
กรอบแนวคิดและหลักการการบริหาราชการท่ีดี แนวทางสําหรับ 
ขาราชการไทยยุคใหม 

        หลักการที่เปนสาระสําคัญในการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการปฏิบัติราชการ ตามมาตรา ๓/๑  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มีผลบังคับตั้งแตวันที ่๓ ตุลาคม 
๒๕๔๕ ความวา “การบริหาราชการตามพระราชบัญญัติน้ีตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐควรมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐการลดขั้นตอนปฏิบัติงานการ
ลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิ่น การกระจายอํานาจ
การตัดสินใจ ” 
หลักการสําคัญเพื่อการบริหารราชการที่ด ี
        “การบริหารราชการตามพระราชบัญญัติน้ีตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอ
ภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลด
ภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิ่น การกระจายอํานาจ
ตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน ทั้งน้ี โดยมีผูรับผิดชอบตอผล
ของงาน  การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติหนาที ่ตอง
คํานึงถึงหลักการตามวรรคหน่ึง 
        ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการ ตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ีโดยเฉพาะอยางยิ่งให
คํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูล การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งน้ีตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ เพ่ือประโยชนในการ
ดําเนินการใหเปนไปตามมาตราน้ี จะตราพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ และวิธีการปฏิบัติราชการ 
และการสั่งการใหสวนราชการและขาราชการปฏิบัติก็ได”  
หลักการสําคัญเพื่อการบริหารราชการที่ด ี
        ในการจัดทําพระราชกฤษฎีกา สําหรับรองรับการปฏิบัติตามมาตรา ๓/๑ ตามขอความที่ปรากฏขางตนให
มีความชัดเจนเปนรูปธรรม สามารถ แบงหัวขอที่ตองพิจารณาและแปลงออกเปนหลักการและวิธีการปฏิบัติใน
เชิงการบริหารราชการแผนดินไดเปน ๑๐ หัวขอ ดังน้ี 
        ๑. การบริหารราชการเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 
        ๒. การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจแหงรัฐ 
        ๓. การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพ 
        ๔. การบริหารราชการใหเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ 
        ๕. การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
        ๖. การลดภารกิจและยุบหนวยงานที่ไมจําเปน 
        ๗. การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิ่น 
        ๘. การกระจายอํานาจการตัดสินใจ 
        ๙. การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 
        ๑๐. การใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี
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        หัวขอสําคัญทั้ง ๑๐ หัวขอน้ีเปนไปตามลําดับของขอความที่กําหนดอยูในกฎหมาย สวนเน้ือหาในแตละ
ขอตอไปน้ีสรุปจากผลการศึกษาของสถาบันพระปกเลาฯ และจาการประชุมระดมความคิดระดับผูบริหารในฝาย
การเมือง ขาราชการ นักวิชาการ ผูแทนประชาชน และผูทรงคุณวุฒิทั้งในการประชุมที่เปนทางการและไมเปน
ทางการ (การประชุมคณะกรรมการ ก.พ.ร. และอนุกรรมการที่รับผิดชอบ) ซ่ึงไดจัดแลวทั้งสิ้น ๘ ครั้ง โดยมี
สาระของหลักการแตละขอดังน้ี 
หลักการที่ ๑ การบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 
        การบริหารราชการเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนโดยรวม เปนเจตนารมณสูงสุดในการบริหารราชการ
แผนดิน ประโยชนสุขของประชาชน หมายถึงการทํางานและการใหบริการสาธารณะตางๆ ของสวนราชการ
ใดๆ ตองคํานึงถึงหลักการน้ีเปนสําคัญ มีการจัดทําแผนงานโครงการและบรกิารตางๆ ที่มีผลนําประโยชนสุข
ไปสูประชาชน ประชาชนพึงพอใจในคุณภาพบริการ ตอบสนองและตรงกับความตองการของประชาชน และ
เปนการบริหารราชการ ที่สงผลทางบวกตอประชาชนและสังคมโดยรวมใหการบริหารราชการเปนไปตาม
หลักการ จําเปนตองมีมาตรการดังน้ี  
๑.๑ การจัดทําแผนปฏิบัติการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ  
        สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต(ิสศช.) จัดทําแผนปฏิบัติการตาม
แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐตามที่กําหนดในรัฐธรรมนูญแหราชอาณาจักรไทย โดยเปนแผนที่คาดการลวงหนา
ในระยะการอยางตอเน่ือง มีการวเิคราะหในเชิงวิชาการ ควบคูไปกับการสํารวจและรับฟงความคิดเห็น การ
สรางฉันทามติจากประชาชน องคกรเอกชนอยางกวางขวาง 
๑.๒ การสํารวจและการประเมินคุณภาพใหบริการสาธารณะและความพึงพอใจของประชาชน 
        สํานักงานสถิติแหงชาติหรือหนวยงานอื่นตามที ่ก.พ.ร. กําหนดดําเนินการสํารวจและประเมินคุณภาพ
บริการสาธารณะของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นปละ ๑ ครั้ง เพ่ือใหไดขอมูล ซ่ึงสํานักงาน ก.พ.ร. และ
รัฐบาลจะนํามาใชในการปรับปรุงและพัฒนานโยบายที่สนองความตองการและนําไปสูประโยชนสุขของ
ประชาชน 
หลักการที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อใหเกดิผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจแหงรัฐ 
        จําเปนตองเนนถึงผลสัมฤทธิ์ของงาน ผลสัมฤทธิ์ของงานราชการ หมายถึงผลสําเร็จการดําเนินงานที่
กอใหเกิดผลกระทบทางบวก เกิดการพัฒนา และประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ดังน้ันเพ่ือบริหารราชการเพ่ือให
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจแหงรัฐ จึงควรมีการจัดรูปแบบการบริหารราชการที่มีเปาหมายชัดเจน วัดผลได มี
ผูรับผิดชอบและโปรงใส ตามหลักธรรมมาภิบาล และตองจัดระบบเพ่ือที่รัฐบาลสามารถใหรางวัลตอบแทนตอ
สวนราชการ หรือทองถิ่นที่ทํางานมีผลสัมฤทธิ์ไดอยางโปรงใสและเปนธรรมมากขึ้น โดยควรจะจัดระบบการ
บริหารราชการแผนดินแนวใหมดังน้ี  
๒.๑ สวนราชการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานเม่ือสิ้นสุดวาระของรัฐบาล 
        เม่ือวาระการบริหารราชการของรัฐบาลชุดใดชุดหน่ึงสิ้นสุดลง สวนราชการตางๆตองจัดทํารายงาน
สรุปผลงานที่เกิดขึ้น ปญหา อุปสรรค พรอมขอเสนอแนะ สงใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาต ิและสํานักงานเลขาธิการรัฐมนตร ีเพ่ือนําเสนอเปนขอมูลสําหรับรัฐบาลที่ไดรับการเลือกตั้งให
บริหารประเทศในวาระตอไป 

/๒.๒ คณะ... 
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๒.๒ คณะรัฐมนตรีจัดทํานโยบายและแผนบริหารราชการแผนดินที่แสดงผลสัมฤทธ์ิ 
        ในการที่คณะรัฐมนตรีจัดทํานโยบายและทิศทางการบริหารราชการแผนดินที่แถลงตอรัฐสภา นโยบาย
ดังกลาวควรจัดทําเปน “แผนการบริหารราชการแผนดินตลอดระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง” ที่สอดคลองกับแผน
แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ ผนวกกับนโยบายสําคัญของรัฐบาลโดยระบุนโยบาย เปาหมาย และผลสมัฤทธิ์ของ
งานที่วัดได รวมทั้งประมาณการรายไดและรายจายที่ตองใชเปนรายปในการดําเนินนโยบายดังกลาว 
๒.๓ สวนราชการทําแผนปฏิบัติราชการ 
        สวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการใหสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดินเพ่ือเสนอขอ
งบประมาณในแตละป โดยตองกําหนดเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานที่วัดได 
๒.๔ ผูรับผิดชอบทําสัญญาขอตกลงการบริหารราชการแผนดิน 
         หลักปฏิบัติที่ถือปฏิบัติเปนสากลคือ การจัดทําสัญญาการบริการราชการระหวางผูที่เก่ียวของรับผิดชอบ
ในแตละระดับ เพ่ือความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ความคาดหวังและเปาหมายในผลของงาน และขอบเขตภาระ
ความรับผิดชอบ โดยควรทําสัญญาขอตกลงการทํางานระหวางผูรับผิดชอบงาน ระหวางบุคคลที่เก่ียวของ 
๒.๕ การติดตามประเมินผล 
        คณะผูตรวจสอบประจํากระทรวงรวมกับคณะผูประเมินอิสระที่สํานักงบประมาณแตงตั้งดําเนินติดตาม
และประเมินผลการประเมินผลการประฏิบัติราชการตามแผนบริหารราชการแผนดิน แผนปฏิบัติราชการ
ประจําป และสัญญาขอตกลงตางๆ ตามหลักเกณฑที่ ก.พ.ร. รวมกับ สปง. กําหนด 
หลักการที่ ๓ การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพ 
         การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพ หมายถึงการจัดสรรและการใชทรัพยากร(คน เงิน เวลา) และ
การจัดกระบวนการบริการงานของสวนราชการเพ่ือใหไดผลงาน และบริการสาธารณะของสวนราชการที่มีตอน
ทุนตอหนวยที่เหมาะสม ผลงานมีความถูกตอง รวดเร็วทันการณและมีการใชทรัพยากรที่เหมาะสม ผลงานหรือ
บริการมีคุณภาพที่ดีสามรถเทียบเคียงมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับหรือผูรับบริการมีความพึงพอใจเพ่ือใหสวน
ราชการบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพมีหลักการที่สําคัญดังน้ี 
๓.๑ จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
        ก.พ.ร. จัดทํามาตรฐานปริมาณและคุณภาพงานแตละเรื่องที่ขาราชการแตละคนจะตองทําใหแลวเสร็จ 
และเผยแพรใหขาราชการและประชาชนทั่วไปรับทราบ เพ่ือใชเปนแนวทางในการวัดประสิทธิภาพการทํางาน
และการใหบริการ 
๓.๒ ระบบบัญชีตนทุนในบริการสาธารณะ 
        สวนราชการควรประยุกตใชระบบบัญชีตนทุน เพ่ือแสดงถึงตนทุนในการดําเนินงานที่ชัดเจนและผูบริหาร
สามารถใชขอมูลจากระบบบัญชีตนทุนในการกําหนดแนวทางการใหทรัพยากรโดยรวมขององคกรใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
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๓.๓ แผนลดรายจายตอหนวยของสวนราชการ 
        ในกรณีที่สวนราชการใดมีรายจายในการปฏิบัติราชการสูงกวารายจายตอหนวยบริการสาธารณะที่เปน
ประเภทเดี่ยวกันใหสวนราชการน้ัน  ๆจัดทําแผนลดรายจายตอหนวย เสนอตอ ก.พ.ร. และสํานักงบประมาณ
เพ่ือถือปฏิบัติในการลดคาใชจายตอไป 
๓.๔ การจัดทําระบบสาธารณูปโภครวมกัน 
        ควรมีการดําเนินการโดยใหหนวยงานตาง  ๆที่รับผิดชอบจัดทําโครงการสาธารณูปโภคที่อยูในความ
รับผิดชอบตองมาดําเนินการลดคาใชจายการกอสรางในระยะยาว และลดผลกระทบตอประชาชนในชวงการ
ดําเนินโครงการ 
หลักการที่ ๔ การบริหารราชการใหเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ 
        หมายถึง การจัดทําแนวทาง แผนงานหรือโครงการพัฒนาและการดําเนินงานเพ่ือใหบริการตาง  ๆของ
สวนราชการจําเปนตองคิดวิเคราะหอยางจริงจังถึงประโยชนและผลลัพยที่ไดจาการดําเนินโครงการ หรือการ
บริการสาธารณะ โดยวิเคราะหวามีผลประโยชนคุมคากับเงินภาษีอากรเพียงใด โดยตองคิดถึงความคุมคาทั้งใน
เชิงการเงินและเชิงสังคมหรือปจจัยอื่นๆ ที่ไมสามารถแปลงเปนตัวเงินได 
๔.๑ การจัดทําระบบสาธารณูปโภครวมกัน 
        โดยพิจารณาเปรียบเทียบประโยชนที่พึงได และรายจายที่ตองเสียไป รวมทั้งการกําหนดใหคํานวณ
รายจายที่เสียไป และประโยชนที่พึงไดทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน 
๔.๒ การซ้ือและจางตองคํานึงถึงสังคม 
        การซ้ือและจางของสวนราชการ ใหพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียตอประชาชนและสังคมที่จะเกิดจาก
การจัดจาง การเลือกซ้ือหรือดําเนินโครงการตางๆ โดยมิใชหลักการเลือกซ้ือ การจัดจาง และการพิจารณา
ตัดสินจากราคาที่ต่ํากวาเพียงอยางเดียว 
หลักการที่ ๕ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
        สวนราชการพิจารณาปรับกระบวนการทํางานใหสั้นที่สุดเทาที่จะสามารถทําไดภายใตขอบเขตของ
กฏหมาย หรือสวนราชการพิจารณาแกไขใหสั้นลง และรวดเร็วขึ้น 
๕.๑ ลดขั้นตอนการขดรับบริการของประชาชนจากสวนราชการ 
        การใหบริการสาธารณะที่จําเปนตองใชดุลพินิจ เพ่ือการอนุมัติอนุญาต ควรมอบอํานาจใหผูรับผิดชอบที่
ทํางานใกลชิดประชาชนที่สุดโดยมีการกํากับ ติดตาม และการประเมินผลการมอบอํานาจตามที่ ค.ร.ม. กําหนด 
๕.๒ ทบทวนปรับปรุงขั้นตอนการทํางาน 
        ก.พ.ร. รวมกับสวนราชการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนทํางานการขออนุมัติอนุญาต 
การจดทะเบียน และการปฏิบัติราชการอื่นๆ ใหม โดยจัดใหมีแผนภูมิขั้นตอนการขออนุญาต ปรับปรุงกฏหมาย
และกฏระเบียบที่เก่ียวของใหเหมาะสมกระชับและลดขั้นตอน 
๕.๓ กําหนดศูนยบริการรวม 
         เพ่ือลดขั้นตอน เวลา และอุปสรรคทางกายภาพสําหรับผูรับบริการ ในการดําเนินงานลดขั้นตอนอาจจะ
ใชเทคโนโลยีสมัยใหมและนวัตกรรมการใหการบริการใหมๆก็ได 
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หลักการที่ ๖ การลดภารกิจและยุบหนวยงานที่ไมจําเปน 
ควรกําหนดหลักการและแนวทางปฏิบัติดังน้ี 
 ๖.๑ การกําหนดกฎหมาย กฎระเบียบโครงการหรือกิจกรรมตามความจําเปน  
๖.๒ ทบทวนและยกเลิกกฎหมายที่ลาสมัย 
        ใหสํานักงานกฤษฎีการวมกับสวนราชการทบทวนกฎหมาย และกฎระเบียบที่ใชทุกๆ ๒ ปเพ่ือลดภารกิจ
หรือกฎหมาย และกฎระเบียบทีไ่มจําเปน  
๖.๓ ทบทวนภารกิจของสวนราชการ 
         ใหสวนราชการจัดการทบทวนภารกิจ อํานาจ และหนาที่ในการปฏิบัติราชการทุกๆ ๔ ป ใหสอดคลอง
กับรัฐธรรมนูญ และรายงานใหก.พ.ร. เพ่ือดําเนินการ  
๖.๔ ทบทวนและจัดลําดับความสําคัญของภารกิจ 
        สํานักงบประมาณรวมกับสวนราชการทบทวนแผนงาน โครงการในแผนปฏิบัติราชการทุกๆ ๒ ป เพ่ือ
จัดลําดับความสําคัญและความเรงดวนในการดําเนินภารกิจแหงรัฐ เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของ
งาน 
หลักการที่ ๗ การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถ่ิน 
        ใหมีการกระจายอํานาจการปกครองและบริหารใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นในระดับตางๆการ
ดําเนินการพัฒนาระบบการบริหารราชการแผนดินสวนน้ีจึงกําหนดหลักการที่เปนสาระสําคัญดังน้ี 
๗.๑ กระจายบทบาทภารกิจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
๗.๒ การถายโอนภารกิจตองคํานึงถึงประโยชนสุขของประชาชน 
        คณะกรรมการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาถายโอนภารกิจและทรัพยากรใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยคํานึงถึงความตองการ และความพึงพอใจของประชาชน 
๗.๓ กําหนดระบบการตรวจสอบและวัดผล 
        ใหกรมบัญชีกลางตรวจสอบระบบการใชจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเนนการตรวจวา
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําปหรือไม และรายงานใหคณะกรรมการ
กระจายอํานาจฯ ก.พ.ร. และ ค.ร.ม. 
หลักการที่ ๘ การกระจายอํานาจการตัดสินใจ  
        • กําหนดหลักเกณฑ วิธีการหรือแนวทางที่ใชเปนกรอบที่ชัดเจน 
        • มีการกํากับ ตรวจสอบการใชอํานาจที่มอบ 
        • มีระบบการพิจารณาเรื่องรองเรียน อันเกิดจากการใชอํานาจ 
        • พัฒนาทักษะผูที่เก่ียวของกับการใชอํานาจผูที่จะมอบอํานาจ 
        • พิจารณาคํารองจากผูรับบริการในการมอบอํานาจเพ่ือความรวดเร็ว 
หลักการที่ ๙ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 
        สวนราชการจําเปนตองมีการกําหนดแนวทางการใหบริการที่คํานึงถึงความสะดวกของประชาชน
ผูรับบริการ และมีการสื่อสารขอมูลและรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนอยางสมํ่าเสมอ โดยมีแนวปฏิบัติดังน้ี 
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๙.๑ การรับฟงเสียงจากประชาชนและผูรับบริการ 
        สวนราชการควรจัดใหมีการประชุมประจําประหวางสวนราชการกับบุคคลผูรับบริการ เพ่ือรับฟง
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงาน 
๙.๒ การจัดระบบงานที่อํานวยความสะดวก 
        สวนราชการทําแผนภูมิองคกรและผูดํารงตําแหนงตางๆ ในองคกรปดประกาศไวใหประชาชนเห็นเดนชัด 
จัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาแตละขั้นตอน 
๙.๓ การจัดระบบการใหรางวัล 
        ในสวนราชการรวบรวมแบบสํารวจความคิดเห็น และแบบรองเรียนนํามาใชประกอบการพิจารณาการให
รางวัลประจําป การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การประเมินผลหัวหนาสวนราชการตามสัญญาของตกลง
ผลงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการแตละคน 
หลักการที่ ๑๐ การใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี
         การกําหนดหลักการสวนน้ีสําหรับสวนราชการมีแนวทางเพ่ิมเพ่ือใหสอดคลองกับหลักการธรรมภิบาล
ดังน้ี 
๑๐.๑ ความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงานของรัฐ 
        ในการจัดระบบการบริหารงานบุคคลใหยึดถือผลการดําเนินการตามสัญญา ในการบริหารราชการและให
ยึดหลักการรักษาวินัยและจรรยาบรรณ 
         การพิจารณาเรื่องของคณะกรรมการ ใหบันทึกการเขาประชุมเวลาการประชุมของกรรมการแตละทาน 
ตลอดจนบันทึกการบันทึกความเห็นแยงและประกาศใหทราบเปนประจําทุกป  
        การพิจารณาการตัดสินใจผูลงช่ือในเอกสาร ทุกคนตองรับผิดชอบการสั่งราชการดวยวาจา ตองมีการ
จัดทําเปนลายลักษณอักษรใหผูบังคับบัญชาทราบยกเวนราชการที่มีผลตอความม่ันคง ความสัมพันธระหวาง
ประเทศและราชการลับ การแจงการทุจริต ประพฤติมิชอบในวงราชการตอผูบังคับบัญชาหรือคณะกรรมการ
ปองกัน และปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ(ปปช.) ลาชาถือเปนความผิดทางวินัย 
๑๐.๒ การมีสวนรวมของประชาชน 
        • ก.พ.ร. มีหนาที่สํารวจความประสงคในการมีสวนรวมของประชาชนในการใหขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะตอสวนราชการและกําหนดรูปแบบวิธีการและเง่ือนไขของการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน
รวมเพ่ือใชเปนมาตรการและขอเสนอแนะใหสวนราชการตางๆ  
        • ในการรางกฎหมาย ใหสํานักงานกฤษฎีการวมกับสวนราชการจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นในการ
ออกกฎหมายหรือกฎ  
      • ในการดําเนินโครงการหรือกิจการของสวนราชการที่อาจมีผลกระทบตอประชาชน ใหสวนราชการมีการ
จัดกระบวนการประชาพิจารณที่ถูกตองตามหลักเกณฑ  
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        • เพ่ือสรางภาคีความรวมมือและเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในสวนราชการตางๆใหสวนราชการ
จัดใหมีคณะกรรมการภาคประชาชนเพ่ือเปนเวทีรวมคิดรวมทํา รวมตัดสินใจ รวมดําเนินการและรวมตรวจสอบ 
๑๐.๓ การเปดเผยขอมูล 
๑๐.๔ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน  
        การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการใหเปนไปตามที่ ก.พ.ร. กําหนดโดยความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเพ่ือใหมีระบบการติดตามตรวจสอบและประมวลผลหนวยงานและขาราชการที่ได
มาตรฐานและเปนธรรมใชวิธีการประเมินผลโดยมีกฎเกณฑแนนอนและรอบดานและมีการประเมินโดยคนกลาง
ที่เปนอิสระ 
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