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A Study to Develop Key Performance Indicators (KPI) and Handbook for 

Local Government Agencies in Providing Official Information According 

to the Official Information Act. 

--------------------------------------------------- 

Abstract 
 

According to Official Information Act (OIA), state agencies are to execute 

information disclosure. Under 3 articles describing data services, article 9 is 

found most concrete and practical mode of providing the way people can 

have access to state data. All governmental offices then have to organize 

their information service unit most popular namely the Information Center. 

 

However, the preparation of Information Center has been found in different 

capacity. Some departments have done the excellent service that can be used 

as the best practice model. Some have implemented the act moderately 

while the majority has provided rather poor service. Large numbers of 

agencies, mostly the local government, have not done any.   

 

To enforce the implementation of the act, the mechanism was designed via 

the process of evaluation of state agency performance by Office of the 

Public Sector Development Commission. Key Performance Indicator (KPI) 

has been established to measure the achievement of state agencies in 

information service. This KPI consists of 5 levels of measurements, namely 

(1) the physical features of Information Center, (2) the organization of data, 

(3) the management of Information Center, (4) the knowledge dissemination 

of information law, and (5) the distribution of information via the Internet. 

The KPI has been exercised in monitoring and scoring state agencies at 

departmental and regional administrative levels. At local government bodies, 

the practices are announced by the cabinet in 2007.  

 

In this study, 5 levels of the above KPI have been developed to measure the 

achievement of local Information Center. Each measurement level contains 

detailed 10 KPIs having the score value which is clear and reliable. This 

developed KPI can be utilized by local government bodies in an easy 

manner: easy to understand and easy to evaluate. This new set of KPI will 

not only be used as the evaluation of local government performance in 

servicing their Information Center, but also as a checklist manual for both 
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executive and responsible staff in law enforcement regarding information 

service. 

 

The clearer and more detail of KPI will be useful in helping local staff to 

better understand information service and the evaluation system. By gaining 

high scores from this KPI assessment, the assurance of citizen’s right to 

information will expectedly be promoted by the process of stimulating local 

bureaucrats’ to perform more active service. 

--------------------------------------------- 
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บทคดัย่อ 
 

  กฎหมายข้อมูลข่าวสารก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดข้อมูลบางประเภทเอาไว้

ให้ประชาชนตรวจดู  เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน โครงการ งบประมาณ ผลการ

พิจารณาหรือค าวินิจฉัยที่มีผลต่อประชาชน และข้อมูลที่ประชาชนให้ความสนใจ

ค่อนข้างมาก คือ ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง ซ่ึงได้มีการก าหนดให้ประกาศประกวด
ราคาและประกาศสอบราคา เป็นข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมเอาไว้ให้ตรวจดูได้ตลอดเวลา และ

ต่อมาได้ก าหนดเพ่ิมเติมให้จัดท าสรุปการจัดซ้ือจัดจ้างเอาไว้เป็นประจ าทุกเดือน รวมทั้ง

ให้น าข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ด้วย 

แต่จนถึงวันนี้ หน่วยงานของรัฐจ านวนมาก  ยังคงไม่ได้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง

ครบถ้วนตามที่กฎหมายบัญญัติ จึงได้มีความพยายามที่จะผลักดันและกระตุ้ นให้

หน่วยงานของรัฐมีการปฏบิัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารอย่างเคร่งครัดยิ่งขึ้นตลอดมา  

จุดเปล่ียนแปลงที่ส าคัญของการผลักดันให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูล

ข่าวสารคือการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2549 ให้ส านักงาน ก.พ.ร. 
น าเร่ืองความโปร่งใส เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชน
เป็นหนึ่งในตัวช้ีวัดประสิทธิภาพของหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นไป 

และการขยายผลการด าเนินการในการน าเกณฑ์การประเมินด้วยตัวช้ีวัดดังกล่าว ไปใช้เป็น

กลไกในการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550 ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นน า

เกณฑ์ตัวช้ีวัดดังกล่าว ไปใช้เป็นเคร่ืองมือในประเมินประสิทธิภาพของหน่วยงานส่วน

ท้องถิ่นทุกแห่ง ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นไป 

  ผลของมติคณะรัฐมนตรีซ่ึงก าหนดให้น าหลักการประเมินประสิทธิภาพในการ

ปฏบิัติงานไปใช้ส าหรับประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลกระทบต่อการปฏบิัติ
จริงของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงมีข้อจ ากดัค่อนข้างมากเกี่ยวกบัความรู้ความเข้าใจ

ในสาระส าคัญของ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งการขาดทกัษะในการปฏบิัติให้เป็นไปตาม



[iv] 
 

 

บทบัญญัติของกฎหมาย โดยเฉพาะในเร่ืองของการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้บริการ

แก่ประชาชน  

  การศึกษานี้ จึงได้พัฒนาตัวช้ีวัดเพ่ือใช้ประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย

ได้ด าเนินการโดยใช้กรอบการประเมินใน 5 ประเดน็เช่นเดียวกับที่ส านักงาน ก.พ.ร. ใช้
ประเมินหน่วยราชการระดับกรมและจังหวัด คือการประเมินในเร่ืองการจัดสถานที่ การจัด

ข้อมูล การบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การเผยแพร่ความรู้  และการเผยแพร่ทาง

อินเทอร์เนต็ โดยได้พัฒนาเกณฑ์และตัวช้ีวัดที่ชัดเจน เข้าใจง่าย และหน่วยงานสามารถ

ปฏิบัติได้ โดยก าหนดประเดน็ย่อยในแต่ละขั้นตอนของการประเมิน 10 รายการต่อ 1 
ประเดน็ จึงมีตัวช้ีวัดส าหรับประเมิน จ านวน 50 ตัวช้ีวัด 

  ตัวช้ีวัดความโปร่งใสนี้  นอกจากจะเป็นเคร่ืองมือในการประเมินความโปร่งใส

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรอบของการให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ยัง

สามารถใช้เป็นแบบบัญชีรายการ (Checklist) เพ่ือตรวจสอบสภาพองค์กรว่าได้ว่ามีการ

ด าเนินการตามกฎหมายแล้วหรือไม่ และยังสามารถใช้เป็นคู่มือส าหรับผู้บริหารในการ

ก ากับดูแล และเป็นประโยชน์โดยตรงส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏบัิติ ซ่ึงจะน าไปสู่การปรับปรุง

และพัฒนาการให้บริการข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันเป็นการแสดง

ถึงความโปร่งใสและตอบสนองสิทธิรับรู้ ข้อมูลข่าวสารของประชาชนตามเจตนารมณ์ของ

กฎหมายข้อมูลข่าวสารในที่สดุ 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
 

 
หลกัการและเหตผุล 

  พระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540  บญัญตัใิหห้น่วยงานของรฐั
ต้องจดัให้มีขอ้มูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ซึ่งคณะกรรมการข้อมูล
ขา่วสารของราชการ ได้ออกประกาศก าหนดใหห้น่วยงานของรฐัทุกแห่งจะตอ้งจดัใหม้สีถานที่
และจดัเตรยีมขอ้มูลข่าวสารไวใ้หป้ระชาชนตรวจดู ประกอบกบัมตคิณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที ่11 
เมษายน 2549 ก าหนดใหก้ารเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารเป็นตวัชีว้ดัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของ
หน่วยงานของรฐั มตคิณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที ่20 กุมภาพนัธ์ 2550 ก าหนดใหใ้ชป้ระเมนิส าหรบั
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ดว้ย และมมีตคิณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัที ่23 มถุินายน 2552 เน้นย ้าให้
มกีารปฏบิตัติ่อเนื่องและผูบ้รหิารหน่วยงานตอ้งใหค้วามส าคญั 

        จากการศึกษาการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ ใน
ส่วนกลาง ส่วนภูมภิาค และส่วนท้องถิ่น พบว่า การขาดความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบตัิตาม
กฎหมายขอ้มลูขา่วสารของผูบ้รหิารหน่วยงานและเจา้หน้าที ่เป็นปญัหาส าคญัทีส่ง่ผลท าใหก้าร
ปฏบิตัติามกฎหมายขอ้มลูขา่วสารยงัไมม่ปีระสทิธภิาพเทา่ทีค่วร ประชาชนยงัไม่สามารถเขา้ถงึ
ขอ้มูลข่าวสารของหน่วยงานของรฐัได้มากนัก โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มอียู่
จ านวนมาก ยงัมกีารปฏบิตัทิีย่งัไมส่ามารถตอบสนองต่อสทิธริบัรูข้อ้มลูขา่วสารของประชาชนได ้

  องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เป็นหน่วยงานรฐัทีอ่ยู่ใกลช้ดิประชาชนและสามารถรบัรู้
และทราบปญัหาความตอ้งการของประชาชนไดม้ากทีส่ดุ การเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ใหป้ระชาชนเขา้ถึงได้จงึมคีวามส าคญัมาก การจดัท าคู่มอืมาตรฐานการชี้
วดั “ระดบัความส าเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมี
ความส าคญัและจ าเป็น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสามารถประเมินตวัเอง 
พฒันาความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบักฎหมาย และมีคู่มอืในการปฏบิตัิงาน สามารถด าเนินการ
เพื่อให้การจัดตัง้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สามารถอ านวยความ
สะดวกในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ น าไปสู่การเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นทีม่คีวามโปร่งใส ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบได ้
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วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

1. เพื่อจดัท าคู่มอืมาตรฐานการชี้วดั “ระดบัความส าเรจ็ในการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร” 
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

2. เพื่ออ านวยความสะดวกในการให้บรกิารขอ้มูลข่าวสารและสามารถส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการด าเนินการของหน่วยงานรฐัได้อย่าง
ถูกตอ้ง 

3. เพือ่ศกึษาและวเิคราะหเ์กณฑก์ารประเมนิต่างๆ ในปจัจุบนัทีใ่ชป้ระเมนิหน่วยงานรฐั 

4. เพื่อพฒันาเครื่องมอืกระบวนการและกลไกในการบงัคบัใชก้ฎหมายขอ้มูลข่าวสาร 
ซึ่งจะท าให้การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รบัการ
ปฏิบัติอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพตามแนวทางคู่มือมาตรฐานตัวชี้ว ัดที่
เหมาะสมส าหรบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 

ขอบเขตในการศึกษา 

 ท าการศึกษาและวิเคราะห์เกณฑ์การประเมินต่างๆ ในปจัจุบนัที่ใช้ประเมินการ
เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของหน่วยงานรัฐ โดยใช้ตวัชี้วดั ของหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง การศกึษา
วเิคราะหจ์ะน าไปสูก่ารปรบัปรงุพฒันาเกณฑช์ีว้ดัทีเ่หมาะสมส าหรบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
เพือ่การองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่โปรง่ใส ตรวจสอบไดต้ามหลกัธรรมาภบิาล 

 

วิธีการศึกษา 

 การศึกษาจดัท าคู่มือมาตรฐานการชี้วดั “ระดบัความส าเร็จในการเปิดเผยข้อมูล
ขา่วสาร” ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ เป็นการศกึษาทีใ่ชว้ธิกีารศกึษาเชงิคุณภาพ โดยเป็น
การวเิคราะหเ์กณฑช์ีว้ดัของหน่วยงานของรฐัทีม่กีารจดัท าขึน้ในปจัจุบนั โดยศกึษาจากเอกสาร
ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ในการศกึษาจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 

 1. บทน า 

 2. แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง 

 3. การประเมนิผลความโปรง่ใสโดยใชเ้กณฑช์ีว้ดัของหน่วยงานต่างๆ 

     4.  การพฒันาตวัชีว้ดัความโปรง่ใสส าหรบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. มเีกณฑแ์ละตวัชีว้ดัเพื่อใชป้ระเมนิผลการด าเนินการเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มูล
ข่าวสารส าหรบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ซึ่งจะส่งผลใหป้ระชาชนสามารถ
เขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่และใชส้ทิธทิางการเมอืงได้
อยา่งถูกตอ้ง 

2. เจา้หน้าทีข่ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ มคีวามรูค้วามเขา้ใจ และปฏบิตัติาม
พระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดอ้ย่างถูกตอ้ง สง่ผลให้
ประชาชนสามารถเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารไดอ้ยา่งทัว่ถงึ เป็นธรรม และรวดเรว็ 
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บทท่ี 2 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

 
 

 

 การศกึษาเพื่อการจดัท าคู่มอืในการชี้วดัความส าเรจ็ในการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร 
เป็นการศกึษาการประเมนิผลโดยการใชเ้กณฑแ์ละการก าหนดตวัชีว้ดัของหน่วยงานของรฐั โดย
เน้นเฉพาะการจดัท าตวัชี้วดัความโปร่งใส ภายใต้กฎหมายข้อมูลข่าวสาร เพื่อน ามาพฒันาให้
เหมาะสมกบัการใชส้ าหรบัประเมนิผลส าหรบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ซึง่เป็นหน่วยงานของ
รฐัทีใ่กลช้ดิกบัประชาชนมากทีสุ่ด การศกึษานี้จงึไดน้ าแนวคดิและทฤษฎีการเกี่ยวขอ้งมาเป็น
กรอบในการศกึษา ดงันี้ 

 1. แนวคดิเรื่องสทิธใินการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารตามพระราชบญัญตัขิอ้มูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 

 2. แนวคดิเรือ่งการปกครองทอ้งถิน่ 

 3. แนวคดิเรือ่งการบรหิารจดัการทีด่ ี

 4. แนวคดิเรือ่งการตดิตามประเมนิผลโดยใช”้ตวัชีว้ดั”เป็นเครือ่งมอื 
 
1.  แนวคิดเร่ืองสิทธิในการเข้าถึงข้อมลูข่าวสารตามพระราชบญัญติัข้อมลูข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540 

1.1  เจตนารมณ์และหลกัการส าคญัของกฎหมาย 

  หลกัการพื้นฐานของพระราชบญัญตัขิอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 คอื 
การรบัรองสทิธขิองประชาชนในการเขา้ถงึขอ้มูลขา่วสาร (Access to Information) ทีอ่ยู่ใน
ความครอบครองของหน่วยงานของรฐั โดยขอ้มูลข่าวสารของหน่วยงานของรฐั ต้องเปิดเผย
เกอืบทัง้หมด ยกเวน้เฉพาะกรณีทีก่ฎหมายก าหนดว่าไม่ตอ้งเปิดเผยเท่านัน้ โดยมแีนวคดิหลกั
ทีว่า่ “การเปิดเผยเป็นหลกั การปกปิดเป็นขอ้ยกเวน้” 

  สทิธริบัรูข้อ้มลูขา่วสารของราชการและสทิธใินการสือ่สารถงึกนัของประชาชน เป็น
หลกัส าคญัอกีประการหน่ึงในการปกครองระบอบประชาธปิไตย ซึง่สนบัสนุนใหป้ระชาชนมสีว่น
ร่วมในการปกครองประเทศโดยใหป้ระชาชนสามารถเขา้ร่วมในการควบคุมการท างานของทาง
ภาครฐั กฎหมายขอ้มูลข่าวสารจึงเป็นกลไกที่ส าคัญต่อการพฒันาสงัคมประชาธปิไตยในการ
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ควบคมุ ตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจของรฐั ดงันัน้ จงึจ าเป็นทีป่ระชาชนตอ้งรบัรูข้อ้มลูขา่วสาร
เกีย่วกบัการด าเนินงานของรฐัทัง้หมด พระราชบญัญตัฉิบบันี้จงึเป็นหลกัประกนัว่า “รฐัท าอะไร 
รฐัรู้อะไร ประชาชนต้องได้รบัรู้อย่างนัน้” ซึ่งจะท าให้ประชาชนสามารถแสดงความคดิเหน็ 
ตรวจสอบ วพิากษ์วจิารณ์ และเสนอแนะแนวนโยบายของรฐัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

  หลกัส าคญัของกฎหมายฉบบัน้ีกค็อืการรบัรองสทิธใินการเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารของ
ราชการ  โดยถอืวา่ขอ้มลูสว่นใหญ่จะตอ้งสามารถเปิดเผยต่อสาธารณะ โดยมขีอ้ยกเวน้เป็นสว่น
น้อยเทา่นัน้ทีห่น่วยงานของรฐัอาจมคี าสัง่มใิหเ้ปิดเผย แต่ประชาชนกย็งัมสีทิธทิีจ่ะรอ้งเรยีนหรอื
อุทธรณ์เพื่อใหม้กีารทบทวนค าสัง่ หลกัส าคญัอกีประการคอื การคุม้ครองความเป็นส่วนตวัใน
ขอ้มลูสว่นบุคคล 

  ข้อมูลท่ีเป็นข้อยกเว้นไม่ต้องเปิดเผย ได้แก่ ข้อมูลข่าวสารท่ีการเปิดเผย
อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบนัพระมหากษตัริย ์และข้อมูลข่าวสารบางประเภท
ท่ีหน่วยงานของรฐั หรือเจ้าหน้าท่ีของรฐัอาจมีค าสัง่มิให้เปิดเผยกไ็ด้ ซ่ึงได้แก่ข้อมูล
ข่าวสารท่ีเปิดเผยไปแล้วอาจกระทบต่อความมัน่คงของประเทศ ความสมัพนัธ์ระหว่าง
ประเทศ ความมัน่คงในทางเศรษฐกิจหรือการคลงัของประเทศ ความปลอดภยัของ
ประชาชน ข้อมูลข่าวสารท่ีอยู่ในระหว่างการบงัคบัใช้กฎหมาย และข้อมูลข่าวสารท่ีมี
กฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผย แต่ถึงแม้หน่วยงานของรฐัฯ มีค าสัง่มิให้เปิดเผย กไ็ม่ตดั
สิทธิประชาชนท่ีจะอทุธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ 

  เมื่อกฎหมายรบัรองสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท่ีอยู่ใน
ครอบครองของหน่วยงานของรฐัไว้อย่างชดัเจน ดงันัน้ หน่วยงานของรฐั จึงต้องมีหน้าท่ี
ท่ีต้องปฏิบติัในการจดัเตรียมข้อมูลเพ่ือน าไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา การจดั
สถานท่ีให้ประชาชนเข้าตรวจดขู้อมูลข่าวสาร การจดัข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนตามท่ี
ร้องขอ และการจดัระบบข้อมูลส่วนบุคคล 

  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ .ศ. 2540 ได้ร ับรองสิทธิของ
ประชาชนในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารทีอ่ยู่ในครอบครองของหน่วยงานของรฐั ซึ่งได้แก่ สทิธิ 
ในการรบัรู ้สทิธใินการตรวจดู สทิธใินการขอท าส าเนา สทิธใินการทีจ่ะไดร้บัค าแนะน า สทิธใิน
การรอ้งเรยีน สทิธใินการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอ้มูลส่วนบุคคล และสทิธใินการศกึษาคน้ควา้
ข้อมูลประวตัิศาสตร์ ในขณะเดียวกนัก็ก าหนดหน้าที่ให้หน่วยงานของรฐั ซึ่งได้แก่ราชการ
สว่นกลาง ราชการสว่นภมูภิาค ราชการสว่นทอ้งถิน่ รฐัวสิาหกจิ สว่นราชการสงักดัรฐัสภา ศาล
ในสว่นทีไ่มเ่กีย่วกบัการพจิารณาคด ี องคก์ารควบคุมการประกอบวชิาชพี และหน่วยงานอสิระ
ของรฐั มหีน้าที่ที่ต้องจดัท าและให้บริการขอ้มูลข่าวสารที่อยู่ในครอบครองแก่สาธารณะโดย
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กลไกการ “เปิดเผย” 3 วธิ ีคอื การลงพมิพใ์นราชกจิจานุเบกษา การจดัไวใ้หป้ระชาชนเขา้
ตรวจดแูละการจดัหาใหป้ระชาชนเป็นการเฉพาะราย ดงันี้  

 1.  ขอ้มูลที่กฎหมายก าหนดให้หน่วยงานของรฐัต้องส่งไปลงพมิพ์ในราชกิจจา -
นุเบกษา ได้แก่ โครงสรา้งและการจดัองค์กร อ านาจหน้าทีท่ีส่ าคญัและวธิดี าเนินงาน สถานที่
ตดิต่อเพื่อขอรบัขอ้มูล หรอืค าแนะน าในการตดิต่อกบัหน่วยงานของรฐั กฎ มตคิณะรฐัมนตร ี
ขอ้บงัคบั ค าสัง่ หนังสอืเวยีน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย และการตคีวามที่มสีภาพอย่างกฎ
และมผีลเป็นการทัว่ไปต่อเอกชน 

 2.  ขอ้มูลทีส่ว่นราชการต่างๆ ต้องจดัไวใ้หป้ระชาชนเขา้ตรวจดูได้ ไดแ้ก่ ผลการ
พจิารณาหรอืค าวนิิจฉัยที่มผีลโดยตรงต่อเอกชน รวมทัง้ความเหน็แย้งและค าสัง่ที่เกี่ยวขอ้ง 
นโยบายหรอืการตคีวามทีไ่มเ่ขา้ขา่ยตอ้งลงพมิพใ์นราชกจิจานุเบกษา  แผนงาน  โครงการ และ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีคู่มือหรือค าสัง่เกี่ยวกบัวิธีปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าที่ของรฐัซึ่งมี
ผลกระทบต่อสทิธหิน้าทีข่องเอกชน สญัญาสมัปทาน สญัญาทีม่ลีกัษณะเป็นการผกูขาดตดัตอน
หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดท าบริการสาธารณะ มติคณะรัฐมนตรี หรือมติ
คณะกรรมการทีแ่ต่งตัง้โดยกฎหมาย หรอืโดยมตคิณะรฐัมนตร ี

  ขอ้มลูขา่วสารเหล่านี้บุคคลไม่ว่าจะมสี่วนไดเ้สยีหรอืเกีย่วขอ้งหรอืไม่กต็าม มี
สทิธเิขา้ตรวจด ูขอส าเนาและขอส าเนาทีม่คี ารบัรองถูกตอ้งได้ 

 3. นอกเหนือจากข้อมูลที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว หรือที่จ ัดไว้ให้
ประชาชนเขา้ตรวจดหูรอืคน้ควา้ไดเ้อง ถา้ประชาชนประสงคจ์ะขอขอ้มลูขา่วสารอื่นใดกส็ามารถ
ขอดูได้ โดยระบุขอ้มูลข่าวสารที่ต้องการในลกัษณะทีเ่ขา้ใจได้ ซึ่งหน่วยงานของรฐัต้องจดัหา
ขอ้มลูขา่วสารนัน้ใหแ้ก่ผูข้อในเวลาอนัสมควร 

  หากหน่วยงานของรฐัไม่จดัพมิพ์ขอ้มูลข่าวสาร หรอืไม่จดัขอ้มูลข่าวสารไวใ้ห้
ประชาชนตรวจดูได้ หรือไม่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้ตามค าขอ หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม
พระราชบญัญตันิี้ หรอืปฏบิตัหิน้าทีล่่าชา้ หรอืท าใหป้ระชาชนไม่ไดร้บัความสะดวกโดยไม่มเีหตุ
อนัสมควร ประชาชนกส็ามารถรอ้งเรยีนต่อคณะกรรมการขอ้มลูขา่วสารของราชการได ้

  ส าหรบัขอ้มลูข่าวสารทีไ่ม่ต้องเปิดเผย ไดแ้ก่ ขอ้มลูขา่วสารของราชการทีอ่าจ
ก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อสถาบนัพระมหากษตัรยิ์ และขอ้มลูขา่วสารของราชการทีห่น่วยงาน
ของรฐั หรอืเจา้หน้าทีข่องรฐัอาจมคี าสัง่มใิหเ้ปิดเผยกไ็ด้ ซึ่งไดแ้ก่ขอ้มูลซึ่งหากการเปิดเผยจะ
เกดิความเสยีหายต่อความมัน่คงของประเทศ ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ ความมัน่คงในทาง
เศรษฐกจิหรอืการคลงั การเปิดเผยจะท าใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายเสือ่มประสทิธภิาพ ความเหน็
หรอืค าแนะน าภายในหน่วยงานของรฐัในการด าเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด แต่ทัง้นี้ไม่รวมถึง
รายงานทางวชิาการ รายงานขอ้เทจ็จรงิ หรอืขอ้มูลข่าวสารทีน่ ามาใชใ้นการท าความเหน็หรอื
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ค าแนะน าดงักล่าว ขอ้มูลซึ่งการเปิดเผยจะก่อให้เกดิอนัตรายต่อชวีติหรอืความปลอดภยัของ
บุคคลหนึ่งบุคคลใด รายงานการแพทย์หรอืขอ้มูลส่วนบุคคล ซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล ้า
สทิธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร  ขอ้มูลข่าวสารที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผย  หรือข้อมูล
ข่าวสารที่มผีูใ้ห้มาโดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการน าไปเปิดเผยต่อผู้อื่น   แต่ทัง้นี้ค าสัง่มใิห้
เปิดเผยจะต้องระบุด้วยว่าเปิดเผยไม่ได้เพราะเป็นข้อมูลประเภทใดและเพราะเหตุใด  ซึ่ง
ประชาชนสามารถอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารได ้

  จึงจะเห็นได้ว่า ข้อมูลในครอบครองของส่วนราชการต่างๆ นัน้ ส่วนใหญ่
เปิดเผยได้ทัง้นัน้ โดยมขีอ้ยกเว้นที่ไม่ต้องเปิดเผยเพียงไม่กี่รายการเท่านัน้  และประชาชน
สามารถใชส้ทิธเิพือ่รบัรูข้อ้มลูราชการไดอ้ย่างง่ายๆ โดยการอ่านราชกจิจานุเบกษา โดยการขอ
ตรวจดูข้อมูลตามที่หน่วยงานจดัไว้ และโดยการไปขอข้อมูลที่ต้องการ หากไม่ได้รบัความ
สะดวก หรอืไดร้บัการปฏเิสธ กส็ามารถรอ้งเรยีนหรอือุทธรณ์ ต่อคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสาร
ของราชการ 

 

1.2  การจดัตัง้ศนูยข้์อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรฐั 

  มาตรา 9 แห่งพระราชบญัญตัขิอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บญัญตัใิห้
หน่วยงานของรฐัต้องจดัใหม้ขีอ้มูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามทีก่ฎหมายก าหนดไวใ้ห้
ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ ประกอบกบัได้มีประกาศคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของ
ราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้
ประชาชนตรวจด ูณ ทีท่ าการของหน่วยงานของรฐั ซึง่ค าว่า “ศนูยข์อ้มลูขา่วสาร” เป็นทีย่อมรบั
และนิยมใชก้นัแพรห่ลายวา่หมายถงึ สถานทีท่ีห่น่วยงานของรฐัจดัรวบรวมขอ้มลูไวใ้หป้ระชาชน
สามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารของราชการได้เอง โดยหน่วยงานของรฐัทัง้ในราชการบริหาร
ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั 
เทศบาล องค์การบรหิารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร และเมอืงพทัยา มหีน้าทีต่ามกฎหมาย
ขอ้มลูขา่วสารทีจ่ะตอ้งจดัตัง้ศนูยข์อ้มลูขา่วสารดงักล่าว 
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2. แนวคิดเก่ียวกบัองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

2.1  การบริหารราชการแผน่ดิน 

   การจดัระเบยีบการบรหิารราชการแผ่นดนิของประเทศไทย ตามพระราชบญัญตัิ
ระเบยีบบรหิารราชการ พ.ศ. 2534 สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 สว่น คอื การบรหิารราชการ
สว่นกลาง การบรหิารราชการสว่นภมูภิาค และการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ 

   (1) การบรหิารราชการส่วนกลาง หมายถึง การบรหิารราชการของส านัก
นายกรฐัมนตร ีกระทรวง ทบวง กรม รวมทัง้หน่วยงานทีม่ฐีานะเทยีบเท่า โดยมนีายกรฐัมนตร ี
และรัฐมนตรีทัง้หลายเป็นผู้ร ับผิดชอบก ากับดูแลทางด้านนโยบาย  โดยมีปลัดส านัก
นายกรฐัมนตร ี ปลดักระทรวง ปลดัทบวง และอธบิดกีรมต่างๆ ท าหน้าทีน่ านโยบายของ
ขา้ราชการการเมอืงดงักล่าวไปปฏบิตัิ ซึง่การบรหิารราชการในสว่นกลางนี้เป็นการบรหิารงาน
ตามหลกัการรวมอ านาจ (Centralization) 

   (2) การบรหิารราชการส่วนภูมภิาค หมายถึง การที่ราชการส่วนกลาง  โดย
กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ จะแบ่งอ านาจในการบรหิารบางสว่นใหข้า้ราชการในสว่นภูมภิาคที่
ปฏิบตัิงานอยู่ในพื้นที่ได้มอี านาจในการใช้ดุลยพนิิจตดัสนิใจ แก้ไขปญัหา ตลอดจนรเิริม่
นโยบายต่างๆ ภายใตก้รอบและอ านาจทีไ่ดร้บัมอบไปจากสว่นกลาง ซึง่การบรหิารงานราชการ
ในสว่นภมูภิาคนี้เป็นไปตามหลกัการแบ่งอ านาจหรอืมอบอ านาจ (Deconcentration) 

   (3) การบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ หมายถงึ การบรหิารราชการทีอ่ยู่ในความ
รบัผดิชอบของหน่วยการปกครองทอ้งถิ่นรูปแบบต่างๆ โดยรฐับาลในส่วนกลางจะกระจาย
อ านาจบางสว่นใหแ้ก่ประชาชนหรอืหน่วยการปกครองสว่นทอ้งถิน่ เพื่อใหป้ระชาชนมอี านาจใน
การบรหิารและตดัสนิใจเกี่ยวกบักิจการสาธารณะต่างๆ ได้ด้วยตนเองตามอ านาจหน้าที่ที่
กฎหมายมอบให ้ ซึ่งการบรหิารราชการในส่วนทอ้งถิ่นนี้ เป็นไปตามหลกัการกระจายอ านาจ 
(Decentralization) ซึ่งปจัจุบนัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย มทีัง้สิ้น 5 รูปแบบ ได้แก่ 
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั เทศบาล องค์การบรหิารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร และเมอืง
พทัยา  

 

2.2  การปกครองส่วนท้องถ่ิน  

  รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ไดก้ าหนดบทบญัญตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบั
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ไวใ้นหมวด 14 มาตรา 281 ถงึมาตรา 290 ซึง่ก าหนดหลกัการ
ส าคญัเกีย่วขอ้งการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ไวด้งันี้ 

(1) หลกัความเป็นอสิระขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
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  มาตรา 281 บญัญตัวิ่า รฐัจะตอ้งใหค้วามเป็นอสิระแก่องคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิ่นตามหลกัแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในทอ้งถิ่น
และส่งเสรมิใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นเป็นหน่วยงานหลกัในการจดัท าบรกิาร
สาธารณะ และมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจแก้ไขปญัหาในพื้นที ่ ซึ่งเป็นมาตราที่
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการบริหารจดัการใน
องค์กรของตนเองได้ แต่ความเป็นอิสระนี้ไม่ใช่มีความเป็นอิสระแยกต่างจากรฐั 
เพยีงแต่รฐัใหอ้ านาจองค์กรปกครอง ส่วนทอ้งถิ่นในการตดัสนิใจภายในองค์กรใน
การบริหารจดัการภายในองค์กร ตัดสนิใจในเรื่องภารกิจที่องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นจะจดับรกิารสาธารณะใหแ้ก่ประชาชนในภายในทอ้งถิ่น โดยทีร่ฐัไม่เขา้ไป
แทรกแซง รวมทัง้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปญัหาทีเ่กดิขึน้ภายในทอ้งถิน่ของตนเองได ้

(2) โครงสรา้งขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

  มาตรา 284 ไดบ้ญัญตัโิครงสรา้งขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ไวด้งันี้ 

ก. องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น ประกอบด้วยสภาทอ้งถิน่และคณะผูบ้รหิาร
ทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 

ข. สมาชกิสภาทอ้งถิน่ตอ้งมาจากการเลอืกตัง้ 

ค. คณะผูบ้รหิารทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ใหม้าจากการเลอืกตัง้โดยตรง
ของประชาชน หรอืมาจากความเหน็ชอบของสภาทอ้งถิน่ 

ง. การเลือกตัง้สมาชิกสภาท้องถิ่นและคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรอืผู้บริหาร
ทอ้งถิ่นทีม่าจากการเลอืกตัง้โดยตรงของประชาชน ใหใ้ช้วธิีออกเสยีง
ลงคะแนนโดยตรงและลบั 

จ. สมาชกิสภาทอ้งถิน่ คณะผูบ้รหิารทอ้งถิน่ หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ มวีาระการ
ด ารงต าแหน่งคราวละสีปี่ 

ฉ. คณะผูบ้รหิารทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่จะเป็นขา้ราชการซึง่มตี าแหน่ง
หรอืเงนิเดอืนประจ าพนกังานหรอืลกูจา้งของหน่วยราชการ หน่วยงานของ
รฐั หรอืรฐัวสิาหกจิ หรอืของราชการสว่นทอ้งถิน่ และจะมผีลประโยชน์ขดั
กบัการด ารงต าแหน่งตามทีก่ฎหมายบญัญตัมิไิด้ 

ช. ในกรณีทีค่ณะผูบ้รหิารทอ้งถิน่ตอ้งพน้จากต าแหน่งทัง้คณะ หรอืผูบ้รหิาร
ทอ้งถิน่พน้จากต าแหน่งและจ าเป็นต้องมกีารแต่งตัง้คณะผูบ้รหิารทอ้งถิ่น
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หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่เป็นการชัว่คราว มใิหน้ าหลกัเกณฑใ์นขอ้ (3) และขอ้ 
(6) ขา้งตน้มาใชบ้งัคบั ทัง้นี้ ตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ

ซ. การจัดตัง้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่มีโครงสร้างการ
บรหิารทีแ่ตกต่างจากทีบ่ญัญตัไิวใ้นมาตรา 284 นี้ใหก้ระท าได้ตามที่
กฎหมายบญัญตั ิแต่คณะผูบ้รหิารทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ตอ้งมาจาก
การเลอืกตัง้ 

(3) อ านาจหน้าทีข่ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

ก. อ านาจหน้าทีโ่ดยทัว่ไป 

มาตรา 283 บญัญตัใิหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มอี านาจหน้าที่
โดยทัว่ไปในการดูแลและจดัท าบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในทอ้งถิ่น และย่อมมคีวามเป็นอสิระในการก าหนดนโยบาย 
การบรหิาร การจดับรกิารสาธารณะ การบรหิารงานบุคคล การเงนิและ
การคลงั และมอี านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ โดยต้องค านึงถึง
ความสอดคลอ้งกบัการพฒันาของจงัหวดัและประเทศเป็นสว่นรวมดว้ย 
ซึง่อ านาจหน้าทีโ่ดยทัว่ไปขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ ก าหนดให้
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่สามารถจดับรกิารสาธารณะเพื่อประโยชน์
ของประชาชนในพื้นทีไ่ด้ โดยค านึงถึงความส าคญัและลกัษณะความ
ตอ้งการของประชาชนในพืน้ทีเ่ป็นส าคญัเพื่อใหเ้หมาะสมกบัพื้นทีแ่ละ
ทอ้งถิน่ของตน รวมทัง้ องคก์รปกครองสามารถตดัสนิใจในการบรหิาร
จดัการองค์กรของตนเองได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบรหิารจดัการ การ
ก าหนดนโยบาย การเงนิการคลงั การบรหิารงานบุคคลไดด้ว้ยตนเอง 

ข. อ านาจหน้าทีโ่ดยเฉพาะ  

- หน้าที่และสทิธิในการจดัการท้องถิ่น เป็นไปตามมาตรา 289 แห่ง
รฐัธรรมนูญที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่
บ ารุงรกัษาศลิปะจารตีประเพณีภูมปิญัญาทอ้งถิน่ และวฒันธรรมอนัดี
ของทอ้งถิน่ มสีทิธทิีจ่ะจดัการศกึษาอบรม และการฝึกอาชพีตามความ
เหมาะสมและความตอ้งการภายในทอ้งถิน่นัน้ และเขา้ไปมสีว่นร่วมใน
การจดัการศกึษาอบรมของรฐัโดยค านึงถงึความสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
และระบบการศกึษาของชาต ิโดยการจดัการศกึษาอบรมภายในทอ้งถิน่
ดงักล่าว องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตอ้งค านึงถงึการบ ารงุรกัษาศลิปะ  
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- อ านาจและหน้าทีใ่นการส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อม เป็นไป
ตามมาตรา 290 แห่งรฐัธรรมนูญที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ส่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อมตามที่
กฎหมายบัญญัติโดยกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีสาระส าคญั
ดงัต่อไปนี้ คอื การจดัการ การบ ารุงรกัษา และการใชป้ระโยชน์จาก
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีอ่ยู่ในเขตพืน้ที่ การเขา้ไปมสีว่น
รว่มในการบ ารงุรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีอ่ยู่นอกเขต
พืน้ที ่ เฉพาะในกรณีทีอ่าจมผีลกระทบต่อการด ารงชวีติของประชาชน
ในพืน้ทีข่องตน การมสีว่นร่วมในการพจิารณาเพื่อรเิริม่โครงการหรอื
กจิกรรมใดนอกเขตพืน้ทีซ่ึง่อาจมผีลกระทบต่อคณุภาพสิง่แวดลอ้มหรอื
สุขภาพอนามยัของประชาชนในพื้นที่และการมีส่วนร่วมของชุมชน
ทอ้งถิน่ 

(4) หลกัการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

มาตรา 283 วรรคสาม ก าหนดใหม้กีฎหมายก าหนดแผนและขัน้ตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อก าหนดการแบ่ง
อ านาจหน้าทีแ่ละการจดัสรรรายไดร้ะหวา่งราชการสว่นกลางและสว่นภูมภิาค
กบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดว้ยกนัเอง โดยค านึงถงึการกระจายอ านาจเพิม่ขึน้ตามระดบัความสามารถ
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ แต่ละรปูแบบ รวมทัง้ก าหนดระบบตรวจสอบ
และประเมินผล โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้แทนส่วนราชการที่
เกีย่วขอ้ง ผูแ้ทนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ และผูท้รงคุณวุฒ ิโดยมจี านวน
เทา่กนั  

ปจัจุบนัมพีระราชบญัญตักิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 ใชบ้งัคบัอยู่ในเรื่องการก าหนด
อ านาจหน้าทีข่ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ทีไ่ดร้บัการถ่ายโอนภารกจิจาก
ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมภิาคไปยงัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
ก าหนดให้มีการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น และแผนปฏบิตักิารก าหนดขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ ซึง่ปจัจุบนัไดม้กีารถ่ายโอนภารกจิใหแ้ก่องคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไปแล้วทัง้สิ้น 181 ภารกิจ โดยมคีณะกรรมการการกระจาย
อ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ เป็นองค์กรทีท่ าหน้าทีห่น้าทีใ่นการ
ก าหนดหลักเกณฑ์การถ่ายโอนภารกิจ และหน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมาย
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บัญญัติ และมีส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น เป็นหน่วยงานธุรการใหแ้ก่คณะกรรมการการกระจาย
อ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

จากรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 283 วรรค
สามก าหนดให้มีจัดท ากฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและขัน้ตอนการ
กระจายอ านาจ เพื่อใหเ้กดิความชดัเจนในการก าหนดความสมัพนัธ์ระหว่าง
ราชการสว่นกลาง ราชการสว่นภมูภิาค และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ มาก
ยิง่ขึน้ โดยค านึงใหม้กีารกระจายอ านาจทีเ่พิม่ขึน้ตามล าดบั รวมทัง้ใหม้กีาร
ก าหนดหลกัเกณฑจ์ดัสรรรายไดใ้หอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ใหเ้พยีงพอต่อ
ภารกจิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ซึ่งเป็นหลกัเกณฑ์ใหม่ทีเ่พิม่ขึน้จาก
รฐัธรรมนูญฉบบัก่อน 

(5) รายไดข้ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

มาตรา 283 วรรคสีก่ าหนดใหม้กีฎหมายรายได้ทอ้งถิ่น เพื่อก าหนด
อ านาจหน้าทีใ่นการจดัเกบ็ภาษแีละรายไดอ้ื่นขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
โดยมีหลกัเกณฑ์ที่เหมาะสมตามลักษณะของภาษีแต่ละชนิด การจดัสรร
ทรพัยากรในภาครฐั การมรีายได้เพยีงพอกบัรายจ่ายตามอ านาจหน้าทีข่อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทัง้นี้  โดยค านึงถึงระดับขัน้การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจของท้องถิ่น สถานะทางการคลงัขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และความยัง่ยนืทางการคลงัของรฐั 

กฎหมายรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นที่ร ัฐธรรมนูญ
ก าหนดใหม้ขีึน้ มลีกัษณะเป็นกฎหมายเฉพาะ ซึ่งปจัจุบนัยงัไม่มกีฎหมายนี้
ใชบ้งัคบั แต่ไปบรรจุอยูใ่นกฎหมายจดัตัง้องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่รปูแบบ
ต่าง ซึ่งการก าหนดในลักษณะนี้ เป็นการก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นมรีายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ และมกีารก าหนดแหล่งรายได้ขององค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิ่นอย่างชดัเจน และก าหนดใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นมรีายได้
เพยีงพอกบัรายจ่ายตามอ านาจหน้าทีท่ีร่ฐัไดถ่้ายโอนภารกจิไปใหแ้ก่องคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

(6)  การบรหิารงานบุคคลขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

มาตรา 288 ก าหนดใหก้ารแต่งตัง้และการใหข้า้ราชการและลูกจา้งของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นพน้จากต าแหน่ง ตอ้งเป็นไปตามความเหมาะสม
และความจ าเป็นของแต่ละท้องถิ่น โดยการบริหารงานบุคคลขององค์กร
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ปกครองส่วนทอ้งถิ่นต้องมมีาตรฐานสอดคล้องกนั และอาจไดร้บัการพฒันา
รว่มกนัหรอืสบัเปลีย่นบุคลากรระหว่างองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ดว้ยกนัได ้
รวมทัง้ ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ซึง่
เป็นองคก์รกลางในการบรหิารงานบุคคลสว่นทอ้งถิน่ก่อน รวมทัง้ใหม้อีงคก์ร
พทิกัษ์ระบบคณุธรรมทอ้งถิน่ และคณะกรรมการขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ ตอ้ง
ประกอบด้วย ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ ผูแ้ทนขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ และผูท้รงคณุวฒุ ิ

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ก าหนดบทบญัญตัิ
คุม้ครองสทิธิของขา้ราชการส่วนทอ้งถิ่นเพิม่มากขึน้ โดยใหผู้้ปฏบิตังิานใน
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นเรยีกโดยรวมว่าขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ และใหม้ี
การจดัตัง้องค์กรพทิกัษ์ระบบคุณธรรมของขา้ราชการส่วนทอ้งถิ่น และให้มี
คณะกรรมการขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ ซึง่มลีกัษณะเป็นจตุภาคอีกีดว้ย 

(7) การก ากบัดแูลองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  

มาตรา 282 ก าหนดใหก้ารก ากบัดูแลองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตอ้ง
ท าเท่าทีจ่ าเป็นและมหีลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขทีช่ดัเจนสอดคลอ้งและ
เหมาะสมกบัรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการก ากบัดูแล
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นใหม้มีาตรฐานกลางเพื่อใหเ้ป็นไปในแนวทางให้
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เลอืกไปปฏบิตัไิดเ้อง ซึง่เรือ่งนี้เป็นหลกัการใหมท่ี่
บญัญตัไิวใ้นรฐัธรรมนูญฉบบัน้ีดว้ย 

(8)  การมสีว่นรว่มของประชาชน 

มาตรา 287 ก าหนดให้ประชาชนในท้องถิ่นมสีทิธิมสี่วนร่วมในการ
บริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ตอ้งจดัใหม้วีธิกีารทีใ่หป้ระชาชนมสี่วนร่วม และในกรณีทีก่ารกระท า
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นจะมผีลกระทบต่อความอยู่ของประชาชนใน
ทอ้งถิน่ในสาระส าคญั องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตอ้งแจง้ขอ้มลูรายละเอยีด
ให้ประชานชนในท้องถิ่นนัน้ทราบก่อน และต้องจัดให้มีการรับฟงัความ
คดิเหน็ก่อนการกระท านัน้ หรอือาจจดัใหป้ระชาชนลงมตเิพือ่ตดัสนิใจได้ เป็น
การก าหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้นในการจัดการภารกิจภายใน
ทอ้งถิ่น ทีม่ผีลกระทบต่อประชาชนโดยตรง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
อาจจะต้องจัดให้มีการรับฟงัความคิดเห็นของประชาชนก่อนตัดสินใจ
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ด าเนินการนัน้ หรอือาจจะต้องจดัให้มกีารลงประชามติเพื่อการตดัสนิใจใน
การด าเนินการดงักล่าวทีม่ผีลกระทบต่อประชาชน 

   

3.  แนวความคิดว่าด้วยการบริหารจดัการท่ีดี 

 ค าว่า “ธรรมรฐั” หรอื “การบรหิารจดัการทีด่ี” มาจากค าว่า “Good Governance” 
ซึง่ไดม้กีารบญัญตัศิพัทภ์าษาไทยขึน้ใชเ้รยีกว่า “ประชารฐั” แต่ดว้ยเหตุทีเ่ป็นค าใหม่ จงึมกีาร
โตแ้ยง้ว่า ควรใชค้ าว่า “ประชาสงัคม” เพื่อใหเ้หน็ว่าประชาชนมสีว่นร่วมในสงัคม หรอืสงัคม
ประกอบขึน้ดว้ยประชาชน ซึง่กม็ผีูท้กัทว้งอกีว่า “ประชาสงัคม” นัน้สอดคลอ้งกบัค าว่า Civil 
Society มากกว่า หลงัจากนัน้ จงึไดม้นีักวชิาการบญัญตัศิพัทข์ึน้มาใชเ้พิม่เตมิ เช่นค าว่า “สมัมา
รฐั” และ “ธรรมาภบิาล” เป็นตน้ นอกจากนี้ ก.พ. โดย   อ.ก.พ. วสิามญัชุดบญัญตัศิพัทท์างดา้น
การบรหิาร ไดบ้ญัญตัศิพัท์ขึน้มาสองค า คอื “การบรหิารจดัการทีด่”ี และค าว่า “สปุระศาสนการ” 
อย่างไรกด็รีาชบณัฑติยสถานไดก้ าหนดใหใ้ชค้ าว่า “วธิกีารปกครองทีด่”ี แต่ส าหรบัในทีน่ี้จะใชค้ า
วา่ “ธรรมรฐั” และ “การบรหิารจดัการทีด่”ี ซึง่เป็นทีนิ่ยมใชแ้พรห่ลายในปจัจุบนั 

 “ธรรมรฐั” หรอื “การบรหิารจดัการที่ดี” ให้ความส าคญัในเรื่องของโครงสร้างและ
กระบวนการ  และความสมัพนัธ์ของภาครฐั ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสงัคม  ในการ
บรหิารจดัการเศรษฐกจิ การเมอืง และสงัคมของรฐั  ซึง่เป็นการบรหิารจดัการทีด่ ีโดย บวรศกัดิ ์
อุวรรณโณ (2542, น. 19) ไดอ้ธบิายองคป์ระกอบของการบรหิารจดัการทีด่ ี โดยยดึหลกัการ
พืน้ฐานทีว่่า จะจดัการปกครองอย่างไรกต็าม จะต้องจดัใหร้ฐับาลมอี านาจและบทบาทน้อยลง 
เพื่อว่าประชาชนมอี านาจและบทบาทมากขึน้ (less government, more people) ซึ่งเป็น
แนวความคดิใหม่ หวัใจส าคญัของการบรหิารจดัการทีด่ ีคอืการเปลี่ยนบทบาทของรฐั จากการ
เป็น ผูจ้ดั ผูใ้ห ้(Provider) มาเป็น ผูส้นบัสนุน (Supporter) กบัผูท้ีห่นุนเนื่องใหอ้ านาจแก่
ประชาชน (Empowerer) เพื่อจะได้มสีว่นร่วมมากขึน้ โดยสรุป “วธิกีารปกครองทีด่”ี จะต้อง
ประกอบดว้ย 

 ประการแรก การใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นรว่มใหม้ากทีส่ดุในทกุเรือ่ง ทกุวงการและ
ทกุโอกาส เพราะการมสีว่นรว่มของประชาชนจะมผีลเป็นการก ากบั และตรวจสอบดูแลคนทีต่อ้ง
ท าตามหน้าทีใ่หด้ยีิง่ขึน้ เพราะอยู่ในสายตาของคนทัง้ประเทศหรอืสายตาของสงัคม ประชาชน
เขา้มามสีว่นรว่มมากเทา่ใด กจ็ะรูส้กึผกูพนักบัสงัคมการเมอืงมากขึน้เทา่นัน้ 

 ประการทีส่อง การตดัสนิใจต่างๆ ของรฐัจะต้องสามารถอธบิายได้ ใหเ้หตุผลได้ 
เชน่ เหตุใดรฐัจงึใหส้มัปทานแก่บรษิทัน้ี เหตุใดจงึต่ออายสุญัญา เหตุใดจงึไม่ต่ออายุสญัญา เหตุ
ใดจึงตดัสนิใจในโครงการนี้ และเมื่อมาร่วมกบัการส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของประชาชน ก็จะ
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น าไปสู่มาตรการการรบัฟงัความคดิเหน็สาธารณะ โดยกระบวนการจดัท าประชาพจิารณ์ และ
การลงประชามต ิ

 ประการที่สาม ประชาชนจะต้องสามารถตรวจสอบการกระท าของภาครฐัได ้
ตรวจสอบการตดัสนิใจได ้คอื มคีวามโปรง่ใส แตกต่างจากในอดตีทีป่ระชาชนเป็นคนก ากบัหรอื
ตรวจสอบสภา แล้วสภาก็ไปก ากบัหรือตรวจสอบรฐับาล ภายใต้หลกัการบริหารจดัการที่ดี 
ประชาชนต้องคุมสภา ประชาชนต้องคุมรฐับาล ประชาชนต้องตรวจสอบรฐัได้ โดยต้องสร้าง
กลไกการตรวจสอบขึน้มา 

 ประการทีส่ ี ่ การบรหิารจดัการทีด่จีะต้องเป็นการปกครองโดยกฎหมายไม่ใช่โดย
บุคคล (Government by Law not by Person) คอื จะตอ้งยดึหลกักฎหมาย กฎหมายสามารถ
ก่อใหเ้กดิการปกครองโดยธรรมหรอืความถูกต้องดงีามได้ เรยีกว่า หลกันิตธิรรมแห่งกฎหมาย 
(Rule of Law) 

 เมื่อพจิารณาความหมายของการบรหิารจดัการทีด่ีในมติเิชื่อมโยงกบัระบบ “การ
ปกครอง” แล้ว ชยัอนันต์ สมุทวณิช (2541, น. 8) เสนอว่า การบรหิารจดัการที่ดนีัน้ เป็นการ
ปกครองทีด่โีดยรฐัและรฐับาลเป็นด้านหลกั เพราะรฐัและรฐับาลมรีะบบและการใชก้ฎหมายที่
ยตุธิรรม มคีวามรบัผดิชอบ เปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นร่วม มคีวามโปร่งใส มคีวามคงเสน้คง
วา และสามารถตรวจสอบได ้

 จากค ากล่าวที่ว่า ประชาธิปไตย คอื “การปกครองของประชาชน โดยประชาชน 
เพือ่ประชาชน” การปกครองของประชาชนนัน้กค็อื การยอมรบัในหลกัการอธปิไตยเป็นของปวง
ชน เมื่อประชาชนมสีทิธมิเีสยีงในการเลอืกตัง้ และสามารถทบทวนการตดัสนิใจนัน้ไดใ้นกรอบ
ระยะเวลาทีก่ าหนดเชน่ทกุๆ ปี ทกุๆ 4 ปี หรอืทกุๆ 5 ปี แลว้ กอ็าจกล่าวไดว้่าเป็นการปกครอง
ของประชาชน (government of the people) การปกครองเพื่อประชาชนนัน้ ขึน้อยู่กบั
ความสามารถประสทิธภิาพของรฐัและรฐับาล ขึน้อยูก่บัความซื่อสตัย ์สะอาด โปร่งใส และการที่
รฐัและรฐับาลถูกตรวจสอบได้ ขึน้อยู่กบัการยดึหลกักฎหมายไม่เลอืกปฏบิตั ิการปกครองเพื่อ
ประชาชนจึงขึ้นอยู่กบัผู้น า เจ้าหน้าที ่และกระบวนการทางการเมอืงการปกครองทีจ่ะท าการ
ปกครองทีด่ ี(หรอืท าการบรหิารจดัการทีด่)ี ซึง่เชน่เดยีวกบัการปกครองของประชาชน เป็นเรื่อง
ทีท่ าไดไ้มย่าก 

 ชยัอนนัต ์กล่าววา่ สิง่ทีย่ากทีส่ดุกค็อื การปกครองโดยประชาชน (Government by 
the people) ซึง่มคีวามหมายวา่ นอกจากประชาชนจะเป็นเจา้ของอ านาจแลว้ ยงัมคีวามเชื่อมัน่
ศรทัธาในความสามารถของประชาชน ที่จะด าเนินการปกครองกนัเองได้ การปกครองโดย
ประชาชนมกัจะเป็นไปได้ยากในสงัคมทีร่ะบบราชการมหีรอืเคยชนิต่อการใชอ้ านาจปกครอง 
การมอบหรอืกระจายอ านาจใหชุ้มชนทอ้งถิน่จงึล่าชา้ การสง่เสรมิใหป้ระชาชนและชุมชนมพีลงั
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อ านาจ (Empowerment) จงึไม่เป็นไปตามหลกัการของการปกครองกนัเองโดยประชาชนอย่าง
แทจ้รงิ รฐับาลในสงัคมทีร่ะบบราชการแขง็แกร่งจงึนิยมแนวทางของการบรหิารจดัการทีด่ ีซึ่ง
เน้นไปทางดา้นปกครองของประชาชน และเพือ่ประชาชน (โดยรฐั นกัการเมอืง และขา้ราชการ) 
มากกว่าทีจ่ะมุ่งส่งเสรมิการปกครองโดยประชาชน เพราะเป็นเรื่องของการสญูเสยีอ านาจ รฐั
เช่นนี้จงึมุ่งพฒันาขดีความสามารถขององค์กรและเจ้าหน้าทีข่องรฐั โดยไม่มกีารด าเนินการอย่าง
จรงิๆ จงัๆ เพือ่พฒันาขดีความสามารถของฝา่ยประชาสงัคม 

 คณิน บุญสวุรรณ (2546, น. 31-33) ไดอ้ธบิายไวว้่า รฐัธรรมนูญ 2540 มลีกัษณะ
เด่นอนัเป็นคุณค่าต่อประเทศชาตแิละประชาชน ในแง่โครงสรา้งและแนวทางอนัจะน าไปสู่ 
ธรรมาภบิาล สรุปไดด้งันี้ 

1. เป็นรฐัธรรมนูญทีว่างหลกัประกนัดา้นการคุม้ครองศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์
สทิธแิละเสรภีาพของประชาชนอยา่งกวา้งขวางและรอบดา้นมากทีส่ดุ 

2. เป็นรฐัธรรมนูญทีมุ่ง่ท าการเมอืงใหเ้ป็นการเมอืงของพลเมอืงอยา่งแทจ้รงิ 
โดยเปิดใหป้ระชาชนเขา้ไปมสีว่นรว่มในระบอบการเมอืงการปกครองของ
ประเทศมากทีส่ดุอยา่งทีไ่มเ่คยมมีาก่อน และนอกจากนัน้ยงัมมีาตรการ
ต่างๆ ทีท่ าใหก้ารใชอ้ านาจรฐัทีก่ระท าต่อประชาชนในทางทีไ่มช่อบลดลง
ไป ในขณะทีเ่พิม่อ านาจต่อรองของประชาชนมากขึน้ 

3. เป็นรฐัธรรมนูญทีว่างแนวทางและหลกัการในการกระจายอ านาจสูท่อ้งถิน่ 
และสง่เสรมิความเป็นอสิระ รวมทัง้ความเขม้แขง็ขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่มากทีส่ดุอย่างไมเ่คยมมีาก่อน 

4. เป็นรฐัธรรมนูญทีว่างระบบการเมอืงทีม่กีารแยกหน้าทีก่นัระหวา่ง
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร ซึง่เป็นฝา่ยนิตบิญัญตั ิและรฐัมนตรซีึง่เป็นฝา่ย
บรหิาร ท าใหส้ภาผูแ้ทนราษฎรมเีสถยีรภาพและเขม้แขง็ในการท างาน
มากขึน้ และนอกจากนัน้ ยงัมวีฒุสิภาซึง่มาจากการเลอืกตัง้ท าหน้าทีท่ ัง้ใน
ดา้นการกลัน่กรองกฎหมายและเป็นสภาตรวจสอบทีม่คีวามชอบธรรม 

5. เป็นรฐัธรรมนูญทีว่างระบบการเมอืงทีส่รา้งความเขม้แขง็และมี
ประสทิธภิาพใหก้บัฝา่ยบรหิาร เพราะฝา่ยบรหิารมสีองทมีแบ่งงานกนัท า 
โดยทมีหน่ึงท าหน้าทีบ่รหิารประเทศแกไ้ขปญัหาต่างๆ ของชาต ิคลา้ยๆ 
กบันายชา่งใหญ่ สว่นอกีทมีท าหน้าทีเ่ป็นโรงงานผลติกฎหมาย เพือ่ป้อน
ใหน้ายชา่งใหญ่ใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการบรหิารประเทศและแกไ้ขปญัหาของ
ชาตอิยา่งมปีระสทิธภิาพ และทนัต่อเหตุการณ์ 
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6. เป็นรฐัธรรมนูญทีว่างระบบการปฏริปูการเมอืงแบบครบวงจร ทัง้ปฏริปู
กระบวนการเขา้สูอ่ านาจของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง ปฏริปู
กระบวนการตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐัของทกุองคก์ร 

7. เป็นรฐัธรรมนูญทีว่างแนวทางและหลกัการในการตรวจสอบการใชอ้ านาจ
รฐัอยา่งเขม้งวด รดักุม ชดัเจน รวมทัง้เน้นความเชีย่วชาญในการ
ตรวจสอบเฉพาะดา้นมากทีส่ดุ อยา่งไมเ่คยมมีาก่อน 

 ในกระบวนการสรา้งธรรมาภบิาลน้ี การปฏริปูกฎหมายเพือ่สรา้งความสมดุลในการ
จดัสรรประโยชน์แก่ทกุภาคในสงัคม เป็นปจัจยัส าคญัอกีประการหน่ึง เพราะกฎหมายคอืกตกิาที่
จดัสรรประโยชน์ในสงัคมวา่ใครไดอ้ะไร อยา่งไร และเพยีงใด ซึง่ทีผ่า่นมานัน้ กฎหมายไทย
เลอืกยนือยูข่า้งยทุธศาสตรก์ารพฒันาแบบไมส่มดุลตลอดมา การปฏริปูกฎหมายจงึตอ้งเริม่ตน้
ดว้ยการเปิดโอกาสใหภ้าคและกลุ่มต่างๆ มสีว่นรว่มในการเสนอและตรากฎหมายใหม้ากทีส่ดุ ซึง่
เป็นการพฒันาในมติโิครงสรา้งและกระบวนการของธรรมาภบิาล หากเป็นเชน่น้ีไดใ้นอนาคต 
ผลประโยชน์ของคนภาคหนึ่งกลุ่มหนึ่ง กจ็ะคานกบัผลประโยชน์ของภาคหรอืกลุ่มอื่นๆ ซึง่จะ
สรา้งความลงตวัและสมดุลโดยการประสานประโยชน์ในทา้ยทีส่ดุ 

 กฎหมายทีผ่า่นการปฏริปูแลว้จงึควรเป็นกฎหมายทีจ่ดัสรร “คณุ” หรอื “ประโยชน์” 
ใหภ้าคและกลุ่มทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งสมดุล คอืเป็นกฎหมายทีม่ ี“คณุธรรม” นัน่เอง เมือ่เป็นเชน่น้ี 
กฎหมายจงึไมใ่ชจุ่ดมุง่หมายสดุทา้ย (ends) ในตวัของมนัเอง แต่เป็นเพยีงวธิกีาร(means) เพือ่
การจดัระเบยีบในการจดัสรรประโยชน์ ดงันัน้ เมือ่ความสมัพนัธข์องคณุประโยชน์ของภาคและ
กลุ่มต่างๆ เปลีย่นไป กฎหมายยอ่มตอ้งเปลีย่นตามไปดว้ย ดงันัน้กระบวนการนิตบิญัญตัขิองรฐั
จะตอ้งสามารถตอบสนองการเปลีย่นไปของประโยชน์ของคนในสงัคมดว้ยการปฏริปู
กระบวนการเสนอ พจิารณา และอนุมตักิฎหมายใหส้ะดวก รวดเรว็ และเปิดโอกาสใหท้กุภาค
ทกุกลุ่มในสงัคมมสีว่นรว่มใหม้ากทีส่ดุ 

 คณิน บุญสุวรรณ (2546, น. 31) ได้เสนอว่า การจะเขา้ถึง “ธรรมาภบิาล” ได้โดย
สมบูรณ์ได้ตอ้งมลีกัษณะอนัเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาต ิประชาชน และการปกครองระบอบ
ประชาธปิไตยอยา่งน้อย 10 ประการ ดงันี้ 

  1. โปรง่ใส 

  2. ชอบธรรม 

  3. ถูกตอ้งดงีาม 

  4. ไมล่ะเมดิสทิธมินุษยชน 

  5. มปีระสทิธภิาพ 

  6. ไมส่ง่เสรมิอบายมขุและทจุรติคอรปัชัน่ 
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  7. ไมท่ าลายทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

  8. มจีรยิธรรม 

  9. รบัผดิชอบต่อสงัคม 

     10. มคีณุธรรมและมนุษยธรรม 

     

4.  แนวความคิดเร่ืองการติดตามประเมินผลโดยใช้ “ตวัช้ีวดั” เป็นเคร่ืองมือ 

4.1  แนวคิดเก่ียวกบัการติดตามและประเมินผล 

 ปจัจุบนัองคก์รต่างๆ ได้ใหค้วามสนใจและใหค้วามส าคญักบัการประเมนิผลองคก์ร
อย่างแพร่หลาย ส าหรบัความหมายของ “การประเมนิผล” นี้ มผีูใ้หค้ านิยามกนัไปแตกต่างกนั
มากมาย แต่ไมว่า่จะมคี านิยามอยา่งไร การประเมนิผลย่อมมสีว่นสมัพนัธ์กบั “การวดัผล” อย่าง
มาก   

 ชาญ  สวสัดิส์าล ี(2544, น. 3-16) ใหท้ศันะว่า  “การวดัผล” คอื กระบวนการใน
การก าหนดค่าตวัเลขให้กบัสิง่ของหรอืเหตุการณ์ใดๆ อย่างมีกฎเกณฑ์ตามระบบมาตราวดั 
ตวัอยา่งเชน่ ใชไ้มบ้รรทดัวดัขนาดของโต๊ะตวัหนึ่ง เพื่อตอ้งการทราบว่าโต๊ะตวันัน้มขีนาดกวา้ง 
ยาว และสงูเท่าใด หรอืการใชแ้บบทดสอบความรูก้่อนและหลงัการฝึกอบรม เพื่อตอ้งการทราบ
ว่าผูเ้ขา้รบัการอบรมตอบแบบทดสอบความรูห้ลงัการฝึกอบรมไดถู้กตอ้งมากกว่าหรอืน้อยกว่า
การตอบแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม 

 ส่วน “การประเมินผล” คอื กระบวนการทีใ่ชดุ้ลพนิิจ (Judgment) หรอืค่านิยม 
(Value) ในการพิจารณาตัดสินคุณค่า  ความเหมาะสม  ความคุ้มค่า  หรือสมัฤทธิผ์ลของ
เหตุการณ์  โครงการ หรอืสิง่อื่นใด  หลงัจากการเปรยีบเทยีบผลทีว่ดัไดโ้ดยวธิกีารใด ๆ กต็าม 
กบัเป้าหมาย วตัถุประสงค ์หรอืเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้ ตวัอย่างเช่น หลงัจากทีใ่ชไ้มบ้รรทดัวดัโต๊ะ
ตวันัน้แลว้ปรากฏวา่มขีนาด 3x5x4 ฟุต เราพจิารณาแลว้เหน็ว่าโต๊ะตวันี้ “เลก็/หรอืใหญ่เกนิไป”  
ส าหรบัหอ้งนี้ หรอื หลงัจากทีใ่ชแ้บบทดสอบความรูก้่อนและหลงัการฝึกอบรมแล้วปรากฏว่าผู้
เขา้รบัการอบรมแต่ละคนตอบแบบทดสอบความรูห้ลงัการฝึกอบรมได้ถูกตอ้งมากกว่าก่อนการ
ฝึกอบรมไมน้่อยกวา่ 5 ขอ้ เราพจิารณาแลว้เหน็วา่การฝึกอบรมครัง้นี้ไดผ้ล “เป็นทีน่่าพอใจ” 

 อนนัต ์เกตุวงศ ์(2534, น.313) ไดอ้ธบิายวา่หมายของการประเมนิผล (Evaluation) 
วา่เป็นสว่นหน่ึงของการวางแผน และเป็นสว่นทีม่คีวามส าคญัอยา่งมาก เพราะการประเมนิผลจะ
เป็นตวัวดัและบอกให้ผูว้างแผน ผู้ปฏบิตัติามแผน รวมทัง้ผูเ้กี่ยวขอ้งกบัแผนทัง้หลายได้รู้ว่า 
แผนหรอืโครงการทีก่ าหนดขึน้และน าไปปฏบิตั ิซึ่งเสยีทัง้เวลา ก าลงัแรงงาน และค่าใชจ้่ายไป
นัน้ เมื่อท าเสรจ็แล้วได้ผลเป็นประการใด เป็นไปตามทีค่าดหมายและมุ่งหวังมากน้อยอย่างไร 
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และสามารถน าผลการประเมนิน้ีมาพจิารณาตดัสนิใจต่อไปอกีว่าควรจะด าเนินการตามโครงการ
นี้ต่อไปหรอืไม ่

 ศริชิยั กาญจนวาส ี(2536, น. 19) กล่าววา่ความหมายของการประเมนิมกีารพฒันา
มาอย่างต่อเนื่อง เริม่ต้นจากความเขา้ใจทีว่่าการประเมนิเป็นสิง่เดียวกบัการวัดผลการเรยีนรู้
ของผู้เรยีน (Measurement-oriented) การประเมนิเป็นกระบวนการศกึษาสิง่ต่างๆ โดยใช้
ระเบียบวิธีวิจัย (Research-oriented) การประเมินเป็นการตรวจสอบการบรรลุผลตาม
วตัถุประสงค์ทีก่ าหนดไว ้(Objective-oriented) การประเมนิเป็นการช่วยเสนอสารสนเทศเพื่อ
การตดัสนิใจ (Decision-oriented) การประเมนิเป็นการตอบสนองสารสนเทศแก่ผู้เกี่ยวขอ้ง
ทัง้หลายด้วยการบรรยายอย่างลุ่มลกึ (Description-oriented) และการประเมนิเป็นการตดัสนิ
คณุคา่ของสิง่ทีมุ่่งประเมนิ (Judgment-oriented) การสบืทอดและพฒันากนัมาอย่างต่อเนื่องท า
ใหค้วามหมายของการประเมนิมคีวามชดัเจนและสมบรูณ์ยิง่ขึน้ 

 

ความส าคญัของการประเมินผล 

 ในปจัจุบนั การประเมนิผลไมไ่ดเ้ป็นเพยีงสิง่ทีอ่งคก์รจะตอ้งค านึงถงึเมือ่ถงึสิน้ปี
หรอืสิน้เดอืนเท่านัน้ แต่เป็นสิง่ทีผู่บ้รหิารตอ้งค านึงถงึตลอดเวลา และสามารถใชไ้ดท้กุขณะ ซึง่ 
พส ุเดชะรนิทร ์(2545, น. 10-13) ไดส้รปุความส าคญัของการประเมนิผลไวด้งันี้ 

 1. การประเมนิผลท าใหส้ามารถรูถ้งึสถานะขององคก์รวา่อยู ่ณ จดุไหนหรอื
สถานการณ์ในขณะนัน้เป็นอยา่งไร ถา้องคก์รไมส่ามารถประเมนิผลการด าเนินงานของตนเอง
ได ้กจ็ะไมส่ามารถบรหิารตนเองไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ทัง้นี้เนื่องจากการทีจ่ะบรหิารตนเองได้
ด ี จะตอ้งรูจ้กัสถานการณ์ทัง้ของตนเอง ของคู่แขง่ขนั และสภาวะแวดลอ้ม (If you can’t 
measure, you can’t manage) 

 2. การพฒันาองคก์รหรอืการเปลีย่นแปลงภายในองคก์ร  จะตอ้งเริม่จากการ
ประเมนิผลก่อน เนื่องจากการทีอ่งคก์รจะมกีารพฒันาและเปลีย่นแปลง จะตอ้งรูจุ้ดเริม่ตน้หรอื
สถานะปจัจุบนั รวมทัง้รูว้า่องคก์รมกีารพฒันาหรอืเปลีย่นแปลงมากน้อยเพยีงใด ซึง่การทีรู่้
ค าตอบต่อค าถามเหล่านี้ได ้องคก์รกจ็ะตอ้งมกีารประเมนิผล (If you can’t measure, you can’t 
improve) 

 3. ตามธรรมชาตขิองมนุษย ์ถา้สิง่ใดทีไ่ดร้บัความสนใจหรอืมกีารวดัหรอืการ
ประเมนิผล ผูท้ีร่บัผดิชอบหรอืผูท้ีด่ าเนินกจิกรรมนัน้ จะมคีวามรบัผดิชอบและมุง่มัน่ทีจ่ะท า
กจิกรรมนัน้ใหป้ระสบผลส าเรจ็มากขึน้ โดยมเีป้าหมายและตวัชีว้ดัทีช่ดัเจน (What gets 
measure, gets done) 
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ประโยชน์ของการประเมินผล 

 ระบบการประเมนิผลทีด่จีะก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่องคก์รอยา่งยิง่  โดยประโยชน์ที่
องคก์รจะไดร้บัจากการมรีะบบการประเมนิผลทีด่ ีประกอบดว้ย 

 1. การตดัสนิใจวา่จะวดัหรอืประเมนิอะไร เป็นการท าใหผู้บ้รหิารและองคก์รมี
ความชดัเจนในเรือ่งของกลยทุธ ์ดงันี้ 

(1) ท าใหเ้กดิวตัถุประสงค ์และเป้าหมายทีช่ดัเจน 

(2) ท าใหอ้งคก์รมคีวามชดัเจนในเรือ่งล าดบัความส าคญัของสิง่ทีอ่งคก์ร
จะตอ้งท า 

(3) ท าใหผู้บ้รหิารตอ้งเลอืกในสิง่ทีด่สี าหรบัองคก์ร และสามารถตดัสนิใจในสิง่
ทีม่คีวามส าคญั 

 2. ระบบการประเมนิผลทีด่ ีชว่ยท าใหม้คีวามเหน็ทีส่อดคลอ้งกนัในกลยทุธข์อง
องคก์รทัว่ทัง้องคก์ร โดยพนกังานทกุฝา่ยทกุระดบัจะมคีวามเขา้ใจถงึกลยทุธแ์ละแนวทางที่
ส าคญัส าหรบัองคก์ร 

 3. ระบบการประเมนิผลทีด่ ีจะเป็นเครือ่งมอืทีส่ าคญัในการถ่ายทอดวสิยัทศัน์ กล
ยทุธ ์และคณุคา่ทีส่ าคญัขององคก์ร ใหพ้นกังานทกุระดบัไดร้บัรู ้

 4. ระบบการประเมนิผลทีด่ ีจะชว่ยสรา้งความเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนัทัว่ทัง้
องคก์ร ทัง้น้ีเน่ืองจากตวัชีว้ดัและเป้าหมายของพนกังานในแต่ละระดบั  จะมคีวามสอดคลอ้ง 
เกือ้หนุนและเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนักบัตวัชีว้ดัและเป้าหมายขององคก์ร 

 5. ระบบการประเมนิผลทีด่ ีจะชว่ยใหก้ารเปลีย่นแปลงต่างๆ ภายในองคก์ร
เป็นไปอยา่งรวดเรว็ขึน้ ทัง้นี้เนื่องจากระบบการวดัผลท าใหพ้นกังานใหค้วามสนใจและ
ความส าคญัต่องานนัน้ๆ  

 6. ระบบการประเมนิผลทีด่ ีจะชว่ยใหอ้งคก์รสามารถคาดการณ์หรอืมองเหน็
โอกาสและปญัหาต่างๆ ทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต เนื่องจากองคก์รจะจดัท าตวัชีว้ดัทีเ่ป็นตน้เหตุ 
(Performance Driver) ซึง่จะชีน้ าใหเ้หน็ถงึโอกาสและปญัหาทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 

 7. ระบบการประเมนิผลทีด่ ีจะชว่ยใหผู้บ้รหิารมมีมุมองทีก่วา้งและครอบคลุมใน
ทกุๆ ดา้นขององคก์ร แทนทีจ่ะใหค้วามสนใจแต่เฉพาะดา้นการเงนิเพยีงดา้นเดยีว แต่จะ
ครอบคลุมทัง้ดา้นลกูคา้  นวตักรรม และการด าเนินงานภายใน 

 นอกจากประโยชน์ขา้งตน้ทีอ่งคก์รจะไดร้บัแลว้ องคก์รทีม่กีารน าระบบการ
ประเมนิผลทีด่มีาใช ้จะก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในวฒันธรรมในการท างานขององคก์ร โดย
วฒันธรรมขององคก์รทีม่รีะบบการประเมนิผลทีด่จีะมลีกัษณะ ดงันี้ 
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 1. เกดิความเหน็รว่มกนัของผูบ้รหิารระดบัสงูในเรือ่งกลยทุธ์ 

 2. มกีารท างานและรว่มมอืกนัเป็นทมีระหวา่งผูบ้รหิาร 

 3. ตวัชีว้ดัของบุคคล ฝา่ย หรอืแผนก มคีวามสอดคลอ้งกบัตวัชีว้ดัขององคก์ร 

 4. ขอ้มลูภายในองคก์รมกีารเปิดเผยและรบัรูอ้ยา่งกวา้งขวางภายในองคก์ร 

 5. มกีารสือ่สารในสว่นของกลยทุธไ์ปทัว่ทัง้องคก์ร 

 6. พนกังานแต่ละคนสามารถตรวจสอบผลการด าเนินงานของตนเองไดอ้ยา่ง
ชดัเจน 

 การประเมนิผลจงึหมายถงึการวดัและประเมนิสิง่ต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัการวางแผน การ
น าแผนไปปฏิบตัิ ผลผลิตหรือผลงาน รวมทัง้ผลกระทบของแผนและสิ่งที่แผนได้กระท าให้
เกิดขึน้ด้วย ขอ้มูลและข่าวสารที่ได้จากการวดัและการประเมนิผล  จึงมคีวามส าคญัและเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับแผนและโครงการนัน้ และต่อกลุ่มเป้าหมายหรือในสงัคมโดย
สว่นรวมด้วย เนื่องจากผลของการวดัและประเมนิอาจจะไม่ออกมาในทางบวกอย่างเดยีวดงัที่
คาดคดิเสมอไป แต่อาจจะมผีลในทางลบ ซึ่งสามารถน าเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ทัง้สอง
ลกัษณะ 

 การประเมนิและผลของการประเมนิจงึมทีัง้ความส าคญัและเป็นประโยชน์ กล่าวคอื 
ถา้เป็นผลในทางบวกหรอืเป็นไปตามทีค่าดหมายไวใ้นแผน สิง่ทีก่ าหนดไวห้รอืคาดหวงัไว ้ไมว่า่
จะเป็นวธิีการท างาน ขัน้ตอนการท างาน แนวทางปฏบิตัิ ระเบยีบกฎเกณฑ์ หลกัการ ทฤษฎ ี
และเทคนิคต่างๆ ทัง้ในการบรหิารและการปฏิบตัิงานย่อมถือเป็นแนวทางหรอืตวัอย่างที่จะ
น าไปใชเ้พื่อขยายผลต่อไปได ้และจะท าใหผ้ลงานหรอืผลผลติทีเ่กดิขึน้จากการด าเนินงานของ
แผนนัน้มคีวามส าคญั  และน าไปใชเ้ป็นประโยชน์ไดต้ามความปรารถนา 

 ถ้าผลการประเมนิออกมาในเชงิลบ ในลกัษณะของปญัหา อุปสรรค หรอืผลงานมี
ปรมิาณและคุณภาพต ่ากว่าที่คาดหมายไว้ ขอ้มูลที่ได้จากการประเมนิผลในทางลบนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตังิาน  โดยจะถูกน าไปใชใ้นการพจิารณาตดัสนิใจเพื่อปรบัปรุง
แกไ้ขการบรหิารและการปฏบิตังิานใหถู้กตอ้งเหมาะสมยิง่ขึน้ต่อไป อนัจะสง่ผลใหเ้กดิผลงานทีด่ี
และมคีณุภาพตามตอ้งการ 
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4.2  การจดัท าตวัช้ีวดัในการติดตามประเมินผล 

  (1) การจดัท าตวัช้ีวดัตามแนวทาง Balance Score Card (BSC) 

พส ุเดชะรนิทร ์(2545, น. 51-54) อธบิายวา่การจดัท าตวัชีว้ดัตามแนวทางของ 
BSC เริม่ตน้จากการก าหนดวตัถุประสงคใ์นแต่ละมุมมอง โดยผูจ้ดัท าจะตอ้งพจิารณาว่าภายใต้
วตัถุประสงคใ์นแต่ละมมุมองในดา้นต่างๆ อะไรคอืตวัชีว้ดัทีจ่ะท าใหท้ราบไดว้า่โครงการสามารถ
บรรลุผลตามวตัถุประสงค์ที่ต้องการหรอืไม่ ตวัอย่างเช่น 1) ถ้าก าหนดวตัถุประสงค์ในการ
แสวงหาลูกค้าใหม่ ตวัชี้วดัที่จะใช้อธิบายว่าองค์กรสามารถด าเนินงานให้บรรลุวตัถุประสงค์
ได้แก่ จ านวนลูกคา้ใหม่ทีเ่พิม่ขึน้ หรอืรายได้จากลูกคา้ใหม่แต่ละราย เป็นต้น  2) ถ้าภายใต้
มุมมองดา้นการกระบวนการภายใน ไดก้ าหนดวตัถุประสงคไ์วใ้นเรื่องของกระบวนการผลติทีม่ี
คณุภาพ ตวัชีว้ดัทีจ่ะตอบไดว้า่กระบวนการผลติขององคก์รมคีณุภาพหรอืไม่ อาจจะเป็นจ านวน
ของเสยีทีเ่กดิขึน้เน่ืองจากกระบวนการผลติ เป็นตน้ 

(2) การจดัท าตวัช้ีวดัโดยการจดัท า Key Result Areas (KRA) 

  การจดัท าตวัชี้วดัโดยเริม่จาก KRA มหีลกัการพื้นฐานคลา้ยกบัการท า BSC 
เพยีงแต่มคีวามแตกต่างในรายละเอยีดเท่านัน้ สิง่ทีเ่หมอืนกนัระหว่าง KRA กบั BSC กค็อืทัง้
สองวธิจีะจดัท าตวัชีว้ดัโดยองิกบัปจัจยัใดปจัจยัหน่ึง ซึง่ในกรณีของ BSC ปจัจยัทีใ่ชอ้า้งองินัน้
ไดแ้ก่วตัถุประสงค์ ส าหรบักรณีของ KRA นัน้ ปจัจยัทีใ่ชอ้า้งองิไดแ้ก่ จุดหรอืพืน้ทีท่ีโ่ครงการ
ประสบความส าเรจ็ (Key Result Areas) 

  Key Result Areas (KRA) ได้แก่ จุด บรเิวณ หรอืสิง่ทีม่คีวามส าคญัต่อ
ความส าเรจ็ขององคก์ร การทีอ่งค์กรจะประสบความส าเรจ็หรอืไม่ ขึน้อยู่กบั KRA เหล่านี้ ใน
การก าหนด KRA นัน้ ผูบ้รหิารขององคก์รจะตอ้งตอบค าถามว่าอะไรคอืสิง่ทีอ่งคก์รจะตอ้งท า
หรอืให้ความส าคญั เพื่อที่จะท าให้องค์กรประสบความส าเรจ็ ภายหลงัจากการก าหนด KRA 
แลว้ การก าหนด KPI จะเป็นการพจิารณาว่าการด าเนินงานขององคก์รใน KRA แต่ละดา้นเป็น
อยา่งไร หรอือกีนยัหนึ่งเป็นการตอบค าถามวา่ อะไรคอืสิง่ทีอ่งคก์รจะตอ้งวดัหรอืประเมนิเพื่อบ่ง
บอกวา่องคก์รประสบความส าเรจ็ใน KRA ดา้นนัน้ๆ  

(3) การจัดท าตัวช้ีวัดโดยการจัดท าปัจจัยแห่งความส าเร็จขององค์กร 
(Critical  Success Factors) 

 เป็นอีกวธิหีนึ่งที่นิยมกนัมากในการก าหนดตวัชี้วดัขององค์กร ซึ่งมแีนวทาง
หลกัๆ สองดา้น ได้แก่ 1) ถ้าองค์กรเริม่จากการจดัท า Balanced Score Card ผูบ้รหิารก็
สามารถที่จะก าหนดปจัจยัแห่งความส าเร็จในการบรรลุวตัถุประสงค์แต่ละด้านจากนัน้ค่อย
ก าหนดตวัชีว้ดัขึน้มา โดยตวัชี้วดัทีจ่ะก าหนดขึน้มานัน้จะใชว้ดัหรือประเมนิว่าองคก์รสามารถ
บรรลุปจัจยัแหง่ความส าเรจ็นัน้ไดห้รอืไม่ 2) ถ้าองคก์รไม่ไดม้กีารจดัท า BSC องคก์รสามารถที่



 

 

 

- 23 - 

จะจดัท าปจัจยัแห่งความส าเรจ็ (Critical Success Factors) ขององคก์รขึน้มา จากนัน้ค่อย
ก าหนดตวัชี้วดัส าหรบัปจัจยัแห่งความส าเรจ็แต่ละดา้น ซึ่งวธิกีารเช่นน้ีจะมลีกัษณะทีค่ลา้ยกบั
การก าหนด KRA 

(4)  การจดัท าตวัช้ีวดัโดยการถาม – ตอบ 

 ตามแนวคดิในลกัษณะน้ี ผูบ้รหิารจะมคี าถามทีต่นเองอยากจะรูเ้กีย่วกบัองคก์ร 
และในการตอบค าถามเหล่านี้จะต้องสรา้งตวัชี้วดัขึน้มาเพื่อตอบค าถามเหล่านัน้ ตวัอย่างเช่น 
ถ้าผู้บรหิารมคี าถามในใจว่าการบรกิารขององค์กรมีคุณภาพหรอืไม่ ตวัชี้วดัที่ใช้ในการตอบ
ค าถาม อาจจะไดแ้ก่ระยะเวลาในการใหบ้รกิาร การส ารวจความพงึพอใจของลูกคา้หรอืยอดขาย 
เป็นตน้ 

(5) การจดัท าตวัช้ีวดัในเทคนิควางแผนแบบ ZOPP 

   ZOPP เป็นเทคนิควางแผนแบบเยอรมนั ZOPP เป็นตวัย่อของค าว่า “Ziel 
Orientierte Projekt Planung” ซึง่แปลว่า “การวางแผนแบบมุ่งเน้นวตัถุประสงค์” ZOPP จงึ
หมายถงึการวางแผนโดยการใหค้วามส าคญัสงูสดุต่อการก าหนดวตัถุประสงคข์องโครงการ 

 "วตัถปุระสงค์" ในความหมายของ ZOPP ไม่ใช่ส่ิงท่ีเป็นนามธรรม หรือ
เป็นถ้อยค าในลกัษณะพรรณนาโวหารท่ียืดยาว แต่จะต้องเขียนให้เป็นรปูธรรมท่ีสุด 
ชดัเจนท่ีสุด โดยการใช้ค าหรือภาษาท่ีเป็นท่ีเข้าใจได้ว่าแผนหรือโครงการนัน้ๆ จะท า
อะไร จะก่อให้เกิดอะไร 

 การทีจ่ะก าหนดวตัถุประสงคไ์ด้ชดัเจนเช่นน้ี จะตอ้งมกีารวเิคราะหป์ญัหาและ
สาเหตุของปญัหาอย่างชดัเจน โดยในขัน้ตอนของการวเิคราะห์ปญัหากจ็ะต้องระบุสมมตฐิาน
ของปญัหาที่เกิดขึ้นจรงิ ซึ่งจะน าไปสู่การวเิคราะห์และแสวงหาทางเลือกเพื่อแก้ปญัหาให้ได้
อยา่งเป็นรปูธรรมในทีส่ดุ จากนัน้จงึน ามาท าการวเิคราะหโ์ดยการใชผ้งัการวางแผน (Planning 
Matrix) ซึง่เป็นขัน้ตอนการของก าหนดรายละเอยีดของวตัถุประสงคใ์นระดบัรองลงมา ซึง่ไดแ้ก่
การก าหนดเป้าหมาย (Goal and Purpose) และการก าหนดกจิกรรม (Activity) 

 ระดับต่างๆของกิจกรรมในผังนี้จะต้องเชื่อมโยงกันอย่างมีเหตุมีผลและ
ต่อเนื่องกนั โดยจะมกีารก าหนดตวัชีว้ดั (Indicator) ในทุกกจิกรรมและทุกขัน้ตอน ซึง่นอกจาก
จะเป็นการก าหนดมาตรการที่จะต้องปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรม ก็ยงัจะเป็นตวัชี้วดัส าหรบัการ
ตดิตามประเมนิผลโครงการไดด้ว้ย 

 หลกัการของ ZOPP จงึอยู่บนพืน้ฐานทีต่อ้งก าหนดวตัถุประสงคท์ีม่คีวามเป็น
จรงิ ตอ้งก าหนดกจิกรรมทีส่อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคอ์ย่างมเีหตุมผีล การด าเนินกจิกรรมจงึจะ
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น าไปสูก่ารบรรลุเป้าหมายและได้ผลตามวตัถุประสงค์อย่างแทจ้รงิ โดยมตีวัชี้วดัความส าเรจ็ที่
ตรวจสอบได ้

 จะเหน็ไดว้า่ในการก าหนดตวัชี้วดันัน้ สามารถด าเนินการไดห้ลายวิธ ีอย่างไรก็
ตาม ถึงแม้จะมรีายละเอียดทีแ่ตกต่างกนั แต่แนวคิดและหลกัการส่วนใหญ่จะคล้ายๆ กนัซึง่
ได้แก่การเริม่ตน้จากจุดใดจุดหนึง่ทีม่คีวามส าคญัต่อความส าเรจ็ขององคก์ร เช่น วตัถุประสงค ์
ปจัจยัแหง่ความส าเรจ็ ค าถามทีผู่บ้รหิารอยากจะรูค้ าตอบ หรอืผลสมัฤทธิข์องกาด าเนินการเรือ่ง
หนึง่เรือ่งใด วา่ประสบผลส าเรจ็หรอืไมเ่พยีงใด จากนัน้จงึจะก าหนดตวัชี้วดัเพือ่วดั ประเมนิ หรอื
ตอบค าถามว่าการด าเนินงานขององค์กรในแต่ละประเด็นทีต่้องการประเมิน หรือค าถามที ่
ตอ้งการค าตอบนัน้ๆ เป็นอยา่งไร 
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บทท่ี 3 
ตวัช้ีวดัและการประเมิน 
ความโปร่งใสหน่วยงานรฐั 

 
 

 
 การก าหนดตัวชี้วดัเพื่อใช้ประเมินผลความโปร่งใสของหน่วยงานรฐันัน้ มีการ
ด าเนินการโดยหลายหน่วยงาน ซึง่มกีารก าหนดตวัชีว้ดัทีม่คีวามแตกต่างกนัไปตามภารกจิทีแ่ต่
ละหน่วยงานดูแลรบัผดิชอบ ซึง่แต่ละหน่วยงานจะมคีวามมุ่งหมายของการประเมนิ วดัผล และ
การออกแบบตวัชี้วดัแตกต่างกนั แต่จะมปีระเด็นทีม่คีวามสอดคล้องกนัในเป็นประเดน็ส าคญั
ภายใตห้ลกัธรรมาภบิาล โดยเฉพาะในสว่นทีเ่กีย่วกบัหลกัความโปร่งใส ตรวจสอบได ้และหลกั
รบัรองสทิธขิองประชาชนในการเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารราชการ ซึง่สามารถสรุปกรอบการประเมนิ
และการจดัท าตวัชีว้ดัของหน่วยงานต่างๆ ดงันี้ 
 

1.  การจดัท าดชันีวดัและการเกบ็ข้อมูลตามหลกัการบริหารจดัการท่ีดี โดยสถาบนั
พระปกเกล้า 

สถาบนัพระปกเกล้าได้ท าการศกึษาและจดัท าดชันีวดัและการเก็บขอ้มูลตาม
หลกัการบรหิารจดัการทีด่ ีโดยได้ออกแบบตวัชี้วดัตามหลกัการบรหิารจดัการทีด่ี 6 ประการ 
ดงันี้ 

   1. หลกันิตธิรรม ประกอบดว้ยหลกัยอ่ย 7 หลกั คอื  

    1.1 หลกัการแบ่งแยกอ านาจ 

    1.2 หลกัการคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ 

    1.3 หลกัความผกูพนัต่อกฎหมายของเจา้หน้าที ่

    1.4 หน่วยงานไดป้ฏบิตัหิน้าทีต่ามหลกัความชอบดว้ยกฎหมายในทางเนื้อหา 

    1.5 ผูม้อี านาจตดัสนิใจในหน่วยงานมคีวามเป็นอสิระในการปฏบิตัหิน้าที ่

    1.6 หน่วยงานยดึหลกั “ไมม่คีวามผดิและไมม่โีทษโดยไมม่กีฎหมาย” 

    1.7 หน่วยงานยดึหลกัการท างานภายใตก้ฎระเบยีบสงูสดุ 
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   2. หลกัคณุธรรม ประกอบดว้ยหลกัยอ่ย 3 หลกั คอื 

    2.1 การปลอดการทจุรติ 

    2.2 การปลอดจากการระบบงาน 

    2.3 การปลอดจากการท าผดิมาตรฐานวชิาชพีนิยมและจรรยาบรรณ 

 
   3. หลกัความโปรง่ใส ประกอบดว้ยหลกัยอ่ย 4 หลกั คอื 

    3.1 ความโปรง่ใสดา้นโครงสรา้งระบบงาน 

    3.2 ความโปรง่ใสดา้นระบบการใหค้ณุ 

    3.3 ความโปรง่ใสของระบบการใหโ้ทษ 

    3.4 ความโปรง่ใสดา้นการเปิดเผยของระบบงาน 

 
   4. หลกัการมสีว่นรว่ม ประกอบดว้ยหลกัการยอ่ยส าคญั 4 หลกั คอื  

    4.1 หลกัการใหข้อ้มลูขา่วสาร 

    4.2 หลกัการรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชน 

    4.3 หลกัการใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในกระบวนการตดัสนิใจ 

    4.4 หลกัการพฒันาขดีความสามารถในการมสีว่นรว่มของประชาชน 
 
   5. หลกัส านึกความรบัผดิชอบ ประกอบดว้ยหลกัส าคญั 6 หลกั คอื 

    5.1 หน่วยงานมกีารสรา้งความเป็นเจา้ของรว่มกนั 

    5.2 หน่วยงานมเีป้าหมายทีช่ดัเจน 

    5.3 หน่วยงานมกีารบรหิารงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

    5.4 หน่วยงานมรีะบบตดิตามประเมนิผล  

    5.5 หน่วยงานมกีารจดัการกบัผูไ้มม่ผีลงาน 

    5.6 หน่วยงานมแีผนส ารอง 
 
   6. หลกัความคุม้คา่ ประกอบดว้ยหลกัส าคญั 3 หลกั คอื 

    6.1 การประหยดั 

    6.2 การใชท้รพัยากร 

    6.3 ความสามารถในการแขง่ขนั 
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  จากหลกัการย่อย 81 หลกั น าไปสู่การตัง้ค าถาม 246 ขอ้ โดยหลกัการต่างๆ นี้ มี
ความสมัพนัธก์นัและหลกัการหน่ึงเป็นผลของอกีหลกัหนึ่ง และการจดัท าดชันีชีว้ดันี้จดัเป็นดชันี
วดัทัง้กระบวนการ ผลลพัธ์ และผลกระทบ โดยกรอบแนวคดิการจดัท าดชันีวดัด าเนินการโดย
การเชื่อมโยงจากกรอบความคดิสู่การก าหนดดชันีหรอืเกณฑ์ที่ใช้ รวมทัง้หลกัการเหตุผลที่
เลอืกใชด้ชันีชีว้ดัหลกัพืน้ฐานแต่ละดา้นของหลกัการบรหิารจดัการทีด่ ี6 ประการ  

  ส าหรบัในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัประเด็นความโปร่งใสและการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร
ปรากฏอยู่ในการก าหนดตวัชีว้ดัตามหลกัการที ่4.1.3 หลกัความโปร่งใสและหลกัการที ่4.1.4
หลกัการมสีว่นรว่มของประชาชน ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้  
 
  หลกัการท่ี 4.1.3 หลกัความโปร่งใส 
  การก าหนดดชันีชี้วดัในเรื่องความโปร่งใส โดยดชันีชี้วดันี้อาจมไีด้ทัง้ในลกัษณะ   
ดชันีชี้วดัทีร่ะบบ และดชันีชี้วดัทีเ่ป็นกระบวนการ โดยการก าหนดค่าของค าตอบในแต่ละขอ้ 
อาจจะใชเ้พยีง “ม”ี หรอื “ไม่ม”ี หรอือาจพจิารณาน ้าหนกัของค าตอบ “ม”ีหรอื “ไม่ม”ี ในอตัราที่
แตกตา่งกนักไ็ด ้ 

(1) ความโปรง่ใสดา้นโครงสรา้งของระบบงาน 

ก. ระบบของหน่วยงานโปรง่ใส รูเ้หน็ระบบงานทัง้หมดไดอ้ยา่งชดัเจน 

ข. มรีะบบการตรวจสอบภายในหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

ค. มีการปรบัปรุงหน่วยงานตรวจสอบใหม่ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ 
อยูเ่สมอ 

ง. ประชาชนเขา้มามสีว่นรว่มรบัรูก้ารท างานของหน่วยงาน 

จ. หน่วยงานมรีะบบบรหิารการเงนิและพสัดุทีร่ดักุม 

ฉ. มีบุคลากรใหม่ๆ เข้ามาอยู่ในหน่วยงานด้วยระบบคุณธรรมและ 
มคีวามสามารถสงูมากขึน้ 

(2) ความโปรง่ใสดา้นระบบการใหค้ณุ 

ก. มผีลประโยชน์แก่บุคลากรทีป่ฏบิตังิานเป็นผลส าเรจ็ 

ข. มผีลประโยชน์แก่บุคลากรทีป่ฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพสงู 

ค. มผีลประโยชน์ใหแ้ก่บุคลากรทีซ่ื่อสตัย ์

ง. มีระบบรายได้หรือผลประโยชน์เกื้อกูลรองรับมาตรฐานค่าใช้จ่าย 
ทีส่งูขึน้ 
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(3) ความโปรง่ใสของระบบการใหโ้ทษ 

ก. มรีะบบทีม่ปีระสทิธภิาพสงูส าหรรบัการฟ้องรอ้งผูก้ระท าผดิ 

ข. มีระบบที่มีประสิทธิภาพสูงส าหรับการตรวจสอบการท างานใน
หน่วยงาน 

ค. มวีธิกีารทีย่ตุธิรรมส าหรบัการพจิารณาลงโทษผูก้ระท าผดิ 

ง. กระบวนการยตุธิรรมทีร่วดเรว็ 

จ. มกีารลงโทษทีจ่รงิจงั หนกัเบาตามเหตุและพฤตกิารณ์ 
ของการกระท าผดิ 

ฉ. หวัหน้างานลงโทษผูท้จุรติหรอืดอ้ยประสทิธภิาพอยา่งจรงิจงั 

ช. มกีารป้องปรามผูส้อ่ทจุรติหรอืดอ้ยประสทิธภิาพใหป้รบัปรงุตน 

(4) ความโปรง่ใสดา้นการเปิดเผยของระบบงาน 

ก. ประชาชนไดเ้ขา้รบัรูก้ารท างานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ข. ประชาชนและสือ่มวลชนมสีว่นร่วมในการจดัซื้อจดัหา การใหส้มัปทาน 
การออกกฎระเบยีบ และขอ้บงัคบัต่างๆ 

ค. ประชาชน สื่อมวลชน และองค์กรพฒันาเอกชน ได้มีโอกาสควบคุม 
ฝา่ยบรหิารโดยวธิกีารต่างๆ มากขึน้ 

ง. มกีารใชส้มาคมวชิาชพีเขา้มารว่มตรวจสอบหน่วยงาน 
 
  หลกัการท่ี 4.1.4 หลกัการมีส่วนร่วมของประชาชน 

  การมสีว่นรว่มของประชาชน (Public Participation) หมายถงึ การกระจายโอกาสให้
ประชาชนมสีว่นรว่มทางการเมอืง และการบรหิารเกีย่วกบัการตดัสนิใจในเรื่องต่างๆ รวมทัง้การ
จดัสรรทรพัยากรของชุมชนและของชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อวถิีชวีติและความเ ป็นอยู่ของ
ประชาชน โดยการใหข้อ้มลู แสดงความคดิเหน็ ใหค้ าแนะน าปรกึษา ร่วมวางแผน ร่วมปฏบิตั ิ
รวมตลอดจนการควบคุมโดยตรงจากประชาชน ซึ่งการก าหนดระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน สามารถแบ่งออกได ้ดงันี้ 

(1)  ระดับการให้ข้อมูล เป็นระดับต ่าสุดและเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดของการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ของรฐัผู้ด าเนินโครงการนัน้กบัประชาชน 
เพื่อใหข้อ้มูลแก่ประชาชนเกี่ยวกบัการตดัสนิใจของผูด้ าเนินโครงการ และ
เป็นการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนรว่มแสดงความคดิเหน็ในกจิกรรมนัน้ๆ ดว้ย 
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(2) ระดบัการเปิดรบัความคดิเห็นจากประชาชน เป็นระดบัขัน้ที่สูงกว่าระดบั
แรก เจ้าหน้าที่ของรฐัผู้ด าเนินโครงการเชญิชวนให้ประชาชนแสดงความ
คดิเหน็เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีม่ากขึน้ในการตดัสนิใจด าเนินการใดๆ 

(3) ระดับการวางแผนร่วมกันและการตัดสินใจ เป็นระดับขัน้ที่สูงกว่าการ
ปรกึษาหารอื กล่าวคอื เป็นเรื่องการมสี่วนร่วมทีม่ขีอบเขตกวา้งมากขึน้ มี
ความรบัผดิชอบร่วมกนั ในการตดัสนิใจ การวางแผน การเตรยีมโครงการ 
ระดบันี้มกัจะใชใ้นกรณีทีเ่ป็นเรื่องซบัซ้อนและเกดิขอ้โตแ้ยง้มาก เช่น การ
ใชก้ลุ่มทีป่รกึษาซึง่เป็นผูท้รงคณุวฒุใินสาขาต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นตน้ 

(4) ระดบัการพฒันาศกัยภาพในการมีส่วนร่วม การสร้างความเข้าใจให้กับ
สาธารณชนเป็นระดบัขัน้ทีส่งูสดุของการมสีว่นร่วม เป็นระดบัทีผู่ร้บัผดิชอบ
โครงการไดต้ระหนกัถงึความส าคญัและประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการมสีว่นร่วม
ของประชาชน 

 

   จากหลกัการพืน้ฐานระดบัของการมสีว่นรว่มสามารถน ามาก าหนดเป็นดชันีชีว้ดั
การมสีว่นรว่มในระดบัการใหข้อ้มลูประชาชน ดงันี้ 

      ก. การใหข้อ้มลูแก่ภายนอกหน่วยงาน 

      ข. ประเภทกลุ่มผูร้บัขอ้มลู 

      ค. การใชส้ือ่ในการใหข้อ้มลู 

      ง. ความถีใ่นการใหข้อ้มลู 

      จ. ชอ่งทางการเขา้ถงึขอ้มลูสามารถในการมสีว่นรว่มของประชาชน 

 
  การก าหนดองค์ประกอบของดชันีชีว้ดั ไดจ้ าแนกองคป์ระกอบของหลกัการบรหิาร
จดัการทีด่ตีามหลกัการที ่4.1.3 หลกัความโปรง่ใส และหลกัการที ่4.1.4 หลกัการมสีว่นร่วมของ
ประชาชน ดงันี้ 
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(3) หลกัความโปรง่ใส 
องคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบย่อย 

T 1. หน่วยงานมคีวามโปรง่ใส 
       ดา้นโครงสรา้ง 

T 101 มกีารใชร้ะบบตรวจสอบภายใน 
T 102 มคีวามสามารถมองเหน็ระบบงานถว้นทัว่ 
T 103 มกีารใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นรว่ม 
T 104 มกีารใชร้ะบบคณุธรรมกบับุคลากร 
T 105 มกีารปรบัปรงุกรรมการตรวจสอบใหเ้หมาะสมเสมอ 
T 106 มรีะบบบญัชทีีเ่ขม้แขง็ 

T 2 หน่วยงานมคีวามโปรง่ใส 
      ดา้นการใหค้ณุ 

T 201 มคีา่ตอบแทนงานส าเรจ็ 
T 202 มคีา่ตอบแทนงานมปีระสทิธภิาพ 
T 203 มคีา่ตอบแทนความซื่อสตัย ์
T 204 มมีาตรฐานเงนิเดอืนสงูพอ 

T 3 หน่วยงานมคีวามโปรง่ใส 
      ดา้นการใหโ้ทษ 

T 301 มรีะบบตรวจสอบทีม่ปีระสทิธภิาพ 
T 302 มวีธิลีงโทษทีย่ตุธิรรม 
T 303 มกีารลงโทษจรงิจงัตามกฎ 
T 304 มรีะบบฟ้องรอ้งทีม่ปีระสทิธภิาพ 
T 305 มหีวัหน้างานทีล่งโทษลกูน้องอยา่งจรงิจงั 
T 306 มกีารปราบปรามผูส้อ่เคา้ทจุรติ 
T 307 มกีระบวนการยตุธิรรมทีร่วดเรว็ 

 
 
(4) หลกัการมสีว่นรว่ม 

องคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบย่อย 
P1 หน่วยงานมกีารใหข้อ้มูลข่าวสาร
แก่ประชาชน 

P 101 การใหข้อ้มลูแก่บุคคลภายนอกหน่วยงาน 
P 102 ประเภทกลุ่มผูร้บัขอ้มลู 
P 103 การใชส้ือ่ในการใหข้อ้มลู 
P 104 ความถีใ่นการใหข้อ้มลู 
P 105 ชอ่งทางการเขา้ถงึขอ้มลู 
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2. การจดัท าตวัช้ีวดัการมีส่วนร่วมของประชาชน: ธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อม  
โดยสถาบนัส่ิงแวดล้อมไทย 

 สถาบนัสิง่แวดลอ้มไทยไดม้กีารจดัท าตวัชีว้ดัการมสีว่นรว่มของประชาชน: 
ธรรมาภบิาลสิง่แวดลอ้ม โดยมกีารก าหนดตวัชีว้ดัการมสีว่นรว่มของประชาชนในประเดน็ของ
สิง่แวดลอ้มโดยใหค้วามส าคญัในดา้นการมสีว่นรว่มของประชาชนใน 3 ประเดน็หลกั คอื 

  1. การเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสาร (Access to Information) 
  2. การเขา้ถงึกระบวนการตดัสนิใจ (Access to Decision-Making) 
  3. การเขา้ถงึความยตุธิรรม (Access to Justice) 
 
 โดยไดท้ าการศกึษากรอบกฎหมายโดยทัว่ไปทีก่ ากบัและสิง่เสรมิการเขา้ถงึขอ้มลู
การมสีว่นรว่มและการเสรมิสรา้งศกัยภาพของประชาชน เพือ่การมสีว่นรว่มในการจดัการ
สิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก ่
  1. กฎหมายเกีย่วกบัสทิธแิละเสรภีาพในการเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสาร 
  2. กฎหมายเกีย่วกบัการสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของประชาชน 
  3. กฎหมายเกีย่วกบัการเสรมิสรา้งศกัยภาพของประชาชนเพือ่การมสีว่นรว่ม 
 
 ในกรอบกฎหมายทัง้ 3 ประเดน็ขา้งตน้ ไดม้กีารก าหนดเกณฑก์ารชีว้ดัดงันี้ 
  กรอบกฎหมายเกีย่วกบัสทิธแิละเสรภีาพในการเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสาร ไดก้ าหนด
เกณฑใ์นบรบิทของการเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารดา้นสิง่แวดลอ้ม โดยก าหนดดงันี้ 
  1) ภาวะฉุกเฉินทางดา้นสิง่แวดลอ้ม 
  2) การตรวจวดัคณุภาพอากาศและน ้า 
  3) รายงานสถานการณ์คณุภาพสิง่แวดลอ้ม 
  4) รายงานการปฏบิตัติามกฎหมายดา้นสิง่แวดลอ้มของโรงงาน 
 
  กรอบกฎหมายเกีย่วกบัการสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของประชาชน ไดก้ าหนด
เกณฑใ์นบรบิทการมสีว่นร่วมในการตดัสนิใจ โดยก าหนดดงันี้ 
  1) ระดบันโยบาย ยทุธศาสตร ์แผนโปรแกรม และกฎหมาย 
  2) ระดบัโครงการ 
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  กรอบกฎหมายเกีย่วกบัการเสรมิสรา้งศกัยภาพของประชาชนเพื่อการมสีว่นร่วม 
ไดก้ าหนดเกณฑใ์นบรบิทการเสรมิสรา้งศกัยภาพของประชาชนเพื่อการมสีว่นร่วม โดยก าหนด
ดงันี้ 
  1) ศกัยภาพของเจา้หน้าทีร่ฐัเพือ่การสนบัสนุนการมสีว่นรว่มของประชาชน 
  2) ศกัยภาพของประชาชนเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
ขอบเขตของการประเมนินี้เครอืข่ายสากล TAI (The Access Initiation) ซึ่งเป็นเครอืข่าย
นานาชาตไิด้ใหแ้นวทางการในการปรบัระเบยีบวธิกีารประเมนิใหส้อดคล้องกบัเป้าหมายของ
สถานการณ์ในแต่ละประเทศ โดยได้มีการก าหนดตวัชี้วดั 2 ประเภท ได้แก่ ตวัชี้วดับงัคบั 
(Priority indictors) ซึง่ทุกประเทศตอ้งใชใ้นการประเมนิเพื่อรกัษามาตรฐานของการประเมนิใน
แต่ละประเทศใหม้มีาตรฐานในระดบัเดยีวกนัและตวัชี้วดัไม่บงัคบั ซึ่งในแต่ละประเทศสามารถ
เลอืกใชต้ามความเหมาะสมกบัประเทศของตน (สถาบนัสิง่แวดล้อมไทย สถาบนัพระปกเกล้า 
มูลนิธิเพื่อการพฒันาที่ย ัง่ยืน โครงการยุทธศาสตร์นโยบายฐานทรพัยากร , ธรรมาภิบาล
สิง่แวดลอ้ม ตวัชีว้ดัการมสีว่นรว่มของประชาชน พ.ศ. 2540 : หน้า XII-XIII) 
 
 
3. การประเมินตามโครงการรางวลัพระปกเกล้าส าหรบัองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินท่ีมีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนของสถาบนัพระปกเกล้า 

 ในการประเมนิหน่วยงานของรฐัเพื่อมอบรางวลัส าหรบัองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น 
ทีม่คีวามเป็นเลศิดา้นความโปรง่ใสและสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของประชาชน สถาบนัพระปกเกลา้
ได้ก าหนดตวัชี้วดัเพื่อเป็นเกณฑ์การประเมินความโปร่งใสหน่วยงานของรฐั โดยเน้นเรื่อง  
“การตรวจสอบได ้(Accountability)” ทีม่คีวามส าคญัอย่างยิง่ในฐานะกลไกควบคุมการใชอ้ านาจ
ของผู้บริหาร โดยการตรวจสอบได้เป็นปจัจัยหลักของการพฒันาธรรมาภิบาล (Good 
governance)  สามารถควบคุมพฤติกรรมคอร์รปัชัน่ได้ ด้วยการควบคุมนักการเมอืงและ
ผูบ้รหิารไม่ใหป้ระพฤตเิกนิขอบเขต และแสวงหาผลประโยชน์จากต าแหน่งหน้าที่  การที่
ประชาชนสามารถตรวจสอบและสามารถท าใหน้กัการเมอืงแสดงความรบัผดิชอบได ้จงึหมายถงึ 
การทีป่ระชาชนมอี านาจในทางออ้มต่อการตดัสนิใจทางการเมอืง หากไม่มคีวามรบัผดิชอบและ
ตรวจสอบได้  นกัการเมอืงและผูบ้รหิารกจ็ะสามารถละเมดิอ านาจหรอืประพฤตมิชิอบโดยไม่
ตอ้งกงัวลถงึผลทีจ่ะตามมา เพราะประชาชนไมม่อี านาจทีแ่ทจ้รงิ  

  องคก์รเพือ่ความโปรง่ใสอธบิายความหมาย “การตรวจสอบได้” ว่าครอบคลุมทัง้
มติกิารเมอืงและการบรหิาร ทีร่วมไปถงึการเปิดโอกาสใหม้กีารตรวจสอบจากภายนอก หรอืจาก
ประชาชน รวมทัง้ การสรา้งระบบตรวจสอบจากภายในและการรบัผดิชอบผลจากการตดัสนิใจ
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ในการปฏิบตัิงาน ซึ่งครอบคลุมมากกว่าการรบัผดิชอบในการด าเนินงาน และรวมไปถึงการ
ด าเนินงานอยา่งมหีลกัการและมเีหตุผล  
 
  โดยสถาบนัพระปกเกลา้แบ่งประเภทของการตรวจสอบเป็น  5  แบบ  ดงันี้ 

  1)  การตรวจสอบได้ทางกฎหมาย (Legal accountability) หมายถงึ การ
ตรวจสอบควบคุมนอกเหนือจากกฎระเบียบข้อบังคบัภายในหน่วยงาน  กล่าวคือ เป็น
กระบวนการตรวจสอบควบคุมโดยกระบวนการของกฎหมายทีด่ าเนินการโดยกระบวนการทาง
นิตบิญัญตัหิรอืการด าเนินการโดยศาลยตุธิรรม 

  2)  การตรวจสอบไดด้า้นวชิาชพี (Professional accountability) ความเป็นมอื
อาชพีในการปฏิบตัิของหน่วยงานของรฐัมคีวามสมัพนัธ์มากขึ้นเป็นล าดบัสายงานบางอย่าง
ต้องการความเป็นวชิาชพีสูง อาทิ แพทย์ วศิวกร นักกฎหมาย นักเศรษฐศาสตร์   นัก
สงัคมศาสตร์และนักบัญชี การปฏิบัติงานของบุคคลในสายวิชาชีพเหล่านี้อยู่ภายใต้ความ
คาดหวงัในการใช้วชิาความรู้และทกัษะเฉพาะด้าน หากผู้เชี่ยวชาญไม่สามารถบรรลุงานได้
ส าเรจ็กจ็ะตอ้งใหอ้อกได ้

  3)  การตรวจสอบไดด้า้นการเมอืง (Political accountability) เป็นการตรวจสอบ
ได้ทีอ่ยู่ภายใต้แนวความคดิระบบการปกครองประชาธิปไตยทีว่่านักการเมอืงคอืตวัแทนของ
ประชาชน ซึ่งเขา้ไปในหน้าทีก่ารบรหิารประเทศ จดัสรรทรพัยากร และตดัสนิใจด าเนินการ
ต่างๆ ตามความตอ้งการของประชาชนโดยผ่านการด าเนินการของระบบราชการ การปฏบิตังิาน
ของขา้ราชการจงึต้องมกีารตรวจสอบได้ในทางการเมอืง โดยปฏบิตังิานตามการมอบหมายจาก
นกัการเมอืงทีม่อี านาจหน้าทีต่ามระบอบประชาธปิไตย 

  4)  การตรวจสอบไดด้า้นจรยิธรรม (Moral accountability)  เป็นการตรวจสอบ
ไดท้ีใ่หค้วามส าคญักบัคุณธรรมและจรยิธรรมในการปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยทัว่ไปของผูด้ ารงต าแหน่ง
ทางการเมอืง  ขา้ราชการ  และพนกังานหรอืลูกจา้งอื่นๆ ของรฐั  ทีอ่ยู่ภายใตก้รอบรฐัธรรมนูญ
และกฎหมายต่างๆ กล่าวคอื  การด าเนินการและการประพฤตปิฏบิตัขิองภาครฐัจะตอ้งเป็นไป
ตามมาตรฐานจรยิธรรมและคุณธรรมทีส่งัคมยอมรบัหรอืก าหนด  ดงันัน้  การตรวจสอบไดด้า้น
คุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นรากฐานส าคัญของการมีการตรวจสอบได้ทางด้านการ
บรหิาร  กฎหมาย  การเมอืง  และวชิาชพีต่อไป 

  5)  การตรวจสอบไดด้้านหน่วยงาน (Organizational accountability)  การ
ตรวจสอบได้ที่มตีามล าดบัขัน้ของสายการบงัคบับญัชาในหน่วยงานทัว่ไป   ความสมัพนัธ์
ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอาจจะมกีารระบุไวอ้ย่างชดัเจนในรปูของกฎระเบยีบ
หรือข้อปฏิบตัิของหน่วยงานหรืออาจจะเป็นในรูปของเครือข่ายความสมัพนัธ์อย่างไม่เป็น
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ทางการ ผู้บงัคบับัญชาสามารถสัง่การใดๆ เพื่อให้ผู้ใต้บงัคบับัญชาปฏิบตัิงานและ
ผู้ใต้บงัคบับญัชาจะต้องปฏิบตัิตามค าสัง่และภารกิจที่ได้รบัมอบหมาย   โดยอาจจะมีการ
ถ่ายทอดหรอืสัง่การตามสายการบงัคบับญัชาโดยล าดบั การฝ่าฝืนหรอืการไม่ปฏบิตัติามค าสัง่
ของหวัหน้า/ผูบ้งัคบับญัชา  ถือได้ว่าไม่มกีารตรวจสอบได้และมคีวามผดิทีต่้องได้รบัโทษตามที่
ก าหนด  อย่างไรกต็ามผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอาจไม่ปฏบิตัติามค าสัง่ใดๆ หากพสิจูน์ว่าค าสัง่ดงักล่าว
นัน้ขาดความชดัเจนหรอืไม่สามารถปฏบิตัติามได้  เนื่องจากไม่มทีรพัยากรทีเ่พยีงพอในการทีจ่ะ
ท าใหก้ารปฏบิตังิานหรอืผดิจรยิธรรมหน่วยงาน 
 
  ในการประเมินตามโครงการรางวลัพระปกเกล้าส าหรบัองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ทีม่คีวามเป็นเลศิดา้นความโปร่งใสและสง่เสรมิการมสีว่นร่วมของประชาชน  มแีนวทาง
ในการประเมนิดงันี้ 

1. แบ่งกลุ่มการประเมนิเป็น 2 กลุ่ม คอื 

1.1 องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั (อบจ.) 

1.2 องคก์ารบรหิารสว่นต าบล (อบต.)/เทศบาล/เมอืงพทัยา 

2. แบ่งหมวดในการประเมนิตามภารกจิและอ านาจหน้าทีข่องหน่วยงาน 

2.1 หมวดวา่ดว้ยการจดัท าแผนและการประสานแผน 

2.2 หมวดการจดัท าโครงการและกจิกรรม 

2.3 หมวดวา่ดว้ยการประชมุสภา 

2.4 หมวดวา่ดว้ยงบประมาณ ภาษ ีอากร คา่ธรรมเนียม และการจดัซือ้
จดัจา้ง 

2.5 หมวดการสง่เสรมิขดีความสามารถของประชาชน กลุ่ม องคก์ร
ชมุชน 

2.6 หมวดการจดับรกิารสาธารณะดา้นสวสัดกิารสงัคมและการพฒันา
คณุภาพชวีติ   

3. แบ่งตวัชีว้ดัการประเมนิเป็น 2 กลุ่ม คอื 

3.1  การมสีว่นรว่ม 

3.2  ความโปรง่ใส 
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 ส าหรับการก าหนดประเด็นตัวชี้ว ัดและเกณฑ์การประเมินโครงการรางวัล
พระปกเกลา้ พ.ศ. 2552 ส าหรบัการประเมนิ อปท. ทีส่มคัรเขา้รบัการคดัเลอืกนัน้ ใชห้ลกัเกณฑ์
ทีใ่กลเ้คยีงกนัในการประเมนิองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั (อบจ.) และองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 
(อบต.) ในทีน่ี้จงึน าเสนอเฉพาะเกณฑก์ารประเมนิองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั (อบจ.) เทา่นัน้ ซึง่
ไดก้ าหนดตวัชีว้ดัและเกณฑก์ารประเมนิ 4 ตวัชีว้ดั ดงันี้ 

1. ตวัชีว้ดัข ัน้พืน้ฐาน  

2. ตวัชีว้ดัดา้นความโปรง่ใสและสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของประชาชน  

3. ตวัชีว้ดัความเป็นเลศิดา้นการเสรมิสรา้งสนัตสิขุและสมานฉนัท์  

4. ตวัชีว้ดัความเป็นเลศิดา้นการเสรมิสรา้งเครอืขา่ยรฐั เอกชน และประชาสงัคม 

 

โดยในสว่นของการประเมนิทีเ่กีย่วกบัความโปรง่ใสโดยเฉพาะในเรือ่งการปฏบิตัติาม
กฎหมายขอ้มลูขา่วสารนัน้ ปรากฏในค าถามที ่15 และค าถามที ่30 ในตวัชีว้ดัที ่2: ตวัชีว้ดัดา้น
ความโปรง่ใสและสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของประชาชน ซึง่มปีระเดน็ค าถามที ่13-32 ดงันี้ 

13.  อบจ. มหีลกัเกณฑใ์นการจดัสรรเงนิ สนบัสนุนงบประมาณ แก่องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่อื่นๆ ทีข่อรบัการสนบัสนุนหรอืไม่ อยา่งไร 

14.  อบจ. มวีธิกีาร/ชอ่งทางใหท้กุภาคสว่นมโีอกาสรว่มมอืป้องกนั/แกไ้ขปญัหาการ
ทจุรติคอรร์ปัชัน่หรอืไม่ อยา่งไร 

15.  อบจ. มกีารคดิคน้หาแนวทางและวธิกีารในการสง่เสรมิความโปร่งใสในการ
บรหิารงานหรอืไม่/อยา่งไร 

16.  ในการควบคมุภายในดา้นการเงนิ อบจ. มกีารวางแผนการปฏบิตัเิพือ่จดัท า
รายงานการเงนิหรอืไม ่

17.  อบจ. มกีารรายงานผลการตดิตามประเมนิผลการควบคมุภายในต่อผูบ้รหิาร
หรอืไม ่

18.  อบจ. มกีารแจง้ผลการประชมุสภา/ขอ้บญัญตังิบประมาณ/ขอ้บญัญตั ิอื่นๆ ให้
ประชาชนทราบหรอืไม่ อยา่งไร 

19.  อบจ. มชีอ่งทางในการรอ้งทกุข/์รอ้งเรยีนของประชาชนหรอืไม ่อยา่งไร 

20.  อบจ. มกีารก าหนดแนวทาง/วธิกีารตอบสนองการรอ้งทกุข/์รอ้งเรยีนของ
ประชาชน รวมทัง้มกีารก าหนดระยะเวลาตอบสนองขอ้รอ้งทกุข/์ขอ้รอ้งเรยีน 
หรอืไม ่อยา่งไร 
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21.  อบจ. มรีะบบการจดัเกบ็ขอ้มลูจากการรอ้งเรยีนหรอืไมอ่ยา่งไร 

22.  อบจ. มกีารจดัประชมุประชาชน ประชาคม หน่วยงานราชการองคก์ร
ภาคเอกชน เพือ่หาแนวทางทีเ่หมาะสมเพือ่น าไปประกอบการจดัท าแผนหรอื
ปรบัแผนพฒันาทอ้งถิน่หรอืไม่ 

23.  อบจ. มกีารประชาสมัพนัธเ์พือ่เผยแพรแ่ผนพฒันาทอ้งถิน่ทีจ่ดัท าเสรจ็แลว้ ให้
หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน กลุ่ม องคก์รชมุชนและประชาชนไดร้บัทราบ
หรอืไม ่อยา่งไร 

24.  อบจ. มกีารด าเนินงานโครงการทีป่ระชาชนเป็นผูร้เิริม่หรอืเสนอแนะ หรอืไม ่
อยา่งไร 

25.  อบจ. มโีครงการทีเ่ป็นนวตักรรม (เริม่ท าเป็นแหง่แรก และสามารถเป็น
แบบอยา่งใหก้บั อบจ.อื่น) ในการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นรว่มใน
การตดัสนิใจและบรหิารกจิการของ อบจ. หรอืไม ่อยา่งไร 

26.  อบจ.ไดจ้ดัท าโครงการ/กจิกรรมเพือ่สง่เสรมิการมสีว่นรว่มของภาคประชาชน
ในระบอบประชาธปิไตยหรอืไม ่อยา่งไร 

27.  อบจ. มกีารรบัฟงัความคดิเหน็จากคนพกิาร ชนกลุ่มน้อย ผูส้งูอาย ุเดก็/
เยาวชน หรอืผูด้อ้ยโอกาสอื่นๆ ในการก าหนดแนวทางหรอื โครงการทีส่ง่เสรมิ
กจิกรรมส าหรบัคนเหล่านี้ หรอืไม ่

28.  อบจ. เปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในกจิการของสภาทอ้งถิน่ อยา่งไรบา้ง 

29.  อบจ. มรีา่งขอ้บญัญตั/ิขอ้บญัญตั ิทีเ่สนอโดยประชาชนหรอืไม ่

30.  อบจ. ไดก้ าหนดชอ่งทางใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารเพยีงใด อาท ิจดัหอ้งขอ้มลูขา่วสาร  แจง้ขอ้มลูขา่วสารทาง
อนิเทอรเ์น็ต 

31.  อบจ. ไดส้นบัสนุน/สง่เสรมิหรอืรว่มมอืกบัหน่วยงาน/องคก์ร/ชมุชน/ประชาชน
เพือ่สง่เสรมิประเพณี วฒันธรรมทอ้งถิน่หรอืไม ่อยา่งไร 

32.  ขอใหท้า่นระบุโครงการที ่อบจ. เปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มสีว่นรว่มในการ
ด าเนินโครงการในระดบัสงูทีส่ดุเพยีง 1 โครงการ  

(ส าหรบัเกณฑก์ารใหค้ะแนนในการวดัผล ปรากฏตามแบบฟอรม์การประเมนิในภาคผนวก)  
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4. การประเมินเพ่ือคดัเลือกองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีการบริหารจดัการท่ีดี  
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

 ในการประเมนิการคดัเลอืกองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีม่กีารบรหิารจดัการทีด่ ี 
ของกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ กระทรวงมหาดไทย โดยมเีงนิรางวลัส าหรบัองคก์รทีไ่ดร้บั
คดัเลอืก มกีารด าเนินการดงันี้ 

  1. เป็นการประเมนิองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทกุแหง่ 

  2. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารคดัเลอืก โดยแบ่งกลุ่มการประเมนิเป็น 

2.1 องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั (อบจ.) ระดบัประเทศ 

2.2 เทศบาล    ระดบัภาค 

2.3 องคก์ารบรหิารสว่นต าบล (อบต.) ระดบัจงัหวดั 

  3. หลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนน แบ่งเป็น 2 สว่น คอื 

3.1 ส่วนที่ 1 การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิด
ผลสมัฤทธิต่์อภารกจิ ประสทิธภิาพและความคุม้ค่าในเชงิภารกจิของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (80 คะแนน)  ประกอบดว้ย 

1) ความซื่อสตัยส์จุรติและความโปรง่ใสในการบรหิารราชการ 

2) การลดขัน้ตอนการปฏบิตังิานและการอ านวยความสะดวกเพื่อ
ประชาชน 

3) การให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางและการแก้ไขปญัหาความ
เดอืดรอ้นของประชาชน 

4) การจดัท าแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2548-2550) ทีส่อดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของประชาชน 

5) การบรูณาการรว่มกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและองคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่อื่นๆ 

3.2 ประสทิธภิาพการจดัเกบ็รายได ้(20 คะแนน) 

 ส าหรับการก าหนดประเด็นเกณฑ์การประเมินความโปร่งใสภายใต้กรอบ
พระราชบญัญตัขิอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิ่น
ประกอบดว้ย 
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ประเดน็การตรวจสอบได้  
(Accountability) 5 ด้าน 

มาตรการตรวจสอบ 
(Measures) 

กฎหมาย (Legal) ตรวจสอบการปฏบิตัติามพระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7, 9, 11, 23 

วชิาชพีราชการ (Professional) ตรวจสอบสถานะองคก์รวา่ไมม่กีรณีทจุรติ คอรปัชัน่ หรอื
การฟ้องรอ้งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทจุรติ 

การเมอืง (Political) ตรวจสอบการเปิดโอกาสใหภ้าคราชการ ภาคเอกชน ภาค
ประชาชนเขา้มามสีว่นรว่มในการใชก้ฎหมายขอ้มลู
ขา่วสารเป็นกลไกตรวจสอบหรอืป้องปรามการทจุรติ 

จรยิธรรม (Moral) ตรวจสอบจติส านึกในการปฏบิตังิาน การใหบ้รกิาร
ประชาชน 

หน่วยงาน (Organization) ตรวจสอบการพฒันาระบบจดัเกบ็ขอ้มลูเอกสารและ
ประสทิธภิาพการเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารของหน่วยงานให้
ประชาชนทราบทางชอ่งทางต่าง ๆ 

 

กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่นได้ก าหนดวธิีการประเมินองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นทีม่กีารบรหิารจดัการทีด่ี ประจ าปี 2549 ในประเดน็ความซื่อสตัย์และความโปร่งใสใน
การบรหิารราชการ ดงันี้ 

  (1) ตรวจสอบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการจัดตัง้ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบการให้และขอรบัข้อมูล การให้ข้อมูลทาง
อนิเตอรเ์น็ต และมวีธิกีารเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารใหป้ระชาชนทราบหรอืไม ่เพยีงใด 

  (2) ตรวจสอบเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์หรือสิ่งบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกบันโยบาย ผลการด าเนินการ และการ
จดัซือ้จดัจา้งขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เฉพาะทีก่ าหนดไว ้จ านวน 8 ประเภทใหป้ระชาชน
และผูส้นใจทัว่ไปไดร้บัทราบ เพื่อใหค้ะแนนตามจ านวนประเภทของกจิกรรมทีอ่งคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ไดผ้ลติและเผยแพร่ขอ้มลู โดยใชส้ือ่ประเภทใดประเภทหนึ่ง เช่น หนงัสอืขอความ
รว่มมอือ าเภอและจงัหวดัประกาศหรอืขอ้ความทีล่งหนงัสอืพมิพห์รอืแผน่พบัใบปลวิ เป็นตน้ 

  (3) ตรวจสอบว่ามคี าสัง่ เอกสาร หลกัฐานว่ามกีารวางระบบควบคุมภายใน
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิว่าดว้ยการก าหนด
มาตรฐานการควบคมุภายใน พ.ศ. 2544 และมกีารด าเนินงานตามระบบหรอืไม ่เพยีงใด 
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  (4) ใหต้รวจสอบการด าเนินกจิกรรมทีส่ง่เสรมิหรอืสนบัสนุนการแกไ้ขปญัหา
การทุจรติคอรปัชัน่ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น โดยใหค้วามส าคญักบัการประชาสมัพนัธ์
การตรวจรบัการจ้าง และการแต่งตัง้ประชาชนเขา้ร่วมในการจดัซื้อจดัจ้าง โดยผ่านประชาคม
มากกวา่กจิกรรมดา้นอื่นๆ 

 

 1.2 การลดขัน้ตอนการปฏบิตังิานและการอ านวยความสะดวกเพือ่ประชาชน 

 1.3 การใหป้ระชาชนเป็นศนูยก์ลางและการแกไ้ขปญัหาความเดอืนรอ้นของ
ประชาชน 

 1.4 การจดัท าแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2548 – 2550) ทีส่อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของประชาชน 

 1.5 การบรูณาการรว่มกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
อื่นๆ 
 
 ทัง้นี้ ไดก้ าหนดรายละเอยีดวธิกีารประเมนิ โดยใชแ้บบประเมนิองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ทีม่กีารบรหิารจดัการทีด่ ีประจ าปี 2549 ซึง่มรีายละเอยีด ดงันี้ 

สว่นที ่1 : การบรหิารราชการเพื่อใหเ้กดิประโยชน์สขุของประชาชน เกดิผลสมัฤทธิต่์อภารกจิ 
ประสทิธภิาพและความคุม้คา่ในเชงิภารกจิขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (80 คะแนน) 

 1.1 : ความซื่อสตัย ์และความโปรง่ใสในการบรหิารราชการ 

 1. วธิกีารประเมนิ 

  ตรวจสอบวธิกีารเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ว่า
ได้มกีารจดัตัง้ศูนย์ขอ้มูลข่าวสารหรือมกีารเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารให้ประชาชนผู้สนใจทัว่ไป
ไดร้บัรูม้ากน้อยเพยีงใด 

  เกณฑก์ารประเมนิ เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

  -  มกีารจดัตัง้ศนูยข์อ้มลูขา่วสาร มรีะบบการใหแ้ละขอรบัขอ้มลู และมกีารให้
ขอ้มลูขา่วสารทาง อนิเตอรเ์น็ต พรอ้มป้ายประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนทราบ   5 คะแนน 

  -  จดัตัง้ศนูยข์อ้มลูขา่วสาร และมรีะบบการใหแ้ละขอรบัขอ้มลู   3 คะแนน 

  -  ไมม่กีารจดัตัง้ศนูยข์อ้มลูขา่วสาร 0 คะแนน 
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 2. วธิกีารประเมนิ 

  ตรวจสอบเอกสาร สื่อ สิง่พิมพ์หรือสิง่บ่งชี้อื่นใด ที่แสดงให้เห็นว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนัน้ๆ ได้เปิดเผย – เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบาย ผลการ
ด าเนินการ และการจดัซือ้จดัจา้งของทอ้งถิน่ ใหป้ระชาชนและผูส้นใจทัว่ไปไดร้บัทราบ ดงันี้ 

1) แผนพฒันาทอ้งถิน่ประจ าปี 

2) เอกสารงบประมาณประจ าปี 

3) แผนการจดัหาพสัดุ 

4) ผลการจดัซือ้ จดัจา้ง 

5) รายงานทางการเงนิ 

6) รายงานการประชมุสภาทอ้งถิน่ 

7) รายงานการประชมุคณะผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 

8) รายงานผลการปฏบิตังิานประจ าปี 

เกณฑ์การประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน ให้คะแนนตามประเภทของ
กจิกรรมทีท่ าการเผยแพรท่างสือ่ต่างๆ ดงันี้ 

- ประกาศเผยแพรท่ัง้หมด  (8 ประเภท) 5 คะแนน 

- ประกาศเผยแพร ่5 – 7 ประเภท    4 คะแนน 

- ประกาศเผยแพร ่4 ประเภท     3 คะแนน 

- ประกาศเผยแพรต่ ่ากวา่ 4 ประเภท     2 คะแนน 
 

 3. วธิกีารประเมนิ 

  ตรวจสอบว่ามกีารวางระบบควบคุมภายในและมกีารด าเนินงานขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิว่าด้วยการก าหนดมาตรฐาน
การควบคมุภายใน พ.ศ. 2544 หรอืไม ่

  เกณฑก์ารประเมนิ เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

  -  มกีารวางระบบและมกีารด าเนินงาน    5 คะแนน 

  -  มกีารวางระบบแต่ไมม่กีารด าเนินงาน 3 คะแนน 

  -  ไมม่กีารวางระบบ     0 คะแนน 
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 4. วธิกีารประเมนิ 

  ตรวจสอบว่า ท้องถิ่นมกีารส่งเสรมิหรอืสนับสนุน เพื่อด าเนินกิจกรรมด้าน
การแกไ้ขปญัหาการทจุรติคอรปัชัน่ ดงัน้ี หรอืไม ่

  1) มกีารประชาสมัพนัธ์ก าหนดวนัเวลาทีจ่ะตรวจรบังานจ้างเหมาก่อสรา้ง 
ใหป้ระชาชนรบัทราบ 

  2) มกีารแต่งตัง้ประชาชนเขา้รว่มในการจดัซือ้/จดัจา้งโดยผา่นประชาคม 

  3) หน่วยตรวจสอบของจงัหวดั/อ าเภอ ด าเนินการตรวจสอบบญัช ีรายงาน
ทางการเงนิ และการทุจรติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ 2548 และไม่พบ
การปฏบิตัทิีผ่ดิระเบยีบ 

  4) มีการจัดท าเอกสาร สิ่งพิมพ์ หรือสื่อประเภทอื่นเพื่อประชาสมัพนัธ์
รายละเอยีดโครงการและราคากลางในการจดัซือ้จดัจา้ง 

  5) มีการประชาสัมพันธ์รายรับรายจ่ายให้ประชาชนทราบอย่างกว้าง
ขวางทางสือ่สิง่พมิพห์รอืวทิยหุรอือนิเตอรเ์น็ต 

  6) มกีารประกาศสอบราคา ประกวดราคาทางอนิเตอรเ์น็ต 

  7) มกีารเผยแพร่ขา่วสารการสอบราคา ประกวดราคาทางสือ่ต่างๆ หรอืไม ่
เชน่ วทิยกุระจายเสยีง สถานีโทรทศัน์ หรอืสือ่ต่างๆ 

  8) มป้ีายประกาศรบัแจง้ขา่วสารการทจุรติ 

  9) มกีารพฒันาจติส านึกและจรรยาบรรณใหก้บัเจา้หน้าที ่

  10) มกีารประชาสมัพนัธ์ใหป้ระชาชนเขา้รบัฟงัการประชุมสภาทอ้งถิ่นทาง
สือ่ต่างๆ 

  11) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปญัหาการทุจริตคอรัปชัน่ (ระบุ
กิจกรรมที่ไม่เป็นประเภทเดียวกบักิจกรรมตาม (1) - (10) และต้องไม่เป็นกิจกรรมลกัษณะ
เดยีวกนั) 
  เกณฑก์ารประเมนิ เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

  -  มกีารด าเนินกจิกรรมจ านวน 7 กจิกรรมขึน้ไป 5 คะแนน 

  -  มกีารด าเนินกจิกรรมจ านวน 5 – 6 กจิกรรม    4 คะแนน 

  -  มกีารด าเนินกจิกรรมจ านวน 3 – 4 กจิกรรม   3 คะแนน 

  -  มกีารด าเนินกจิกรรมจ านวน 1 – 2 กจิกรรม    2 คะแนน 

  -  ไมม่กีารด าเนินกจิกรรมใดๆ      0 คะแนน 
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ส าหรบัการประเมนิองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีม่กีารบรหิารจดัการทีด่ ีประจ าปี 2550  
ไดม้กีารปรบัปรงุวธิกีารประเมนิ ประเดน็การประเมนิ และเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี้ 

 1.1 วธิกีารประเมนิ 

 ตรวจสอบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการปฏิบตัิตามพระราชบัญญัติ
ขอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540  ดงันี้ 

1) แต่งตัง้คณะกรรมการขอ้มลูขา่วสาร 

2) ตัง้ศนูยข์อ้มลูขา่วสารและจดัสถานทีใ่หป้ระชาชนเขา้ตรวจดู 

3) มป้ีายประชาสมัพนัธศ์นูยข์อ้มลูขา่วสาร 

4) มกีารมอบหมายหรอืแต่งตัง้เจา้หน้าทีด่แูลงานศนูยข์อ้มลูขา่วสาร 

5) มกีารเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารทางอนิเตอรเ์น็ต 

6) มกีารเกบ็บนัทกึสถติปิระชาชนมาใชบ้รกิารศนูยข์อ้มลูขา่วสาร 

7) มกีารจดัท าบญัชรีายการหรอืดชันีรายการขอ้มลูขา่วสารทีอ่ยู่ในศนูยข์อ้มูล
ขา่วสาร 
  เกณฑก์ารประเมนิ เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

  -  มกีารด าเนินการทกุกจิกรรม     5 คะแนน 

  -  มกีารด าเนินการ 5 – 6 กจิกรรม    3 คะแนน 

  -  มกีารด าเนินการ 4 กจิกรรมลงมา    1 คะแนน 

  -  ไมม่กีารด าเนินการ     0 คะแนน 
 
 1.2 วธิกีารประเมนิ 

  ตรวจสอบเอกสาร สื่อ สิ่งพิมพ์หรือสิ่งบ่งชี้อื่นใด ที่แสดงให้เห็นว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนัน้ๆ ได้เปิดเผย – เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบาย ผลการ
ด าเนินการ และการจดัซือ้จดัจา้งของทอ้งถิน่ ใหป้ระชาชนและผูส้นใจทัว่ไปไดร้บัทราบ ดงันี้ 

9) แผนพฒันาทอ้งถิน่ประจ าปี 

10) เอกสารงบประมาณประจ าปี 

11) แผนการจดัหาพสัดุ 

12) ผลการจดัซือ้ จดัจา้ง 

13) รายงานทางการเงนิ 

14) รายงานการประชมุสภาทอ้งถิน่ 
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15) รายงานการประชมุคณะผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 

16) รายงานผลการปฏบิตังิานประจ าปี 

 
เกณฑก์ารประเมนิ เกณฑก์ารใหค้ะแนน ใหค้ะแนนตามประเภทของกจิกรรมที่

ท าการเผยแพรท่างสือ่ต่างๆ ดงันี้ 

- ประกาศเผยแพรท่ัง้หมด (8 ประเภท) 5 คะแนน 

- ประกาศเผยแพร ่6 – 7 ประเภท     3 คะแนน 

- ประกาศเผยแพร ่4 - 5 ประเภท     1 คะแนน 

- ประกาศเผยแพร ่3 ประเภทลงมา     0 คะแนน 
 

 1.3 วธิกีารประเมนิ 

  ตรวจสอบว่า ทอ้งถิน่มกีารสง่เสรมิหรอืสนบัสนุน เพื่อด าเนินกจิกรรมดา้นการ
แกไ้ขปญัหาการทจุรติคอรปัชัน่ ดงัน้ี หรอืไม ่

  1) มกีารประชาสมัพนัธ์รายรบัรายจ่ายใหป้ระชาชนทราบอย่างกวา้งขวางทาง
สือ่สิง่พมิพ ์หรอืวทิย ุหรอือนิเตอรเ์น็ต 

มกีารประชาสมัพนัธก์ าหนดวนัเวลาทีจ่ะตรวจรบังานจา้งเหมาก่อสรา้ง ใหป้ระชาชนรบัทราบ 

  2) มีการจัดท าเอกสาร สิ่งพิมพ์ หรือสื่อประเภทอื่น เพื่อประชาสมัพันธ์
รายละเอยีดโครงการและราคากลางในการจดัซือ้จดัจา้ง 

  3) มกีารประกาศสอบราคา ประกวดราคาทางอนิเตอรเ์น็ต 

  4) มกีารเผยแพร่ข่าวสารการสอบราคา ประกวดราคาทางสื่อต่างๆ หรอืไม ่
เชน่ วทิยกุระจายเสยีง สถานีโทรทศัน์ หรอืสือ่ต่างๆ 

  5) มกีารแต่งตัง้ประชาชนเขา้รว่มในการจดัซือ้/จดัจา้งโดยผา่นประชาคม 

  6) มกีารประชาสมัพนัธ์ก าหนดวนัเวลาทีจ่ะตรวจรบังานจ้างเหมาก่อสรา้ง ให้
ประชาชนรบัทราบ 

  7) มป้ีายประกาศรบัแจง้ขา่วสารการทจุรติ 

  8) มกีารพฒันาจติส านึกและจรรยาบรรณใหก้บัเจา้หน้าที ่

  9)  มกีารประชาสมัพนัธ์ใหป้ระชาชนเขา้รบัฟงัการประชุมสภาทอ้งถิ่นทางสื่อ
ต่างๆ 
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  เกณฑก์ารประเมนิ เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

  -  มกีารด าเนินกจิกรรมจ านวน 8 กจิกรรมขึน้ไป 5 คะแนน 

  -  มกีารด าเนินกจิกรรมจ านวน 6 – 7 กจิกรรม    3 คะแนน 

  -  มกีารด าเนินกจิกรรมจ านวน 4 – 5 กจิกรรม    1 คะแนน 
  -  มกีารด าเนินกจิกรรมจ านวน 3 กจิกรรมลงมา 0 คะแนน 
 
 1.4 วธิกีารประเมนิ 
  ตรวจสอบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนในการใหบ้รกิารของทอ้งถิน่หรอืไม ่  อยา่งไร 

  1) ส ารวจความพงึพอใจ 

 2) น าผลมาวเิคราะหห์าแนวทาง 

 3) มแีผนการด าเนินการ 

 4) มกีารด าเนินการตามแผน 

 5) ทบทวนผลการด าเนินการตามแผน 
  เกณฑก์ารประเมนิ เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

  -  มกีารด าเนินการทกุขอ้ 5 คะแนน 

  -  มกีารด าเนินการขอ้ 1) – ขอ้ 4)  4 คะแนน 

  -  มกีารด าเนินการขอ้ 1) – ขอ้ 3)   3 คะแนน 

  -  มกีารด าเนินการขอ้ 1) – ขอ้ 2)   2 คะแนน 

  -  มกีารด าเนินการขอ้ 1)            1 คะแนน 

  -  ไมม่กีารด าเนินการ           0 คะแนน 
 
 1.5 วธิกีารประเมนิ 
  ตรวจสอบว่ามกีารประชาสมัพนัธ์เชญิชวนใหป้ระชาชนเขา้ร่วมรบัฟงัการประชุม
สภาทอ้งถิน่ 
  เกณฑก์ารประเมนิ เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

 -  มกีารประชาสมัพนัธท์กุครัง้      3 คะแนน 

 -  มกีารประชาสมัพนัธใ์นบางครัง้           1 คะแนน 

 -  ไมม่กีารประชาสมัพนัธ์      0 คะแนน 
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 1.6 วธิกีารประเมนิ 

  หน่วยตรวจสอบของจงัหวดั/อ าเภอ ด าเนินการตรวจสอบบญัช ีรายงานทาง
การเงนิและการทจุรติขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในปีงบประมาณ 2549 

  เกณฑก์ารประเมนิ เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

  -  ไมพ่บการปฏบิตัทิีผ่ดิระเบยีบ      2 คะแนน 

  -  พบการปฏบิตัทิีผ่ดิระเบยีบ      0 คะแนน 

 

 2. การบรหิารราชการเพือ่ใหเ้กดิผลสมัฤทธิต่์อภารกจิ 

 3. การบรหิาราชการอยา่งมปีระสทิธภิาพและเกดิความคุม้คา่ในเชงิภารกจิ 

 4. การลดขัน้ตอนการปฏบิตังิาน 

 5. การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 

 6. การพฒันาความรูแ้ละการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ 
 
 

5.  การประเมินผลการปฏิบติัตาม พ.ร.บ.ข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
ของหน่วยงานของรฐั โดยส านักงานคณะกรรมการข้อมลูข่าวสารของราชการ 

 ส าหรบัการประเมนิผลการด าเนินการของหน่วยงานของรฐัในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบั
การปฏิบตัิตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 นัน้เป็นการด าเนินการโดย
ส านกังานคณะกรรมการขอ้มลูขา่วสารของราชการ ซึง่เป็นหน่วยงานหลกัในการดูแลและบรหิาร
การบงัคบัใชก้ฎหมายฉบบันี้ ไดม้กีารตดิตามประเมนิผลการปฏบิตัติาม พ.ร.บ.ขอ้มูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 ของหน่วยงานของรฐัทุกแห่ง ตัง้แต่ปี 2542 โดยก าหนดใหห้น่วยงาน
ของรฐัทัว่ประเทศจดัท ารายงานผลการปฏบิตัติาม พ.ร.บ.ขอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 
โดยใชแ้บบรายงานการติดตามประเมนิผลการปฏิบตัิของหน่วยงานของรฐัในการปฏบิตัิตาม 
พ.ร.บ. ขอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึง่เป็นการก าหนดกรอบประเดน็การประเมนิผล
การปฏบิตั ิโดยมรีายละเอยีดการปฏบิตัแิละผลการด าเนินการตามแบบรายงาน ดงันี้ 
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การปฏิบติั ด าเนิน 
การเมื่อ 

ยงัไม่
ด าเนินการ จะ
ด าเนินการเมื่อ 

รายละเอียด
เพ่ิมเติม 
(ถ้ามี) 

1. การก าหนดเป็นนโยบายส าคญัของ
หน่วยงาน 

   

2. การจดัโครงการประชมุ ฝึกอบรมสมัมนา 
เพือ่เผยแพรค่วามรู ้พ.ร.บ.ขอ้มลูขา่วสารฯ 

   

3. การแต่งตัง้เจา้หน้าทีห่รอืกรรมการประจ า
หน่วยงานผูร้บัผดิชอบตาม พ.ร.บ.ขอ้มลู
ขา่วสารฯ 

   

4. การคดัเลอืกหน่วยงานตวัอยา่ง    

5. การสง่ขอ้มลูตามมาตรา 7 (1) (2) และ 
(3) ลงพมิพใ์นราชกจิจานุเบกษา 

   

6. การสง่ขอ้มลูตามมาตรา 7 (4) ลงพมิพใ์น
ราชกจิจานุเบกษา 

   

7. การสง่ขอ้มลูตามมาตรา 7 (1) (2) (3) 
และ (4) ไวเ้ผยแพร ่ณ หน่วยงาน 

   

8. การจดัท าแผนงานและโครงการเกีย่วกบั
การจดัท าขอ้มลูขา่วสาร ตามมาตรา 9 ทีเ่กดิ
ก่อนวนัที ่9 ธ.ค. 40 

   

9. การจดัสถานทีส่ าหรบัประชาชนไดค้น้หา
และศกึษาขอ้มลูตามมาตรา 9 

   

10. การจดัท าดรรชนีส าหรบัคน้หาขอ้มลู
ตามมาตรา 9 

   

11. การจดัใหม้ขีอ้มลูตามมาตรา 9 ไวใ้ห้
ประชาชนสามารถตรวจด ูไดโ้ดยสะดวก 

   

12. การจดัระบบขอ้มลูการจดัท าบญัชแียก
ประเภทขอ้มลูทีส่ามารถเปิดเผยได ้ ขอ้มลูที่
เปิดเผยไมไ่ดต้ามมาตรา 14 และขอ้มลูที่
อาจมคี าสัง่ไมเ่ปิดเผยตามมาตรา 15 
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การปฏิบติั ด าเนิน 
การเมื่อ 

ยงัไม่
ด าเนินการ จะ
ด าเนินการเมื่อ 

รายละเอียด
เพ่ิมเติม 
(ถ้ามี) 

13. การส ารวจเพือ่แยกประเภทขอ้มลูทีอ่ยู่
ในหลกัเกณฑท์ีจ่ะน าสง่ไปเกบ็รกัษา ณ หอ
จดหมายเหตุแหง่ชาต ิ(เอกสาร
ประวตัศิาสตร ์ตามมาตรา 26) 

   

14. จดัพมิพใ์นราชกจิจานุเบกษาส าหรบั
ขอ้มลูสว่นบุคลตาม มาตรา 23(3) และ
ตรวจสอบ แกไ้ขใหถ้กูตอ้งอยูเ่สมอ 

   

15. จดัท าบญัชแีสดงการเปิดเผยขอ้มลู
ขา่วสารสว่นบุคคล และจดัเกบ็ใหเ้ป็นระบบ
ก ากบัไวก้บัขอ้มลูขาวสารนัน้ (มาตรา 24) 

   

16. การใชค้อมพวิเตอรใ์นการจดัเกบ็ 
จดัระบบแยกประเภทขอ้มลูขา่วสารและ
จดัท าดรรชนีเพือ่การคน้ควา้ 

   

17. การเชือ่มโยงระบบขอ้มลูขา่วสารกบั
ฐานขอ้มลูของหน่วยงานอื่นๆ ภายใน
กระทรวง ภายในหน่วยงาน หรอืกบั
หน่วยงานอื่นๆ 

   

 

 

6.  การประเมินประสิทธิภาพของหน่วยงานของรฐั โดยตวัช้ีวดั “ระดบัความส าเรจ็
ในการเปิดเผยข้อมลูข่าวสาร” โดยส านักงาน ก.พ.ร. 

 พ.ร.บ. ขอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 เริม่ใชบ้งัคบัเมื่อวนัที ่9 ธนัวาคม 
2540 แต่จนถึงปี พ.ศ. 2550 หน่วยงานของรฐัหลายแห่ง ยงัคงไม่ได้ปฏิบตัิอย่างถูกต้อง
ครบถว้นตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิจงึไดม้คีวามพยายามทีจ่ะผลกัดนั และกระตุน้ใหห้น่วยงานของ
รัฐมีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารอย่างเคร่งครัดยิ่งขึ้นตลอดมา ไม่ว่าจะโดย
กระบวนการสรา้งเสรมิความรูค้วามเขา้ใจแก่หน่วยงานของรฐั เพื่อใหม้กีารพฒันาระบบบรกิาร
ขอ้มลูแก่ประชาชน โดยเน้นการจดับรกิารขอ้มลูเอาไว ้ณ ทีท่ าการของหน่วยงานรฐัทุกแห่ง ให้
มขีอ้มลูพืน้ฐานพรอ้มใหป้ระชาชนเขา้มาศกึษาคน้ควา้ได ้
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จุดเปลี่ยนแปลงทีส่ าคญัของการผลกัดนัใหม้กีารปฏบิตัติาม พ.ร.บ. ขอ้มูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นไปอยา่งมพีลงัทีส่ดุกค็อื ความพยายามทีจ่ะดงึดูด โน้มน้าว และชกั
จงูใหห้น่วยงานของรฐัพฒันาการใหบ้รกิารขอ้มลูขา่วสารแก่ประชาชน โดยใชเ้กณฑก์ารประเมนิ
หรอืวดัผลงานการปฏบิตัติามกฎหมายขอ้มลูขา่วสาร ซึง่มเีงนิรางวลัโบนสัเป็นสิง่จงูใจ 

ความพยายามในเรื่องนี้เกดิขึน้เนื่องจากกระแสการปฏริปูระบบราชการในปี 2545-
2546 ซึ่งมกีารน าระบบการประเมนิผลประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานของหน่วยงานรฐัทุกแห่ง 
โดยมกีารประเมนิตามเกณฑต์วัชีว้ดัทีเ่ป็นรูปธรรมและชดัเจน โดยหวัหน้าสว่นราชการทุกแห่ง
จะต้องจดัท าค ารบัรองต่อรฐับาล และมขีอ้ผูกพนัว่าจะต้องปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปตามค ารบัรอง
ดงักล่าว หลงัจากนัน้ เมื่อมกีารประเมนิผลการปฏบิตัติามเกณฑต์วัชีว้ดัแลว้ การใหร้างวลัหรอื
โบนสัเป็นสิง่ตอบแทน กจ็ะตอ้งพจิารณาจดัสรรใหต้ามคะแนนทีแ่ต่ละหน่วยงานไดร้บั 

คณะกรรมการขอ้มลูขา่วสารของราชการ ไดเ้สนอต่อคณะรฐัมนตรเีพื่อก าหนดใหน้ า
เรือ่งการปฏบิตัติาม พ.ร.บ. ขอ้มลูขา่วสารฯ  เป็นหนึ่งในตวัชีว้ดัประสทิธภิาพของหน่วยงานรฐั 
ซึง่คณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิมื่อวนัที ่11 เมษายน 2549 ใหส้ านกังาน ก.พ.ร. น าเรื่องความโปร่งใส 
เรื่องการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหนึ่งในตัวชี้ว ัด
ประสทิธภิาพของหน่วยงานของรฐัทุกแห่ง ตัง้แต่ปี 2550 เป็นต้นไป โดยส านกังาน ก.พ.ร. ได้
ก าหนดรายละเอยีดของตวัชีว้ดั “ระดบัความส าเรจ็ในการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร” และสัง่การให้
หน่วยงานทัง้ในสว่นกลางและสว่นภมูภิาคด าเนินการอยู่ 

  ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ก าหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการระดบักรมหรอืเทยีบเทา่และจงัหวดั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยมปีระเดน็การ
ประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ 4 มติ ิ17 ตวัชีว้ดั โดยไดน้ าขอ้เสนอของส านกังานคณะกรรมการ
ขอ้มลูข่าวสารของราชการ ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัที ่11 เมษายน 2549 ไปก าหนดไวใ้น
ประเดน็การประเมนิในมติดิา้นคุณภาพการใหบ้รกิาร ภายใต้ประเดน็การประเมนิความโปร่งใส
ในการปฏบิตัริาชการ โดยก าหนดไวเ้ป็นตวัชีว้ดั “ระดบัความส าเรจ็ในการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร
ของราชการ”  

  ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนดเกณฑ์การประเมนิและการใหค้ะแนน โดยก าหนดเป็น
ระดบัขัน้ของความส าเรจ็ (Milestone) และแบ่งเกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็น 5 ระดบั โดยพจิารณา
จากความก้าวหน้าของขัน้ตอนการด าเนินการเกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของราชการ 
ตามเป้าหมายแต่ละระดบั ดงัน้ี 
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ระดบั
คะแนน 

ระดบัขัน้ของความส าเรจ็ 

ขัน้ตอนท่ี 1 ขัน้ตอนท่ี 2 ขัน้ตอนท่ี 3 ขัน้ตอนท่ี 4 ขัน้ตอนท่ี 5 

1       
2        
3         
4          
5           

   
 ระดบัคะแนน 1 
 มกีารปฏบิตัหิน้าทีต่ามพระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดงันี้ 

 มกีารจดัสถานที/่จดัตัง้ศนูยข์อ้มลูขา่วสารเพือ่บรกิารขอ้มลูขา่วสารตามมาตรา 9 
เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถเขา้ตรวจสอบขอ้มลูขา่วสารไดโ้ดยสะดวก และมี
เจา้หน้าทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการใหข้อ้มลูขา่วสารของสว่นราชการเป็นการ
เฉพาะ 

 มป้ีายบอกถงึทีต่ ัง้ของสถานทีห่รอืศนูยข์อ้มลูขา่วสารทีจ่ดัไวส้ าหรบัการ
ใหบ้รกิารขอ้มลูขา่วสารทีเ่ขา้ใจไดง้า่ยและมองเหน็ไดช้ดัเจน 

 ระดบัคะแนน 2 
 มกีารจดัระบบขอ้มลูขา่วสารตามพระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสาร พ.ศ. 2540 มาตรา 
9 ดงันี้ 

 มขีอ้มลูขา่วสารตามมาตรา 9 ครบถว้น และเป็นปจัจบุนั 
 มกีารจดัท าดชันีขอ้มลูขา่วสารทีจ่ดัใหบ้รกิารไวอ้ยา่งชดัเจนสามารถสบืคน้ได้

อยา่งสะดวก รวดเรว็ 

  ระดบัคะแนน 3 
 สว่นราชการมกีารบรหิารจดัการเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารไวอ้ยา่งเป็น
ระบบโดยด าเนินการ ดงันี้ 

 มกีารมอบหมายเจา้หน้าทีท่ีร่บัผดิชอบการปฏบิตัติามกฎหมายโดยเฉพาะ 
 ผูบ้รหิารของหน่วยงานใหค้วามส าคญั และควบคมุดแูลใหม้กีารปฏบิตัติาม

กฎหมายขอ้มลูขา่วสารอยา่งเครง่ครดั เชน่ มกีารประชมุเพือ่ซกัซอ้มความเขา้ใจ
ในการปฏบิตัติามกฎหมาย เป็นตน้ 
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 มกีารจดัเกบ็สถติแิละสรปุผลการมาใชบ้รกิาร รายงานผูบ้รหิารของสว่นราชการ
ทราบอยา่งสม ่าเสมอ (รายเดอืนหรอืรายไตรมาส) 

 ระดบัคะแนน 4 

 มกีารจดัอบรม ใหค้วามรู ้และพฒันาความรูเ้กีย่วกบักฎหมายขอ้มลูขา่วสาร และ
มกีารด าเนินการตามกจิกรรม/มาตรการ/วธิกีารในการสรา้งจติและทศันคตทิีด่ี
ของการเป็นผูใ้หบ้รกิารขอ้มลูขา่วสารแก่บุคลากรในสว่นราชการอยา่งสม ่าเสมอ 

 มกีารประชาสมัพนัธเ์ผยแพรเ่กีย่วกบักฎหมายขอ้มลูขา่วสารของราชการให้
ประชาชนไดร้บัทราบถงึสทิธใินการตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานของ
สว่นราชการ ผา่นชอ่งทางต่างๆ อยา่งน้อย 5 ชอ่งทาง  โดย 1 ใน 5 ชอ่งทาง
จะตอ้งเป็นการเผยแพรป่ระชาสมัพนัธผ์า่นระบบอเิลก็ทรอนิกส ์

 มกีารรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชนเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารผา่น
ทางชอ่งทางต่างๆ และมกีารน าความคดิเหน็ของประชาชนมาพจิารณา
ประกอบการบรหิารจดัการดา้นการเปิดเผยหรอืใหบ้รกิารขอ้มลูขา่วสาร 

 ระดบัคะแนน 5 
 สว่นราชการมกีารปฏบิตัติามมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่28 ธนัวาคม 2547 ดงันี้ 

 น าขอ้มลูเกีย่วกบัประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคาทีห่วัหน้าสว่นราชการ
ลงนามแลว้ เผยแพรบ่นเวบ็ไซตข์องสว่นราชการ 

 น าสรปุผลการจดัซือ้จดัจา้งในรอบเดอืนเผยแพรบ่นเวบ็ไซตข์องสว่นราชการทกุ
เดอืน 
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บทท่ี 4 
การพฒันาตวัช้ีวดัความโปร่งใส 

ส าหรบัองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
 

 
กรอบการประเมินผลของส านักงาน ก.พ.ร.  

 ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ก าหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการระดบักรมหรอืเทยีบเทา่ และจงัหวดั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยมปีระเดน็การ
ประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ 4 มติ ิ17 ตวัชีว้ดั โดยไดน้ าขอ้เสนอของส านกังานคณะกรรมการ
ขอ้มลูข่าวสารของราชการ ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัที ่11 เมษายน 2549 ไปก าหนดไวใ้น
ประเดน็การประเมนิในมติดิา้นคุณภาพการใหบ้รกิาร ภายใต้ประเดน็การประเมนิความโปร่งใส
ในการปฏบิตัริาชการ โดยก าหนดไวเ้ป็นตวัชีว้ดั “ระดบัความส าเรจ็ในการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร
ของราชการ” โดยก าหนดเกณฑก์ารประเมนิไวด้งันี้ 

 ระดบัคะแนน 1 

 มกีารปฏบิตัหิน้าทีต่ามพระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดงันี้ 

 มีการจัดสถานที่/จัดตัง้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อบริการข้อมูลข่าวสารตาม
มาตรา 9 เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถเขา้ตรวจสอบขอ้มลูขา่วสารไดโ้ดยสะดวก
และมเีจา้หน้าทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการใหข้อ้มลูขา่วสารของสว่นราชการเป็น
การเฉพาะ 

 มีป้ายบอกถึงที่ตัง้ของสถานที่หรือศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่จ ัดไว้ส าหรบัการ
ใหบ้รกิารขอ้มลูขา่วสารทีเ่ขา้ใจไดง้า่ยและมองเหน็ไดช้ดัเจน 

 ระดบัคะแนน 2 

 มกีารจดัระบบขอ้มูลขา่วสารตามพระราชบญัญตัขิอ้มลูข่าวสาร พ.ศ. 2540 มาตรา 
9 ดงันี้ 

 มขีอ้มลูขา่วสารตามมาตรา 9 ครบถว้น และเป็นปจัจุบนั 
 มกีารจดัท าดชันีขอ้มลูขา่วสารทีจ่ดัใหบ้รกิารไวอ้ย่างชดัเจนสามารถสบืคน้ได้

อยา่งสะดวก รวดเรว็ 
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ระดบัคะแนน 3 

 ส่วนราชการมกีารบริหารจดัการเกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารไว้อย่างเป็น
ระบบโดยด าเนินการ ดงันี้ 

 มกีารมอบหมายเจา้หน้าทีท่ีร่บัผดิชอบการปฏบิตัติามกฎหมายโดยเฉพาะ 
 ผู้บรหิารของหน่วยงานให้ความส าคญัและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตัิตาม

กฎหมายขอ้มูลข่าวสารอย่างเคร่งครดั เช่น มกีารประชุมเพื่อซกัซ้อมความ
เขา้ใจในการปฏบิตัติามกฎหมาย เป็นตน้ 

 มีการจัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใช้บริการ รายงานผู้บริหารของส่วน
ราชการทราบอยา่งสม ่าเสมอ (รายเดอืนหรอืรายไตรมาส) 

ระดบัคะแนน 4 

 มกีารจดัอบรม ใหค้วามรู ้และพฒันาความรูเ้กีย่วกบักฎหมายขอ้มูลขา่วสาร 
และมีการด าเนินการตามกิจกรรม/มาตรการ/วิธีการในการสร้างจิตและ
ทศันคตทิีด่ขีองการเป็นผูใ้หบ้รกิารขอ้มูลข่าวสารแก่บุคลากรในส่วนราชการ
อยา่งสม ่าเสมอ 

 มกีารประชาสมัพนัธ์เผยแพร่เกี่ยวกบักฎหมายขอ้มูลข่าวสารของราชการให้
ประชาชนได้รบัทราบถึงสทิธใินการตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงาน
ของส่วนราชการ ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างน้อย 5 ช่องทาง  โดย 1 ใน 5 
ชอ่งทางจะตอ้งเป็นการเผยแพรป่ระชาสมัพนัธผ์า่นระบบอเิลก็ทรอนิกส ์

 มกีารรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชนเกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร
ผ่านทางช่องทางต่างๆ และมกีารน าความคดิเหน็ของประชาชนมาพจิารณา
ประกอบการบรหิารจดัการดา้นการเปิดเผยหรอืใหบ้รกิารขอ้มลูขา่วสาร 

ระดบัคะแนน 5 

 สว่นราชการมกีารปฏบิตัติามมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่28 ธนัวาคม 2547 ดงันี้ 

 น าขอ้มลูเกีย่วกบัประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคาทีห่วัหน้าสว่น
ราชการลงนามแลว้ เผยแพรบ่นเวบ็ไซตข์องสว่นราชการ 

 น าสรปุผลการจดัซือ้จดัจา้งในรอบเดอืนเผยแพรบ่นเวบ็ไซตข์องสว่นราชการ 
ทกุเดอืน 
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การพฒันาตวัช้ีวดัความโปร่งใสส าหรบัองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

  จากการพจิารณากรอบการประเมนิของส านกังาน ก.พ.ร. ขา้งตน้ พบว่า เป็นกรอบ
การประเมนิทีก่วา้ง ยงัไม่สามารถชีว้ดัเฉพาะเจาะจงในประเดน็ต่างๆ ของแต่ละขัน้ตอนเพื่อให้
หน่วยงานรฐัเขา้ใจประเดน็ยอ่ยส าหรบัการประเมนิได ้นอกจากน้ียงัมปีญัหาการประเมนิหรอืให้
คะแนน ซึง่อาจมมีาตรฐานแตกต่างกนัตามแต่ดุลพนิิจของผูป้ระเมนิ  

  เมื่อพิจารณาถึงผลของมติคณะรัฐมนตรีซึ่งก าหนดให้น าหลักการประเมิน
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานดงักล่าวไปใชส้ าหรบัประเมนิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 
(อปท.) ซึง่สง่ผลกระทบต่อการปฏบิตัจิรงิของ อปท. ซึง่มขีอ้จ ากดัค่อนขา้งมากเกีย่วกบัความรู้
ความเข้าใจในสาระส าคญัของ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร รวมทัง้การขาดทกัษะในการปฏิบตัิให้
เป็นไปตามบทบญัญตัิของกฎหมาย โดยเฉพาะในเรื่องของการจดัตัง้ศูนย์ขอ้มูลข่าวสารเพื่อ
ให้บรกิารแก่ประชาชน ผู้ศกึษาจึงได้พฒันาตวัชี้วดัดงักล่าวเพื่อใช้ประเมนิ อปท. โดยในการ
พฒันาตวัชีว้ดัผูศ้กึษาไดด้ าเนินการภายใตห้ลกัการดงันี้  

  1. ใชก้รอบการประเมนิใน 5 ประเดน็เช่นเดยีวกบัทีส่ านกังาน ก.พ.ร. ใชป้ระเมนิ
หน่วยราชการระดบักรมและจงัหวดั คอืการประเมนิในเรื่องการจดัสถานที ่การจดัขอ้มูล การ
บรหิารศนูยข์อ้มลูขา่วสาร การเผยแพรค่วามรูแ้ละการเผยแพรท่างชอ่งทางอนิเทอรเ์น็ต 

  2. ก าหนดตวัชี้วดัทีช่ดัเจน เขา้ใจง่ายและหน่วยงานสามารถปฏบิตัไิด้ โดยในการ
พฒันาเครื่องมอืชี้วดัได้ก าหนดประเดน็ย่อยในแต่ละขัน้ตอนของการประเมนิ ภายใต้ประเด็น
หลกั 10 รายการต่อ 1 ประเดน็ ดงันี้ 

2.1  ประเดน็การจดัสถานที ่ก าหนดตวัชีว้ดัยอ่ย 10 รายการ ดงันี้ 

o มสีถานทีใ่หบ้รกิารขอ้มลู 
o สถานทีแ่ยกเป็นสดัสว่นจากพืน้ทีป่ฏบิตัริาชการปกต ิ
o สถานทีม่คีวามสะดวกแก่ผูใ้ชบ้รกิาร 
o มอีุปกรณ์อ านวยความสะดวก 
o มป้ีายบอกสถานทีใ่หบ้รกิาร/ศนูยข์อ้มลูขา่วสาร 
o ป้ายมคีวามชดัเจน สือ่ความหมาย 
o มป้ีายบอก/ชีท้างไปสูศ่นูยข์อ้มลูขา่วสาร 
o มเีจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบศนูยโ์ดยเฉพาะ 
o เจา้หน้าทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจ 
o เจา้หน้าทีส่ามารถอ านวยความสะดวกแก่ผูม้าใชบ้รกิาร 
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2.2  ประเดน็การจดัขอ้มลู ก าหนดตวัชีว้ดัยอ่ย 10 รายการ ดงันี้ 

o มขีอ้มลูตามมาตรา 9 
o มขีอ้มลูครบถว้นตามมาตรา 9 (1) - (8) 
o ขอ้มลูทนัสมยั/เป็นปจัจุบนั 
o มกีารจดัเกบ็อยา่งเป็นระบบ 
o มรีะบบจดัเกบ็ทีส่ะดวกในการตรวจคน้ 
o ขอ้มลูในศนูยแ์ยกต่างหากจากขอ้มลูในการปฏบิตังิานประจ า 
o มกีารจดัท าดชันีขอ้มลูขา่วสาร 
o ดชันีมคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูในศนูยอ์ยา่งชดัเจน/ถูกตอ้ง 
o ดชันีมคีวามเหมาะสม/สะดวกแก่ผูใ้ชบ้รกิาร 
o มขีอ้มลูอื่นๆ ทีเ่ป็นประโยชน์/เป็นทีน่่าสนใจแก่สาธารณะ 

 
2.3 ประเดน็การบรหิารศนูยข์อ้มลู ก าหนดตวัชีว้ดัยอ่ย 10 รายการ ดงันี้ 

o มกีารมอบหมายผูบ้รหิารระดบัรองหวัหน้าหน่วยงานรบัผดิชอบ 
o มกีารซกัซอ้มความเขา้ใจในการปฏบิตัโิดยเอกสาร 
o มกีารซกัซอ้มความเขา้ใจในการปฏบิตัโิดยการประชมุ 
o มกีารซกัซอ้มแนวทางปฏบิตัโิดยแทรกในวาระการประชมุอื่นๆ 
o หน่วยงานในสงักดัมกีารประชมุซกัซอ้มแก่เจา้หน้าทีใ่นหน่วยงาน 
o มกีารจดัท ารายงานผลการปฏบิตัขิองศนูยข์อ้มลูขา่วสาร 
o มกีารรายงานผลใหร้องหวัหน้า/หวัหน้าสว่นราชการทราบ 
o มรีะบบรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชน 
o มกีารน าความคดิเหน็ของประชาชนมาปรบัปรงุการใหบ้รกิาร 
o มบีญัชทีะเบยีนผูใ้ชบ้รกิาร/แบบฟอรม์/แผนภมูกิารใหบ้รกิาร 
 

2.4 ประเดน็การเผยแพรค่วามรู ้ก าหนดตวัชีว้ดัยอ่ย 10 รายการ ดงันี้ 
o มกีารฝึกอบรมแก่เจา้หน้าที ่
o มกีารฝึกอบรมแทรกในการฝึกอบรมต่างๆ 
o มกีารประชาสมัพนัธท์างชอ่งทางที ่1 
o มกีารประชาสมัพนัธท์างชอ่งทางที ่2 
o มกีารประชาสมัพนัธท์างชอ่งทางที ่3 
o มกีารประชาสมัพนัธท์างชอ่งทางที ่4 
o มกีารประชาสมัพนัธใ์นเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน 
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o มกีารประชาสมัพนัธใ์นเวบ็ไซตข์องหน่วยงานตน้สงักดั/จงัหวดั 
o มกีารประชาสมัพนัธผ์า่นเวบ็ไซตอ์ื่นๆ 
o การพฒันาเวบ็ไซตท์ีบ่รกิารขอ้มลูมาตรา 9 ทีส่ะดวก 
 

   2.5  ประเดน็การเผยแพร่ทางอนิเทอรเ์น็ต ก าหนดตวัชีว้ดัย่อย 10 รายการ 
ดงันี้ 

o มกีารเผยแพรป่ระกาศประกวดราคา/สอบราคาในอนิเตอรเ์น็ต 
o ประกาศประกวด/สอบราคา มคีวามครบถว้น/เป็นปจัจุบนั 
o มสีรปุผลการจดัซือ้จดัจา้งในรอบเดอืน (สขร.1) ทางอนิเทอรเ์น็ต 
o ขอ้มลู สขร. 1 ครบถว้น/เป็นปจัจุบนั 
o มคีวามสะดวกในการเปิดหาขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
o มขีอ้มลูมาตรา 9 อยูใ่นเวบ็ไซตค์รบถว้น 
o ม ีicon ศนูยข์อ้มลูฯ ตามมาตรา 9 เป็นทางเขา้โดยเฉพาะ 
o ม ีicon ขอ้มลูประกาศประกวดราคา/ประกาศสอบราคา 
o ม ีicon ขอ้มลูสรปุผลการจดัซือ้จดัจา้งในรอบเดอืน 
o icon ภายใตเ้วบ็ไซตม์คีวามชดัเจน สะดวกในการสบืคน้ 

   
  3. ก าหนดคา่น ้าหนกัคะแนนแยกยอ่ย โดยมเีกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี้ 
   2 คะแนน หมายถงึ ผลการปฏบิตัอิยูใ่นเกณฑด์ ี
   1 คะแนน หมายถงึ ผลการปฏบิตัอิยูใ่นเกณฑพ์อใช ้
   0 คะแนน หมายถงึ ยงัไมม่กีารด าเนินการ  
   
  4. เกณฑก์ารประเมนิผลการปฏบิตังิานโดยภาพรวม คะแนนเตม็ 100 คะแนน  
   90 – 100 หมายถงึ ผลการปฏบิตัอิยูใ่นเกณฑด์มีาก 
   76 – 89   หมายถงึ ผลการปฏบิตัอิยูใ่นเกณฑด์ ี
   50 – 75   หมายถงึ ผลการปฏบิตัอิยูใ่นเกณฑพ์อใช ้
   0 – 49     หมายถงึ ผลการปฏบิตัอิยูใ่นเกณฑต์อ้งปรบัปรงุโดยด่วน 
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  5. ก าหนดแบบประเมนิ ซึง่มรีายละเอยีดการประเมนิ ดงันี้  

ประเดน็ ล าดบัท่ี ตวัช้ีวดั 
คะแนน 

2 1 0 
การจดั 1.1 มสีถานทีใ่หบ้รกิารขอ้มลู    
สถานท่ี 1.2 สถานทีแ่ยกเป็นสดัส่วนจากพืน้ทีป่ฏบิตัริาชการปกต ิ    

 1.3 สถานทีม่คีวามสะดวกแก่ผูใ้ชบ้รกิาร    
 1.4 มอุีปกรณ์อ านวยความสะดวก    
 1.5 มป้ีายบอกสถานทีใ่หบ้รกิาร/ศูนยข์อ้มลูข่าวสาร    
 1.6 ป้ายมคีวามชดัเจน สื่อความหมาย    
 1.7 มป้ีายบอก/ชีท้างไปสู่ศูนยข์อ้มลูขา่วสาร    
 1.8 มเีจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบศูนยโ์ดยเฉพาะ    
 1.9 เจา้หน้าทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจ    
 1.10 เจา้หน้าทีส่ามารถอ านวยความสะดวกแก่ผูม้าใชบ้รกิาร    

การจดั
ข้อมลู 

2.1 มขีอ้มลูตามมาตรา 9    
2.2 มขีอ้มลูครบถว้นตามมาตรา 9 (1) - (8)    
2.3 ขอ้มลูทนัสมยั/เป็นปจัจบุนั    
2.4 มกีารจดัเกบ็อยา่งเป็นระบบ    
2.5 มรีะบบจดัเกบ็ทีส่ะดวกในการตรวจคน้    
2.6 ขอ้มลูในศูนยแ์ยกต่างหากจากขอ้มลูในการปฏบิตังิานประจ า    
2.7 มกีารจดัท าดชันีขอ้มลูขา่วสาร    
2.8 ดชันีมคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูในศูนยอ์ย่างชดัเจน/ถูกตอ้ง    
2.9 ดชันีมคีวามเหมาะสม/สะดวกแก่ผูใ้ชบ้รกิาร    
2.10 มขีอ้มลูอื่นๆ ทีเ่ป็นประโยชน์/เป็นทีน่่าสนใจแก่สาธารณะ    

การ 3.1 มกีารมอบหมายผูบ้รหิารระดบัรองหวัหน้าหน่วยงานรบัผดิชอบ    
บริหาร 3.2 มกีารซกัซอ้มความเขา้ใจในการปฏบิตัโิดยเอกสาร    
จดัการ 3.3 มกีารซกัซอ้มความเขา้ใจในการปฏบิตัโิดยการประชุม    

 3.4 มกีารซกัซอ้มแนวทางปฏบิตัโิดยแทรกในวาระการประชุมอื่นๆ    
 3.5 มกีารประชุมซกัซอ้มแก่เจา้หน้าทีใ่นหน่วยงาน    
 3.6 มกีารจดัท ารายงานผลการปฏบิตัขิองศูนยข์อ้มลูขา่วสาร    
 3.7 มกีารรายงานผลใหร้องหวัหน้า/หวัหน้าส่วนราชการทราบ    
 3.8 มรีะบบรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชน    
 3.9 มกีารน าความคดิเหน็ของประชาชนมาปรบัปรงุการใหบ้รกิาร    
 3.10 มบีญัชทีะเบยีนผูใ้ชบ้รกิาร/แบบฟอรม์/แผนภมูกิารใหบ้รกิาร    
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เกณฑ ์ ประเดน็ รายละเอียด 
คะแนน 

2 1 0 
การ 4.1 มกีารฝึกอบรมแก่เจา้หน้าที่    
เผย 4.2 มกีารฝึกอบรมแทรกในการฝึกอบรมต่างๆ    
แพร่ 4.3 มกีารประชาสมัพนัธท์างช่องทางที ่1    

ความรู้ 4.4 มกีารประชาสมัพนัธท์างช่องทางที ่2    
 4.5 มกีารประชาสมัพนัธท์างช่องทางที ่3    

 4.6 มกีารประชาสมัพนัธท์างช่องทางที ่4    
 4.7 มกีารประชาสมัพนัธใ์นเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน    
 4.8 มกีารประชาสมัพนัธใ์นเวบ็ไซตข์องหน่วยงานตน้สงักดั/จงัหวดั    
 4.9 มกีารประชาสมัพนัธผ์่านเวบ็ไซตอ์ื่นๆ    
 4.10 การพฒันาเวบ็ไซตท์ีบ่รกิารขอ้มลูมาตรา 9 ทีส่ะดวก    

การ 
เผย 
แพร่ 
ผา่น 
ทาง 
อิน 
เทอร ์
เน็ต 

5.1 มกีารเผยแพร่ประกาศประกวดราคา/สอบราคาในอนิเตอรเ์น็ต    
5.2 ขอ้มลูประกาศประกวด/สอบราคา มคีวามครบถว้น/เป็นปจัจบุนั    
5.3 มสีรปุผลการจดัซือ้จดัจา้งในรอบเดอืน (สขร.1) ในอนิเตอรเ์น็ต    
5.4 ขอ้มลู สขร. 1 ครบถว้น/เป็นปจัจบุนั    
5.5 มคีวามสะดวกในการเปิดหาขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง    
5.6 มขีอ้มลูมาตรา 9 อยูใ่นเวบ็ไซตค์รบถว้น    
5.7 ม ีicon ศูนยข์อ้มลูฯ ตามมาตรา 9 เป็นทางเขา้โดยเฉพาะ    
5.8 ม ีicon ขอ้มลูประกาศประกวดราคา/ประกาศสอบราคา    
5.9 ม ีicon ขอ้มลูสรปุผลการจดัซือ้จดัจา้งในรอบเดอืน    
5.10 icon ตามขอ้ 5.7-5.9 มคีวามชดัเจน สะดวกในการสบืคน้    

 
 

  การพฒันาตวัชี้วดัความโปร่งใสส าหรบัประเมนิผลการปฏิบตัิตามกฎหมายขอ้มูล
ขา่วสารส าหรบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นนี้ นอกจากจะเป็นการประเมนิสภาพความโปร่งใส
ของ อปท. โดยเฉพาะในกรอบของการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร โดยการใหบ้รกิารขอ้มูลข่าวสาร
ต่อสาธารณะของ อปท. ยงัสามารถใชรู้ปแบบประเมนินี้เป็นแบบบญัชรีายการ (Checklist) เพื่อ
ตรวจสอบสภาพองคก์รของตนไดว้่ามกีารด าเนินการต่างๆตามทีไ่ดม้กีารบญัญตัไิวใ้นกฎหมาย
แล้วหรือไม่ และการปฏิบัตินัน้ๆมีคุณภาพดีเพียงใด ซึ่งผลคะแนนจะมีความชัดเจนและ
น่าเชื่อถือ และน าไปสู่การปรบัปรุงและพฒันาการให้บรกิารขอ้มูลข่าวสารของ อปท. ให้มี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้  และโดยทีก่ารก าหนดตวัชีว้ดัส าหรบั อปท. นี้ เป็นการออกแบบโดยพยายาม
อธบิายหน้าทีซ่ึง่ อปท. ตอ้งปฏบิตัติามมาตรา 9 ของกฎหมายขอ้มลูขา่วสาร มาสูร่ปูธรรมของ



 

 

 

- 58 - 

การปฏิบตัิ ตวัชี้วดัความโปร่งใสชุดนี้จงึสามารถใชเ้ป็นคู่มอืส าหรบัผู้บรหิารในการก ากบัดูแล
และส าหรบัเจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตั ิและเป็นประโยชน์โดยตรงส าหรบัเจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบการจดัตัง้
ศนูย์ขอ้มูลข่าวสาร ซึง่จะน าไปสูก่ารปรบัปรุงและพฒันาการใหบ้รกิารขอ้มลูขา่วสารของ อปท. 
อนัเป็นการแสดงถึงความโปร่งใสและตอบสนองสิทธิรบัรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมายขอ้มลูขา่วสารในทีส่ดุ 
 

 


