ยวกับขั้นตอนหรือ

วิธีการปฏิบัติงาน เชนเสนองานขามขั้นตอน หรือเพิกเฉยไมปฏิบัติตามวิธีการที่ปฏิบัติกันอยู เชน
ศีลหรือวัฒนธรรม 

ตองทํา เจาหนาที่ 

13 
ผูบริหารพิจารณาความดีความชอบของเจาหนาที่ในหนวยงานของทานโดยยึดหลักตามความ

สามารถ/ผลงาน 
ตองทํา เจาหนาที่ 

14 ผูบริหารปฏิบัติตอ เจาหนาที่ โดยยึดหลักความเสมอภาคเทาเทียมกัน ตองทํา เจาหนาที่ 

15 ผูบริหารวางตัวเปนกลางเสมอ ตองทํา เจาหนาที่ 

16 ทานรูสึกวาการทํางานเต็มศักยภาพจะสงผลใหหนาที่การงานมีความมั่งคง ตองทํา เจาหนาที่ 

17 โดยภาพรวมทานพอใจในการทํางานในหนวยงานนี้ ตองทํา เจาหนาที่ 

 
ตาราง 7-6 คําถามตามหลักความโปรงใสแยกตามประเภทคําถาม 

ลําดับ คําถาม ประเภท ผูตอบ 

1 เจาหนาที่ท่ีเขามาใหมมีความรูความสามารถสงูขึ้น ควรทํา เจาหนาที ่

2 มีการปรับปรุงหนวยงานตรวจสอบใหเหมาะสมกับสถานการณอยูเสมอ ควรทํา เจาหนาที ่

3 มีระบบบริหารการเงินและพัสดุท่ีรัดกุม ควรทํา เจาหนาที่ 
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ลําดับ คําถาม ประเภท ผูตอบ 

4 มีระบบรายไดหรือผลประโยชนเกื้อกูลรองรับมาตรฐานคาใชจายที่สูงขึ้น ควรทํา เจาหนาที ่

5 หัวหนางานลงโทษผูดอยประสิทธิภาพอยางจริงจัง ควรทํา เจาหนาที ่

6 
ประชาชนและสื่อมวลชนมีสวนรวมในการจัดซ้ือจัดหา การใหสัมปทาน การออกกฎระเบียบ และขอ

บังคับตางๆ 
ควรทํา เจาหนาที่ 

7 
หนวยงานมีการเปดโอกาสใหประชาชน สื่อมวลชน และหนวยงานพัฒนาเอกชน ไดมีโอกาสควบคุม
การทํางานของฝายบริหารโดยวิธีการตางๆ 

ควรทํา เจาหนาที ่

8 มีระบบการตรวจสอบภายในหนวยงานที่เขมแข็งและมีประสิทธิภาพสูง ตองทํา เจาหนาที ่

9 
ระบบงานของหนวยงานมีความโปรงใส สะทอนใหเห็นภาพรวมของระบบงานทั้งหมดไดอยางชัด
เจน 

ตองทํา เจาหนาที ่

10 หนวยงานมีการใหขอมูลโครงสรางของหนวยงานวาใครทําหนาที่อะไร ตองทํา ประชาชน 

11 มีเจาหนาที่ใหมๆ เขามาอยูในหนวยงานดวยการใชเสนสายนอยลง ตองทํา เจาหนาที ่

12 มีกลยุทธในการบริหารที่สามารถตรวจสอบการทํางานโดยบุคคลภายในและบุคคลภายนอกได ตองทํา เจาหนาที ่

13 มีผลตอบแทนใหแกเจาหนาที่ท่ีปฏิบัติงานเปนผลสําเร็จ ตองทํา เจาหนาที ่

14 มีผลตอบแทนใหแกเจาหนาที่ท่ีปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงและประสบความสําเร็จเปนพิเศษ ตองทํา เจาหนาที ่

15 หนวยงานของทานมีการใหคาตอบแทนพิเศษแกเจาหนาที่ท่ีซ่ือสัตย ตองทํา เจาหนาที ่

16 หนวยงานของทานมีวิธีการพิจารณาลงโทษผูทําผิดที่ยุติธรรม ตองทํา เจาหนาที ่

17 มีการลงโทษจริงจัง หนักเบาตามกฏระเบียบที่ระบุไว ตองทํา เจาหนาที ่

18 มีระบบการฟองรองที่มีประสิทธิภาพสูง ตองทํา เจาหนาที ่

19 หัวหนางานลงโทษผูทุจริตอยางจริงจัง ตองทํา เจาหนาที่ 

20 มีการปองปรามผูสอทุจริตใหปรับปรุงตน ตองทํา เจาหนาที่ 

21 มีกระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว ตองทํา เจาหนาที ่

22 มีการใชสมาคมวิชาชีพเขามารวมตรวจสอบหนวยงาน ตองทํา เจาหนาที ่

23 มีการแจงขอดีขอเสียของโครงการที่ทางหนวยงานของทานจัดทําขึ้นใหกับประชาชนไดรับทราบ ตองทํา เจาหนาที่ 

24 มีการกําหนดระยะเวลาในการเปดเผยขอมูลขาวสารใหแกสาธารณชนไดรับทราบ ตองทํา เจาหนาที่ 

 
ตาราง 7-7 คําถามตามหลักการมสีวนรวมแยกตามประเภทคําถาม 

ลําดับ คําถาม ประเภท ผูตอบ 

1 ทานเห็นวาขอมูลขาวสารที่เผยแพรมีความครบถวน สมบูรณ ควรทํา ประชาชน 

2 หนวยงานนี้มีการใชสื่อในการใหขอมูลแกประชาชน ควรทํา ประชาชน 

3 หนวยงานนี้มีการใหขอมูลทุกวันอยางตอเนื่อง ควรทํา ประชาชน 

4 หนวยงานรับฟงความคิดเห็นโดยไมตองรองขอ  จัดเปนปกติ ควรทํา เจาหนาที ่

5 ขอคิดเห็นที่รับฟงไดนําไปใชประกอบการตัดสินใจ ควรทํา เจาหนาที่ 

6 ประชาชนมีสวนรวมในการวางแผนตัดสินใจของหนวยงาน ควรทํา สวนกลาง 
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7 ประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจกับหนวยงาน ควรทํา เจาหนาที่ 

8 ทานมีสวนรวมในการวางแผนตัดสินใจดําเนินงานของหนวยงาน ควรทํา ประชาชน 

9 มีการคัดเลือกคณะกรรมการที่มีหนาที่ตัดสินใจดวยวิธีเสนอชื่อโดยผูมีสวนไดสวนเสีย ควรทํา เจาหนาที ่

10 ในหนวยงานมีฝายที่ดูแลดานการสํารวจความตองการของประชาชน ควรทํา สวนกลาง 

11 หนวยงานมีการเผยแพรสัญญาที่ไดอนุมัติจัดซ้ือจัดจางไปแลว ควรทํา สวนกลาง 

12 หนวยงานนี้ เผยแพรขอมูลขาวสาร ในเรื่องภารกิจที่หนวยงานใหบริการ ตองทํา ประชาชน 

13 ทานเห็นวาขอมูลขาวสารที่เผยแพรมีความถูกตอง ตองทํา ประชาชน 

14 ทานทราบวาจะติดตอรองเรียนกับหนวยงานนี้ไดดวยวิธีใด ตองทํา ประชาชน 

15 หนวยงานมีการใหขอมูลแกผูไดรับผลกระทบโดยตรง ตองทํา ประชาชน 

16 หนวยงานมีการใหขอมูลแกประชาชนทั่วไป ตองทํา ประชาชน 

17 หนวยงานนี้มีการใหขอมูลผานผูนําชุมชน ตองทํา ประชาชน 

18 หนวยงานนี้มีการใหขอมูลผานการปดประกาศ ตองทํา ประชาชน 

19 หนวยงานนี้มีการใหขอมูลผานวิทยุ ตองทํา ประชาชน 

20 หนวยงานนี้มีการใหขอมูลผานโทรทัศน ตองทํา ประชาชน 

21 หนวยงานนี้มีการใหขอมูลผานหนังสือพิมพ ตองทํา ประชาชน 

22 หนวยงานนี้มีการใหขอมูลผานสื่ออื่นๆเชน อินเตอรเนต ตองทํา ประชาชน 

23 หนวยงานนี้มีการใหขอมูลเปนระยะๆ สม่ําเสมอ ตองทํา ประชาชน 

24 ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของหนวยงานนี้ได ตองทํา ประชาชน 

25 การเขาถึงขอมูลขาวสารของหนวยงานทําไดโดยสะดวก ตองทํา ประชาชน 

26 การเขาถึงขอมูลขาวสารของหนวยงานตองเสียคาใชจาย ตองทํา ประชาชน 

27 ผูขอรับขอมูลจากหนวยงานตองเสียคาใชจายมาก ตองทํา สวนกลาง 

28 หนวยงานมีการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากบุคคลทั่วไปและหนวยงานภายนอก ตองทํา ประชาชน 

29 หนวยงานมีเครื่องมือในการใหประชาชนแสดงความคิดเห็นที่สะดวกเชนกลองรับฟงความคิดเห็น ตองทํา ประชาชน 

30 หนวยงานมีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปปรับปรุงการทํางาน ตองทํา ประชาชน 

31 เจาหนาที่ระดับตนคือผูรับทราบขอคิดเห็นหรือรับฟงความคิดเห็น ตองทํา เจาหนาที ่

32 
ขอคิดเห็นของประชาชนและของเจาหนาที่ระดับตางๆที่รับฟงไดรับการตอบสนองหรือแจงวารับรู

รับทราบแลว 
ตองทํา สวนกลาง 

33 
ขอคิดเห็นของประชาชนและของเจาหนาที่ระดับตางๆที่รับฟงไดรับการตอบสนองหรือแจงวารับรู

รับทราบแลว 
ตองทํา เจาหนาที ่

34 ขอคิดเห็นที่รับฟงไดรับการตอบสนองและมักไมนําไปใชประกอบการตัดสินใจ ตองทํา สวนกลาง 

35 
เวลาที่หนวยงานตองตัดสินใจเรื่องที่มีผลกระทบแกประชาชน หนวยงานตัดสินใจกอนแลวจึงใหขอ
มูลแกประชาชน 

ตองทํา เจาหนาที ่

36 ในกรณีท่ีตองตัดสินใจเรื่องที่มีผลกระทบแกประชาชน มีการใหขอมูล แกประชาชนมากพอและ

ใ ใ ่

ตองทํา เจาหนาที ่
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นานพอแลวใหเวลาในการรับฟงอยางทั่วถึง 

37 ประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจในระดับระดับกิจกรรม ตองทํา สวนกลาง 

38 ในการตัดสินใจของหนวยงานมักมีการใชกระบวนการตัดสินใจโดยใชเสียงสวนใหญ ตองทํา เจาหนาที ่

39 
ในการตัดสินใจของหนวยงานมักมีการใชกระบวนการตัดสินใจโดยใช โดยการหวานลอม / บีบ
บังคับ 

ตองทํา เจาหนาที ่

40 ในการตัดสินใจของหนวยงานมักมีการใชกระบวนการตัดสินใจโดยใชฉันทามติ (เห็นพองตองกัน) ตองทํา เจาหนาที่ 

41 ในการตัดสินใจของหนวยงานมีการใหเวลาที่ใชในการตัดสินใจที่เหมาะสมกับสถานการณ ตองทํา เจาหนาที่ 

42 ในการตัดสินใจของหนวยงานผูมีสวนรวมในการตัดสินใจโครงการตางๆประกอบดวยนักวิชาการ ตองทํา เจาหนาที ่

43 ในการตัดสินใจของหนวยงานผูมีสวนรวมในการตัดสินใจประกอบดวยผูไดรับผลกระทบโดยตรง ตองทํา เจาหนาที ่

44 ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจโครงการตางๆประกอบดวยหนวยงานพัฒนาเอกชน ตองทํา เจาหนาที ่

45 มีการคัดเลือกคณะกรรมการที่มีหนาที่ตัดสินใจดวยวิธีแตงตั้งโดยผูมีอํานาจ ตองทํา เจาหนาที ่

46 หนวยงานมีการสนับสนุนการพฒันาความสามารถในการมีสวนรวมของประชาชน ตองทํา สวนกลาง 

47 หนวยงานมีการประสานงานและรวมมือกันทํางานเปนทีมเสมอ ตองทํา เจาหนาที ่

48 
หนวยงานมีการประสานงานและรวมมือกันทํางานเปนทีมกับหนวยงานหรือหนวยงานภายนอกที่

เกี่ยวของเสมอ 
ตองทํา เจาหนาที ่

49 เมื่อมีการปรับปรุงแกไขตามขอรองเรียนแลวมีการแจงใหผูรองทราบ ตองทํา เจาหนาที ่

50 หนวยงานมีการเผยแพรเรื่องการจัดซ้ือจัดจางที่จะดําเนินการ ตองทํา สวนกลาง 

51 
ประชาชนสามารถตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงานของทานไดโดยผานทางระบบเครือขาย

สารสนเทศ 
ตองทํา เจาหนาที่ 

 
ตาราง 7-8 คําถามตามหลักการสาํนึกแหงความรับผิดชอบแยกตามประเภทคําถาม 

ลําดับ คําถาม ประเภท ผูตอบ 

1 ผูปฏิบัติงานทั้งหลายเต็มใจที่จะยอมรับสิ่งใหมๆและเทคโนโลยีใหมๆเสมอ ควรทํา เจาหนาที่ 

2 เจาหนาที่ทุกคนสามารถมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจทางนโยบายของหนวยงานได ควรทํา เจาหนาที่ 

3 หนวยงานของทานมีมาตรการในการดําเนินการกับผูไมมีผลงาน ควรทํา เจาหนาที่ 

4 สมาชิกทุกคนในหนวยงานมีความเขาใจและรับทราบแผนสํารอง ควรทํา เจาหนาที่ 

5 
ทุกครั้งท่ีไดรับมอบหมายงาน ทานไดทําความเขาใจและเห็นชอบกับวัตถุประสงค เปาหมายและ
ความคาดหวังจากการทํางานชิ้นนั้นเสมอ 

ตองทํา เจาหนาที่ 

6 ทุกครั้งท่ีไดรับมอบหมายงาน ทานจะทราบถึงเปาหมายที่ตองการจากการทํางานนั้นเสมอ ตองทํา เจาหนาที่ 

7 
ผูบริหารหนวยงานไดมีการสื่อสารและทําความเขาใจในเรื่องแผนการปฏิบัติงานยอย (Operational 

Plan) แกทุกคนที่รับผิดชอบ 
ตองทํา เจาหนาที่ 

8 
หนวยงานของทานจะมีการทําเปาหมายยอยๆ (Milestone) ท่ีตองการบรรลุในการปฏิบัติงานอยู
เสมอ 

ตองทํา เจาหนาที ่
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9 หนวยงานมีการกําหนดวิธีการและขั้นตอนในการจัดการแบงปนทรัพยากรอยางชัดเจน ตองทํา เจาหนาที่ 

10 หนวยงานของทานมีมาตรการในการจัดการกับผูท่ีไมยอมพัฒนาเปลี่ยนแปลง ตองทํา เจาหนาที ่

11 สมาชิกในทีมงานของทานใหความรวมมือในการปฏิบัติงานกันเปนอยางดี ตองทํา เจาหนาที ่

12 ขอมูลขาวสารที่สื่อสารใหทราบนั้นมีความถูกตองสมบูรณ ไมมีการบิดเบือน ตองทํา เจาหนาที ่

13 ผูบังคับบัญชาใหความสนับสนนุแกสมาชิกในทีมงานทุกคนอยางเทาเทียมกัน ตองทํา เจาหนาที ่

14 
สมาชิกของแตละทีมงานในหนวยงานสามารถเขาถึงและขอรับความสนับสนุนจากผูบังคับบัญชาได

อยางเสมอภาค 
ตองทํา เจาหนาที ่

15 เจาหนาที่ทุกคนในหนวยงานสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองไดอยางอิสระเสร ี ตองทํา เจาหนาที ่

16 ผลการปฏิบัติงานที่ดีเย่ียมจะไดรับการยกยองในระดับหนวยงาน ตองทํา เจาหนาที ่

17 ผูปฏิบัติงานทุกคนสามารถเชื่อใจไดวาเพื่อนรวมงานจะทํางานหนักและมีผลงานที่ไวใจไดเสมอ ตองทํา เจาหนาที ่

18 ผูปฏิบัติงานทุกคนรูสึกปลอดภัยที่จะพูดคุยหรือปรึกษาหารือไดทุกครั้งเมื่อมีปญหาตางๆเกิดขึ้น ตองทํา เจาหนาที่ 

19 
เจาหนาที่แตละคนจะไดรับการปฏิบัติตอตนในทางบวก เมื่อเขาปฏิบัติงานเปนผลสําเร็จโดยเสมอ
ภาค อาทิ เชน การพูดใหกําลังใจ ยกยองชมเชย มิใชมีแตรางวัลตอบแทนในรูปของวัตถุหรือตัวเงิน

เทานั้น 
ตองทํา เจาหนาที ่

20 
หนวยงานของทานไดกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน  (Standard of Performance) ไวอยางชัด

เจน 
ตองทํา เจาหนาที ่

21 หนวยงานของทานมีการจัดการกับผลการปฏิบัติงานที่ไมมีคุณภาพ ตองทํา เจาหนาที ่

22 หนวยงานของทานมีการจัดทําดัชนีวัดผลการปฏิบัติงานอยางชัดเจน ตองทํา เจาหนาที ่

23 กอนเริ่มปฏิบัติงาน เจาหนาที่จะทราบถึงดัชนีวัดผลในการปฏิบัติงานทุกครั้ง ตองทํา เจาหนาที ่

 
ตาราง 7-9 คําถามตามหลักความคุมคาแยกตามประเภทคาํถาม 

ลําดับ คําถาม ประเภท ผูตอบ 

1 
เมื่อเกิดเหตุการณเชน ภัยพิบัติ ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา งบประมาณสําหรับเจาหนาที่ลดลง เปนตน 
หนวยงานของทานมีแผนรองรับลวงหนาในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

ควรทํา เจาหนาที ่

2 ทุกสวนงานในหนวยงานของทานกอใหเกิดผลผลิตหรือบริการที่มีคุณคาแกหนวยงานเทากัน ควรทํา สวนกลาง 

3 
มีนโยบายที่จะจัดสรรงานใหกับบุคคลภายนอกหรือหนวยงานเอกชนมาดําเนินการเพื่อประสิทธิ

ภาพการทํางาน 
ควรทํา เจาหนาที ่

4 มีการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของกับพัฒนาหนวยงาน ควรทํา เจาหนาที ่

5 
หนวยงานของทานมีแผนกหรือฝายที่ทําการประเมินผลการปฏิบัติงานภายในโดยเฉพาะและมีการ

ประเมินผลสม่ําเสมอทุกป 
ควรทํา เจาหนาที ่

6 การทํางานของเจาหนาที่ในหนวยงานของทานสวนใหญจะทํางานเต็ม  7ชม.และพัก1ชม. ตองทํา เจาหนาที ่

7 
ผลตอบแทน (เงินเดือนและอื่นๆ) ท่ีเจาหนาที่สวนใหญในหนวยงานทานไดรับนั้นเหมาะสมกับ
ปริมาณและคุณภาพของงานที่ทํา 

ตองทํา เจาหนาที่ 
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8 เคยปรากฏวาเกิด ผลประโยชนทับซอน (Conflict of interest) ในหนวยงานหรือไม ตองทํา เจาหนาที ่

9 
จํานวนผลผลิตและบริการของหนวยงานมีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับหนวยงานประเภท

เดียวกันที่ใชเจาหนาที่ งบประมาณ และขอบเขตภาระหนาที่ท่ีเทากัน 
ตองทํา สวนกลาง 

10 
มูลคาของผลผลิตหรือบริการของหนวยงานของทานมีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับหนวย

งานอ่ืนประเภทเดียวกันที่ใชเจาหนาที่ งบประมาณ และขอบเขตภาระหนาที่เทากัน 
ตองทํา สวนกลาง 

11 หนวยงานของทานมีระบบตรวจสอบภายใน ตองทํา สวนกลาง 

12 มีการนําระบบตรวจสอบภายในมาใชอยางสม่ําเสมอ ตองทํา สวนกลาง 

13 หนวยงานของทานมีการจัดทํารายงานการเงิน ตองทํา สวนกลาง 

14 หนวยงานของทานมีการจัดทํารายงานการเงินสม่ําเสมอทุกป ตองทํา สวนกลาง 

15 มีการเผยแพรรายงานการเงินแกสาธารณชนทั่วไป ตองทํา สวนกลาง 

16 
รายงานการเงินจะรายงานตรงตอหนวยตรวจสอบ ผูบังคับบัญชาระดับสูง และหนวยงานที่เกี่ยว
ของเทานั้น 

ตองทํา สวนกลาง 

17 มีระบบบริหารการเงินที่รัดกุม (มีกฏระเบียบที่ชัดเจน มีผูตรวจสอบจากภายในและภายนอก) ตองทํา สวนกลาง 

18 
เคยเกิดปญหาประสิทธิภาพของการใชเงิน (ต่ํากวางบประมาณ, มากกวางบประมาณ หรือใชงบ

ประมาณผิดประเภทหรือผิดวัตถุประสงค) 
ตองทํา สวนกลาง 

19 เมื่อเกิดปญหาการเงินผูแกปญหาคือ ผูบังคับบัญชาระดับสูงเทานั้น ตองทํา สวนกลาง 

20 
เมื่อเกิดปญหาการเงินของหนวยงานผูแกปญหาคือ ฝายการเงินหรือฝายการคลังในหนวยงานของ
ทานเทานั้น 

ตองทํา สวนกลาง 

21 เมื่อเกิดปญหาการเงินผูแกปญหาคือผูบังคับบัญชาระดับสูงรวมกับฝายการเงินหรือการคลัง ตองทํา สวนกลาง 

22 มีการวางแผนการกําหนดอัตรากําลังภายในหนวยงานไวอยางชัดเจน ตองทํา เจาหนาที ่

23 อัตรากําลังของเจาหนาที่ในปจจุบันมีจํานวนเหมาะสมกับปริมาณงาน ตองทํา เจาหนาที ่

24 เจาหนาที่มีความรู ความสามารถ ความชํานาญเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ ตองทํา เจาหนาที ่

25 มีระบบบัญชีควบคุมการใชวัสดุอุปกรณในหนวยงาน อยางประหยัด ตองทํา เจาหนาที ่

26 มีวิธีการและขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณอยางเปนระบบ ตองทํา เจาหนาที ่

27 คาใชจายดานสาธารณูปโภค ในหนวยงานของทานที่ใชจริงสูงกวางบประมาณที่ไดจากรัฐบาล ตองทํา สวนกลาง 

28 เจาหนาที่รูจักแกไขปญหาและตัดสินใจดวยตนเองเสมอ ตองทํา เจาหนาที ่

29 ทานเห็นวาหนวยงานนี้ใชทรัพยากรตางๆอยางคุมคา ตองทํา ประชาชน 

30 มีการสนับสนุนและสงใหเจาหนาที่เขารับการฝกอบรมเพิ่มพูนความรู ตองทํา เจาหนาที ่

31 ผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ไดตามเปาหมายที่กําหนด ตองทํา เจาหนาที ่

32 ผลการปฏิบัติงานของหนวยงานไดตามเปาหมายที่กําหนด ตองทํา เจาหนาที ่

33 มีการกําหนดนโยบายประจําป หรือประจําวาระของผูบังคับบัญชา ตองทํา เจาหนาที ่

34 มีการกําหนดแผนงานประจําป หรือประจําวาระของผูบังคับบัญชา ตองทํา เจาหนาที ่

35 ผูบริหารมีการสื่อสารทําความเขาใจในแผนรวมของหนวยงานแกเจาหนาที่ท่ีรับผิดชอบ ตองทํา เจาหนาที ่
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36 การสื่อสารทําความเขาใจในแผนรวมจะทําอยางสม่ําเสมอ ตองทํา เจาหนาที่ 

37 มีการกําหนดแผนปฏิบัติการยอย (Operation Plan) อยางเปนระบบในหนวยงาน ตองทํา เจาหนาที ่

38 มีการสื่อสารและทําความเขาใจแผนปฏิบัติการยอย อยางสม่ําเสมอ ตองทํา เจาหนาที่ 

39 มีการกําหนดพันธกิจ (หนาที่ท่ีตองทํา)  ของหนวยงาน ตองทํา เจาหนาที ่

40 
มีการเผยแพร สื่อสาร และทําความเขาใจในวิสัยทัศน พันธกจิ และเปาหมายของหนวยงานกับเจา
หนาที่ในหนวยงาน 

ตองทํา เจาหนาที ่

41 มีการเผยแพร วิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายของหนวยงานกับสาธารณชนโดยทั่วไป ตองทํา เจาหนาที ่

42 
วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของหนวยงานแสดงใหเห็นวามีความพยายามปรับปรุง เปลี่ยน
แปลงผลผลิตหรือบริหารของหนวยงานในทิศทางดีขึ้น 

ตองทํา เจาหนาที ่

43 
วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของหนวยงานแสดงถึงมีการประหยัดการใชงบประมาณ กําลังคน 
เครื่องมือ ฯลฯ 

ตองทํา สวนกลาง 

44 
วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของหนวยงานแสดงถึงความพยายามหาเลี้ยงตนเอง พึ่งงบ
ประมาณรอยลง 

ตองทํา สวนกลาง 

45 
วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของหนวยงานแสดงถึงการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีในการจัดการที่
เหมาะสม 

ตองทํา สวนกลาง 

46 
วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของหนวยงานแสดงถึงการมีระบบการเตรียมความพรอมในการ
รับสถานการณไมคาดคิด วิกฤต 

ตองทํา สวนกลาง 

47 เจาหนาที่ในหนวยงานมีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตองทํา เจาหนาที ่

48 หนวยงานของทานมีการจัดเจาหนาที่ดานประชาสัมพันธ ตองทํา สวนกลาง 

49 หนวยงานของทานมีการจัดสวนงานใหคําปรึกษา/รับเรื่องราวรองทุกข ตองทํา เจาหนาที ่

50 เมื่อไดรับเรื่องราวรองทุกข จะรีบดําเนินการทันทีทุกเรื่อง ตองทํา เจาหนาที่ 

51 มีการติดตามใหคําปรึกษาตางๆภายหลังการใหบริการ ตองทํา เจาหนาที ่

52 มีการติดตามใหคําปรึกษาอยางสม่ําเสมอ ตองทํา เจาหนาที ่

53 เจาหนาที่มีความเต็มใจและมุงมั่นในการใหบริการตลอดเวลาและทุกสถานการณ ตองทํา เจาหนาที ่

54 หนวยงานมีการติดประกาศแนะนําวิธีใหบริการ ตองทํา เจาหนาที ่

55 หนวยงานมีการกระจายเสียง แนะนําวิธีการใหบริการ ตองทํา เจาหนาที ่

56 หนวยงานทานเคยไดรับการรองเรียนวาราคาของผลผลิตหรือบริการสูง ตองทํา เจาหนาที ่

57 หนวยงานทานเคยไดรับการรองเรียนเรื่องคุณภาพและผลผลิตของการใหบริการ ตองทํา เจาหนาที ่

58 ทานคิดวาผลงานหรือบริการของหนวยงานนี้ มีมาตรฐาน ตองทํา ประชาชน 

59 ทานคิดวาบริการของหนวยงานนี้ มีความสะดวก รวดเร็ว ตองทํา ประชาชน 

60 โดยภาพรวมทานมีความพึงพอใจในการใหบริการของหนวยงานนี้ ตองทํา ประชาชน 

61 ทานคิดวาผูใหบริการมีความเต็มใจและตั้งใจในการบริการทาน ตองทํา ประชาชน 

62 หนวยงานนี้มีการติดตามใหคําปรึกษาแนะนําภายหลังการบริการ ตองทํา ประชาชน 

63 หนวยงานมีการติดตาม แนะนําใหคําปรึกษาอยางสม่ําเสมอ ตองทํา ประชาชน 
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64 คําแนะนําและคําปรึกษาสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง ตองทํา ประชาชน 

65 ทานคิดวาอัตราคาใชจายในการใหบริการมีความสมเหตุสมผล ตองทํา ประชาชน 

66 หนวยงานเคยไดรับรางวัลในดานผลผลิต บริการหรือการบริหารงาน ตองทํา สวนกลาง 

67 มีการจัดเจาหนาที่หรืองานดานลูกคาสัมพันธหรือมวลชนสัมพันธ ตองทํา สวนกลาง 

68 มีการจัดเจาหนาที่หรืองานดานใหคําปรึกษาและรองทุกข ตองทํา สวนกลาง 

69 เมื่อไดรับเรื่องราวรองทุกขจะรีบดําเนินการทันทีทุกเรื่อง ตองทํา สวนกลาง 

70 เมื่อไดรับเรื่องราวรองทุกขจะรีบดําเนินการเฉพาะเรื่องที่มี ผลกระทบกับประชาชนสวนใหญ ตองทํา สวนกลาง 

71 
เมื่อไดรับเรื่องราวรองทุกขจะรีบดําเนินการเฉพาะเรื่องที่มี ผลกระทบสําคัญและเกี่ยวของกับเจา
หนาที่สําคัญตามสวนงานและการเมือง 

ตองทํา สวนกลาง 

72 มีหนวยงานที่ทําการประเมินผลการปฏิบัติงานภายในโดยเฉพาะ ตองทํา สวนกลาง 

73 มีการประเมินผลสม่ําเสมอทุกป ตองทํา สวนกลาง 

74 มีการเผยแพรผลการประเมินสูสาธารณชน ตองทํา สวนกลาง 

75 มีการเผยแพรผลการประเมิเฉพาะภายในหนวยงาน ตองทํา สวนกลาง 

76 นําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขการปฎิบัติงานในหนวยงาน ตองทํา สวนกลาง 

77 
ผูบริหารระดับสูงมีบทบาทในการพัฒนาเปลี่ยนแปลง สิ่งตางๆ (การดําเนินงาน มาตรฐาน การ

ปฏิบัติงานคุณภาพของการบริการ) ในหนวยงาน 
ตองทํา เจาหนาที ่

78 ผูบริหารเปดรับฟงความคิดเห็นจากเจาหนาที่ในหนวยงาน ตองทํา เจาหนาที่ 

79 ผูบริหารเปดรับฟงความคิดเห็นจากสาธารณชนทั่วไป ตองทํา เจาหนาที ่

80 มีการกําหนดเปาหมายเพื่อเปนตัวชี้ความสําเรจ็ของหนวยงาน ตองทํา เจาหนาที ่

81 หนวยงานของทานมีการจัดทํารายงานการเงินทุกป ตองทํา เจาหนาที ่

82 หนวยงานมีการจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวย (สินคา บริการ) ตองทํา เจาหนาที ่

83 
เมื่อเปรียบเทียบกับหนวยงานอ่ืนประเภทเดียวกัน ซ่ึงมีการใชเจาหนาที่ งบประมาณ และขอบเขต

ภาระหนาที่เทากัน แลว  พบวามูลคาของผลิตหรือบริการหนวยงานของทานมีเหมาะสม 
ตองทํา เจาหนาที ่

84 มีการกําหนดหลักเกณฑในการลดขั้นตอนและติดตามกํากับดูแลการทํางาน ตองทํา เจาหนาที ่

85 
ทานเห็นวาการบริการของหนวยงาน มีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับหนวยงานอื่นที่เทา
เทียมกัน 

ตองทํา เจาหนาที ่

86 มีการทบทวนภารกิจและโครงสรางของหนวยงานเพื่อความคุมคาทางเศรษฐกิจ ตองทํา เจาหนาที ่

87 หนวยงานของทานมีการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มาติดตอใชบริการ ตองทํา เจาหนาที ่

88 มีการนําเอาผลประเมินงานของเจาหนาที่ มาใชเพื่อจัดสรรเงินรางวัลตามผลสําเร็จของงาน ตองทํา เจาหนาที ่
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ตาราง 7-10 คาํถามตามหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแยกตามประเภทคําถาม 

ลําดับ คําถาม ประเภท ผูตอบ 

1 
มีการใหเจาหนาที่สามารถไปทํางานภายนอกหนวยงานเปนระยะเวลาหนึ่งไดเพื่อเปนการเรียนรู

งาน 
ควรทํา สวนกลาง 

2 มีการนําแนวความคิดใหมๆของเจาหนาที่มาใชประโยชนในการทํางาน ควรทํา เจาหนาที ่

3 หนวยงานมีนําความรูใหมๆมาปรับปรุงการทํางานอยางตอเนื่อง ควรทํา เจาหนาที่ 

4 โดยทั่วไปเจาหนาที่มีความผูกพันธกัน ตองทํา เจาหนาที่ 

5 โดยทั่วไปเจาหนาที่มีความภักดีตอหนวยงาน ตองทํา เจาหนาที ่

6 เจาหนาที่มีสวนรวมในการทํากิจกรรมพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน ตองทํา เจาหนาที ่

7 โดยทั่วไปเจาหนาในหนวยงานยอมรับการพัฒนาบุคลากร ตองทํา เจาหนาที่ 

8 มีการสรางวัฒนธรรมการสื่อสารสองทาง (คือมีท้ังสั่งการและรับฟงความเห็นไปพรอมกัน) ตองทํา เจาหนาที่ 

9 หนวยงานมีศักยภาพในการแขงขัน ตองทํา เจาหนาที่ 

10 มีคาตอบแทนการทํางานที่เปนธรรม ตองทํา เจาหนาที ่

11 หนวยงานมีระบบเลื่อนขั้นที่เปนธรรม ตองทํา เจาหนาที ่

12 บุคลากรของหนวยงานมีความสามารถเหมาะสมกับงาน ตองทํา ประชาชน 

13 บุคลากรของหนวยงานนี้มีจํานวนพอเพียงกับการใหบริการ ตองทํา ประชาชน 

14 มีการจัดทํายุทธศาสตรการทํางานในดานการพัฒนาเจาหนาที่ ตองทํา สวนกลาง 

15 มีการจัดสรรงบประมาณในดานการพัฒนาเจาหนาที่ ตองทํา สวนกลาง 

16 มีการจัดกิจกรรมสงเสริมความสัมพันธของเจาหนาที่ ตองทํา สวนกลาง 

17 หนวยงานมีการปฐมนิเทศเจาหนาที่ใหม ตองทํา เจาหนาที ่

18 มีการประเมินการพัฒนาบุคลากรเปนระยะ ตองทํา เจาหนาที ่

19 มีระบบการคัดเลือกและจัดจางเจาหนาที่ท่ีเปนธรรม ตองทํา เจาหนาที ่

20 มีการติดตามตรวจสอบใหเจาหนาที่ดําเนินตามเปาหมายที่วางไว ตองทํา เจาหนาที ่

21 มีระบบเลิกจางที่เปนธรรม ตองทํา เจาหนาที ่

22 โดยทั่วไปผูบริหารมีความไววางใจเจาหนาที่ ตองทํา เจาหนาที ่

23 โดยทั่วไปเจาหนาที่มีความไววางใจผูบริหาร ตองทํา เจาหนาที ่

24 มีการจางผูบริหารมืออาชีพจากภายนอกมาทํางานในหนวยงาน ทําไดจะดี สวนกลาง 

25 มีการสัมภาษณเจาหนาที่ท่ีลาออกเพื่อปรับปรุงหนวยงาน ทําไดจะดี สวนกลาง 
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ตาราง 7-11 คาํถามตามหลักการเปนองคกรแหงการเรียนรูแยกตามประเภทคําถาม 
ลําดับ คําถาม ประเภท ผูตอบ 

1 
มีการกําหนดงบประมาณเปนการเฉพาะเพื่อการทํากิจกรรมดานเสริมสรางความสามารถของเจา

หนาที่ ในดานการปรับปรุงเพื่อเปนองคกรแหงการเรียนรู 
ควรทํา สวนกลาง 

2 
ในหนวยงานของทานมีการนําเครื่องมือและเทคโนโลยีมาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ

ความรู 
ควรทํา เจาหนาที ่

3 เครื่องมือ อุปกรณ ดานเทคโนโลยีมีอยูอยางเพียงพอ ควรทํา เจาหนาที ่

4 เครื่องมือ อุปกรณ ดานเทคโนโลยีมีความทันสมัย ควรทํา เจาหนาที่ 

5 
เจาหนาที่โดยทั่วไปสามารถใชเครื่องมือและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานไดอยาง

ท่ัวถึง 
ควรทํา เจาหนาที่ 

6 หนวยงานมีการแลกเปลี่ยนความรูกับหนวยงานภายนอก ตองทํา เจาหนาที่ 

7 การจัดฝกอบรมของหนวยงานหรือที่สงเจาหนาที่ไปมีเนื้อหาตรงกับงานที่ทํา ตองทํา เจาหนาที ่

8 มีการจัดกิจกรรมและโครงการตางๆรวมกับหนวยงานภายนอก ตองทํา เจาหนาที่ 

9 เจาหนาที่มีการไดเรียนรูสิ่งใหมๆในการทํางานเสมอ ตองทํา เจาหนาที ่

10 ทานเห็นวาความคิดเห็นของผูอ่ืนมีคุณคา ตองทํา เจาหนาที ่

11 เจาหนาที่ในหนวยงานมีการนับถือซ่ึงกันและกัน ตองทํา เจาหนาที ่

12 มีการแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกันในหนวยงาน ตองทํา เจาหนาที ่

13 ทานเห็นวาหนวยงานนี้มีการพัฒนา ปรับปรุงอยางตอเนื่อง ตองทํา ประชาชน 

14 มีการเผยแพรขอมูลความรูใหหนวยงานภายนอกทราบ ตองทํา เจาหนาที ่

15 มีการบันทึกความรูท่ีไดเพื่อเผยแพรหรือปรับปรุงการทํางาน ตองทํา เจาหนาที ่

16 มีการเรียนรูประสบการณความผิดพลาดในอดีตเพื่อปองกันไมใหเกิดในอนาคต ตองทํา เจาหนาที ่

17 มีมาตรการปองกันการเสียหายที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของการทํางาน ตองทํา เจาหนาที ่

18 หนวยงานมีสิ่งจูงใจ ในการกระตุนใหเกิดการเรียนรูรวมกัน ตองทํา เจาหนาที่ 

19 หนวยงานมีการสนับสนุนการจัดการความรูรวมกัน ตองทํา เจาหนาที่ 

20 มีการประมวลผลการเรียนรูจากขอมูลมาสรางเปนองคความรู ตองทํา เจาหนาที ่

21 หนวยงานไดสรางปลูกฝงทัศนคติใหเจาหนาที่เรื่องการสอนงานและเรียนรูงานกันได ตองทํา เจาหนาที ่

22 เจาหนาที่มีทัศนคติท่ีดีตอการเรียนรูจากผูอ่ืน ตองทํา เจาหนาที ่

23 เจาหนาที่ในหนวยงานไมหวงขอมูลซ่ึงกันและกัน ตองทํา เจาหนาที ่

24 มีการทํางานเปนทีมในการสรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรู ตองทํา เจาหนาที ่

25 มีการชวยเหลือ ชวยสอนและเรียนรูจากเพื่อนรวมงาน ตองทํา เจาหนาที ่

26 มีเจาหนาที่ดูแลการจัดการความรูในหนวยงาน ทําไดจะดี สวนกลาง 
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ตาราง 7-12 คาํถามตามหลักการบริหารจัดการแยกตามประเภทคําถาม 
ลําดับ คําถาม ประเภท ผูตอบ 

1 มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการทํางานการแสดงไวในระบบเครือขายสารสนเทศ ควรทํา สวนกลาง 

2 มีการจัดทําศูนยบริการรวม (one stop service) ควรทํา สวนกลาง 

3 มีเจาหนาที่ประจําศูนยบริการรวม(one stop service) ควรทํา สวนกลาง 

4 มีการใชงานศูนยบริการรวม(one stop service)รวมกันระหวางหนวยงานตางๆ ควรทํา สวนกลาง 

5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการทํางาน ควรทํา เจาหนาที่ 

6 หนวยงานมีการใหองคกรพัฒนาเอกชนเขามารวมกิจกรรม ควรทํา เจาหนาที่ 

7 หนวยงานมีการใหเจาหนาที่ทุกระดับเขารวมกิจกรรม ควรทํา เจาหนาที่ 

8 มีการวิจัยสถาบัน ศึกษาจุดเดน จุดบกพรองในหนวยงานตนเอง ควรทํา สวนกลาง 

9 มีการประยุกตใชงานความรูในการทํางาน ควรทํา สวนกลาง 

10 มีการนําผลการวิจัยไปใชปรับปรุงการทํางาน ควรทํา เจาหนาที่ 

11 มีการนําความรูดานการจัดการความขัดแยงไปใชจริง ควรทํา เจาหนาที ่

12 มีการกําหนดวิสัยทัศนรวมกันในหนวยงาน ตองทํา เจาหนาที ่

13 
หนวยงานของทานมีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการทํางานอยางเปดเผยไว ในที่
ทํางาน 

ตองทํา สวนกลาง 

14 
มีการสงตอขอรองเรียนตาง ๆที่ได รับจากประชาชน ไปยังหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของเพื่อแก

ปญหา 
ตองทํา เจาหนาที ่

15 มีเอกสารที่เกี่ยวของและแบบคํารองตางๆไวบริการประชาชน ตองทํา เจาหนาที ่

16 ประชาชนจะทราบถึงระยะเวลาในการดําเนินงานของหนวยงานอยูเสมอ ตองทํา เจาหนาที ่

17 มีการประเมินผลเพื่อทบทวน เปาหมาย ภารกิจ หรือวิจัยหนวยงาน ตองทํา เจาหนาที ่

18 หนวยงานมีการทบทวนภารกิจที่ตองปรับปรุงหรือยกเลิกอยูเสมอ ตองทํา เจาหนาที ่

19 มีการยกเลิกหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภารกิจตามผลการทบทวน ตองทํา เจาหนาที ่

20 เมื่อประชาชนสอบถามหรือรองเรียนมา มีการแจงผลภายใน 15 วัน ตองทํา เจาหนาที ่

21 เมื่อประชาชนสอบถามมีการดําเนินการภายในเวลาที่กําหนดไว ตองทํา เจาหนาที ่

22 ในรอบปท่ีผานมานี้ หนวยงานนี้มีการลดขั้นตอนการทํางาน ตองทํา เจาหนาที ่

23 มีการเปดรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยมีกลองรับขอมูล หรือใชวิธีสอบถาม ตองทํา เจาหนาที ่

24 
หนวยงานนี้มีศูนยบริการรวม (one stop service) หรือจุดเดียวบริการหลายอยาง ท่ีทานเห็นวา
เปนการบริการรวมที่ทํางานไดจริง 

ตองทํา ประชาชน 

25 หนวยงานนี้มีศูนยบริการรวม (one stop service) หรือจุดเดียวบริการหลายอยาง ตองทํา ประชาชน 

26 มีการนําผลการประเมินตามตัวชี้วัดไปแจงแกผูมีสวนไดเสีย ตองทํา เจาหนาที ่

27 หนวยงานมีการทํางานเปนทีม ตองทํา เจาหนาที ่

28 ทุกฝายมีสวนรวมในการจัดทําแผนกลยุทธ ตองทํา เจาหนาที่ 
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ลําดับ คําถาม ประเภท ผูตอบ 

29 หนวยงานมีการใหประชาชนเขามารวมกิจกรรม ตองทํา เจาหนาที ่

30 มีการสรางองคความรูใหมๆที่เปนประโยชนตองาน ตองทํา สวนกลาง 

31 มีการฝกอบรมดานการจัดการความขัดแยง ตองทํา เจาหนาที ่

32 หนวยงานมีมาตรการจัดการความขัดแยงภายในหนวยงาน ตองทํา เจาหนาที ่

33 มีการบริหารจัดการความเสี่ยง (สิ่งท่ีอาจเกิดขึ้นแลวสรางความเสียหาย) ตองทํา เจาหนาที ่

34 หนวยงานมีการกระจายงบประมาณไปยังฝายตางๆอยางเปนธรรม ตองทํา เจาหนาที ่

35 มีการกระจายเจาหนาที่ในการทํางานอยางเหมาะสม ตองทํา เจาหนาที ่

36 กระจายความรับผิดชอบอยางเหมาะสม ตองทํา เจาหนาที ่

37 มีการกระจายโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม ตองทํา เจาหนาที ่

38 เจาหนาที่มีทัศนติท่ีดีตอประชาชนในการใหบริการ ตองทํา เจาหนาที ่

39 ขั้นตอนในการบริการเหมาะสมไมมากเกินไป ตองทํา ประชาชน 

40 หนวยงานนี้มีการบริการสัญจรไปอํานวยความสะดวกในพื้นที่ของทานดวย ตองทํา ประชาชน 

41 หนวยงานนี้มีสถานที่บริการมีความสะอาด ตองทํา ประชาชน 

42 
หนวยงานนี้มีสถานที่บริการที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกเชน ท่ีนั่งรอท่ีพอเพียง บริการน้ําดื่ม หนังสือ

พิมพ 
ตองทํา ประชาชน 

43 ทานไดรับการเอาใจใสจากเจาหนาที่เปนอยางดีในระหวางรอการใหบริการ ตองทํา ประชาชน 

44 เจาหนาที่ใหบริการดวยความเปนมิตรมีมนุษยสัมพันธด ี ตองทํา ประชาชน 

45 เจาหนาที่อธิบายขั้นตอนในการใหบริการแกทานอยางชัดเจน ตองทํา ประชาชน 

46 มีการแจงใหประชาชนทราบวาในการติดตอตองเตรียมอะไรบาง ตองทํา ประชาชน 

 
ตาราง 7-13 คาํถามตามหลักการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแยกตามประเภทคําถาม 

ลําดับ คําถาม ประเภท ผูตอบ 

1 มีการนําฐานขอมูลไปใชในการจัดทําแผนหรือนโยบาย ควรทํา เจาหนาที่ 

2 โดยทั่วไปเจาหนาที่สามารถเขาถึงเครือขายสารสนเทศ ควรทํา เจาหนาที่ 

3 มีการใชเครือขายสารสนเทศในการติดตอกันในหนวยงาน ควรทํา สวนกลาง 

4 ประชาชนสามารถติดตอกับหนวยงานไดโดยทางเครือขายสารสนเทศ ควรทํา สวนกลาง 

5 หนวยงานใชกระดาษนอยลงอันเนื่องจากหันมาใชเทคโนโลยีมากขึ้น ควรทํา เจาหนาที่ 

6 มีการสั่งงานผานอินเตอรเนต ควรทํา เจาหนาที ่

7 ประชาชนสามารถติดตอสอบถามขอมูลหนวยงานผานทางเครือขายสารสนเทศได ควรทํา เจาหนาที่ 

8 มีการแจงผลการดําเนินการของหนวยงานใหประชาชนทราบทางเครือขายสารสนเทศ ควรทํา เจาหนาที่ 

9 มีการจัดทําฐานขอมูลในหนวยงานอยางเปนระบบ ตองทํา เจาหนาที ่

10 เจาหนาที่ในหนวยงานมีการใชขอมูลรวมกันจากฐานขอมูลที่จัดทําขึ้น ตองทํา เจาหนาที ่
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ลําดับ คําถาม ประเภท ผูตอบ 

11 มีการจัดทําฐานขอมูลกลางของหนวยงาน ตองทํา สวนกลาง 

12 
มีระบบโปรแกรมคอมพิวเตอรเครือขายสารสนเทศที่เหมาะสมกับการทํางานในหนวยงานทันสมัย

อยูเสมอ 
ตองทํา เจาหนาที ่

13 หนวยงานมีระบบเครือขายสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ตองทํา เจาหนาที ่

14 มีการพัฒนาทักษะของผูใชงานเครือขายสารสนเทศ ตองทํา เจาหนาที ่

15 มีการตรวจสอบดูแลระบบเครือขายสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ ตองทํา เจาหนาที ่

16 โดยทั่วไปผูบริหารสามารถเขาถงึเครือขายสารสนเทศ ตองทํา เจาหนาที ่

17 มีการใชระบบเครือขายสารสนเทศติดตอกับหนวยงานภายนอก ตองทํา สวนกลาง 

18 มีบริการสายดวนใหประชาชนหรือผูรับบริการโทรศัพทติดตอ รองเรียนได ตองทํา สวนกลาง 

19 มีหองสมุดสารสนเทศ ตองทํา เจาหนาที ่

20 การแจงผลการตอบสนองตอขอรองเรียนทางระบบสารสนเทศ ทําโดยไมเปดเผยรายชื่อผูรองเรียน ตองทํา เจาหนาที ่

21 ฝายตางๆสามารถเขาถึงฐานขอมูลกลาง ทําไดจะดี สวนกลาง 

22 หนวยงานมีการประชุมทางไกลผานอินเตอรเนต ทําไดจะดี เจาหนาที ่

 

จุดเดนของตัวชี้วัด 
1.งานวิจัยนี้ เปนการวิจัยแบบมองภาพรวมอยางครบวงจร สามารถวัดทั้งปจจัยนําเขากระบวน

การ ผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบขององคกรได มิไดคํานึงเฉพาะแกนแทของพระราชกฤษฎีกาที่เนน

ความคุมคา ความมีประสิทธิภาพของการทํางานและผลสัมฤทธ์ิเทานั้น แตเนนการสรางการบริหารกิจ

การบานเมืองที่ดีเปนองครวม การคํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของดังกลาวทําใหหนวยงานที่จะพัฒนาตนเองให

เปนองคกรสมัยใหมสามารถมีแนวปฏิบัติไดจริง 
2.ตัวชี้วัดและขอคําถาม สามารถสะทอนถึงลักษณะที่แทจริงขององคกรไดในระดับหนึ่ง คือ 

หนวยงานของรัฐโดยทั่วไปจะเนนเรื่องกฎระเบียบและสนองนโยบายของรัฐบาลใหเปนองคกรแหงการ

เรียนรู นอกจากนี้ทําใหทราบวาหนวยงานตางๆยังขาดแคลนวัตถุและอุปกรณและเทคโนโลยีที่จะชวยใน

การพัฒนาตนเองใหเปนองคกรแหงการเรียนรู และใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 
การปรับปรุงตัวชี้วัด 
ถึงแมตัวชี้วัดนี้จะมีความเหมาะสมระดับหนึ่งและสามารถสะทอนความเปนจริงของหนวยงาน

ตางๆ ได แตเปนการสะทอนในภาพกวางที่พยายามเทียบเคียงความเปนจริงดังกลาวแลว แตเครื่องมือนี้

จัดทําขึ้นครั้งแรกในโครงการวิจัย “การศึกษาเพ่ือพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่
ดี” ของสถาบันพระปกเกลาแลว โดยการสนับสนุนของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ พ.ศ.2545-2546 จึงมี 6 หลักการและปรับปรุงเปนหลักทศธรรม (10 หลักการ) ซึ่งมี

คําถามที่จะสามารถอธิบายความเปนไปตามหลักการตางๆ มากมายรวมทั้งส้ินหลายรอยขอ ซึ่งทําให

มากจนผูตอบไมสบายใจที่จะใหขอมูล  ดังน้ีเพ่ือใหงายตอการใชงาน จึงควรมีการปรับปรุงตัวชี้วัดให

สามารถวัดไดครอบคลุม แตมีจํานวนขอนอยลง ซึ่งส่ิงน้ีจะเกิดขึ้นได ตองมีการทบทวนตัวชี้วัดและมีการ
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ทดสอบ ทดลองตอไปเรื่อยๆ เก็บขอมูลไปเรื่อยๆ จนแนใจวาสามารถวัดไดใกลเคียงและสามารถลด

จํานวนขอคําถามลงได แตสะทอนความเปนจริง 
นอกจากนี้ หนวยงานที่จะนําไปใชสามารถเลือกตัวชี้วัดและจัดทําตัวชี้วัดเพิ่มเติมของตนเองให

เหมาะสม และใชถอยคําที่เหมาะสมกับบริบทของหนวยงานตน เปนการปรับปรุงตัวชี้วัดเพื่อใชงาน

เฉพาะ ทั้งน้ีเพราะเปาหมายสําคัญของการจัดทําตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง มิใชเพ่ือการ

ชี้ผิดถูกหรือใหคุณใหโทษแตอยางใด และเปนการรวมกันหาแนวทางสรางสรรควิธีการที่จะชวยใหหนวย

งานราชการมีเครื่องมือพื้นฐานที่จะนําไปใชตอไป           
 
2.การนําไปใชทางนโยบาย 

เน่ืองจากแนวคิดการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีกําลังเปนส่ิงที่ประเทศตางๆ ในโลกใหความ

สําคัญ รัฐบาลยังกําหนดเปนนโยบายหลักในการบริหารประเทศ เพ่ือใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 75 ที่ตองจัดระบบราชการและงานของภาครัฐใหมี 
ประสิทธิภาพ เพ่ือสนองความตองการของประชาชน จึงมีการออกพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ

และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  ตัวชี้วัดนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหหนวยงานของรัฐและฝาย

ตางๆ สามารถมีแนวทางในการปรับตัวเองใหบรรลุเปาหมายของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเปน

สําคัญโดยเปนพื้นฐานของการเปนประชาธิปไตย อันจะทําใหเกิดความเปนธรรมในสังคม เกิด 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน เกิดประโยชนสุขแกประชาชนโดยถวนหนา ดังน้ันเพื่อให

แนวคิดของการพัฒนาตัวชี้วัดผลลัพธที่ตั้งไว จึงขอเสนอการนําไปใชทางนโยบายดังน้ี 
2.1 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ควรเสนอให 

รัฐบาลประกาศเปนนโยบายหลักในการนําตัวชี้วัด “ทศธรรม” ที่พัฒนาขึ้นไปใชในหนวยงานของภาครัฐ
และองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหแพรหลาย มีการสงเสริมใหปรับปรุงตนเอง และใหรางวัลแกหนวย

งานที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองอันเปนที่ประจักษ นอกจากนี้ควรเสนอใหรัฐบาลสนับสนุนการ

ประกาศเปนนโยบายในการเรียนการสอนในเรื่องนี้ทั้งในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและในหนวยงาน

ของรัฐ พรอมสนับสนุนงบประมาณเพื่อการนี้ 
2.2 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) เสนอใหรัฐบาล

จัดสรรงบประมาณใหเพียงพอในการดําเนินการของหนวยงานเพื่อการนําตัวชี้วัดไปใชและพัฒนาตนเอง

ใหบรรลุเปาหมายของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
2.3 ประกาศใหเปนนโยบายหลักในการคิดความดีความชอบของหนวยงานอันเนื่องมากจากการ

นําหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีไปใช 
 

3.การนําไปใชในการบริหารจัดการ 
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของการสรางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและการนําตัวชี้วัดไปใชให

เกิดผล ควรมีการพิจารณาปรับปรุงการบริหารจัดการดังตอไปนี้ 
1.เพ่ือใหมีการใชตัวชี้วัดที่ไดจัดทําขึ้นนี้ใหแพรหลาย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  สํานัก

งานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) และสถาบันพระปกเกลา ควรรวมมือกันดําเนินการดังน้ี 
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1.1 การใหความรู 
1.1.1 รวมกับสถาบันการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบจัดทําหลักสูตร เพ่ือทําการเรียนการ

สอนแก นักเรียน นิสิต นักศึกษาและเจาหนาที่ของรัฐ ใหความรูเรื่องของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

และการใชตัวชี้วัด สามารถนําตัวชี้วัดไปใชไดจริง 
1.1.2 จัดทําการฝกอบรม เผยแพรแนวคิดการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และการใชตัวชี้วัด

เพ่ือการปรับปรุงการทํางานอยางตอเนื่อง ในหนวยงานตางๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน ตลอดจนองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินดวย 
1.1.3 จัดทําคูมือสําหรับการฝกอบรมและการเปนวิทยากรเพื่อใชตัวชี้วัดที่เขาใจงาย และแจก

จายใหแพรหลาย 
1.1.4 จัดใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  สํานักงานคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ทําการฝกอบรมวิทยากรเรื่อง “การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี” ตามแนว 
“ทศธรรม” และมีการนําไปใชงานจริง 

1.2 การประสานงานกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อทําการประชาสัมพันธแนวคิดตัวชี้วัด 

“ทศธรรม” ใหเปนจริง โดยใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)   

เปนหนวยงานหลักรวมกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  สํานักงานคณะ

กรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) 
1.3 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  ควรสงเสริมใหมีการใชตัวชี้วัด 

“ทศธรรม” น้ีเพ่ือการปรับปรุงตนเองของหนวยงาน เปนการสรางกระบวนการเรียนรูดวยตนเองและ

เรียนรูจากองคกรภายนอกถึงวิธีปฎิบัติที่เปนเลิศ (Benchmarking and Best practices) ซึ่งจะทําใหเกิดการ
พัฒนาตนเอง เพ่ือความพึงพอใจของเจาหนาที่ในหนวยงาน และประชาชนผูรับบริการ เพราะทั้งหมด

เปนไปดวยการสรางความตระหนักที่จะปรับปรุงตนเอง มิใชบังคับ เปนการประเมินตนเอง ซึ่งจะสราง

ความพึงพอใจกวาการประเมินโดยบุคคลที่สาม  
นอกจากนี้ ควรเผยแพรผลใหประชาชนผูรับบริการทราบ เพ่ือความรวมมือในการปรับปรุงการ

ทํางานตอไป และแจงใหประชาชนทราบ ถึงความพยายามของหนวยงานในการพยายามที่จะยกระดับ

การบริการสาธารณะดวยกระบวนการมีสวนรวม (People’s Audit) (สถาบันพระปกเกลา, 2547) 
 

4.การศึกษาวิจัยตอไป 
เน่ืองจากงานวิจัยนี้จัดทําขึ้นโดยมีขอจํากัดดานงบประมาณและเวลาทําใหผลการศึกษาที่ไดอยู

บนพื้นฐานของการมีขอจํากัดดังกลาว ประกอบกับหนวยงานที่ทดสอบมีเพียง 6 หนวยงาน และมีบริบท

และลักษณะหนาที่รับผิดชอบที่ตางกันทําใหผลที่ไดสะทอนเฉพาะหนวยงานนั้นๆ เทานั้นไมสามารถนํา

ไปเปรียบเทียบหรืออธิบายประชากรที่เปนหนวยงานราชการของรัฐทั้งหมดได ดังน้ันหากจะศึกษาวิจัย

ตอไป ควรศึกษาโดยพิจารณาการทดสอบกับหนวยงานที่มีใกลเคียงและแตกตางกัน มีขนาดใกลเคียง

และตางกัน  ตลอดจนศึกษาหนวยงานใหมากขึ้น ในกรณีตองการสะทอนภาพรวมของหนวยงานราชการ

ไทยจริง 
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นอกจากนี้ควรมีการศึกษาในแนวคิดของหลักการตางๆ ที่มีอยูบนพื้นฐานของบริบทไทยใหมาก

ขึ้น ถึงแมงานวิจัยนี้ นักวิจัยพยายามปรับปรุงตัวชี้วัดและสรางตัวชี้วัดใหเหมาะสมกับบริบทไทยแลวก็

ตาม แตตัวชี้วัดบางตัวอาจสะทอนสิ่งที่ควรจะเปนในอนาคตมากกวาปจจุบัน เชน เรื่องการจัดการ 
ความเสี่ยงหรือการจัดการความขัดแยงหรือการใชนักบริหารมืออาชีพ ทั้งน้ีเพราะหนวยงานราชการสวน

มากยังไมมีการดําเนินการดานนี้ 
 
ดังน้ัน จึงควรมีการศึกษาวิจัยในรายละเอียดอีกครั้งวาตัวชี้วัดใดควรจะใชเม่ือใด กับหนวยงานใด 

อนึ่งในการทําวิจัยตอไป ควรมีการใชวิธีการศึกษาเรื่องคุณภาพประกอบไปดวยอาทิ การสังเกต การ

สนทนากลุม การสัมมนาเชิงลึกเพ่ือไดขอมูลที่สามารถอธิบายผลที่ไดใหจัดเจนขึ้น 
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    ภาคผนวก  
 

1.แบบสอบถามหนวยงาน (สวนกลาง) 

2.แบบสอบถามเจาหนาที ่

3.แบบสอบถามประชาชน 



 

 

 
แบบสอบถามขอมูลสวนกลางในหนวยงาน 

เร่ืองการบริหารจัดการที่ดีของหนวยงานภาครัฐ 
 
คําอธิบายเกี่ยวกับแบบสอบถาม 
 
  แบบสอบถามฉบับนี้จัดทําข้ึนโดยสถาบันพระปกเกลา เพ่ือสํารวจขอมูลสวนกลางในหนวยงาน 
เพื่อทดสอบเครื่องมือวัดหลักการบริหารจัดการที่ดี และขอใหนักวิจัยและผูชวยนักวิจัยดําเนินการสัมภาษณกลุมเปา
หมายดังคําแนะนําตอไปนี้ 

1. แบบสอบถามนี้สําหรับขอมูลกลางของหนวยงาน หนวยงานหนึ่งใชแบบสอบถามเพียงชุดเดียว
โดยใหสอบถามกับระดับผผูบริหารหนวยงาน 

2. ผูสัมภาษณเปนผูถามตามแบบสอบถามและระบายดินสอ (2b) ลงในชองสี่เหลี่ยมสําหรับคําถาม
แบบมีตัวเลือก และ กรอกขอความตามคําตอบของผูใหสัมภาษณสําหรับคําถามแบบเติมขอความ 
กรุณา อยา ใหผูใหสัมภาษณตอบโดยการทําเครื่องหมายเองเพราะอาจทําใหเกิดความสับสนได 

3. กรุณาให ตอบทุกขอ เพื่อประโยชนในการประมวลผล 
สถาบันฯใครขอความรวมมอืในการตอบแบบสอบถามมา ณ ท่ีนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
 

ดร.ถวิลวดี บุรกีุล 
ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา 

สถาบันพระปกเกลา 
 

 
 
 

แนะนํา : สวัสดีครับ/คะ ผม/ดิฉันมาจากสถาบันพระปกเกลา วันนี้ ผม/ดิฉันมาทําการสํารวจขอมูล เพื่อการ
ประเมินระดับการบริหารจัดการที่ดีของหนวยงานทาน  

แบบสอบถามชุดที่
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แบบสอบถามกลาง 
1 

แบบสอบถามชุดที่  

สวนที่หนึ่ง ขอมูลพ้ืนฐานของหนวยงาน 
1. ขอมูลพ้ืนฐาน 

1.1  ช่ือหนวยงาน           
1.2  สังกัด           
1.3  ประเภทงานของหนวยงาน         
1.4 วิสัยทัศนหนวยงาน         

            
1.5 ภารกิจ            

            
1.6 พันธกิจ          

            
 

ขอ รหัส คําถาม Yes No ไม 
ตอบ 

1 R20105 หนวยงานมีการกําหนดรายละเอียดเรื่องที่ตองเปดเผยขอมูลขาวสาร � � � 

2 R20107 หนวยงานมีการกําหนดชนิดของขอมูลขาวสารที่เปนขอยกเวนที่จะไมเปดเผย � � � 
3 R30201 หนวยงานไดเปดโอกาสใหผูไดรับผลกระทบจากการใหบริการสามารถ โตแยงคัดคานได � � � 
4 R30202 กอนการใหบริการหรือออกคําสั่งแกผูไดรับผลกระทบจะมีการรับฟงความเห็นจากทุกฝาย � � � 
5 R30203 ในกรณีที่จําเปน มีการแจงสิทธิในการมีทนายความหรือที่ปรึกษาของผูไดรับผลกระทบจากการใหบริการ

หรือออกคําสั่ง 
� � � 

6 R30204 มีการกําหนดระยะเวลาการดําเนินการแลวเสร็จในการใหบริการหรือการพิจารณาออกคําสั่งตางๆ ทันตาม
กําหนดเวลา 

� � � 

7 R30205 ในสวนที่เกี่ยวกับการประสานงานระหวางสวนราชการดวยกันนั้น มีการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จไวดวย � � � 
8 R30206 มีการกําหนดใหผูบังคับบัญชาตองตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาใหแลวเสร็จตามกําหนด � � � 
9 R30207 มีการกําหนดบทลงโทษเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน ในกรณีที่ไมสามารถพิจารณาเรื่องใหแลวเสร็จในเวลาที่

กําหนด 
� � � 

10 R30208 การใหบริการหรือการพิจารณาออกคําสั่งตางๆเสร็จทันตามกําหนดเวลา � � � 
11 R30209 การพิจารณาออกคําสั่งตางๆไดมีการกลาวอางขอกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของ � � � 
12 R30210 ในกรณีที่มีการออกคําสั่งตางๆไดมีการกลาวอางการใหเหตุผลหรือขอสนับสนุน � � � 
13 R30211 การใหบริการหรือการพิจารณาออกคําสั่งตางๆ ยึดหลักความเสมอภาค � � � 
14 R30212 การใหบริการหรือการพิจารณาออกคําสั่ง ยึดหลักเกณฑที่หนวยงานไดวางไวแลวเปนแนวทาง � � � 
15 R30213 การใหบริการหรือการพิจารณาออกคําสั่งตางๆ คํานึงถึงความเปนธรรมในแตละกรณี � � � 
16 R30301 ในรอบปที่ผานมา หนวยงานไมถูกโตแยงหรือคัดคานการใหบริการหรือคําสั่งตางๆ � � � 
17 R30302 ในรอบปที่ผานมา หนวยงานไมมีการยกเลิกเพิกถอนการออกคําสั่งตางๆตามคําโตแยงคัดคาน � � � 
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แบบสอบถามกลาง 
2 

แบบสอบถามชุดที่  

ขอ รหัส คําถาม Yes No ไม 
ตอบ 

18 R30303 ในรอบปที่ผานมา หนวยงานไมเคยมีการโตแยง การใหบริการหรือการพิจารณาออกคําสั่งตางๆ  ตอหนวย
งานระดับสูงขึ้นไป 

� � � 

19 R40101 กฎ ระเบียบของหนวยงานออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย � � � 
20 R40102 กฎระเบียบของหนวยงาน ไมมีการจํากัดสิทธิของประชาชนและเจาหนาที่มากกวาที่จําเปน � � � 
21 R40103 มีการตรวจสอบหรือทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบตางๆ ใหทันสมัยและเหมาะสมอยูเสมอ � � � 
22 R40104 หนวยงานของทานมีการพิจารณาคํารอง ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับการแกไขปรับปรุงใหวิธี

ปฏิบัติราชการที่ดีขึ้นหรือไม 
� � � 

23 R40105 มีการตรวจสอบกฎระเบียบ ขอบังคับหรือประกาศที่เปนอุปสรรคหรือกอใหเกิดความยุงยากในการ 
ปฏิบัติงาน 

� � � 

24 R40106 มีขาราชการหรือสวนราชการใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับกฎระเบียบ ขอบังคับหรือประกาศ � � � 
25 R50101 คณะกรรมการหรือผูมีอํานาจชี้ขาดของหนวยงาน มีความอิสระในการทํางาน � � � 
26 R50102 เจาหนาที่สามารถคัดคานการทําหนาที่ของกรรมการหรือผูมีอํานาจชี้ขาดในเรื่องตางๆของหนวยงาน ที่ไม

เปนกลาง 
� � � 

27 R60101 ในรอบปที่ผานมา หนวยงานไมเคยมีการวินิจฉัยของหนวยงานที่กอใหเกิดผลเสียตอบุคคลโดยไมมี
กฎหมายใหอํานาจไว 

� � � 

28 R60102 ในรอบปที่ผานมา หนวยงานไมเคยมีการวินิจฉัยของหนวยงานที่กอใหเกิดผลเสียตอบุคคลโดยใหมีผลยอน
หลัง 

� � � 

29 R70101 หนวยงานไมเคยมีกฎหรือระเบียบที่อยูในอํานาจหนาที่ของหนวยงานที่ขัดกับกฎหมายที่มีฐานะสูงกวา � � � 
30 R70102 ในรอบปที่ผานมา หนวยงานไมเคยถูกโตแยงวามีกฎระเบียบหรือการกระทําอันใดอันหนึ่งวาเปนการขัด

กับกฎหมาย 
� � � 

31 P40101 หนวยงานมีการสนับสนุนการพัฒนาความสามารถในการมีสวนรวมของประชาชน � � � 
32 pp0109 หนวยงานมีการเผยแพรเรื่องการจัดซื้อจัดจางที่จะดําเนินการ � � � 
33 pp0110 หนวยงานมีการเผยแพรสัญญาที่ไดอนุมัติจัดซื้อจัดจางไปแลว � � � 
34 P20502 ขอคิดเห็นของประชาชนและของเจาหนาที่ระดับตางๆที่รับฟงไดรับการตอบสนองหรือแจงวารับรูรับ

ทราบแลว 
� � � 

35 P20503 ขอคิดเห็นที่รับฟงไดรับการตอบสนองและนําไปใชประกอบการตัดสินใจ � � � 
36 P30101 ประชาชนมีสวนรวมในการวางแผนตัดสินใจของหนวยงาน � � � 
37 P30102 ประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจในระดับระดับกิจกรรม � � � 
38 P10504 ผูขอรับขอมูลจากหนวยงานไมตองเสียคาใชจายเลย � � � 
39 V10301 จํานวนผลผลิตและบริการของหนวยงานมีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับหนวยงานประเภทเดียวกันที่

ใชเจาหนาที่ งบประมาณ และขอบเขตภาระหนาที่ที่เทากัน 
� � � 

40 V10302 มูลคาของผลผลิตหรือบริการของหนวยงานของทานมีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับหนวยงานอื่น
ประเภทเดียวกันที่ใชเจาหนาที่ งบประมาณ และขอบเขตภาระหนาที่เทากัน 

� � � 

41 V10303 ทุกสวนงานในหนวยงานของทานกอใหเกิดผลผลิตหรือบริการที่มีคุณคาแกหนวยงานเทากัน � � � 
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42 V10401 หนวยงานของทานมีระบบตรวจสอบภายใน � � � 
43 V10402 มีการนําระบบตรวจสอบภายในมาใชอยางสม่ําเสมอ � � � 
44 V10403 หนวยงานของทานมีการจัดทํารายงานการเงิน � � � 
45 V10404 หนวยงานของทานมีการจัดทํารายงานการเงินสม่ําเสมอทุกป � � � 
46 V10405 มีการเผยแพรรายงานการเงินแกสาธารณชนทั่วไป � � � 
47 V10406 รายงานการเงินจะรายงานตรงตอหนวยตรวจสอบ ผูบังคับบัญชาระดับสูง และหนวยงานที่เกี่ยวของเทานั้น � � � 
48 V10407 มีระบบบริหารการเงินที่รัดกุม (มีกฏระเบียบที่ชัดเจน มีผูตรวจสอบจากภายในและภายนอก) � � � 
49 V10501 เคยเกิดปญหาประสิทธิภาพของการใชเงิน (ตํ่ากวางบประมาณ, มากกวางบประมาณ หรือใชงบประมาณ

ผิดประเภทหรือผิดวัตถุประสงค) 
� � � 

50 V10502 เมื่อเกิดปญหาการเงินผูแกปญหาคือ ผูบังคับบัญชาระดับสูงเทานั้น � � � 
51 V10503 เมื่อเกิดปญหาการเงินของหนวยงานผูแกปญหาคือ ฝายการเงินหรือฝายการคลังในหนวยงานของทาน 

เทานั้น 
� � � 

52 V10504 เมื่อเกิดปญหาการเงินผูแกปญหาคือผูบังคับบัญชาระดับสูงรวมกับฝายการเงินหรือการคลัง � � � 
53 V20106 คาใชจายดานสาธารณูปโภค ในหนวยงานของทานที่ใชจริงสูงกวางบประมาณที่ไดจากรัฐบาล � � � 
54 V30115 วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของหนวยงานแสดงถึงมีการประหยัดการใชงบประมาณ กําลังคน  

เครื่องมือ ฯลฯ 
� � � 

55 V30116 วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของหนวยงานแสดงถึงความพยายามหาเลี้ยงตนเอง พ่ึงงบประมาณรอยลง � � � 
56 V30117 วิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายของหนวยงานแสดงถึงการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีในการจัดการที่เหมาะสม � � � 
57 V30118 วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของหนวยงานแสดงถึงการมีระบบการเตรียมความพรอมในการรับสถาน

การณไมคาดคิด วิกฤต 
� � � 

58 V30224 หนวยงานเคยไดรับรางวัลในดานผลผลิต บริการหรือการบริหารงาน � � � 
59 V30225 มีการจัดเจาหนาที่หรืองานดานลูกคาสัมพันธหรือมวลชนสัมพันธ � � � 
60 V30226 มีการจัดเจาหนาที่หรืองานดานใหคําปรึกษาและรองทุกข � � � 
61 V30227 เมื่อไดรับเรื่องราวรองทุกขจะรีบดําเนินการทันทีทุกเรื่อง � � � 
62 V30228 เมื่อไดรับเรื่องราวรองทุกขจะรีบดําเนินการเฉพาะเรื่องที่มี ผลกระทบกับประชาชนสวนใหญ � � � 
63 V30229 เมื่อไดรับเรื่องราวรองทุกขจะรีบดําเนินการเฉพาะเรื่องที่มี ผลกระทบสําคัญและเกี่ยวของกับเจาหนาที่

สําคัญตามสวนงานและการเมือง 
� � � 

64 V30301 มีหนวยงานที่ทําการประเมินผลการปฏิบัติงานภายในโดยเฉพาะ � � � 
65 V30302 มีการประเมินผลสม่ําเสมอทุกป � � � 
66 V30303 มีการเผยแพรผลการประเมินสูสาธารณชน � � � 
67 V30304 มีการเผยแพรผลการประเมินภายในหนวยงาน � � � 
68 V30305 นําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขการปฎิบัติงานในหนวยงาน � � � 
69 h40101 มีการจัดทํายุทธศาสตรการทํางานในดานการพัฒนาเจาหนาที่ � � � 
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70 h40201 มีการจัดสรรงบประมาณในดานการพัฒนาเจาหนาที่ � � � 
71 h40301 มีการจางผูบริหารมืออาชีพจากภายนอกมาทํางานในหนวยงาน � � � 
72 h40401 มีการใหเจาหนาที่สามารถไปทํางานภายนอกหนวยงานระยะหนึ่งไดเพื่อเปนการเรียนรูงาน � � � 
73 h50201 มีการจัดกิจกรรมสงเสริมความสัมพันธของเจาหนาที่ � � � 
74 H80401 มีการสัมภาษณเจาหนาที่ที่ลาออกเพื่อปรับปรุงหนวยงาน � � � 
75 L40201 มีการกําหนดงบประมาณเปนการเฉพาะเพื่อการทํากิจกรรมดานเสริมสรางความสามารถของเจาหนาที่ ใน

ดานการปรับปรุงเพื่อเปนองคกรแหงการเรียนรู 
� � � 

76 L50101 มีเจาหนาที่ดูแลการจัดการความรูในหนวยงาน � � � 
77 m30101 มีการจัดทําศูนยบริการรวม (one stop service) � � � 
78 m30102 มีเจาหนาที่ประจําศูนยบริการรวม(one stop service) � � � 
79 m30103 มีการใชงานศูนยบริการรวม(one stop service)รวมกันระหวางหนวยงานตางๆ � � � 
80 m50101 มีการวิจัยสถาบัน ศึกษาจุดเดน จุดบกพรองในหนวยงานตนเอง � � � 
81 m50103 มีการสรางองคความรูใหมๆที่เปนประโยชนตองาน � � � 
82 m50104 มีการประยุกตใชงานความรูในการทํางาน � � � 
83 i10103 มีการจัดทําฐานขอมูลกลางของหนวยงาน � � � 
84 i10104 ฝายตางๆสามารถเขาถึงฐานขอมูลกลาง � � � 
85 i20404 มีการใชเครือขายสารสนเทศในการติดตอกันในหนวยงาน � � � 
86 i20405 มีการใชระบบเครือขายสารสนเทศติดตอกับหนวยงานภายนอก � � � 
87 i20406 ประชาชนสามารถติดตอกับหนวยงานไดโดยทางเครือขายสารสนเทศ � � � 
88 i20407 มีบริการสายดวนใหประชาชนหรือผูรับบริการโทรศัพทติดตอ รองเรียนได � � � 
89 V30203 หนวยงานของทานมีการจัดเจาหนาที่ดานประชาสัมพันธ � � � 
90 pp0103 ในหนวยงานมีฝายที่ดูแลดานการสํารวจความตองการของประชาชน � � � 
91 TT0103 หนวยงานของทานมีการกําหนดรายละเอียดเรื่องที่ตองเปดเผยแกประชาชน � � � 
92 m10102 หนวยงานมีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการทํางานอยางเปดเผยไว ในที่ทํางาน � � � 
93 m10103 มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการทํางานการแสดงไวในระบบเครือขายสารสนเทศ � � � 

 
------------------ขอขอบคุณในความรวมมือตอบแบบสอบถาม------------------- 



 

 
แบบสอบถามขอมูลเจาหนาที่ในหนวยงาน 

เร่ืองการบริหารจัดการที่ดีของหนวยงานภาครัฐ 
 
คําอธิบายเกีย่วกับแบบสอบถาม 
 
  แบบสอบถามฉบับนี้จัดทําข้ึนโดยสถาบันพระปกเกลา เพ่ือสํารวจขอมูลจากเจาหนาที่ในหนวย
งาน เพื่อทดสอบเครื่องมือวัดหลักการบริหารจัดการที่ดี และขอใหนักวิจัยและผูชวยนักวิจัยดําเนินการสัมภาษณ
กลุมเปาหมายดังคําแนะนําตอไปนี้ 

(1) ผูสัมภาษณเปนผูถามตามแบบสอบถาม และระบายลงในชอง � ดวยปากกาสีดําหรือน้ําเงิน หรือดินสอ 2B 
เทานั้น ตามตัวเลือกที่ผูใหสัมภาษณตอบคําถามสําหรับคําถามแบบมีตัวเลือกดังตัวอยาง� และใหเติมขอ
ความตามคําตอบของผูใหสัมภาษณสําหรับคําถามปลายเปด 

(2) กรณีเปลี่ยนคําตอบใหลบดวยยางลบใหสะอาดหรือใชน้ํายาลบคําผิดปดทับไมใหเห็นการเลือกตอบเดิม และ
ระมัดระวังอยาใหมีการทําเครื่องหมายมากกวา 1 ตัวเลือกในขอที่กําหนดใหเลือกเพียงตัวเลือกเดียว 

(3) กรุณาใหตอบทุกขอเพื่อประโยชนในการประมวลผล 
(4) เมื่อสัมภาษณเสร็จแลวใหหัวหนาทีมตรวจความเรียบรอย 

สถาบันฯใครขอความรวมมอืในการตอบแบบสอบถามมา ณ ท่ีนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

ดร.ถวิลวดี บุรกีุล 
ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา 

สถาบันพระปกเกลา 
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แนะนํา : สวัสดีครับ/คะ ผม/ดิฉันมาจากสถาบันพระปกเกลา วันนี้ ผม/ดิฉันมาทําการสํารวจขอมูล เพื่อการ
ประเมินระดับการบริหารจัดการที่ดีของหนวยงานทาน  

แบบสอบถามชุดที่  
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สวนท่ีหนึ่ง ขอมูลพื้นฐานของผูตอบ 
 
 

ขอมูลพื้นฐานผูตอบ 
1.1 อายุ.......................... ป 
1.2 เพศ � ชาย    � หญิง 
1.3 ระดับการศึกษา 

                                   �   ต่ํากวาปริญญาตรี          �  ปริญญาตรี 
                                    �  ปริญญาโท             �  ปริญญาเอก 

1.4 อายุงาน 
                                  � ต่ํากวา  5  ป             �  5 - 10 ป 
                                   � 11 – 15 ป             �  16 – 20 ป  �  มากกวา 20 ป 

1.5 ตําแหนงในหนวยงาน 
                               �  ผูปฏิบัติงาน  �  ผูบริหารระดับกลาง �  ผูบริหารระดับสูง � อื่นๆ........ 
 
 
 
ขอมูลสอบถาม   1) ใหถามนําวาในหนวยงานทาน..               2) รอบระยะเวลาขอขอมูลที่ถามคือ 1 ป 
 

ขอ รหัส คําถาม Yes No ไม 
ตอบ 

1 M70101 
หนวยงานมีการกระจายงบประมาณไปยังฝายตางๆอยางเปนธรรม � � � 

2 V20105 มีวิธีการและขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณอยางเปนระบบ � � � 
3 V20102 อัตรากําลังของเจาหนาที่ในปจจุบันมีจํานวนเหมาะสมกับปริมาณงาน � � � 
4 M70201 มีการกระจายเจาหนาที่ในการทํางานอยางเหมาะสม � � � 
5 M70301 กระจายความรับผิดชอบอยางเหมาะสม � � � 
6 R50103 หนวยงานของทานมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจสูผูใตบังคับบัญชาระดับรองลงมา � � � 
7 L70301 เจาหนาที่ในหนวยงานไมหวงขอมูลซึ่งกันและกัน � � � 
8 L30301 มีการเผยแพรขอมูลความรูใหหนวยงานภายนอกทราบ � � � 
9 L50501 

มีการประมวลผลการเรียนรูจากขอมูลมาสรางเปนองคความรู � � � 

10 A30502 ขอมูลขาวสารที่สื่อสารใหทราบนั้นมีความถูกตองสมบูรณ ไมมีการบิดเบือน � � � 
11 H30101 หนวยงานมีศักยภาพในการแขงขัน � � � 
12 M60102 หนวยงานมีมาตรการจัดการความขัดแยงภายในหนวยงาน � � � 
13 M60103 มีการนําความรูดานการจัดการความขัดแยงไปใชจริง � � � 
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ตอบ 

14 E30201  หนวยงานมีปญหาขาดความสามัคคี เชนมีความขัดแยงระหวางเจาหนาที่  � � � 
15 VV0110 ทานเห็นวาการบริการของหนวยงานมีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับหนวยงานอื่นที่มีลักษณะใกลเคียง � � � 
16 I10101 มีการจัดทําฐานขอมูลในหนวยงานอยางเปนระบบ � � � 
17 I10102 เจาหนาที่ในหนวยงานมีการใชขอมูลรวมกันจากฐานขอมูลที่จัดทําขึ้น � � � 
18 I10201 มีการนําฐานขอมูลไปใชในการจัดทําแผนหรือนโยบาย � � � 
19 VV0101 มีการกําหนดเปาหมายเพื่อเปนตัวช้ีความสําเร็จของหนวยงาน � � � 
20 H80201 มีการติดตามตรวจสอบใหเจาหนาที่ดําเนินตามเปาหมายที่วางไว � � � 
21 A10101 ทุกครั้งที่ไดรับมอบหมายงาน ทานไดทําความเขาใจและเห็นชอบกับวัตถุประสงค เปาหมายและความคาด

หวังจากการทํางานชิ้นนั้นเสมอ 
� � � 

22 A10102 ทุกครั้งที่ไดรับมอบหมายงาน ทานจะทราบถึงเปาหมายที่ตองการจากการทํางานนั้นเสมอ � � � 
23 A40101 หนวยงานของทานไดกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน(Standard of Performance)ไวชัดเจน � � � 
24 A40103 หนวยงานของทานมีการจัดทําดัชนีวัดผลการปฏิบัติงานอยางชัดเจน � � � 
25 A40104 กอนเริ่มปฏิบัติงาน เจาหนาที่จะทราบถึงดัชนีวัดผลในการปฏิบัติงานทุกครั้ง � � � 
26 V20301 ผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ไดตามเปาหมายที่กําหนด � � � 
27 V20302 ผลการปฏิบัติงานของหนวยงานไดตามเปาหมายที่กําหนด � � � 
28 V30202 เจาหนาที่ในหนวยงานมีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน   � � � 
29 R10102 การใชอํานาจในแตละฝายสามารถถูกตรวจสอบได � � � 
30 T10101 มีระบบการตรวจสอบภายในหนวยงานที่เขมแข็งและมีประสิทธิภาพสูง � � � 
31 T10501 มีการปรับปรุงหนวยงานตรวจสอบใหเหมาะสมกับสถานการณอยูเสมอ � � � 
32 T10602 มีกลยุทธในการบริหารที่สามารถตรวจสอบการทํางานโดยบุคคลภายในและบุคคลภายนอกได � � � 
33 T40401 มีการใชสมาคมวิชาชีพเขามารวมตรวจสอบหนวยงาน � � � 
34 M10108  หนวยงานมีการทบทวนภารกิจที่ตองปรับปรุงหรือยกเลิกอยูเสมอ � � � 
35 M10111  มีการยกเลิกหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภารกิจตามผลการทบทวน � � � 
36 VV0111 มีการทบทวนภารกิจและโครงสรางของหนวยงานเพื่อความคุมคาทางเศรษฐกิจ � � � 
37 R20103 หนวยงานคํานึงถึงสิทธิความเทาเทียมกันของผูที่มาติดตอกับหนวยงาน � � � 
38 I20202 หนวยงานมีระบบเครือขายสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ � � � 
39 I20101 มีระบบโปรแกรมคอมพิวเตอรสารสนเทศที่เหมาะสมกับการทํางานที่ทันสมัยอยูเสมอ � � � 
40 I20302 มีการพัฒนาทักษะของผูใชงานเครือขายสารสนเทศ � � � 
41 I20304 มีการตรวจสอบดูแลระบบเครือขายสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ � � � 
42 I20401 โดยทั่วไปผูบริหารสามารถเขาถึงเครือขายสารสนเทศได � � � 
43 I20402 โดยทั่วไปเจาหนาที่สามารถเขาถึงเครือขายสารสนเทศได � � � 
44 I40101 หนวยงานใชกระดาษนอยลงอันเนื่องจากหันมาใชเทคโนโลยีมากขึ้น � � � 
45 I40102 หนวยงานมีการประชุมทางไกลผานอินเตอรเนต � � � 
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46 I40103 มีการสั่งงานผานอินเตอรเนต � � � 
47 I40104 มีบริการสารสนเทศ เชน มีการใหบริการฐานขอมูลที่บรรจุในระบบคอมพิวเตอร � � � 
48 II0103 ประชาชนสามารถติดตอสอบถามขอมูลหนวยงานผานทางเครือขายสารสนเทศได � � � 
49 II0105 มีการแจงผลการดําเนินการของหนวยงานใหประชาชนทราบทางเครือขายสารสนเทศ � � � 
50 PP0111  ประชาชนสามารถตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานของทานไดโดยผานทางระบบเครือขายสาร

สนเทศ 
� � � 

51 L60201 เจาหนาที่โดยทั่วไปสามารถใชเครื่องมือและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานไดอยางทั่วถึง � � � 
52 II0107 การแจงผลการตอบสนองตอขอรองเรียนทางระบบสารสนเทศ  ทําโดยไมเปดเผยรายชื่อผูรองเรียน � � � 
53 L60102 เครื่องมือ อุปกรณ ดานเทคโนโลยีมีอยูอยางเพียงพอ � � � 
54 L60103 เครื่องมือ อุปกรณ ดานเทคโนโลยีมีความทันสมัย � � � 
55 V20104 มีระบบบัญชีควบคุมการใชวัสดุอุปกรณในหนวยงาน อยางประหยัด � � � 
56 H60101 หนวยงานมีการปฐมนิเทศเจาหนาที่ใหม � � � 
57 M40101 หนวยงานมีการทํางานเปนทีม � � � 
58 A30301 สมาชิกในทีมงานของทานใหความรวมมือในการปฏิบัติงานกันเปนอยางดี � � � 
59 A30601 ผูบังคับบัญชาใหความสนับสนุนแกสมาชิกในทีมงานทุกคนอยางเทาเทียมกัน � � � 
60 A30901 ผูปฏิบัติงานทุกคนสามารถเชื่อใจไดวาเพื่อนรวมงานจะทํางานหนักและมีผลงานที่ไวใจไดเสมอ � � � 
61 A30801 ผลการปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยมจะไดรับการยกยองในระดับหนวยงาน � � � 
62 A31001 เจาหนาที่แตละคนจะไดรับการปฏิบัติตอตนในทางบวก เมื่อเขาปฏิบัติงานเปนผลสําเร็จโดยเสมอภาค 

อาทิ เชน การพูดใหกําลังใจ ยกยองชมเชย  
� � � 

63 H100101 โดยทั่วไปเจาหนาที่มีความผูกพันธกัน � � � 
64 H100201 โดยทั่วไปเจาหนาที่มีความภักดีตอหนวยงาน � � � 
65 L20202 เจาหนาที่ในหนวยงานมีการนับถือซึ่งกันและกัน � � � 
66 A30201 ผูปฏิบัติงานทั้งหลายเต็มใจที่จะยอมรับสิ่งใหมๆและเทคโนโลยีใหมๆเสมอ � � � 
67 E20201 ในรอบปที่ผานมามีการกระทําผิดวินัย กรณีเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางบุคคล  เชนกระดางกระเดื่องตอ

ผูบังคับบัญชา  
� � � 

68 V10201 เคยปรากฏวาเกิด ผลประโยชนทับซอน (Conflict of interest) ในหนวยงานหรือไม  � � � 
69 PP0101 หนวยงานมีการประสานงานและรวมมือกันทํางานเปนทีมเสมอ � � � 
70 PP0102 หนวยงานมีการประสานงานและรวมมือกันทํางานเปนทีมกับหนวยงานหรือหนวยงานภายนอกที่เกี่ยว

ของเสมอ 
� � � 

71 V30210 เจาหนาที่มีความเต็มใจและมุงมั่นในการใหบริการตลอดเวลาและทุกสถานการณ � � � 
72 M10101 มีการกําหนดวิสัยทัศนรวมกันในหนวยงาน � � � 
73 V30114 วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของหนวยงานแสดงใหเห็นวามีความพยายามปรับปรุง เปลี่ยนแปลงผล

ผลิตหรือบริหารของหนวยงานในทิศทางดีขึ้น 
� � � 
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74 V30111 มีการเผยแพร สื่อสาร และทําความเขาใจในวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของหนวยงานกับเจาหนาที่ใน
หนวยงาน 

� � � 

75 V30112 มีการเผยแพร วิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายของหนวยงานกับสาธารณชนโดยทั่วไป � � � 
76 A50101 หนวยงานของทานมีมาตรการในการดําเนินการกับผูไมมีผลงาน � � � 
77 A40102 หนวยงานของทานมีการจัดการกับผลการปฏิบัติงานที่ไมมีคุณภาพ � � � 
78 E20301 ในรอบปที่ผานมามีการทําผิดวินัยเกี่ยวกับพฤติกรรมสวนตัว เชนเลนการพนัน  เสพยาเสพติด � � � 
79 E10201 ในรอบปที่ผานมามีการปฏิบัติงานที่นอยกวาหรือไมดีเทาที่กฎหมายกําหนดไว  � � � 
80 E10301 ในรอบปที่ผานมามีการปฏิบัติที่มากกวาหรือเกินกวาที่กฎหมายใหอํานาจไว เชนวางตนอยูเหนือกฎหมาย 

หรือวางศาลเตี้ย 
� � � 

81 E20101 ในรอบปที่ผานมามีการกระทําผิดวินัย กรณีเกี่ยวกับงานโดยตรง  เชนไมปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริตเที่ยง
ธรรมหรือละทิ้งหนาที่ราชการ 

� � � 

82 E30301 ในรอบปที่ผานมามีกรณีทําผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยม/จรรยาบรรณวิชาชีพนิยม (แตไมเขาขายกระทําผิด
วินัย)  เชนไมปฏิบัติตามธรรมเนียมของทางราชการ  ผิดคํามั่นสัญญา  

� � � 

83 E30401 ในรอบปที่ผานมามีกรณีทําผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เกี่ยวกับขั้นตอนหรือวิธีการ
ปฏิบัติงาน เชนเสนองานขามขั้นตอน  

� � � 

84 E10101 มีการทําผิดกฎหมายอยางโจงแจงเชน ทุจริตตอหนาที่ หรือซื้อขายตําแหนง � � � 
85 E10401 ในรอบปที่ผานมามีการปฏิบัติตามเจตนารมณของกฎหมาย แตใชวิธีการที่ผิดกฎหมาย เชนบังคับผูตองหา

ใหรับสารภาพ 
� � � 

86 T30601 มีการปองปรามผูสอทุจริตใหปรับปรุงตน � � � 
87 E20401 ในรอบปที่ผานมามีขาราชการ/ลูกจางไดรับโทษทางวินัยจากการกระทําผิด  � � � 
88 EE0101 ผูบริหารพิจารณาความดีความชอบของเจาหนาที่ในหนวยงานของทานโดยยึดหลักตามความสามารถ/ผล

งาน  
� � � 

89 A30602 สมาชิกของแตละทีมงานในหนวยงานสามารถเขาถึงและขอรับความสนับสนุนจากผูบังคับบัญชาไดอยาง
เสมอภาค 

� � � 

90 A30902 ผูปฏิบัติงานทุกคนรูสึกปลอดภัยที่จะพูดคุยหรือปรึกษาหารือไดทุกครั้งเมื่อมีปญหาตางๆเกิดขึ้น � � � 
91 EE0104 ทานรูสึกวาการทํางานเต็มศักยภาพจะสงผลใหหนาที่การงานมีความมั่งคง   � � � 
92 T20401 มีระบบรายไดหรือผลประโยชนเกื้อกูลรองรับมาตรฐานคาใชจายที่สูงขึ้น � � � 
93 H30102 มีคาตอบแทนการทํางานที่เปนธรรม � � � 
94 H30103 หนวยงานมีระบบเลื่อนขั้นที่เปนธรรม � � � 
95 H80101 มีระบบการคัดเลือกและจัดจางเจาหนาที่ที่เปนธรรม � � � 
96 H80301 มีระบบเลิกจางที่เปนธรรม � � � 
97 T20101 มีผลตอบแทนใหแกเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานเปนผลสําเร็จ � � � 
98 T20201 มีผลตอบแทนใหแกเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงและประสบความสําเร็จเปนพิเศษ � � � 
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99 T20301 หนวยงานของทานมีการใหคาตอบแทนพิเศษแกเจาหนาที่ที่ซื่อสัตย � � � 
100 V10102 ผลตอบแทน (เงินเดือนและอื่นๆ) ที่เจาหนาที่สวนใหญในหนวยงานทานไดรับนั้นเหมาะสมกับปริมาณ

และคุณภาพของงานที่ทํา 
� � � 

101 T10401 มีเจาหนาที่ใหมๆ เขามาอยูในหนวยงานดวยการใชเสนสายนอยลง � � � 
102 T10402 เจาหนาที่ที่เขามาใหมมีความรูความสามารถสูงขึ้น � � � 
103 T30701 มีกระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว � � � 
104 T30401 มีระบบการฟองรองที่มีประสิทธิภาพสูง � � � 
105 V20103 เจาหนาที่มีความรู ความสามารถ ความชํานาญเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ � � � 
106 V20107 เจาหนาที่รูจักแกไขปญหาและตัดสินใจดวยตนเองเสมอ � � � 
107 VV0105 หนวยงานของทานมีการจัดทํารายงานการเงินทุกป � � � 
108 R30216  ผูบังคับบัญชามีการสั่งงานผูใตบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษร หรือไม � � � 
109 T30201 หนวยงานของทานมีวิธีการพิจารณาลงโทษผูทําผิดที่ยุติธรรม � � � 
110 T30301 มีการลงโทษจริงจัง หนักเบาตามกฏระเบียบที่ระบุไว � � � 
111 T30501 หัวหนางานลงโทษผูทุจริตอยางจริงจัง � � � 
112 T30502 หัวหนางานลงโทษผูดอยประสิทธิภาพอยางจริงจัง � � � 
113 T10201 ระบบงานของหนวยงานมีความโปรงใส สะทอนใหเห็นภาพรวมของระบบงานทั้งหมดไดอยางชัดเจน � � � 
114 V10101 การทํางานของเจาหนาที่ในหนวยงานของทานสวนใหญจะทํางานเต็ม  7ชม.และพัก1ชม. � � � 
115 EE0102 ผูบริหารปฏิบัติตอ เจาหนาที่ โดยยึดหลักความเสมอภาคเทาเทียมกัน � � � 
116 EE0103 ผูบริหารวางตัวเปนกลางเสมอ  � � � 
117 H90101 โดยทั่วไปผูบริหารมีความไววางใจเจาหนาที่ � � � 
118 H90301 โดยทั่วไปเจาหนาที่มีความไววางใจผูบริหาร � � � 
119 M60201 มีการบริหารจัดการความเสี่ยง (สิ่งที่อาจเกิดขึ้นแลวสรางความเสียหาย) � � � 
120 R10101 หนวยงานมีการแบงแยกอํานาจหนาที่ในแตละสวนกันอยางชัดเจน � � � 
121 T10601 มีระบบบริหารการเงินและพัสดุที่รัดกุม � � � 
122 R30102 หนวยงานมีการประชาสัมพันธใหประชาชนไดทราบถึงการใหบริการในดานตางๆ � � � 
123 VV0112 หนวยงานของทานมีการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มาติดตอใชบริการ � � � 
124 R30101 ประชาชนสามารถขอดูขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับภาระหนาที่หรือขั้นตอนการดําเนินงานของหนวยงาน � � � 
125 TT0102 มีการกําหนดระยะเวลาในการเปดเผยขอมูลขาวสารใหแกสาธารณชนไดรับทราบ � � � 
126 M70401 มีการกระจายโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม � � � 
127 TT0101 มีการแจงขอดีขอเสียของโครงการที่ทางหนวยงานของทานจัดทําขึ้นใหกับประชาชนไดรับทราบ � � � 
128 M10105 มีเอกสารที่เกี่ยวของและแบบคํารองตางๆไวบริการประชาชน � � � 
129 M10106 ประชาชนจะทราบถึงระยะเวลาในการดําเนินงานของหนวยงานอยูเสมอ � � � 
130 M10113 เมื่อประชาชนสอบถามหรือรองเรียนมา มีการแจงผลภายใน 15 วัน  � � � 
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131 M10114 เมื่อประชาชนสอบถามมีการดําเนินการภายในเวลาที่กําหนดไว � � � 
132 R20104  มีการตอบขอซักถามของประชาชนโดยการทําเปนลายลักษณอักษร � � � 
133 R30307 มีการแกไขหรือปรับปรุงผลกระทบทางลบที่มีตอประชาชนอันเกิดจากการปฏิบัติงาน  � � � 
134 M80101 เจาหนาที่มีทัศนคติที่ดีตอประชาชนในการใหบริการ � � � 
135 V30208 มีการติดตามใหคําปรึกษาตางๆภายหลังการใหบริการ � � � 
136 V30209 มีการติดตามใหคําปรึกษาอยางสม่ําเสมอ � � � 
137 E30101 ในรอบปที่ผานมาหนวยงานถูกรองเรียนจากประชาชนที่มาติดตอราชการ เชนบริการไมดี ประชาชนไมพอ

ใจการใหบริการของหนวยงาน 
� � � 

138 M10104 มีการสงตอขอรองเรียนตาง ๆที่ได รับจากประชาชน ไปยังหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อแกปญหา � � � 
139 M40203 หนวยงานมีการใหประชาชนเขามารวมกิจกรรม � � � 
140 P20601 เวลาที่หนวยงานตองตัดสินใจเรื่องที่มีผลกระทบแกประชาชน หนวยงานตัดสินใจกอนแลวจึงใหขอมูลแก

ประชาชน  
� � � 

141 P20603 ในกรณีที่ตองตัดสินใจเรื่องที่มีผลกระทบแกประชาชน มีการใหขอมูล แกประชาชนมากพอและนานพอ
แลวใหเวลาในการรับฟงอยางทั่วถึง 

� � � 

142 P30102 ประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจกับหนวยงาน � � � 
143 T40301 หนวยงานมีการเปดโอกาสใหประชาชน สื่อมวลชน และหนวยงานพัฒนาเอกชน ไดมีโอกาสควบคุมการ

ทํางานของฝายบริหารโดยวิธีการตางๆ  
� � � 

144 R20101 มีระบบการคุมครองสิทธิของประชาชนและเจาหนาที่ ในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของหนวยงาน � � � 
145 R20102 หนวยงานไมมีกฎหมายหรือระเบียบที่ไปจํากัดสิทธิของประชาชนหรือเจาหนาที่ของหนวยงาน � � � 
146 T40201 ประชาชนและสื่อมวลชนมีสวนรวมในการจัดซื้อจัดหา การใหสัมปทาน การออกกฎระเบียบ และขอ

บังคับตางๆ 
� � � 

147 PP0108  เมื่อมีการปรับปรุงแกไขตามขอรองเรียนแลวมีการแจงใหผูรองทราบ � � � 
148 M20101 มีการเปดรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยมีกลองรับขอมูล หรือใชวิธีสอบถาม � � � 
149 P20303 หนวยงานรับฟงความคิดเห็นโดยไมตองรองขอ  จัดเปนปกติ � � � 
150 P20401 เจาหนาที่ระดับตนคือผูรับทราบขอคิดเห็นหรือรับฟงความคิดเห็น � � � 
151 P20502 ขอคิดเห็นของประชาชนและของเจาหนาที่ระดับตางๆที่รับฟงไดรับการตอบสนองหรือแจงวารับรูรับ

ทราบแลว 
� � � 

152 P20503 ขอคิดเห็นที่รับฟงไดนําไปใชประกอบการตัดสินใจ � � � 
153 R30106  กอนการปฏิบัติงานของหนวยงานที่จะมีผลกระทบตอประชาชนจะมีการรับฟงความเห็นจากหลายๆฝาย  � � � 
154 V30101 มีการกําหนดนโยบายประจําป หรือประจําวาระของผูบังคับบัญชา � � � 
155 V30102 มีการกําหนดแผนงานประจําป หรือประจําวาระของผูบังคับบัญชา � � � 
156 V30110 มีการกําหนดพันธกิจ (หนาที่ที่ตองทํา)  ของหนวยงาน  � � � 
157 A20103 หนวยงานของทานจะมีการทําเปาหมายยอยๆ (Milestone)ที่ตองการบรรลุในการปฏิบัติงานอยูเสมอ � � � 
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158 M40102 ทุกฝายมีสวนรวมในการจัดทําแผนกลยุทธ � � � 
159 V30103 ผูบริหารมีการสื่อสารทําความเขาใจในแผนรวมของหนวยงานแกเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ � � � 
160 V30104 การสื่อสารทําความเขาใจในแผนรวมจะทําอยางสม่ําเสมอ � � � 
161 V30105 มีการกําหนดแผนปฏิบัติการยอย (Operation Plan) อยางเปนระบบในหนวยงาน � � � 
162 A20102 ผูบริหารหนวยงานไดมีการสื่อสารและทําความเขาใจในเรื่องแผนการปฏิบัติงานยอย (Operation Plan) แก

ทุกคนที่รับผิดชอบ 
� � � 

163 V30107 มีการสื่อสารและทําความเขาใจแผนปฏิบัติการยอย อยางสม่ําเสมอ � � � 
164 V30113 เมื่อเกิดเหตุการณเชน ภัยพิบัติ ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา งบประมาณสําหรับเจาหนาที่ลดลง เปนตน หนวยงาน

ของทานมีแผนรองรับลวงหนาในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน 
� � � 

165 A60102 สมาชิกทุกคนในหนวยงานมีความเขาใจและรับทราบแผนสํารอง � � � 
166 V20101 มีการวางแผนการกําหนดอัตรากําลังภายในหนวยงานไวอยางชัดเจน � � � 
167 V30401  ผูบริหารระดับสูงมีบทบาทในการพัฒนาเปลี่ยนแปลง สิ่งตางๆ (การดําเนินงาน มาตรฐาน การปฏิบัติงาน

คุณภาพของการบริการ) ในหนวยงาน 
� � � 

168 H20101 เจาหนาที่มีสวนรวมในการทํากิจกรรมพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน � � � 
169 H20201 โดยทั่วไปเจาหนาในหนวยงานยอมรับการพัฒนาบุคลากร � � � 
170 A30202 หนวยงานของทานมีมาตรการในการจัดการกับผูที่ไมยอมพัฒนาเปลี่ยนแปลง  � � � 
171 V20201 มีการสนับสนุนและสงใหเจาหนาที่เขารับการฝกอบรมเพิ่มพูนความรู � � � 
172 L10301 การจัดฝกอบรมของหนวยงานหรือที่สงเจาหนาที่ไปมีเนื้อหาตรงกับงานที่ทํา � � � 
173 L10401 มีการจัดกิจกรรมและโครงการตางๆรวมกับหนวยงานภายนอก � � � 
174 M60101 มีการฝกอบรมดานการจัดการความขัดแยง � � � 
175 VV0104 หนวยงานของทานมีแผนกหรือฝายที่ทําการประเมินผลการปฏิบัติงานภายในโดยเฉพาะและมีการประเมิน

ผลสม่ําเสมอทุกป 
� � � 

176 M10107 มีการประเมินผลเพื่อทบทวน เปาหมาย ภารกิจ หรือวิจัยหนวยงาน � � � 
177 H60501 มีการประเมินการพัฒนาบุคลากรเปนระยะ � � � 
178 VV0114 มีการนําเอาผลประเมินงานของเจาหนาที่ มาใชเพื่อจัดสรรเงินรางวัลตามผลสําเร็จของงาน � � � 
179 M30302 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการทํางาน � � � 
180 M30301 มีการนําผลการประเมินตามตัวช้ีวัดไปแจงแกผูมีสวนไดเสีย � � � 
181 A30701 เจาหนาที่ทุกคนในหนวยงานสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองไดอยางอิสระเสรี � � � 
182 A30702 เจาหนาที่ทุกคนสามารถมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจทางนโยบายของหนวยงานได � � � 
183 H50101 มีการนําแนวความคิดใหมๆของเจาหนาที่มาใชประโยชนในการทํางาน � � � 
184 P30201 ในการตัดสินใจของหนวยงานมักมีการใชกระบวนการตัดสินใจโดยใชเสียงสวนใหญ � � � 
185 P30202 ในการตัดสินใจของหนวยงานมักมีการใชกระบวนการตัดสินใจโดยใชโดยการหวานลอม/บีบบังคับ � � � 
186 P30402 ในการตัดสินใจของหนวยงานผูมีสวนรวมในการตัดสินใจโครงการตางๆประกอบดวยนักวิชาการ � � � 
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187 P30403 ในการตัดสินใจของหนวยงานผูมีสวนรวมในการตัดสินใจประกอบดวยผูไดรับผลกระทบโดยตรง � � � 
188 P30404 ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจโครงการตางๆประกอบดวยหนวยงานพัฒนาเอกชน � � � 
189 P30501 คณะกรรมการที่มีหนาที่ตัดสินใจไดรับการแตงตั้งโดยผูมีอํานาจ   � � � 
190 P30502 คณะกรรมการที่มีหนาที่ตัดสินใจไดรับการเสนอชื่อโดยผูมีสวนไดสวนเสีย � � � 
191 V30204 หนวยงานของทานมีการจัดสวนงานใหคําปรึกษา/รับเรื่องราวรองทุกข � � � 
192 V30205 เมื่อไดรับเรื่องราวรองทุกข จะรีบดําเนินการทันทีทุกเรื่อง � � � 
193 V30211 หนวยงานมีการติดประกาศแนะนําวิธีใหบริการ � � � 
194 V30212 หนวยงานมีการกระจายเสียง แนะนําวิธีการใหบริการ � � � 
195 V30213 หนวยงานทานเคยไดรับการรองเรียนวาราคาของผลผลิตหรือบริการของหนวยงานสูง � � � 
196 V30214 หนวยงานทานเคยไดรับการรองเรียนเรื่องคุณภาพและผลผลิตของการใหบริการของหนวยงาน � � � 
197 M40204 หนวยงานมีการใหเจาหนาที่ทุกระดับเขารวมกิจกรรมตางๆของหนวยงาน � � � 
198 P30301 ในการตัดสินใจของหนวยงานมีการใหเวลาที่ใชในการตัดสินใจที่เหมาะสมกับสถานการณ � � � 
199 P30203 ในการตัดสินใจของหนวยงานมักมีการใชกระบวนการตัดสินใจโดยใชฉันทามติ(เห็นพองตองกัน)  � � � 
200 V30402 ผูบริหารเปดรับฟงความคิดเห็นจากเจาหนาที่ในหนวยงาน � � � 
201 V30403 ผูบริหารเปดรับฟงความคิดเห็นจากสาธารณชนทั่วไป � � � 
202 H70101 หนวยงานมีนําความรูใหมๆมาปรับปรุงการทํางานอยางตอเนื่อง � � � 
203 L70401 มีการทํางานเปนทีมในการสรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรู � � � 
204 L20101 เจาหนาที่มีการไดเรียนรูสิ่งใหมๆในการทํางานเสมอ � � � 
205 L30302 มีการบันทึกความรูที่ไดเพื่อเผยแพรหรือปรับปรุงการทํางาน � � � 
206 L30501 มีการเรียนรูประสบการณความผิดพลาดในอดีตเพื่อปองกันไมใหเกิดในอนาคต � � � 
207 L30601 มีมาตรการปองกันการเสียหายที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของการทํางาน � � � 
208 L60101 หนวยงานมีการนําเครื่องมือและเทคโนโลยีมาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการความรู � � � 
209 L70501 มีการชวยเหลือ ชวยสอนและเรียนรูจากเพื่อนรวมงาน � � � 
210 L70201 หนวยงานไดสรางปลูกฝงทัศนคติใหเจาหนาที่เรื่องการสอนงานและเรียนรูงานกันได � � � 
211 L70202 เจาหนาที่มีทัศนคติที่ดีตอการเรียนรูจากผูอื่น � � � 
212 L20201 ทานเห็นวาความคิดเห็นของผูอื่นมีคุณคา � � � 
213 L40301 หนวยงานมีสิ่งจูงใจ ในการกระตุนใหเกิดการเรียนรูรวมกัน � � � 
214 L50201 หนวยงานมีการสนับสนุนการจัดการความรูรวมกัน � � � 
215 L10101 หนวยงานมีการแลกเปลี่ยนความรูกับหนวยงานภายนอก � � � 
216 L20204 มีการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันในหนวยงาน � � � 
217 H20301 มีการสรางวัฒนธรรมการสื่อสารสองทาง (คือมีทั้งสั่งการและรับฟงความเห็นไปพรอมกัน) � � � 
218 VV0108 มีการกําหนดหลักเกณฑในการลดขั้นตอนและติดตามกํากับดูแลการทํางาน � � � 
219 R30217  มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อลดขั้นตอนในการทํางาน � � � 
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220 M10115 ในรอบปที่ผานมานี้ หนวยงานนี้มีการลดขั้นตอนการทํางาน � � � 
221 VV0107 เมื่อเปรียบเทียบกับหนวยงานอื่นประเภทเดียวกัน ซึ่งมีการใชเจาหนาที่ งบประมาณ และขอบเขตภาระ

หนาที่เทากันแลว พบวาผลงานหรือบริการหนวยงานของทานมีเหมาะสม 
� � � 

222 A30101 หนวยงานมีการกําหนดวิธีการและขั้นตอนในการจัดการแบงปนทรัพยากรอยางชัดเจน � � � 
223 VV0106 หนวยงานมีการจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวย (สินคา บริการ) � � � 
224 VV0102 มีการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของกับพัฒนาหนวยงาน � � � 
225 M50201 มีการนําผลการวิจัยไปใชปรับปรุงการทํางาน � � � 
226 V20203 มีนโยบายที่จะจัดสรรงานใหกับบุคคลภายนอกหรือหนวยงานเอกชนมาดําเนินการเพื่อประสิทธิภาพการ

ทํางาน 
� � � 

227 M40201 หนวยงานมีการใหองคกรพัฒนาเอกชนเขามารวมกิจกรรม � � � 
228 EE0105 โดยภาพรวมทานพอใจในการทํางานในหนวยงานนี้ � � � 

------------------ขอขอบคุณในความรวมมือตอบแบบสอบถาม------------------- 



 

 
แบบสอบถามขอมูลประชาชน/ผูใชบริการ 

เร่ืองการบริหารจัดการที่ดีของหนวยงานภาครัฐ 
 
คําอธิบายเกี่ยวกับแบบสอบถาม 
 
  แบบสอบถามฉบับนี้จัดทําข้ึนโดยสถาบันพระปกเกลา เพ่ือสํารวจขอมูลจากประชาชนหรือผูใช
บริการ เพื่อทดสอบเครื่องมือวัดหลักการบริหารจัดการที่ดี และขอใหนักวิจัยและผูชวยนักวิจัยดําเนินการสัมภาษณ
กลุมเปาหมายดังคําแนะนําตอไปนี้ 

(1) ผูสัมภาษณเปนผูถามตามแบบสอบถาม และระบายลงในชอง � ดวยปากกาสีดําหรือน้ําเงิน หรือดินสอ 2B 
เทานั้น ตามตัวเลือกที่ผูใหสัมภาษณตอบคําถามสําหรับคําถามแบบมีตัวเลือกดังตัวอยาง� และใหเติมขอ
ความตามคําตอบของผูใหสัมภาษณสําหรับคําถามปลายเปด 

(2) กรณีเปลี่ยนคําตอบใหลบดวยยางลบใหสะอาดหรือใชน้ํายาลบคําผิดปดทับไมใหเห็นการเลือกตอบเดิม และ
ระมัดระวังอยาใหมีการทําเครื่องหมายมากกวา 1 ตัวเลือกในขอที่กําหนดใหเลือกเพียงตัวเลือกเดียว 

(3) กรุณาใหตอบทุกขอเพื่อประโยชนในการประมวลผล 
(4) เมื่อสัมภาษณเสร็จแลวใหหัวหนาทีมตรวจความเรียบรอย 

สถาบันฯใครขอความรวมมอืในการตอบแบบสอบถามมา ณ ท่ีนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

ดร.ถวิลวดี บุรกีุล 
ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา 

สถาบันพระปกเกลา 
 

 
 

แนะนํา : สวัสดีครับ/คะ ผม/ดิฉันมาจากสถาบันพระปกเกลา วันนี้ ผม/ดิฉันมาทําการสํารวจขอมูล เพื่อการ
ประเมินระดับการบริหารจัดการที่ดีของหนวยงานทาน  

แบบสอบถามชุดที่   
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1 

แบบสอบถามชุดที่  

ขอมูลพื้นฐานผูตอบ 
 

1.1 อายุ.......................... ป 
1.2 เพศ      �       ชาย          �      หญิง 
1.3 ระดับการศึกษา 

                                �    ต่ํากวาปริญญาตรี   �     ปริญญาตรี 
                                �    ปริญญาโท        �     ปริญญาเอก 

1.4  บริการท่ีมาใชกับหนวยงาน         
เฉพาะสถานีตํารวจ 
     �    มาใชบริการแจงความ/ท่ัวไป/อื่น       �      ถูกดําเนินคดีความ           

1.5 ความถี่ในการติดตอกับหนวยงานนี้        
1.6 หนวยงานที่ทานใชบริการ......................................................................................................... 

 
 

ขอ รหัส คําถาม  
 

Yes No ไม 
ตอบ 

1 R30103 ทานทราบขอมูลการใหบริการตางๆ ของหนวยงานที่ทานใชบริการ � � � 

2 R30104 ทานทราบถึงขั้นตอนการทํางานของเจาหนาที่ในการใหบริการทาน � � � 
3 R30105 ทานทราบสิทธิตางๆของทานที่ควรจะไดรับบริการจากหนวยงาน � � � 
4 R30214 เจาหนาที่มีการสอบถามขอมูลจากทานกอนการดําเนินการใด ๆ � � � 
5 R30215 ทานเห็นวาการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนามีความเปนธรรม  � � � 
6 R30304 ทานทราบสิทธิในการคัดคานหรือการอุทธรณ ตอการใหบริการที่ไมเปนธรรม � � � 
7 R30305 ทานเคยคัดคาน อุทธรณ  ฟองรอง ในการใหบริการที่ไมเปนธรรมจากหนวยงาน � � � 
8 R30306 ทานทราบกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของการใหบริการ � � � 
9 T10202 หนวยงานมีการใหขอมูลโครงสรางของหนวยงานวาใครทําหนาที่อะไร � � � 

10 P10101 หนวยงานนี้ เผยแพรขอมูลขาวสาร ในเรื่องภารกิจที่หนวยงานใหบริการ  � � � 
11 P10102 ทานเห็นวาขอมูลขาวสารที่เผยแพรมีความถูกตอง  � � � 
12 P10103 ทานเห็นวาขอมูลขาวสารที่เผยแพรมีความครบถวน สมบูรณ � � � 
13 P10104 ทานทราบวาจะติดตอรองเรียนกับหนวยงานนี้ไดดวยวิธีใด � � � 
14 P10201 หนวยงานมีการใหขอมูลแกเจาหนาที่รัฐ � � � 
15 P10202 หนวยงานมีการใหขอมูลแกผูไดรับผลกระทบโดยตรง � � � 
16 P10203 หนวยงานมีการใหขอมูลแกประชาชนทั่วไป � � � 
17 P10301 หนวยงานนี้มีการใชสื่อในการใหขอมูลแกประชาชน � � � 
18 P10302 หนวยงานนี้มีการใหขอมูลผานผูนําชุมชน � � � 
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19 P10303 หนวยงานนี้มีการใหขอมูลผานการปดประกาศ � � � 
20 P10304 หนวยงานนี้มีการใหขอมูลผานวิทยุ � � � 
21 P10305 หนวยงานนี้มีการใหขอมูลผานโทรทัศน � � � 
22 P10306 หนวยงานนี้มีการใหขอมูลผานหนังสือพิมพ � � � 
23 P10307 หนวยงานนี้มีการใหขอมูลผานสื่ออื่นๆเชน อินเตอรเนต � � � 
24 P10401 หนวยงานนี้มีการใหขอมูลเปนระยะๆ สม่ําเสมอ � � � 
25 P10402 หนวยงานนี้มีการใหขอมูลทุกวันอยางตอเนื่อง � � � 
26 P10501 ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของหนวยงานนี้ได � � � 
27 P10502 การเขาถึงขอมูลขาวสารของหนวยงานทําไดโดยสะดวก � � � 
28 P10503 การเขาถึงขอมูลขาวสารของหนวยงานตองเสียคาใชจาย � � � 
29 P20102 หนวยงานมีการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากบุคคลทั่วไปและหนวยงานภายนอก � � � 
30 P20103 หนวยงานมีเครื่องมือใหประชาชนแสดงความคิดเห็นที่สะดวกเชนกลองรับฟงความคิดเห็น � � � 
31 P20104 หนวยงานมีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปปรับปรุงการทํางาน � � � 
32 P30106 ทานมีสวนรวมในการวางแผนตัดสินใจดําเนินงานของหนวยงาน � � � 
33 V20108 ทานเห็นวาหนวยงานนี้ใชทรัพยากรตางๆอยางคุมคา � � � 
34 V30215 ทานคิดวาผลงานหรือบริการของหนวยงานนี้ มีมาตรฐาน  � � � 
35 V30216 ทานคิดวาบริการของหนวยงานนี้ มีความสะดวก รวดเร็ว � � � 
36 V30219 ทานคิดวาผูใหบริการมีความเต็มใจและตั้งใจในการบริการทาน � � � 
37 V30220 หนวยงานนี้มีการติดตามใหคําปรึกษาแนะนําภายหลังการบริการ � � � 
38 V30221 หนวยงานมีการติดตาม แนะนําใหคําปรึกษาอยางสม่ําเสมอ � � � 
39 V30222 คําแนะนําและคําปรึกษาสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง � � � 
40 V30223 ทานคิดวาอัตราคาใชจายในการใหบริการมีความสมเหตุสมผล � � � 
41 H30104 บุคลากรของหนวยงานมีความสามารถเหมาะสมกับงาน � � � 
42 H30105 บุคลากรของหนวยงานนี้มีจํานวนพอเพียงกับการใหบริการ � � � 
43 L20206 ทานเห็นวาหนวยงานนี้มีการพัฒนา ปรับปรุงอยางตอเนื่อง � � � 
44 m30105 หนวยงานนี้มีศูนยบริการรวม (one stop service) หรือจุดเดียวบริการหลายอยาง � � � 
45 m30104 หนวยงานนี้มีศูนยบริการรวม (one stop service) หรือจุดเดียวบริการหลายอยาง ที่ทานเห็นวาเปนการ

บริการรวมที่ทํางานไดจริง 
� � � 

46 m80102 ขั้นตอนในการบริการเหมาะสมไมมากเกินไป � � � 
47 m80103 หนวยงานนี้มีการบริการสัญจรไปอํานวยความสะดวกในพื้นที่ของทานดวย � � � 
48 m80104 บริเวณที่ใหบริการของหนวยงานมีความสะอาด � � � 
49 m80105 หนวยงานนี้มีการบริการอํานวยความสะดวกเชน ที่นั่งรอที่พอเพียง บริการน้ําดื่ม หนังสือพิมพ � � � 
50 m80106 ทานไดรับการเอาใจใสจากเจาหนาที่เปนอยางดีในระหวางรอการใหบริการ � � � 
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51 m80107 เจาหนาที่ใหบริการดวยความเปนมิตรมีมนุษยสัมพันธดี � � � 
52 m80108 เจาหนาที่อธิบายขั้นตอนในการใหบริการแกทานอยางชัดเจน � � � 
53 m80109 มีการแจงใหประชาชนทราบวาในการติดตอตองเตรียมอะไรบาง � � � 
54 V30218 โดยภาพรวมทานมีความพึงพอใจในการใหบริการของหนวยงานนี้ � � � 

 
------------------ขอขอบคุณในความรวมมือตอบแบบสอบถาม------------------- 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

ผลการทดสอบความเชื่อถือไดของตัวแปร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ผลการทดสอบความเชื่อถือไดของตัวแปร (reliability)โดยใชการวิเคราะห Alpha 
(Alpha Analysis) ไดผลดังนี้ 
ตัวแปรกลุม  
 

Reliability Coefficients Alpha 
Value for Money .. .9187 
Management .8044 
Learning Organization .8997 
Rule of Law .7752 
Transprency .8969 
Accountability .8674 
Human Resource Development .8490 
Information Communitcaion Technology .8045 
Participation .8588 
 
จึงจัดไดวา องคประกอบยอยเชื่อถือได 
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