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การบริหารราชการเพือ่ ให้เกิดประโยชน์สขุ ของประชาชน
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เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านของส่วนราชการตอบสนองการพัฒนา
ประเทศ และให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รัฐบาลจึงได้นำแนวคิดของการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี หรือ
Good Governance มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน โดย
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการปฏิบตั ริ าชการ และได้ตรา
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. 2546 ซึง่ QA NEWS เห็นว่าเป็นประโยชน์
ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการดำเนิ น งานของสถาบั น จึ ง สรุ ป
มานำเสนอ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. 2546 ได้กำหนดไว้ในมาตราที่ 6 หมวดที่ 1
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี ว่า การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
ได้แก่ การบริหารราชการเพือ่ บรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้
1. เกิดประโยชน์สงู สุดของประชาชน
2. เกิดผลสัมฤทธิต์ อ่ ภารกิจของรัฐ
3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของ
รัฐ
4. ไม่มขี น้ั ตอนการปฏิบตั งิ านเกินความจำเป็น
5. มี ก ารปรั บ ปรุ ง ภารกิ จ ของส่ ว นราชการให้ ท ั น ต่ อ
เหตุการณ์
6. ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก และได้รับ
การตอบสนองความต้องการ
7. มีการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการอย่างสม่ำเสมอ
ขอบเขตการดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ครอบคลุม
ถึงส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผูป้ ฏิบตั งิ านอืน่
ที่ปฏิบัติงานในกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่นของรัฐ
ทีอ่ ยูใ่ นกำกับของราชการฝ่ายบริหาร แต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ในพระราชกฤษฎีกา ได้กำหนดแนวทางการบริหาร
ราชการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ไว้ ดังนี้

การปฏิบตั ริ าชการต้องมีเป้าหมายเพือ่ ให้เกิดความผาสุกและ
ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความสงบและปลอดภัยของ
สังคมส่วนรวม ตลอดจนประโยชน์สงู สุดของประเทศ โดยถือว่า
ประชาชนเป็นศูนย์กลางทีจ่ ะได้รบั การบริการจากรัฐ
1. การกำหนดภารกิจต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์เพื่อ
ประโยชน์สขุ ของประชาชน และสอดคล้องกับแนวนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีทแ่ี ถลงต่อรัฐสภา
2. การปฏิบตั ภิ ารกิจต้องเป็นไปโดยซือ่ สัตย์สจุ ริต ตรวจสอบ
ได้ และมุง่ ให้เกิดประโยชน์สขุ ทัง้ ระดับประเทศและท้องถิน่
3. มีการศึกษาวิเคราะห์ผลดี ผลเสียให้ครบทุกด้าน
4. กำหนดขั ้ น ตอนการดำเนิ น การที ่ โ ปร่ ง ใส มี ก ลไก
ตรวจสอบการดำเนินการ
5. มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และตรวจสอบ
ความพึงพอใจของประชาชนผูร้ บั บริการ และปรับปรุงวิธปี ฏิบตั ิ
ราชการให้เหมาะสม
6. ในกรณีที่เกิดปัญหาและอุปสรรคให้ดำเนินการแก้ไข
โดยเร็ว

การบริหารราชการเพือ่ ให้เกิดผลสัมฤทธิต์ อ่ ภารกิจของรัฐ
การปฏิบัติราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
ทุกส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบตั ริ าชการล่วงหน้า โดยต้อง
กำหนดรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณ
ที่จะต้องใช้ เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ มีการติดตามและประเมินผล
การปฏิบตั ิ
1. ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในภารกิจที่มีความเกี่ยวข้อง
หรือต่อเนือ่ งกันหลายส่วนราชการกำหนดแนวทางปฏิบตั ริ าชการ
เพื่อให้เกิดการบริหารราชการแบบบูรณาการร่วมกัน และ
ให้การสนับสนุนการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือหัวหน้าคณะผูแ้ ทนในต่างประเทศเพือ่ ให้การบริหารราชการ
แบบบูรณาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ให้ส่วนราชการส่งเสริม พัฒนาความรู้ความสามารถ
และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการให้เป็นบุคลากรที่มี

   ⌫      

ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อพัฒนาให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้
3. ให้มกี ารจัดทำความตกลงเป็นลายลักษณ์อกั ษร เพือ่ แสดง
ความรับผิดชอบในการปฏิบตั ริ าชการ
4. ให้คณะรัฐมนตรีจดั ทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 4
ปีภายใน 90 วัน หลังจากแถลงนโยบายต่อรัฐสภา และมีผลผูกพัน
ทีจ่ ะต้องดำเนินการจัดทำภารกิจให้เป็นไปตามแผนบริหารราชการ
แผ่นดินนั้น
5. ให้ส่วนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยจัดทําเป็น
แผน 4 ปี ซึง่ จะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
และให้ส่วนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี โดยให้
ระบุนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิข์ องงาน รวมทัง้ ประมาณการรายได้และรายจ่ายและ
ทรัพยากรอืน่ ทีจ่ ะต้องใช้ เสนอต่อรัฐมนตรีเพือ่ ให้ความเห็นชอบ
และจัดสรรงบประมาณ ในกรณีที่ส่วนราชการไม่ได้นำเสนอ
แผนการปฏิบัติราชการ หรือมิได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี
จะไม่ได้รบั จัดสรรงบประมาณ และเมือ่ สิน้ ปีงบประมาณให้จดั ทำ
รายงานแสดงผลสัมฤทธิข์ องแผนปฏิบตั ริ าชการประจำปีเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี
6. การโอนงบประมาณหรือการปรับแผนปฏิบัติราชการจะ
กระทำได้ในกรณีภารกิจไม่อาจดำเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือ
หมดความจำเป็น หรือไม่เป็นประโยชน์ โดยจะต้องได้รบั อนุมตั จิ าก
คณะรัฐมนตรี และดำเนินการปรับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
ให้สอดคล้องกันด้วย
สำหรับแนวทางการบริหารราชการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ เี รือ่ งอืน่ ๆ จะได้นำมาเสนอในฉบับ
ต่อ ๆ ไป

  
สรุปผลการประเมินการดำเนินงานประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษาได้ประเมินการดำเนินงานประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานระดับคณะ ปีการศึกษา 2545
ซึ่งได้ดำเนินการในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2546 โดยให้
กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาประเมินความเหมาะสมของ
การดำเนินงาน ในด้านความเหมาะสมของคณะกรรมการ และ
ความเหมาะสมของกระบวนการประเมิน โดยใช้แบบประเมิน
แบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ จากผูป้ ระเมินจำนวน 84 คน
   

ได้รบั แบบประเมินกลับมาจำนวน 46 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 54.76
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าเฉลีย่ พบการประเมิน สรุปได้ ดังนี้
ความเหมาะสมของคณะกรรมการ พบว่า คณะกรรมการ
มีความรู้ความสามารถในการประเมินคุณภาพการศึกษา
มีความสามารถในการวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง
การตัดสินผลการประเมิน และการให้ข้อเสนอแนะและข้อมูล
ป้อนกลับในระดับมาก (ค่าเฉลีย่ เป็น 3.76, 3.65, 3.69 และ 3.53
ตามลำดับ) คุณสมบัติของกรรมการ และจำนวนกรรมการใน
คณะกรรมการมีความเหมาะสมในระดับมาก (ค่าเฉลีย่ เป็น 3.76
และ 4.02 ตามลำดับ)
ในด้านกระบวนการประเมิน พบว่า การประสานงานของ
คณะกรรมการในการประชุม จำนวนวันในการตรวจเยีย่ ม และ
การให้ความร่วมมือของหน่วยงานมีความเหมาะสมในระดับมาก
(ค่าเฉลีย่ เป็น 3.67, 3.60 และ 4.18 ตามลำดับ) ส่วนช่วงเวลา
ในการตรวจเยีย่ มมีความเหมาะสมในระดับปานกลาง (ค่าเฉลีย่
เป็น 3.45)
นอกจากนัน้ ในวันที่ 31 มีนาคม 2547 ศูนย์ประกันคุณภาพ
การศึกษาได้จัดสัมมนากรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในประจำปีการศึกษา 2545 เพือ่ สรุปปัญหาการดำเนินงาน
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และหาแนวทางแก้ไข มีผเู้ ข้า
สัมมนาจำนวน 66 คน ผลการสัมมนา พบว่า การดำเนินงาน
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2545 มีปญ
ั หา
ดังนี้
1. การจัดส่ง SAR ของหน่วยงานไม่เป็นไปตามทีก่ ำหนด
2. การเขียน SAR ขาดความเชือ่ มโยง ภาษาทีใ่ ช้ไม่ชดั เจน
ข้อมูลคลาดเคลือ่ น
3. การจัดทำเอกสาร หลักฐานอ้างอิงไม่ครบถ้วน ไม่เป็น
ระบบ และการอ้างอิงไม่สอดคล้องกับช่วงเวลาทีร่ บั การประเมิน
4. ความเข้ า ใจเรื ่ อ งตั ว บ่ ง ชี ้ และเกณฑ์ ก ารประเมิ น
ไม่ตรงกัน
5. ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินไม่เหมาะสม ไม่สามารถ
ปฏิบตั ไิ ด้ (สำหรับบางหน่วยงาน)
6. บางหน่วยงานไม่ได้ใช้เกณฑ์กลาง และเกณฑ์ประเมิน
ไม่ได้เป็นลักษณะ PDCA
7. คณะผูป้ ระเมินมีเวลาไม่ตรงกัน มีภาระงานมาก เวลา
ว่างของคณะกรรมการ และหน่วยงานไม่ตรงกัน
8. ผู้ประเมินมีความแตกต่างกันในด้านความรับผิดชอบ
คุณภาพ ประสบการณ์ ความรู้ และแนวทางการประเมิน
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