
การประชุมชี้แจง
เรื่อง

การสรางมาตรฐานความโปรงใสในองคกร

จัดโดย สํานักงาน ก.พ.

๒๓ และ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘



การประชุมชี้แจงการสรางมาตรฐานความโปรงใสในองคกร

วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์
๑ เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ หลักการ แนวทางการ

สรางมาตรฐานความโปรงใส ตามเครื่องมือวัดความโปรงใส
และตรวจสอบไดของสวนราชการที่พัฒนาขึ้นรวมทั้งแลกเปลี่ยน
ประสบการณ ปญหา อุปสรรคในการจัดทําและประเมินมาตรฐานประสบการณ ปญหา อุปสรรคในการจัดทําและประเมินมาตรฐาน
ความโปรงใสที่ผานมา

๒ เพื่อกระตุนใหสวนราชการเห็นความสําคัญและความจําเปนในการ
ปฏิบัติงานอยางมีมาตรฐานความโปรงใสและตรวจสอบไดอยาง
ตอเนื่อง



๑.  ทาํไมตอ้งทาํ?



นโยบายรัฐบาล

คาํ ของ พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคาํแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีพลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
แถลงตอ่สภานิตบิญัญตัแิหง่ชาต ิวนัศกุร์ที� ๑๒ กนัยายน ๒๕๕๗

“........๑๐. การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกนั
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ............

          ๑๐.๕ ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกใน
การรักษาศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหาร
จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอยางเครงครัด ยกเลิกหรือแกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ตาง ๆ ที่ไมจําเปน สรางภาระแกประชาชนเกินควร หรือเปดชองโอกาสการทุจริต เชน 
ระเบียบการจัดซื้อจัดจาง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมี
ขั้นตอนยืดยาว ยืดยาว ใชเวลานานนาน  ซ้ําซอนซ้ําซอน  และเสียคาใชจายเสียคาใชจายทั้งของภาครัฐและประชาชน”



มติ อ.ก.พ 

๑ มต ิอ.ก.พ. วิสามญัเกี�ยวกบัการสง่เสริมจริยธรรมเพื�อราชการใสสะอาด ครั �ง
ที� ๑/๒๕๕๗ เรื�อง การประเมินมาตรฐานความโปร่งใสในภาครัฐ เห็นควรให้
สํานกังาน ก.พ. ดําเนินการประเมินมาตรฐานความโปร่งใสตอ่เนื�องคูข่นาน 
กบัการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของ
กบัการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของ
สํานกังาน ป.ป.ช. ในปี ๒๕๕๗

๒  มติ อ.ก.พ. วิสามัญเกี�ยวกับการส่งเสริมจริยธรรมเพื�อราชการใสสะอาด 
ครั �งที�  ๖/๒๕๕๗ เรื� อง การประเมินมาตรฐานความโปร่งใสในภาครัฐ 
เห็นชอบแนวทางการปรับเกณฑ์การให้คะแนนประเมินตัวชี �วัดมาตรฐาน
ความโปร่งใสของเครื�องมือวดัความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ที�บรูณาการกบั
เครื�องมือการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส (ITA) 



ประชาคมโลกและผูมีสวนเก่ียวของ

นายประมนต สุธีวงศ 

ประธานองคกรตอตานคอรรัปชัน (ประเทศไทย) และกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการตอตานการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) กลาว
ปาฐกถาพิเศษ หัวขอ“ภาคเอกชนไทยกับบทบาทในการแกไขปญหาการทุจริต คอรรัปชันของ
ประเทศ"วา ปญหาการทุจริตคอรรัปชันกอใหเกิดผลกระทบในวงกวางทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมือง พรอมทั้ง เสนอแนะยุทธศาสตร 3 ป. ในการสูกับคอรรัปชัน คือ 
ประเทศ"วา ปญหาการทุจริตคอรรัปชันกอใหเกิดผลกระทบในวงกวางทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมือง พรอมทั้ง เสนอแนะยุทธศาสตร 3 ป. ในการสูกับคอรรัปชัน คือ 

      1. ปองกัน โดยการต้ังกติกากฎระเบียบที่ชัดเจนเพื่อใหเกิดการโปรงใสตรวจสอบได

      2. ปลูกฝง ใหเยาวชนคนรุนใหมมีจิตสํานึกในการที่จะไมยอมรับการทุจริตในทุกระดับและ 

          ทุกรูปแบบ และ

      3. เปดโปง โดยใหภาคเอกชนรวมตรวจสอบและชี้เบาะแสความไมปกติในการดําเนินการของ
ภาครัฐ

                                                                                                            กนัยายน ๒๐๑๔



•• ดัชนีภาพลักษณคอรรัปชนั : Corruption Perceptions Index: 
CPI จัดอันดับโดยองคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาต ิ
(Transparency International: TI) ซึ่งเปนองคการนานาชาติ 
กอตั้งในประเทศเยอรมนี ไดเริ่มมีการจดัทําดัชนีตั้งแตป  พ.ศ. 
2538 โดยคาสูงหมายถึงมีการคอรรัปชนัต่ํา และคาต่ําหมายถึง
มีการคอรรัปชันสูง มีการคอรรัปชันสูง 



Rank Country 2014 SCORE

85 Philippines 38

85 Sri Lanka 38

85 Thailand 38

100 China 36

107 Indonesia 34

119 Vietnam 31119 Vietnam 31

126 Nepal 29

126 Pakistan 29

133 Timor-Leste 28

145 Bangladesh 25

145 Laos 25

145 Papua New Guinea 25



Rank Country 2014 SCORE

2 New Zealand 91

7 Singapore 84

11 Australia 80

17 Hong Kong 74

15 Japan 76

30 Bhutan 6530 Bhutan 65

35 Taiwan 61

43 Korea (South) 55

50 Malaysia 52

50 Samoa 52

80 Mongolia 39

85 India 38





๒. ทําอยางไร        มีอะไรเปล่ียนแปลงบาง



 ๓ การเปลี่ยนแปลงดังกลาว 
                           จะสงผลตอผูปฏิบัติอยางไร



  ๔ แนวทางการทํางานรวมกัน
                                  เพื่อใหเกิดความสําเร็จ                                  เพื่อใหเกิดความสําเร็จ

ใครรบัผิดชอบอะไร

จะประสานกับใคร เม่ือไหร อยางไร

สํานักงาน ก.พ. จะชวยอยางไร



๕ มีกรณีความสําเร็จเลาใหฟงเปนตัวอยางไหม



ความกังวล/ ความพรอมของผูปฏิบัติ

• ทุกคนไดรับกระดาษคนละ ๒ สี

• ขอใหแตละคนระบุความกังวลลงกระดาษสเีดียวกัน ความเห็นละ ๑
แผน

• ระบคุวามพรอม เราคิดวามีความพรอมดานใดบางลงกระดาษอีกหนึ่งสี• ระบคุวามพรอม เราคิดวามีความพรอมดานใดบางลงกระดาษอีกหนึ่งสี
ความเห็นละ ๑แผน

• นํากระดาษทีเ่ขียนแลวไปตดิบน Flip chart  ที่จัดเตรียมไวให

• จัดกลุม และสรุปความคิดเหน็



นัดหมาย   &   กําหนดการ



2
3
4
5

ตวัชี�วดั 1.1 

ตวัชี�วดั 1.2

ตวัชี�วดั 1.3ตวัชี�วดั 4.1

ตวัชี�วดั 4.2

0
1
2

ตวัชี�วดั 2.1

ตวัชี�วดั 2.2

ตวัชี�วดั 2.3
ตวัชี�วดั 2.4ตวัชี�วดั 2.5

ตวัชี�วดั 3.1

ตวัชี�วดั 3.2

ตวัชี�วดั 3.3 พ.ศ.2556

พ.ศ. 2557



ขอเสนอแนะ1) การจัดซือ้จัดจาง - ล็อคสเปค

ประเด็นปญหาประเด็นปญหา
5) การจัดซือ้จัดจาง

1) สรก. ประเมินสถานการณดานจริยธรรม

2) Early warning

3) ผลักดันใหผูบริหารเห็นความสําคัญ/เขาใจ

4) พจิารณาแนวทางสงเสริมจริยธรรมวา 
สอดคลองกับสภาพปญหาปจจุบันหรือไม

สวน
ราช
การ

2) การเรียกรับผลประโยชน - สินบน

6) การเบียดบังเวลาราชการ

4) การใหบริการ - ไมเปนธรรม

5) ผบ.ใชอํานาจไมเปนธรรม

7) นโยบายที่ไมเปนประโยชนตอประเทศ

8) การมีอคติในการใชดุลยพินิจ

3) นําของหลวงไปใชสวนตัว



สรางมาตรฐานความโปรงใสของสวนราชการ    



สํานักงาน ก.พ. : 
มิติที่ 1 ดานนโยบาย/ผูบริหาร และความพยายาม/ริเริ่ม ของหนวยงานใน
การสรางความโปรงใส
1.1 มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความโปรงใส
1.2 บทบาทของผูบริหารในการสงเสริมเรื่องความโปรงใสในองคกร
1.3 ความพยายาม/ริเริ่มของหนวยงานในการสรางความโปรงใส

มิติที่ 2 ดานความเปดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองคกร และการมี
สวนรวม
2.1 การเปดเผยขอมูลขาวสาร
2.2 การมีมาตรฐานการใหบริการประชาชนและประกาศใหทราบ
2.3 การมีระบบตรวจสอบภายในที่ดําเนินการตรวจสอบมากกวาเรื่องเงิน/
บัญชี

สปน. คกก.ขอมูลขาวสาร : มาตรฐานความโปรงใส
ดานการจัดหาพัสดุ
ดานการบริหารงาน
ดานการใหบริการแกประชาชน
ดานการบริหารงานบุคคล
ดานการบริหารงานงบประมาณ
ดานการติดตามและประเมินผล
ดานการเปดเผยและการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ

ITA :

ดัชนีความโปรงใส
ดัชนีความรับผิดชอบ
ดัชนีการทุจริตคอรรัปชันบัญชี

2.4 การเผยแพรผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองตอสาธารณะ
2.5 การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติราชการ

มิติที่ 3  ดานการใชดุลยพินิจ
3.1 การลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน
3.2 การใชดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล
3.3 การมีระบบบริหารความเส่ียงดานความโปรงใส

มิติที่ 4  ดานการมีระบบ/กลไกจัดการรับเร่ืองรองเรียน
4.1 การมีหนวยงาน/ผูรับผิดชอบโดยตรงในการดําเนินการตอเรื่องรองเรียน
4.2 การมีระเบียบปฏิบัติในการดําเนินการตอเรื่องรองเรียน

ดัชนีการทุจริตคอรรัปชัน
ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมขององคกร
ดัชนีคุณธรรมในการทํางานขององคกร

องคกรโปรงใส ป.ป.ช. :
หมวดที่ ๑ ความรับผิดชอบตอสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม
หมวดที่ ๒ การเคารพตอหลักนิติธรรม
หมวดที่ ๓ การเคารพตอสิทธิมนุษยชน
หมวดที่ ๔ ความโปรงใส
หมวดที่ ๕ การปฏิบัติอยางมีจริยธรรม
หมวดท่ี ๖ การเคารพตอผลประโยชนของผูมีสวนไดเสีย
หมวดที่ ๗ การเคารพตอการปฏิบัติตามแนวทางของสากล





เครื่องมือวัดเครื่องมือวัด
ความโปรงใสความโปรงใสความโปรงใสความโปรงใส

และตรวจสอบไดและตรวจสอบได



1.   มาตรฐานความโปรงใส  4 มิติหลัก 13 ตัวชีว้ัดยอย

  การแสดงเจตจํานง / นโยบายของผูบริหารในการเอาจริงเอาจังตอการ
สรางความโปรงใส ดวยการแสดงอยางชัดเจนในการกําหนดนโยบาย และ
การสงเสริมผูใตบังคับบัญชาใหมีคุณธรรม ซือ่สัตย โปรงใส

มิติที่ 1 ดานนโยบาย/ผูบริหาร และความพยายาม/ริเริ่ม ของหนวยงานในการสรางความโปรงใส

          แสดงระดับความเปดเผยขอมูลของหนวยงานตอสาธารณะ 
และเปดชองทางใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมรับรู  เพื่อกระตุน
การปรับระบบราชการสูการบริหารราชการทีเ่ปดเผย โปรงใส เนน
การมีสวนรวมของประชาชน

ดานความเปดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองคกร และการมีสวนรวม มิติที่ 2 



แสดงหลักการของหนวยงานในการใชดลุยพินิจอยางโปรงใสและ
เปนธรรม  มีหลักเกณฑหรือแนวทางในการพิจารณาอยางชัดเจน มี
การใหขอมูล เทคโนโลยีเพื่อชวยในการตัดสินใจและสามารถอธิบาย
ผลที่เกิดจากการตัดสินใจได

มิติที่ 3  ดานการใชดุลยพินิจ 

      แสดงระบบ/กลไกของหนวยงานเพื่อจัดการและตอบสนองตอ
ขอรองเรียน  เพื่อปองกันและตอบสนองตอความเสี่ยงที่จะเกิดความ
ไมเปนธรรมหรือการทุจริตคอรรัปชั่น

มิติที่ 4 ดานการมีระบบ/กลไกจัดการรับเรื่องรองเรียน 



1.   มาตรฐานความโปรงใส  4 มิติหลัก 13 ตัวชีว้ัดยอย

1.1 มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความโปรงใส 
1.2 บทบาทของผูบริหารในการสงเสริมเรื่องความโปรงใสในองคกร
1.3 ความพยายาม/ริเริ่มของหนวยงานในการสรางความโปรงใส

มิติที่ 1 ดานนโยบาย/ผูบริหาร และความพยายาม/ริเริ่ม ของหนวยงานในการสรางความโปรงใส

2.1 การเปดเผยขอมูลขาวสาร
2.2 การมีมาตรฐานการใหบริการประชาชนและประกาศใหทราบ **
2.3 การมีระบบตรวจสอบภายในที่ดําเนินการตรวจสอบมากกวาเรื่องเงิน/บัญชี
2.4 การเผยแพรผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองตอสาธารณะ
2.5 การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติราชการ

ดานความเปดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองคกร และการมีสวนรวม มิติที่ 2 



3.1  การลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
3.2  การใชดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล
       3.2.1 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
       3.2.2 การบรรจแุละแตงตั้งบุคลากร
       3.2.3 การพัฒนาบุคลากร

มิติที่ 3  ดานการใชดุลยพินิจ 

       3.2.3 การพัฒนาบุคลากร

3.3  การมีระบบบริหารความเสี่ยงดานความโปรงใส

4.1  การมีหนวยงาน/ผูรับผิดชอบโดยตรงในการดําเนินการตอเรื่องรองเรียน
4.2  การมีระเบียบปฏิบัติในการดําเนินการตอเรื่องรองเรียน

มิติที่ 4 ดานการมีระบบ/กลไกจัดการรับเรื่องรองเรียน 



ขั้นตอนการสรางและประเมินมาตรฐานความโปรงใสในหนวยงานขั้นตอนการสรางและประเมินมาตรฐานความโปรงใสในหนวยงาน
ขั้นตอน 1 ขั้นตอน 2

1. ตั้งคณะทํางาน
2. นัดประชุมคณะทํางาน
   (ควรมีกพร. และ
    ตรวจสอบภายใน)

1. ประมวลและสรุปผล
   การประเมินฯ ลงใน 
   แบบฟอรม 1+2  จัดทํา

1.คัดเลือกและแตงตั้ง 
    คกก.ประเมนิฯ
2. ชี้แจงแนวทางแกสํานัก/กอง
   เพื่อประเมนิฯ โดยดูทั้งสิ่งที่ไดทําอยู

วางแผนและ
เริ่มดําเนนิการ

ดําการเนินประเมิน
มาตรฐานความโปรงใส

จัดทํารายงาน
ผลการประเมิน

ขั้นตอน 3

    ตรวจสอบภายใน)
3. ศึกษาคูมือ วิธีการประเมินฯ
4. กําหนดนโยบาย

โปรงใสฯโดยอธิบดลีงนาม  
5. กําหนดกรอบเวลาและแผน
   การประเมินฯ
7. สํารวจขอมูลของกรม

   แบบฟอรม 1+2  จัดทํา
   Radar Chart 
2. นัดประชุม คกก.
   ประเมินฯ เพื่อยืนยันผล
   การประเมิน โดยให คกก.
   ทุกคนลงนาม **
3. จัดสงรายงานผล
   การประเมินตนเองไป สกพ. 
ภายในเดือนมิถุนายน ***

   เพื่อประเมนิฯ โดยดูทั้งสิ่งที่ไดทําอยู
   และการริเริ่มใหมๆ 
4. จัดเตรียมขอมูลและรายละเอียด
   ตามเกณฑประเมินเพื่อประกอบ
   การพิจารณาของ คกก.ประเมนิฯ
5. นัดประชุม คกก.ประเมินฯ
6. ขอขอมูลเพิ่มเติมจากผูเกี่ยวของ
   เพื่อประกอบการพิจารณาของ
   คกก.ประเมินฯ



มิติที่ มิติที่ 11  
ดานนโยบายดานนโยบาย//ผูบรหิาร และความพยายามผูบรหิาร และความพยายาม//รเิริ่ม รเิริ่ม 

ของหนวยงานในการสรางความโปรงใสของหนวยงานในการสรางความโปรงใสของหนวยงานในการสรางความโปรงใสของหนวยงานในการสรางความโปรงใส



 0 คะแนน ไมมีการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับความโปรงใส การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม

1 คะแนน มีการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับความโปรงใส การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม โดยผูบริหาร
และคณะกรรมการจริยธรรมประจําสวนราชการ 

2 คะแนน ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๑ และ
๒. มีแผนงานดําเนินการตามนโยบายฯ และแนวทางการประเมนิผลตามนโยบายดังกลาวเปน
ระยะ ๆ โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมประจําสวนราชการ พรอมทั้ง
สื่อสารไปยังเจาหนาที่ทุกระดับดวยชองทางตาง ๆ 

ตัวชี้วัดที่ 1.1 มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความโปรงใส

3 คะแนน ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๒ และ
๒. มีการกําหนดมาตรการ/วิธีการตางๆเพื่อสรางจิตสํานึก และวัฒนธรรมหนวยงานดานความ
โปรงใสอาทิ การประชุม การสัมมนา การรณรงคเผยแพรสื่อตางๆ การจัดทําคูมือเปนตน

4 คะแนน ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๓ และ
๒. มีการดําเนินการตามมาตรการ/วิธีการตางๆ ตามที่ระบุ

5 คะแนน ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๔ และ
๒. มีการติดตามและทบทวนการดําเนนิการตามนโยบายเปนระยะ ๆ พรอมทั้งจัดทํารายงาน
สรุปผลดําเนนิการประจําป



 0 คะแนน ผูบริหารไมแสดงบทบาทในการสงเสริมเรื่องความโปรงใส

1 คะแนน ผูบริหารใหความสําคัญกับการกํากับดูแลการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และขอบังคับจรรยา
ของหนวยงาน 

2 คะแนน ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๑ และ
๒. ผูบริหาร มีการสื่อสารถึงความสําคัญและแนวทางในการดําเนินการสรางความโปรงใส
ของหนวยงาน 

3 คะแนน ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๒ และ

ตัวชี้วัดที่ 1.2 บทบาทของผูบริหารในการสงเสริมเรื่องความโปรงใสในองคกร 

3 คะแนน ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๒ และ
๒. มีการมอบหมายผูรับผิดชอบเรื่องความโปรงใสอยางชัดเจน พรอมทั้งจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

4 คะแนน ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๓ และ
๒. กําหนดใหกิจกรรมดานความโปรงใสเปนองคประกอบหนึง่ของการประเมนิผลการ
ปฏิบัติราชการรายบุคคล 

5 คะแนน ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๔ และ
๒. มีการกําหนดมาตรการใหคุณใหโทษในการดําเนินการตามนโยบายดานความโปรงใส 



 0 คะแนน ไมมีแนวทางหรือกิจกรรมใด ๆ เพือ่ใหการทํางานในหนวยงานเกดิความโปรงใส

1 คะแนน มีแนวทางหรือกิจกรรมสงเสริม/ปลูกจติสํานึกใหผูปฏิบัตงิานและผูเกี่ยวของ ปฏิบัติงาน
อยางโปรงใส ๑ กิจกรรรม

2 คะแนน มีแนวทางหรือกิจกรรมสงเสริม/ปลูกจติสํานึกใหผูปฏิบัตงิานและผูเกี่ยวของ ปฏิบัติงาน
อยางโปรงใส ๒ กิจกรรรม

3 คะแนน มีแนวทางหรือกิจกรรมสงเสริม/ปลูกจติสํานึกใหผูปฏิบัตงิานและผูเกี่ยวของ ปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดที่ 1.3 ความพยายาม/ริเริ่มของหนวยงานในการสรางความโปรงใส

3 คะแนน มีแนวทางหรือกิจกรรมสงเสริม/ปลูกจติสํานึกใหผูปฏิบัตงิานและผูเกี่ยวของ ปฏิบัติงาน
อยางโปรงใส ๓ กิจกรรรม

4 คะแนน มีแนวทางหรือกิจกรรมสงเสริม/ปลูกจติสํานึกใหผูปฏิบัตงิานและผูเกี่ยวของ ปฏิบัติงาน
อยางโปรงใส ๔ กิจกรรรม

5 คะแนน มีแนวทางหรือกิจกรรมสงเสริม/ปลูกจติสํานึกใหผูปฏิบัตงิานและผูเกี่ยวของ ปฏิบัติงาน
อยางโปรงใส ไมนอยกวา ๕ กิจกรรม และตองมีกิจกรรมใหม ๆ ที่ไมเคยทาํมากอนอยาง
นอย ๒ กิจกรรม



มิติที่ มิติที่ 22  
ดานความเปดเผย การมรีะบบตรวจสอบภายในดานความเปดเผย การมรีะบบตรวจสอบภายในองคกร องคกร 

และและการมีสวนรวมการมีสวนรวมและและการมีสวนรวมการมีสวนรวม



 0 คะแนน ไมมีการเปดเผยขอมูลขาวสาร

1 คะแนน จัดสถานที่/ จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารสําหรับใหบริการขอมูลขาวสารตามมาตรา ๙ 
แหงพระราชบัญญตัิขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อใหประชาชนสามารถเขา
ตรวจสอบและสืบคนขอมูลขาวสารไดสะดวก รวดเร็ว โดยมีผูบริหารระดับรองหัวหนา
สวนราชการรับผิดชอบการปฏิบัติงานเปนการเฉพาะ พรอมทั้งมีผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ใหบริการขอมูลขาวสารเปนการเฉพาะ มีปายบอกที่ตั้งศนูยฯ อยางชัดเจน

2 คะแนน ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๑ และ

ตัวชี้วัดที่ 2.1 การเปดเผยขอมูลขาวสาร

2 คะแนน ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๑ และ
๒. มีขอมูลขาวสารของหนวยงานตามมาตรา ๗ และขอมูลเกี่ยวกับการกําหนดราคากลาง 
การประกวดราคา ประกาศสอบราคา จัดทําสรุปผลการจัดซื้อจัดจางเปนรายเดือน พรอมทั้ง
เผยแพรทางเว็บไซตหนวยงานหรือชองทางอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

3 คะแนน ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๒ และ
๒. มีขอมูลขาวสารของหนวยงานตามมาตรา ๙ ครบถวนเปนปจจุบนั และจดัทําดัชนีขอมูล
ขาวสารไวใหบริการ ณ ศนูยขอมูลขาวสารอยางชัดเจน เพื่อใหการสืบคนขอมูลทําไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว



4 คะแนน ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๓ และ
๒. จัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใชบริการ ณ ศูนยขอมูลขาวสาร รายงานใหผูบริหารของ
สวนราชการทราบอยางสม่ําเสมอ (รายเดือนหรือรายไตรมาส) และมีการปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรเีมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ในการใหบริการขอมูลขาวสารแก
ประชาชนดวยความรวดเร็ว โดยมีเรื่องที่สามารถตอบสนอง หรือใหบริการขอมูลขาวสารได
ครบถวน รอยละ ๑๐๐

5 คะแนน ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๔ และ5 คะแนน ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๔ และ
๒. เผยแพรขอมูลโดยเฉพาะในประเดน็ที่สาธารณะใหความสนใจ สงผลกระทบตอ
ประชาชนโดยตรง และเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก (Core function) 
โดยเฉพาะการดําเนินโครงการขนาดใหญที่มีมูลคาสูง เชน รายงานการศึกษาความเปนไปได
ของโครงการ ขนาดใหญ รายงานการประเมนิคุณภาพสิ่งแวดลอมของโครงการขนาดใหญ 
สัญญาสัมปทาน สัญญากับบริษัทเอกชน เปนตน



 0 คะแนน ไมมีการกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ

1 คะแนน มีการกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ

2 คะแนน ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๑ และ
๒. ประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ เฉพาะภายในสถานที่ใหบริการ 

3 คะแนน ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๒ และ
๒. มีการจัดลําดับการใหบริการ กอน-หลัง และอัตราคาบริการ (ถามี) ใหผูรับบริการ
รับทราบอยางชัดเจนทางชองทางตาง ๆ อาทิ สื่ออิเลกทรอนิกส หนงัสือพิมพ วารสาร 

ตวัชี� วดัที� 2.2 การมีมาตรฐานการใหบ้ริการประชาชน และประกาศใหท้ราบ **

รับทราบอยางชัดเจนทางชองทางตาง ๆ อาทิ สื่ออิเลกทรอนิกส หนงัสือพิมพ วารสาร 
แผนพับ วิทยุ โทรทัศน 

4 คะแนน ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๓ และ
๒. มีชองทางใหผูรบับริการเขาถึงขอมูลตามคะแนนระดบัที่ ๓ ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

5 คะแนน ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๔ และ
๒. มีระบบปองกนัหรือตรวจสอบการละเวนไมปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นตอนที่กําหนด พรอม
ทั้งชี้แจงใหผูเกี่ยวของรับทราบ



 0 คะแนน ไมมีการตรวจสอบภายในของสวนราชการ 

1 คะแนน มีการตรวจสอบภายในของสวนราชการเฉพาะเรื่องเงนิ/บัญชี

2 คะแนน มีการตรวจสอบภายในของสวนราชการมากกวาเรื่องเงิน/บัญชี ๒ เรื่อง/ดาน 

ตัวชี้วัดที่ 2.3 การมีระบบตรวจสอบภายในที่ดําเนินการตรวจสอบมากกวาเรื่องเงิน/บัญชี

3 คะแนน มีการตรวจสอบภายในของสวนราชการมากกวาเรื่องเงิน/บัญชี ๓ เรื่อง/ดาน 

4 คะแนน มีการตรวจสอบภายในของสวนราชการมากกวาเรื่องเงิน/บัญชี ๔ เรื่อง/ดาน 

5 คะแนน มีการนําผลประเมนิการตรวจสอบภายในไปใชปรบัปรงุการทํางานใหมีประสิทธิภาพ และ
ปองกันปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 



 0 คะแนน ไมมีการเผยแพรผลการปฏิบัติงานและผลประเมินการตรวจสอบภายในของหนวยงานตอ
สาธารณะ

1 คะแนน มีการเผยแพรผลการปฏิบัติงานและผลประเมินการตรวจสอบภายในของหนวยงาน ภายใน
หนวยงานที่รบัผิดชอบ

2 คะแนน มีการเผยแพรผลการปฏิบัติงานและผลประเมินการตรวจสอบภายในของหนวยงาน ภายใน
หนวยงานที่รบัผิดชอบ และผูบริหารระดับสํานัก/กองขึ้นไป

3 คะแนน มีการเผยแพรผลการปฏิบัติงานและผลประเมินการตรวจสอบภายในของหนวยงาน ภายใน

ตัวชี้วัดที่ 2.4 การเผยแพรผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองตอสาธารณะ

3 คะแนน มีการเผยแพรผลการปฏิบัติงานและผลประเมินการตรวจสอบภายในของหนวยงาน ภายใน
หนวยงานที่รบัผิดชอบ และผูบริหารระดับสํานัก/กองขึ้นไป ตอสาธารณะอยางนอย ๑ 
ชองทาง

4 คะแนน มีการเผยแพรผลการปฏิบัติงานและผลประเมินการตรวจสอบภายในของหนวยงาน ภายใน
หนวยงานที่รบัผิดชอบ และผูบริหารระดับสํานัก/กองขึ้นไป ตอสาธารณะอยางนอย ๒ 
ชองทาง

5 คะแนน มีการเผยแพรผลการปฏิบัติงานและผลประเมินการตรวจสอบภายในของหนวยงาน ภายใน
หนวยงานที่รบัผิดชอบ และผูบริหารระดับสํานัก/กองขึ้นไป ตอสาธารณะอยางนอย ๓ 
ชองทาง



 0 คะแนน ไมเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการปฏิบัตริาชการ

1 คะแนน เผยแพรงานตามภารกิจหลักของหนวยงานใหสาธารณะชนไดรับทราบโดยชองทางใด
ชองทางหนึง่ เชน website หรือเอกสารรายงานประจําป อาทิ
หนวยงานประเภทนโยบาย/การบริหาร : เผยแพรในประเด็นการกําหนดนโยบายสาธารณะ 
หนวยงานประเภทบังคับใชกฎหมาย : เผยแพรในประเดน็การควบคุม กํากับดูแล ติดตาม 
ตรวจสอบ ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ การพิจารณาอนุมัติอนุญาตในแตละเรื่อง  
หนวยงานประเภทสนับสนนุวิชาการ : เผยแพรในประเดน็เกี่ยวกับกิจกรรม/โครงการที่จะ

ตัวชี้วัดที่ 2.5 การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติราชการ

ตรวจสอบ ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ การพิจารณาอนุมัติอนุญาตในแตละเรื่อง  
หนวยงานประเภทสนับสนนุวิชาการ : เผยแพรในประเดน็เกี่ยวกับกิจกรรม/โครงการที่จะ
เปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศตามภารกิจของหนวยงาน 
หนวยงานประเภทบริการ : เผยแพรในประเด็นเกี่ยวกับการใหบริการตามภารกิจหลักของ
หนวยงาน

2 คะแนน ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๑ และ

๒. มีการเปดรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ที่

เกี่ยวของผานชองทาง และกระบวนการตาง ๆ ในภารกิจหลักไมนอยกวา ๕๐ % 



3 คะแนน ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๒ และ
๒. มีนโยบายใหประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) เขามามีสวนรวมโดย
ระบปุระเด็นที่ตองการสรางการมีสวนรวม ซ่ึงตองเปนประเดน็ที่มคีวามสอดคลองกับภารกิจ
หลัก 

4 คะแนน ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๓ และ
๒. ใหประชาชนเขามามีสวนรวมตามภารกิจหลักของหนวยงานตามนโยบายได ๕๐ % 
โดยประชาชนดังกลาวอาจมีคุณสมบัติ เชน ผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ผูเชีย่วชาญ โดยประชาชนดังกลาวอาจมีคุณสมบัติ เชน ผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ผูเชีย่วชาญ 
ประชาชนผูไดรบัประโยชน 

5 คะแนน ๑. ตามคะแนนระดบัที ่๔ และ
๒. ใหประชาชนตามเกณฑที่ระบุไวในระดับ ๔ คะแนน เขามามีสวนรวมตามภารกิจหลัก
ของหนวยงานตามนโยบายได ๗๐ % ของจํานวนภารกิจที่ดําเนินการขึ้นไป



มิติที� มิติที� 33    
ดา้นการใชดุ้ลยพนิจิดา้นการใชดุ้ลยพนิจิ



 0 คะแนน เจาหนาที่ปฏิบัติงานโดยใชดุลยพินิจสวนตัวในการปฏิบัติงาน 

1 คะแนน มีหลักเกณฑหรือแนวทางในการปฏิบตัิงานที่อยูในภารกิจหลักของหนวยงาน

2 คะแนน ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๑ และ
๒. มีคูมือหรือมีการกําหนดหลักเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานที่อยูในภารกิจหลักของ
หนวยงาน

3 คะแนน ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๒ และ

ตัวชี้วัดที่ 3.1 การลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน

3 คะแนน ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๒ และ
๒. มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดเก็บและประมวลผลขอมูลอยางเปนระบบ ทําให
สามารถสืบคนไดอยางสะดวก รวดเร็ว 

4 คะแนน ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๓ และ 
๒. มีการนําขอมูล มาใชประกอบการตัดสินใจของผูปฏิบัติงาน

5 คะแนน ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๔ และ 
๒. มีแนวทางการติดตามทบทวน กฎ ระเบียบ และขอบังคับ
ตาง ๆ เพื่อนํามาปรับปรุงหลักเกณฑแนวทางการปฏิบัติงาน 



 0 คะแนน ไมมีหลักเกณฑในการพิจารณาดําเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของหนวยงาน

1 คะแนน มีหลักเกณฑในการพิจารณาดําเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของหนวยงาน

2 คะแนน ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๑ และ
๒. มีระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับการบริหารงานบคุคลของหนวยงานที่ถูกตองและเปนปจจุบัน 
สามารถนําขอมูลที่มีอยูมาใชไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3 คะแนน ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๒ และ

ตัวชี้วัดที่ 3.2.1 การใชดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล (การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร)

3 คะแนน ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๒ และ
๒. มีการจัดทําแผนอัตราของหนวยงานลวงหนา

4 คะแนน ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๓ และ
๒. มีการวิเคราะหและจัดทําแนวทางการดําเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของ
หนวยงานที่เปนไปตาม กฎ ระเบียบ และขอบังคบัที่เกี่ยวของ

5 คะแนน ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๔ และ
๒. มีการประกาศเผยแพรหลักเกณฑ แนวทางการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรและ
ประกาศผลพรอมระบุเหตุผลอยางชัดเจน



 0 คะแนน ไมมีหลักเกณฑในการพิจารณาดําเนินการบรรจุและแตงตั้งบุคลากรของหนวยงาน

1 คะแนน มีหลักเกณฑในการพิจารณาดําเนินการบรรจุและแตงตั้งบุคลากรของหนวยงาน

2 คะแนน ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๑ และ
๒. มีระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับการบริหารงานบคุคลของหนวยงานที่ถูกตองและเปนปจจุบัน 
สามารถนําขอมูลที่มีอยูมาใชไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3 คะแนน ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๒ และ

ตัวชี้วัดที่ 3.2.2 การใชดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล (การบรรจุและแตงตั้งบุคลากร)

3 คะแนน ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๒ และ
๒. มีการจัดทําแผนความกาวหนาในอาชีพ (Career Path)

4 คะแนน ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๓ และ
๒. มีการวิเคราะหและจัดทําแนวทางการดําเนินการบรรจุและแตงตั้งบุคลากรของหนวยงาน
ที่เปนไปตาม กฎ ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของ

5 คะแนน ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๔ และ
๒. มีการประกาศเผยแพรหลักเกณฑ แนวทางการบรรจุและแตงตั้งบุคลากร และประกาศผล
พรอมระบุเหตุผลอยางชัดเจน



 0 คะแนน ไมมีหลักเกณฑในการประเมินและพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน

1 คะแนน มีหลักเกณฑในการประเมนิและพัฒนาบุคลากรของหนวยงานทีค่รบถวน และเปนปจจุบนั

2 คะแนน ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๑ และ
๒. มีระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับการบริหารงานบคุคลของหนวยงานที่ถูกตอง และเปนปจจุบนั 
สามารถนําขอมูลที่มีอยูมาใชไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3 คะแนน ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๒ และ

ตัวชี้วัดที่ 3.2.3 การใชดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล (การพัฒนาบุคลากร)

3 คะแนน ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๒ และ
๒. มีการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan)

4 คะแนน ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๓ และ
๒. มีการวิเคราะหและจัดทําแนวทางการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน

5 คะแนน ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๔ และ
๒. มีการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน



 0 คะแนน ไมมีระบบบริหารความเสี่ยงดานความโปรงใส

1 คะแนน มีการกําหนดเปาหมายการบริหารความเสี่ยงดานความโปรงใส

2 คะแนน ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๑ และ
๒. มีการวิเคราะหและระบคุวามเสี่ยงดานความโปรงใส และความเสี่ยงที่อาจเปนเหตุใหเกิด
การทุจริต หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ หรือการปฏิบัติราชการเปนไปในลักษณะที่
ขาดหรือมีความรับผิดชอบไมเพียงพอ ขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม จริยธรรม 
คํานงึถึงผลประโยชนสวนตนมากกวาประโยชนสวนรวม และการไมยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัดที่ 3.3 การมีระบบบริหารความเสี่ยงดานความโปรงใส

ขาดหรือมีความรับผิดชอบไมเพียงพอ ขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม จริยธรรม 
คํานงึถึงผลประโยชนสวนตนมากกวาประโยชนสวนรวม และการไมยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 

3 คะแนน ๑. ตามคะแนนระดับที่  ๒ และ
๒. มีการจัดทําแผนหรือกลยุทธ และกิจกรรมในการจัดการกับความเสี่ยงดานความโปรงใส

4 คะแนน ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๓ และ
๒. มีการดําเนินกิจกรรมตามแผนฯอยางเปนรปูธรรม

5 คะแนน ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๔ และ
๒. มีการติดตามผล และกําหนดแนวทางเฝาระวังความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต



มิติที� มิติที� 44    
ดา้นการมีระบบดา้นการมีระบบ//กลไกจดัการรบัเรื�องรอ้งเรียนกลไกจดัการรบัเรื�องรอ้งเรียน



 0 คะแนน ไมมีการกําหนดหนวยงาน/มอบหมายผูรบัผิดชอบโดยตรงในการดําเนินการตอเรื่อง
รองเรียน

1 คะแนน มีการกําหนดหนวยงาน/มอบหมายผูรบัผิดชอบโดยตรงในการดําเนินการตอเรื่องรองเรียน

2 คะแนน ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๑ และ
๒. มีชองทางการรับเรื่องรองเรียนที่สะดวก รวดเร็ว

3 คะแนน ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๒ และ

ตัวชี้วัดที่ 4.1 การมีหนวยงาน/ผูรบัผิดชอบโดยตรงในการดําเนินการตอเรื่องรองเรียน 

3 คะแนน ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๒ และ
๒. มีการสื่อสารประชาสัมพันธใหบุคลากรภายในกรมทราบ (วาไดมีการมอบหมาย
หนวยงาน/ผูรบัผิดชอบ)

4 คะแนน ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๓ และ
๒. มีการสื่อสารประชาสัมพันธใหบุคลากรภายในและภายนอกกรมทราบ (วาไดมีการ
มอบหมายหนวยงาน/ผูรับผิดชอบ)

5 คะแนน ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๔ และ
๒. มีการสงเรื่องรองเรียน ใหผูรบัผิดชอบดําเนินการ



 0 คะแนน ไมมีการกําหนดระเบียบ/ขั้นตอนในการดําเนินการตอเรื่องรองเรียน 

1 คะแนน มีการกําหนดระเบยีบปฏิบัติในการดําเนินการตอเรื่องรองเรียน

2 คะแนน ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๑ และ
๒. มีขั้นตอนการปฏิบัติในการดําเนินการตอเรื่องรองเรียน

3 คะแนน ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๒ และ

ตัวชี้วัดที่ 4.2 การมีระเบียบปฏิบัติในการดําเนินการตอเรื่องรองเรียน

3 คะแนน ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๒ และ
๒. มีการเผยแพรระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติตอเรื่องรองเรียนใหสาธารณชนรับทราบ 

4 คะแนน ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๓ และ
๒. มีการรายงานผลการดําเนินการตอเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนทราบ 

5 คะแนน ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๔ และ
๒. มีการรายงานผลการดําเนินการตอเรื่องรองเรียน



ประเด็นหลกั
(ตัวชี้วัด)

คะแนน
ประเมิน

คําอธิบาย
กิจกรรม/การดําเนนิการ

หลกัฐานที่ใช
อางอิง

มิติที่ 1 ดานนโยบาย/ผูบริหาร และความพยายาม/ริเริ่ม 
          ของหนวยงานในการสรางความโปรงใส

1.1 มีนโยบายที่ชดัเจนเกี่ยวกบัความโปรงใส

1.2 บทบาทของผูบริหารในการสงเสริมเรื่องความโปรงใสในองคกร

1.3 ความพยายาม/ริเริ่มของหนวยงานในการสรางความโปรงใส

มิติที่ 2  ดานความเปดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองคกร 

เครื่องมือวัดความโปรงใสและตรวจสอบไดของสวนราชการ
แบบฟอรมที่ ๒

มิติที่ 2  ดานความเปดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองคกร 
          และการมีสวนรวม

2.1 การเปดเผยขอมูลขาวสาร

**2.2 การมีมาตรฐานการใหบริการประชาชนและประกาศใหทราบ เฉลี่ย.......

2.3 การมีระบบตรวจสอบภายในที่ดําเนินการตรวจสอบมากกวา   
       เร่ืองเงิน/บัญชี

2.4 การเผยแพรผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง
       ตอสาธารณะ

2.5 การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติ  
       ราชการ



ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)
คะแนน
ประเมนิ

คําอธิบาย
กิจกรรม/การดําเนินการ

หลักฐานที่ใช
อางอิง

มิติที่ 3 ดานการใชดลุยพินิจ

3.1 การลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน

3.2 การใชดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล เฉลี่ย........

       3.2.1 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

       3.2.2 การบรรจุและแตงตั้งบุคลากร

เครื่องมือวัดความโปรงใสและตรวจสอบไดของสวนราชการ

       3.2.2 การบรรจุและแตงตั้งบุคลากร

       3.2.3 การพัฒนาบุคลากร

3.3 การมีระบบบริหารความเสี่ยงดานความโปรงใส

มิติที่ 4  การมีระบบ/กลไกจัดการรับเรื่องรองเรียน

4.1 การมีหนวยงาน/ผูรับผิดชอบโดยตรงในการ
      ดําเนินการตอเรื่องรองเรียน
4.2 การมีระเบียบปฏิบัติในการดําเนินการตอเรื่อง 
      รองเรียน



Radar Chart Radar Chart ((กราฟใยแมงมมุกราฟใยแมงมมุ))

•หนาที่ของกราฟใยแมงมุม

- ใชสําหรับเปรียบเทียบความสัมพันธในแตละดานของขอมูล
แตละจุด

- เพื่อดูความแตกตางระหวางเปาหมายกับปจจุบัน

- เพื่อดูความแตกตางระหวางกอนเริ่มกิจกรรมและหลังจาก

(สามารถใชโปรแกรม Microsoft 
Office Excel       ชวย
ดําเนินการ โดยใสคะแนนเฉลี่ย
ทั้ง 4 มิติหลัก     13 ตัวชี้วัดยอย
และเลือกเมนู Radar Chart)

- เพื่อดูความแตกตางระหวางกอนเริ่มกิจกรรมและหลังจาก
ทํากิจกรรมแลว

•หลักสําคัญในการสรางกราฟใยแมงมุม

- กําหนดจํานวนแกนที่ตองการจะแสดงขอมูล

- แตละชั้นของใยแมงมุมจะตองเทากันและมีคามากที่สุด
เทากันดวย

ที่มา : www.tjs.co.th/document/MSS/04.05-Graph.doc



การออกแบบงานใหมองจากมุมผูรับบริการ โดยให
ความสําคัญกับคําแนะนําหรือขอเสนอแนะที่
ผูรับบริการสะทอนกลับมา โดยใหเปนกระบวนการ
ที่เรียบงาย ไมซับซอน เนนความโปรงใสเปนหลัก

การออกแบบงานใหมองจากมุมผูรับบริการ โดยให
ความสําคัญกับคําแนะนําหรือขอเสนอแนะที่
ผูรับบริการสะทอนกลับมา โดยใหเปนกระบวนการ
ที่เรียบงาย ไมซับซอน เนนความโปรงใสเปนหลัก

นําระบบการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสมาใชแทน
การใหบริการโดยบุคคล - ทําใหเกิดความโปรงใส
นําระบบการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสมาใชแทน
การใหบริการโดยบุคคล - ทําใหเกิดความโปรงใส

ใหความสําคัญกับการเขาถึงขอมูล –โดยเฉพาะที่สําคัญ
ตอการใชชีวิตของ ปชช. ผานชองทางที่เขาถึงงายและ
สะดวก อาทิ คนจากเว็ปโดยคลิ๊กไมเกิน 2 ครั้ง

ใหความสําคัญกับการเขาถึงขอมูล –โดยเฉพาะที่สําคัญ
ตอการใชชีวิตของ ปชช. ผานชองทางที่เขาถึงงายและ
สะดวก อาทิ คนจากเว็ปโดยคลิ๊กไมเกิน 2 ครั้ง

การใหบริการโดยบุคคล - ทําใหเกิดความโปรงใส
และลดความเสี่ยงการเกิดคอรรัปชั่น
การใหบริการโดยบุคคล - ทําใหเกิดความโปรงใส
และลดความเสี่ยงการเกิดคอรรัปชั่น



สวัสดีคะสวัสดีคะ



ศูนยส่์งเสริมจริยธรรม
สาํนกังาน ก.พ.

โทร. 0 2547 1707 (เพญ็ศรี)
0 2547 1713 (ลกัษิกา)
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