รายงาน
ผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
เรือ่ งแผนปฏิบัติการสรางราชการใสสะอาด ประจําป พ.ศ. 2545
...............................
1. ความเปนมา
1.1 ก.พ. ในการประชุมเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2543 เห็นชอบใหกระทรวงเปนศูนยกลางกํากับให
สวนราชการในสังกัดจัดทํามาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อใหสวนราชการมีมาตรการ
รณรงคเพื่อลดการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และสรางฐานขอมูลเรื่องคอรรัปชันตาม
แผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ ตอมาเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2543 คณะกรรมการดังกลาวไดเห็น
ชอบเรื่องแผนปฏิบัติการสรางราชการใสสะอาด ประกอบดวย แผนสงเสริมจิตสํานึก “ราชการ
ใสสะอาด” แผนปองกันเหตุการณและพฤติกรรมที่อาจเปนภัยตอการกาวไปสู “ประเทศไทยใส
สะอาด” และแผนจัดการกรณีทุจริตและคอรรัปชันที่เกิดขึ้นแลวหรือกําลังจะเกิดขึ้น
1.2 มติคณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2543 เห็นชอบหลักการตามแผนปฏิบัติ
การสรางราชการใสสะอาด โดยใหถือเปนนโยบายสําคัญของทางราชการ เปนแผนระดับชาติ
กําหนดใหการทุจริตคอรรัปชันเปนภัยตอความมั่นคงของประเทศ และใหกระทรวง ทบวง กรม
หนวยงานของรัฐจัดทําแผนกลยุทธ “หนวยงานใสสะอาด” ประกาศตอสาธารณชน รวมทั้งให
รายงานผลการดําเนินการตามแผนฯ ตลอดจนปญหาอุปสรรคตอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาตอไป
1.3 ในการประชุม เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2545 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องแผนปฏิบัติการสรางราชการใสสะอาดของสวนราชการและหนวยงาน
ของรัฐประจําป พ.ศ. 2544 ซึ่งประกอบดวยแผนกลยุทธหนวยงานใสสะอาดและการจัดตั้งศูนย
ประสานราชการใสสะอาดของสวนราชการตางๆ ตามที่สํานักงาน ก.พ. เสนอ รวมทั้งใหกําชับ
หนวยงานที่ยังไมไดตอบรับใหความรวมมือดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องแผนปฏิบัติการ
สรางราชการใสสะอาดนี้ เพื่อใหความรวมมือตอไป
2. การดําเนินการของสํานักงาน ก.พ. เพื่อสงเสริมการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
2.1 มีหนังสือแจงใหสวนราชการจัดสงรายงานผลการดํ าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องแผน
ปฏิบัติการสรางราชการใสสะอาด ประจําป พ.ศ. 2545 จํานวน 2 ฉบับ
2.2 เผยแพรเอกสารเผยแพรเรื่องมติคณะรัฐมนตรี : แผนปฏิบัติการสรางราชการใสสะอาดและแนว
ทางที่ ก.พ. พิจารณาตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับหนาที่และกลไกดําเนินงานของศูนยประสาน

2
ราชการใสสะอาดแกหนวยงานที่จัดตั้งใหมหรือรวมเปนหนวยงานใหมตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา รวม 57 แหง
2.3 จัดวิทยากรเผยแพรความรูและทําความเขาใจแกกระทรวง กรม ตามคําขอของสวนราชการ
2.4 เผยแพรรายงานผลการดํ าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องแผนปฏิบัติการสรางราชการใส
สะอาดของสวนราชการตางๆ และหนวยงานของรัฐ ประจําป 2544 ซึ่งผานความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีแลวทาง web site สํานักงาน ก.พ.
2.5 ตอบขอหารือการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้แกสวนราชการและผูสนใจทั่วไป
ทางโทรศัพท
3. ผลการดําเนินการในภาพรวมของสวนราชการตางๆ
โดยที่ ร ายงานผลการดํ าเนิ น การตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ รื่ อ งแผนปฏิ บั ติ ก ารสร า งราชการ
ใสสะอาดประจํ าป 2545 นี้ จัดทํ าในชวงเปลี่ยนผานการจัดโครงสรางกระทรวง ทบวง กรม ตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ชื่อกระทรวง ทบวง กรมที่ปรากฏในรายงาน
ฉบับนี้จึงเปนชื่อตามโครงสรางใหม รวมทั้งไดนําเนื้อหาในแบบรายงานของสวนราชการเดิมที่ไดรับ
ผลกระทบจากกฎหมายดังกลาว มาบรรจุไวในสวนของกระทรวง กรม ตามชื่อที่ปรับใหม
ป พ.ศ. 2545 มีสว นราชการและหนวยงานของรัฐสงรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
นี้รวมทั้งสิ้น 123 แหง ประกอบดวยกระทรวง ทบวง กรม 105 แหง ในจํานวนนี้มี 15 แหงที่ปรับปรุง
แผนกลยุทธหนวยงานใสสะอาดของตนใหม ดังนี้
• กระทรวงกลาโหม : สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการทหารสูงสุด
• กระทรวงศึกษาธิการ : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรมอาชีวศึกษา
• กระทรวงเกษตรและสหกรณ : กรมพัฒนาทีด่ นิ กรมปาไม กรมวิชาการเกษตร กรมชลประทาน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ
• กระทรวงคมนาคม : สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
• กระทรวงพาณิชย : กรมพัฒนาธุรกิจการคา
• กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี : สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
• กระทรวงสาธารณสุข : กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย
• กระทรวงอุตสาหกรรม : กรมสงเสริมการอุตสาหกรรม
นอกจากนี้ ไดมีรัฐวิสาหกิจที่รวมดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีจํานวน 8 แหง ไดแก สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ องคการตลาด การประปาสวนภูมิภาค การประปานครหลวง
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การไฟฟานครหลวง องคการสวนสัตวในพระบรมราชูปถัมภ องคการคลังสินคา การเคหะแหงชาติ และ
มหาวิทยาลัย 9 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิ ท ยาลั ย แม โ จ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ
มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร และองคกรปกครองสวนทองถิน่ 1
แหง คือกรุงเทพมหานคร ดังมีผลการดําเนินการ ดังนี้
3.1 แนวดําเนินการดานแผนสงเสริมจิตสํานึกเรื่อง “ราชการใสสะอาด”
สวนราชการและหนวยงานของรัฐสวนใหญใหความสําคัญตอการสรางจิตสํานึกดานคุณธรรม
การมี วัฒนธรรมการทํ างานใหมที่เนนการใหบริการและผลลัพธการทํ างาน การสรางจรรยาบรรณ
และจริยธรรมในวิชาชีพอาชีพ การสงเสริมและยกยองผูประพฤติดีหรือหนวยงานที่มีผลงานดี การสง
เสริมจิตสํ านึกเรื่องการใชทรัพยากรองคกรอยางคุมคา ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรใหทํางานแบบมือ
อาชีพ โดยมีตัวอยางผลการดําเนินการตามแผนกลยุทธหนวยงานใสสะอาดดานสงเสริมจิตสํานึก ดังนี้
• กรมประชาสัมพันธ จัดกิจกรรมโครงการแสดงธรรมสําหรับบุคลากรกรมประชาสัมพันธ
โครงการปฏิบัติธรรมนํ าสุข โครงการบํ าเพ็ญประโยชนดานบริจาคโลหิตและอวัยวะ
โครงการอุทิศทานนําสุขโดยตักบาตรวันพระ การอบรมขาราชการและลูกจางเพื่อพัฒนา
จิตใจ มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
• กองทัพเรือ จัดกิจกรรมการทําแผนปฏิบัติการ ดําเนินการฝกอบรม พัฒนา โดยใชการ
พัฒนาในชั้นเรียนและระหวางทํางาน การใชกลไกการบริหาร การสื่อสาร ประชาสัมพันธ
ภายในเพื่อพัฒนาจิตสํานึก คานิยม วัฒนธรรมกองทัพเรือใสสะอาด การนําองคประกอบ
ดานมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมเพื่อประกอบการประเมินการปฏิบัติงาน
• สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง จัดกิจกรรมการวางแผนพัฒนาบุคคลประจําป การรณรงคให
เจาหนาที่เขาใจและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล โครงการปลูกฝงจิตสํานึก จรรยาบรรณ
คานิยม วัฒนธรรมองคกรแกเจาหนาที่โดยประกาศจรรยาบรรณตามบอรด/ ลิฟท/ ผาน
ระบบ IT การรณรงคใหเจาหนาที่มีวัฒนธรรมพรอมรับผิด (accountability)
• กรมชลประทาน จัดกิจกรรมการกําหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และรณรงค เผยแพร
ใหเจาหนาที่ทราบ การรณรงคเสริมสรางจิตสํานึกการปฏิบัติงานใหตรงเวลา การฝกอบรม
ทางไกลดานวัฒนธรรม คานิยมการทํางานใหม การคัดเลือกขาราชการ/ ลูกจางดีเดน/
บุคคลตัวอยางประจําป
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3.2 แนวดํ าเนินการดานปองกันเหตุการณและพฤติกรรมที่อาจเปนภัยตอการกาวไปสู “ประเทศ
ไทยใสสะอาด”
สวนราชการและหนวยงานของรัฐหลายแหงใหความสนใจใชวิธีการและกลยุทธหลายประการ
เพื่ อดํ าเนิ นการดานปองกันเหตุการณและพฤติกรรมที่อาจเปนภัยตอการกาวไปสู “ประเทศไทยใส
สะอาด” กลาวคือ
1) การปรับกระบวนการใหบริการ ประกอบกิจกรรมและโครงการ เชน การนําแนวคิดและ
เทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในงานบริการและการพัฒนาคุณภาพบริการ ไดแก การบริหาร
งานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ (RBM) การปฏิบัติตามระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
ปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน และวาดวยมาตรฐานสากลของประเทศไทยดานการจัดการ
และสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ (PSO) การจัดทํามาตรฐานและคูมือการปฏิบัติงาน การปรับ
ปรุงกฎ ระเบียบ และวางแผนกลยุทธเพื่ออํานวยความสะดวกในการใหบริการ และการ
สํารวจความเห็นลูกคา
2) การปรับกระบวนการบริหารงานภายใน ประกอบดวย การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเครือขายขอมูล การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน การพัฒนาระบบงบประมาณแบบเนนผลงาน ระบบการเงิน
การคลัง ระบบบัญชีและระบบพัสดุ การดํ าเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
การปรับกระบวนการจัดซื้อจัดจางใหโปรงใส
3) การปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพ ประกอบดวยกิจกรรม เชน การดํ าเนินกิจกรรม
5 ส การปรับปรุงอาคาร สถานที่ และวัสดุ อุปกรณการทํ างาน การจัดใหมีสวัสดิการ
การนันทนาการ เชน การตรวจสุขภาพประจําป การจัดใหมีกีฬา และชมรมตางๆ
4) การจัดใหมีกลไกพรอมรับการตรวจสอบ ประกอบดวยกิจกรรม เชน การจัดระบบติดตาม
ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงาน การเผยแพรประชาสัมพันธผลงานของหนวยงาน
แกสาธารณะ การพัฒนาระบบตรวจสอบและควบคุมภายใน การดําเนินการตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน และการสรางเครือขายกับสวนราชการ เอกชน สื่อมวลชน
และประชาชน
ดังมีตัวอยางผลการดําเนินการตามแผนกลยุทธหนวยงานใสสะอาด ดังนี้
การปรับกระบวนการใหบริการ
• กรมศุลกากร ประกอบดวยกิจกรรม เชน พัฒนาระบบการคืนอากร ชดเชยภาษี การ
พัฒนาระบบบริหารเพื่อยกระดับสูระบบบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์
• สํานักงาน ก.พ. ประกอบดวยกิจกรรม เชน การสํารวจความเห็นผูรับบริการเกี่ยวกับการ
ทบทวน ปรับปรุง กฎ ระเบียบงานบริการ การนําเทคนิคปรับปรุงประสิทธิภาพสมัย
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ใหมเพื่อปรับปรุงงานบริการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปฏิบัติราชการ
เพื่อประชาชนและวาดวยการรับรองมาตรฐานดานการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงาน
ภาครัฐ
• กรมทรัพยสินทางปญญา ประกอบดวยกิจกรรม เชน การปรับปรุงงานใหบริการจด
ทะเบียนคุมครองงานทรัพยสินทางปญญา : งานบริการจดทะเบียนสิทธิบัตร งานบริการ
จดแจ ง ลิ ข สิ ท ธิ์ การปรั บ ปรุ งประสิทธิภาพงานใหบริการตามระเบียบสํ านักนายก
รั ฐมนตรีวาดวยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหนวยงานของรัฐ การใหบริการ
เสียคาธรรมเนียมและจดทะเบียนเครื่องหมายการคาแบบ one stop service
• กรุงเทพมหานคร ประกอบดวยกิจกรรม เชน การปรับปรุงระบบการใหบริการของ
สํานักงานเขตเปนแบบระบบการใหบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
การปรับกระบวนการบริหารงานภายใน
• กรมราชทัณฑ ประกอบดวยกิจกรรม เชน การคัดเลือกผูมีวุฒิรัฐประศาสนศาสตร สาขา
บริหารราชทัณฑเขาดํารงตําแหนงนักทัณฑวิทยา การใหขาราชการมีสวนรวมกําหนด
เปาหมาย แนวปฏิบัติ การจัดทําโครงการ แผนงาน งบประมาณ แนวปฏิบัติในรูปคณะ
กรรมการ
• สํ านั ก งานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประกอบดวยกิจ
กรรม เชน การวางแผนรูปแบบงบประมาณสูระบบงบประมาณแบบมุงผลงาน การจัด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทํ างบประมาณแบบเนนผลงานและการคํ านวณต น ทุ น
ผลผลิ ต การพั ฒ นาระบบการคลั ง บั ญชี พั ส ดุ ให ส อดคล องกั บ ระบบงบประมาณ
แบบเนนผลงาน
• สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประกอบดวยกิจกรรม เชน การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากร การพัฒนาระบบเชื่อมโยงเครือ
ขาย internet/intranet ของกระทรวง การอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาฐานขอมูล
การวางแผนอัตรากําลังขาราชการ
• มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบดวยกิจกรรม เชน โครงการนําขอมูลจัดซื้อจัดจาง
เสนอบน Homepage การประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร รายงานทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัย โครงการจัดตั้งสํานักงานบริการขอมูลขาวสาร
การปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพ
• กรมพัฒนาฝมือแรงงาน ประกอบดวยกิจกรรม เชน การตรวจสุขภาพประจําป การ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย การจัดกีฬา นันทนาการ โครงการสวัสดิการเงินกูเพื่อที่อยู
อาศัยขาราชการและลูกจางประจํา
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• กรมทางหลวง ประกอบดวยกิจกรรม เชน การปรับปรุงอาคาร สถานที่ โดยปรับปรุง
ลานจอดรถยนต และสวนหย อ ม การปรั บ ปรุ ง วั ส ดุ อุ ปกรณ สํ านั ก งานโดยจั ด
คอมพิวเตอรทดแทนของเดิม การสนับสนุนกิจกรรม 5 ส การจัดสวัสดิการตางๆ :
สวัสดิการรานคา กิจกรรมการสงเสริมสุขภาพ
• สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประกอบดวยกิจกรรม เชน การ
รณรงค ประชาสัมพันธรวมลดการใชนํ้า ไฟฟา โทรศัพท การรักษาความสะอาดของ
สถานที่ทํางาน การปรับปรุงบริเวณรอบนอกอาคาร การทําเครื่องหมายจราจร
การจัดใหมีกลไกพรอมรับการตรวจสอบ
• กรมวิชาการเกษตร ประกอบดวยกิจกรรม เชน การกําหนดนโยบาย สรางระบบติดตาม
ตรวจสอบโดยประกาศเปนระเบียบ การเพิ่มศักยภาพผูปฏิบัติงานดานติดตาม ประเมิน
ผล ตรวจสอบโดยใหความรูและสรางจิตสํานึก การสรางระบบพัฒนาการตรวจสอบ
โดยใหติดตามประเมินผลภารกิจหลักอยางเครงครัด
• สํ านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประกอบดวยกิจกรรม เชน การเปดโอกาสให
สาธารณชนเขาถึงขอมูลขาวสารเพื่อตรวจสอบการทํ างานของหนวยงาน การพัฒนา
กลไกประสานการตรวจสอบของหนวยตรวจสอบภายในและหนวยงานตรวจสอบ
ระดับภาค กระทรวง การติดตามตรวจสอบการดําเนินงานดานการเงิน บัญชี งบประมาณ
• กรมการคาภายใน ประกอบดวยกิจกรรม เชน การพัฒนาระบบควบคุมภายในใหได
มาตรฐาน การพัฒนาระบบประเมินผลเพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ในการทํ างาน การ
พัฒนาชองทางรับฟงความเห็นประชาชนตอการดําเนินงานของกรมฯ
• สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประกอบดวยกิจกรรม เชน การตรวจสอบการเงิน/ บัญชี/
งบประมาณ/ เงินนอกงบประมาณ การปฏิบัติตามระเบียบ/ ขอบังคับ การตรวจสอบ
เรื่องคาใชจายการเดินทางไปราชการ การใหหนวยปฏิบัติประเมินผลการใชจายงบ
ประมาณทุ ก ขั้ น ตอน การให หน ว ยปฏิ บั ติรายงานการใช จ า ยงบประมาณเป นราย
เดือนและรายไตรมาส
3.3 แนวดําเนินการดานจัดการกรณีทุจริตคอรรัปชันที่เกิดขึ้นแลวและที่กําลังเกิดขึ้น
จากรายงานผลการดําเนินงานของสวนราชการและหนวยงานของรัฐ พบวาสวนใหญใหความ
สํ าคั ญต อการดํ าเนิ นการส ง เสริ ม จิ ตสํ านึกและการปองกันเหตุการณและพฤติกรรมที่อาจเปนภัยตอ
ประเทศไทยใสสะอาด อยางไรก็ตาม มีบางแหงที่จัดใหมีกิจกรรมหรือโครงการดานการจัดการกรณี
ทุจริตคอรรัปชันที่เกิดขึ้นหรือกําลังเกิดขึ้น เชน การปรับปรุงกระบวนการสอบสวนและการดําเนินการ
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ทางวินัย การสํารวจและระบุลักษณะงานหรือพฤติกรรมที่เสี่ยงตอการทุจริต การจัดใหมีระบบรองเรียน/
รองทุกข เปนตน ตัวอยางกิจกรรมหรือโครงการของสวนราชการและหนวยงานของรัฐในเรื่องนี้ มีดังนี้
• สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ประกอบดวยกิจกรรม เชน การจัดทํากลไก
รองเรียนทาง web site การจัดทําดัชนีตรวจสอบประสิทธิภาพและความโปรงใสในการ
ทํางาน การทํารายงานผลการตรวจสอบการดําเนินงานเพื่อเสนอตอผูบริหารของกรม
• สํ านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดวยกิจกรรม เชน การเปดโอกาสให
บุคคลภายนอกรวมเปนกรรมการสืบสวน/ สอบสวน เปนพยานกรณีทุจริต การดําเนิน
การทางวินัยและลงโทษทางวินัยอยางรวดเร็ว เปดเผย เปนธรรม
• กรมการพัฒนาชุมชน ประกอบดวยกิจกรรม เชน การปรับปรุงระบบสอบสวน การลง
โทษทางวินัย
• การประปาสวนภูมิภาค ประกอบดวยกิจกรรม เชน การเลือกกรรมการสอบสวนวินัย
เพื่อใหเกิดความโปรงใส เปนธรรม การทําคูมือมาตรฐานเกณฑการลงโทษทางวินัย
3.4 ปญหา อุปสรรค
สวนราชการและหนวยงานของรัฐหลายแหงไดรายงานปญหาอุปสรรคในการดําเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรีเรื่องแผนปฏิบัติการสรางราชการใสสะอาด โดยอาจแยกเปนประเภทปญหา ดังนี้
1) ปญหาที่เกิดจากทรัพยากรการบริหารของสวนราชการและหนวยงานของรัฐ
1.1) เจาหนาที่และ/หรืองบประมาณการดําเนินกิจกรรมตามแผนกลยุทธมีไมเพียงพอหรือ
ไมไดสัดสวนกับปริมาณภารกิจ
1.2) ผูบริหารและ/หรือเจาหนาที่ของหนวยงานขาดความรูหรือทักษะที่จํ าเปนตอความ
สํ าเร็จของการปฏิบัติภารกิจ เชน ความรูดานคอมพิวเตอร การทํ างบประมาณแบบ
มุงผลงาน ทิศทาง นโยบายการปฏิบัติงานของหนวยงาน
1.3) ผู  บ ริ ห ารและ/หรื อเจ า หน า ที่ ของหน ว ยงานไมตระหนักถึงความสํ าคัญและความ
จํ าเปน หรือไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีเรื่องแผนปฏิบัติการสราง
ราชการใสสะอาด
1.4) ความไมพรอมดานสถานที่ วัสดุ อุปกรณ เชน มีเครื่องคอมพิวเตอรไมเพียงพอ หรือมี
สมรรถนะตํ่ากวาความตองการใชงาน
1.5) การสรางจิตสํานึก และการพัฒนาบุคลากรจําเปนตองใชเวลา
2) ปญหาที่เกิดจากกระบวนการบริหารของสวนราชการและหนวยงานของรัฐ
2.1) กิจกรรมบางอยาง เชน การสรางจิตสํานึกไมอาจวัดไดในเชิงปริมาณ
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2.2) ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านลาชา และขาดความตอเนือ่ ง โดยเฉพาะภารกิจที่มีหลายกิจกรรม
ซึ่งตอเนื่องกัน
2.3) กลไกประสานงานการดําเนินการในภาพรวมยังไมมี หรือไมมีประสิทธิภาพ
3) ปญหาที่เกิดจากปจจัยภายนอกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ
3.1) กิ จกรรมตามแผนกลยุ ท ธ หน วยงานใสสะอาดบางประการของบางหนวยงานอาจ
ประสบภาวะชะลอตัว เนื่องจากไดรับผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนในระบบราชการ
เชน การปฏิรูประบบราชการ การเปลี่ยนรูปแบบการทําคําของบประมาณ
3.2) การบรรลุผลของบางกิจกรรมโดยเฉพาะที่สัมพันธกับลูกคาหรือผูรับบริการภายนอก
ตองขึ้นกับความรวมมือของกลุมบุคคลดังกลาวดวย เชน กิจกรรมที่เกี่ยวของกับอาสา
สมัครและ/หรือกลุมเกษตรกร เปนตน
3.3) กิจกรรมที่เกี่ยวกับการปรับปรุงขอกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ บางครั้งดําเนินการยัง
ไมสําเร็จเนื่องจากอยูในกระบวนการพิจารณาของหนวยงานอื่น เชน คณะกรรมการ
กฤษฎีกา
4 การดําเนินการในภาพรวม
ในป พ.ศ. 2545 สวนราชการและหนวยงานของรัฐสวนใหญไดตระหนักถึงความสําคัญและใหความ
รวมมือจัดทํารายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องแผนปฏิบัติการสรางราชการใสสะอาด
เปนอยางดี โดยสรุปผลการดําเนินการในภาพรวมได ดังนี้
4.1 สวนราชการและหนวยงานของรัฐสวนใหญคิดเปนรอยละ 57.7 รายงานกิจกรรมการดําเนินการ
ที่สอดคลองตามแผนกลยุทธหนวยงานใสสะอาดของตน แตมีบางแหงหรือรอยละ 8.1 รายงาน
เพิ่มเติมจากกิจกรรมที่มีในแผน เชน สํ านักงาน ก.ค. สํ านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี บางแหงหรือรอยละ 15.4 รายงานผลการดําเนินงานตามกิจกรรมที่กําหนดไวใน
แผนงานประจําปงบประมาณ แมยงั ไมมแี ผนกลยุทธ เชน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตรการแพทย รัฐวิสาหกิจ และมหาวิทยาลัยตางๆ ขณะที่บางแหงคิดเปนรอยละ
5.7 รายงานผลการดํ าเนินการนอยกวากิจกรรมที่กํ าหนดตามแผนกลยุทธหนวยงานใสสะอาด
ของตน เชน กรมปศุสัตว สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ กรมศิลปากร
4.2 สวนราชการและหนวยงานของรัฐหลายแหงคิดเปนรอยละ 55.3 ระบุดัชนีวัดผลเพื่อประกอบกิจ
กรรมที่ดําเนินการ ซึ่งทําใหผลงานที่เกิดขึ้นจริงตามที่รายงานชัดเจนขึ้น เชน สํานักงานปลัด
ทบวงมหาวิทยาลัย สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน กรมศุลกากร กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา สวนราชการบางแหงหรือรอยละ 20.3 ระบุดัชนีวัดผลไวทั้งในสวนกิจกรรมตามแผน
กลยุทธหนวยงานใสสะอาดและกิจกรรมที่ดําเนินการ ซึ่งโดยมากมักสอดคลองหรือเปนตัวเดียว
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กัน เชน กรมสงเสริมการเกษตร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สํานักเลขาธิการนายก
รั ฐมนตรี กรมทรัพยสนิ ทางปญญา สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ จึงชวยเนนใหเห็นวาผลงานที่เกิดขึ้นจริงจากรายงานและที่ตองการให
เกิดขึ้นจากรายงานที่ตองการใหเกิดขึ้นตามแผนกลยุทธเปนไปในทิศทางเดียวกัน
4.3 การรายงานผลงานที่เกิดขึ้นจริงของสวนราชการและหนวยงานของรัฐสวนใหญรายงานตาม
ดัชนีวัดผล โดยจัดทํ าในหลายรูปแบบ กลาวคือ บางแหงหรือรอยละ 30.9 แยกผลผลิตและ
ผลลัพธออกจากกันอยางชัดเจน เชน กรมประชาสัมพันธ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ หลายแหงหรือรอยละ 61.0 แปลงคาความสําเร็จออกเปนสัดสวน รอยละหรือจํานวน
เชน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หลายแหงหรือรอยละ 77.2 ใชการบรรยายความ เชน
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา อยางไรก็ตามโดยมากใชวิธี
รายงานแบบผสมผสานกันระหวางรูปแบบตางๆ ที่กลาวขางตน
4.4 สวนราชการและหนวยงานของรัฐสวนใหญหรือรอยละ 72.4 ใหความสําคัญตอการจัดกิจกรรม
การพัฒนาขาราชการ และประมาณรอยละ 57.7 จัดใหมกี ลไกสนับสนุนการทํางานของขาราชการ
โดยมีกิจกรรม เชน การฝกอบรม พัฒนา เสริมทักษะแกขาราชการดานจิตสํานึก ความรูในงาน
การจัดหาวัสดุอุปกรณการทํางาน การปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางาน หนวยงานที่รายงาน
ในเรื่องนี้ เชน สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรมสรรพากร กรม
วิเทศสหการ นอกจากนี้สวนราชการหลายแหงหรือรอยละ 75.6 ใหความสําคัญตอการพัฒนา
กระบวนการบริหารงานภายใน เชน ปรับปรุงระบบบริหารงบประมาณ/การเงิน/การคลัง
การบริหารงานบุคคล หนวยงานที่รายงานในเรื่องนี้ เชน สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
4.5 สวนราชการและหนวยงานของรัฐจํานวนมากหรือรอยละ 47.2 เนนการพัฒนางานใหบริการ
โดยประมาณรอยละ 15.5 ใชวิธีสํ ารวจความตองการและความพึงพอใจของลูกคาหรือผูรับ
บริการ เชน กรมการประกันภัย กรมบังคับคดี สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
ประมาณรอยละ 36.6 ใชเทคนิคการปรับกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหนวยงานของรัฐ และวาดวย
มาตรฐานสากลของประเทศไทยดานการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ เชน กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สวนราชการและหนวยงานของรัฐประมาณ
รอยละ 46.3 นําเทคนิคสมัยใหมมาประยุกตใช เชน กรมพัฒนาธุรกิจการคา กรมราชทัณฑ
กรมการแพทย
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4.6 สวนราชการและหนวยงานของรัฐหลายแหงหรือรอยละ 54.5 จัดใหมกี ลไกพรอมรับการตรวจสอบ
โดยใหมีการติดตาม ประเมิน และรายงานผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน
การเผยแพรขอมูลขาวสารแกสาธารณะ และการสงเสริมเครือขายความรวมมือกับหนวยงานอื่น
ภาคเอกชน และภาคประชาชน เชน สํ านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ กรมพัฒนา
ที่ดิน
4.7 สวนราชการและหนวยงานของรัฐบางแหงหรือรอยละ 23.6 จัดใหมีกลไกจัดการกรณีมีการ
ทุจริตเกิดขึ้นแลวหรือกําลังจะเกิดขึ้น โดยปรับปรุงระบบสอบสวนและการดําเนินการทางวินัย
การพัฒนาระบบรองเรียน/รองทุกข เชน สํ านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมสรรพากร
สํ านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สํ านักงานตํ ารวจแหงชาติ สํ านักงานสภาความ
มั่ นคงแหงชาติ
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รายชื่อกระทรวง ทบวง กรม ที่ยังไมรายงานผลการดําเนินงานประจําป 2545
สํานักนายกรัฐมนตรี
! สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
! สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
กระทรวงการตางประเทศ
! สํานักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
! กรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงวัฒนธรรม
! กรมการศาสนา
หนวยงานอิสระ
! สํานักราชเลขาธิการ
! ราชบัณฑิตยสถาน

