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คํานํา
การสร้ างความโปร่งใสให้ เกิดขึนในราชการไทย มิใช่เป็ นเรื องที เพิ งจะมีการกล่าวถึง
แต่เป็ นประเด็นสําคัญที ปรากฏอยู่ในวาระแห่งชาติว่าด้ วยการสร้ างระบบบริหารกิจการบ้ านเมืองและ
สังคมที ดี มาตังแต่ปี พ.ศ.2542 ตราบจนปั จจุ บันนี การสร้ างความโปร่ งใสเป็ นเรื องที ประเทศ
ต่าง ๆ ในโลกได้ ตระหนักและให้ ความสําคัญ ดังที มีการจัดลําดับความโปร่งใสและการตรวจสอบได้
ของประเทศต่าง ๆ (Corruption Perception Index - CPI) ซึ งเป็ นการจัดอันดับจากการสํารวจของ
สํานั ก วิ จัยหลายแห่ ง ที ได้ ดําเนิ น การสํา รวจในหลายประเทศ โดยใช้ แนวทางจากการประเมิ น
ความรู้สึกนึกคิดของกลุ่มนักธุรกิจและนักวิเคราะห์ทมี ีต่อปั ญหาคอร์รัปชันในประเทศนัน ๆ ซึ ง
ความรู้สึกนึกคิดนีข ึนอยู่กับประสบการณ์และพืนฐานความรู้ของผู้ทตี อบคําถาม แล้ วจึงนําผลการ
สํารวจ มาประมวลเพื อเปรี ยบเทีย บกับ ประเทศต่ าง ๆ ในภาพรวมทัวโลก ในปี ค.ศ.2008
คะแนนดัช นี วัด ภาพลัก ษณ์ค อร์ รั ป ชัน ของประเทศไทยได้ 3.5 (0 หมายถึง มีความโปร่งใส
และการตรวจสอบได้ น้อยที สดุ และ10 หมายถึง มีความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ สงู ที สดุ )
ภาคราชการจึงมีส่วนสําคัญอย่างยิ งที จะแสดงให้ กลุ่มนักธุรกิจและนักวิเคราะห์รับรู้
ว่าภาคราชการปฏิบัติงานด้ วยความโปร่ งใส ซึ งจะส่งผลต่อคะแนนดัชนีช ีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน
(CPI) ของประเทศให้ มีลาํ ดับที สงู ขึน
ภาคราชการจะมีส่วนช่วยในการสร้ างภาพลักษณ์ด้านความโปร่งใสของประเทศชาติ
ได้ ด้วยการปลูกฝังให้ ข้าราชการในแต่ละสํานัก/กอง/กรมและกระทรวงร่ วมมือกันปฏิบัติราชการ
อย่างโปร่งใส ซึ งสอดรับกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติ
ข้ อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการ
บ้ านเมืองที ดี พ.ศ.2546 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที 10 ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที 26 สิงหาคม 2551 และนโยบาย
รัฐบาล ที มุ่งเน้ นให้ ส่วนราชการปฏิบัติงานด้ วยความโปร่งใสพร้ อมตรวจสอบได้
โดยลําพังตัวข้ าราชการเพี ยงคนเดียวคงไม่ เพียงพอต่ อการสร้ างความโปร่ งใสให้
เกิดขึนได้ จึงต้ องร่วมมือกัน ด้ วยเหตุน ีจึงจําเป็ นที จะต้ องมีเครื องมือวัดความโปร่งใสในหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยเริ มวัดตังแต่ระดับสํานัก/กอง จนเป็ นภาพรวมระดับกรม เพื อร่ วมกันเป็ นเครือข่าย
สร้ างความโปร่งใสให้ เกิดขึนในภาพรวมของภาคราชการ และผู้ทไี ด้ ประโยชน์จากการทํางานอยู่ใน
องค์กรที มีความโปร่ งใส ก็คือ ตัวข้ าราชการเอง เพราะเป็ นที รับทราบกันอยู่ แล้ วว่ า การทํางาน
ราชการไม่ ส ามารถทํา ให้ รํา รวยได้ แต่ สิ งสํา คั ญ คื อ ศั ก ดิY ศรี ข องความเป็ นข้ า ราชการ ความ
ภาคภูมิใจ ความมีเกียรติทไี ด้ ทาํ งานอยู่ ในองค์กรที มีมาตรฐานความโปร่ งใส เพราะมาตรฐาน
ความโปร่งใส คือ ความทันสมัยขององค์กร สิ งเหล่านีไม่สามารถซือขายได้ ข้ าราชการต้ อง

ร่ วมกัน สร้ า งขึน มา และคงปฏิเสธไม่ ไ ด้ ว่า ใคร ๆ ก็ต้ อ งการทํางานกับ ผู้ บัง คับ บั ญ ชา เพื อน
ร่วมงาน ผู้ใต้ บังคับบัญชาที ปฏิบัติงานด้ วยความโปร่งใส อันจะนํามาซึ งความไว้ วางใจที จะทํางาน
ร่วมกัน
คู่มือ แนวทางการสร้ างมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กรฉบับนี จัดทําขึนเพื อใช้ กับ
หน่ วยงานภาครัฐที มีภารกิจหลักดําเนินการให้ บริการ แต่กส็ ามารถประยุกต์ใช้ ได้ กับหน่ วยงาน
ภาครัฐทุกประเภท
สํานักงาน ก.พ.คาดหวังว่า ส่วนราชการประเภทบริการทุกหน่วยงานจะร่วมเริ มต้ น
ก้ าวเดินไปพร้ อม ๆ กัน ในการเป็ นหน่วยงานนําร่องนํา คู่มือ แนวทางการสร้างมาตรฐานความ
โปร่งใสในองค์กร ไปจัดทํามาตรฐานความโปร่ งใส ในปี งบประมาณ 2552 นี เพื อก้ าวไปสู่การ
เป็ น ราชการยุคใหม่ โปร่งใส ตรวจสอบได้
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เจตนารมณ์การนําคู่มือไปใช้
เพื อให้ ส่วนราชการร่วมกันสร้ างมาตรฐานความโปร่งใส
ให้ เกิดขึ"นในองค์กรอย่ างค่ อยเป็ นค่ อยไปและมี
พัฒนาการ โดยมีส่วนราชการประเภทบริการเป็ น
หน่วยงานนําร่อง
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วัตถุประสงค์ของคู่มือ
เพือให้ส่วนราชการมีหลักการ แนวทางในการส่งเสริม
ข้าราชการให้ร่วมกันสร้างความโปร่งใสให้เกิดขึ* นใน
องค์กร
เพือเป็ นเครืองมือ/กลไกการดําเนินการตาม
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที 1 และยุทธศาสตร์ที 5
เพือให้ส่วนราชการ (ประเภทบริการ) ใช้เป็ นคู่มือ
ในการเข้าร่วมเป็ นหน่วยงานนําร่องจัดทํามาตรฐาน
ความโปร่งใส ในปี งบประมาณ 2552
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ความเป็ นมา
นับแต่ประเทศไทยเกิดปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 ซึ งส่งผลกระทบอย่างมาก
ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อันมีสาเหตุสาํ คัญมาจากการดําเนินงานที ขาดความรับผิดชอบ
ขาดความโปร่ ง ใสและขาดความถู ก ต้ อ งของหลายภาคส่ ว น คนไทยจึ ง เกิ ด ความตระหนั ก ว่ า
สังคมไทยต้ องเป็ นสังคมที โปร่ งใส มีความรั บผิดชอบและการมีส่วนร่ วมมากขึ"น รั ฐธรรมนู ญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับต่อ ๆ มาก็ได้ สะท้ อนเจตนารมณ์ในเรื องนี"
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ทธศั ก ราช 2550 หมวด 5 แนวนโยบายพื" นฐาน
แห่ ง รั ฐ ส่ ว นที 3 แนวนโยบายด้ า นการบริ ห าราชการแผ่ น ดิ น มาตรา 78 รั ฐ ต้ อ งดํา เนิ น การ
ตามแนวนโยบายด้ า นการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิน (4) บั ญ ญั ติให้ พั ฒนาระบบงานภาครั ฐ...
เพื อให้ การบริ หารราชการแผ่นดินเป็ นไปอย่ างมีประสิทธิภาพและส่งเสริ มให้ หน่ วยงานของรั ฐใช้
หลั ก การบริ หารกิจ การบ้ า นเมื อ งที ดี เป็ นแนวทางในการปฏิบั ติราชการและ (5) จั ดระบบงาน
ราชการและงานของรั ฐอย่างอื น เพื อให้ การจัดทําและการให้ บริ การสาธารณะเป็ นไปอย่างรวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 หมวด 1 การเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสาร
ได้ กาํ หนดให้ ราชการดําเนินการเพื อเปิ ดเผยข้ อมูลให้ ประชาชนรับทราบ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้ านเมืองที ดี พ.ศ.2546 หมวด
2 การบริ หารราชการแผ่ นดินเพื อให้ เกิดประโยชน์สุขของประชาชน มาตรา 8 (2) บัญญัติว่าการ
ปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้ องเป็ นไปโดยซื อสัตย์ สุจริ ต สามารถตรวจสอบได้ และมุ่ งให้ เกิด
ประโยชน์สขุ แก่ประชาชนทั"งในระดับประเทศและท้ องถิ น (3) ก่อนเริ มดําเนินการ ส่วนราชการต้ อง
จัดให้ มีการศึ กษาวิเคราะห์ ผลดีและผลเสียให้ ครบถ้ วนทุกด้ าน กําหนดขั"นตอนการดําเนิ นการที
โปร่ งใส มีกลไกตรวจสอบ การดําเนินการในแต่ละขั"นตอน ในกรณีทีภารกิจใดจะมีผลกระทบต่อ
ประชาชน ส่วนราชการต้ องดําเนิ นการรั บฟั งความคิดเห็นของประชาชนหรื อชี"แจงทําความเข้ าใจ
เพื อให้ ประชาชนได้ ตระหนักถึงประโยชน์ทสี ่วนรวมจะได้ รับจากภารกิจนั"น
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที 10 (2550-2554) ยุ ท ธศาสตร์
การเสริมสร้ างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ มีแนวทางการพั ฒนา ข้ อ 3.3 ระบุให้ สร้ าง
ภาคราชการและรั ฐวิสาหกิจที มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล... (1) พั ฒนาระบบราชการและ
ข้ าราชการ ให้ ทนั สมัย โปร่ งใสและมีขีดสมรรถนะสูงขึ"น (2) พัฒนาระบบราชการและข้ าราชการให้
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ
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แผนการบริ หารราชการแผ่นดิน (พ.ศ.2551-2554) นโยบายที 8 นโยบายการบริ หาร
จัดการที ดี (8.1.5) กําหนดให้ เสริ มสร้ างมาตรฐานด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม ให้ แก่ข้าราชการและ
เจ้ าหน้ าที ของรั ฐและพั ฒนาความโปร่ งใสในการปฏิบัติงานของหน่ วยงานภาครั ฐ พร้ อมทั"งป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิชอบของข้ าราชการและเจ้ าหน้ าที ของรั ฐอย่ างจริ งจัง เพื อให้
ภาคราชการเป็ นที เชื อถือไว้ วางใจแก่ประชาชน
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมในภาครั ฐ ซึ งผ่ า นการเห็น ชอบจาก
คณะรั ฐมนตรี เมื อวันที 26 สิงหาคม 2551 ประกอบด้ วย 5 ยุทธศาสตร์ คือ ยุ ทธศาสตร์ ที 1
การพั ฒนาระบบการบริ หารจั ดการงานภาครั ฐที เอื"อต่ อการหล่ อหลอมให้ ข้าราชการมีมโนสุจริ ต
ยุทธศาสตร์ที 2 การปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลให้ เอื"อต่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ยุ ท ธศาสตร์ ที 3 การกํา หนดบรรทั ด ฐานทางจริ ย ธรรมของข้ า ราชการและเจ้ า หน้ าที ของรั ฐ
ยุทธศาสตร์ ที 4 การส่งเสริ มคุ ณธรรมในองค์กรเพื อเป็ นต้ นแบบให้ ข้าราชการได้ เรี ยนรู้ และปฏิบัติตาม
ยุ ท ธศาสตร์ ท ี 5 การสร้ า งการมีส่ว นร่ ว มของประชาชนในการตรวจสอบคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
ธรรมาภิบาลของข้ าราชการและหน่วยงานของรัฐ
นโยบายของรั ฐ บาลที ผ่า น ๆ มาจนถึง ปั จ จุ บัน ได้ ส่ง เสริม ให้ มีการสร้ างมาตรฐานด้ า น
คุณธรรม จริ ยธรรม และธรรมาภิบาล แก่ข้าราชการและเจ้ าหน้ าที ของรั ฐ พร้ อมทั"งพั ฒนาความ
โปร่ ง ใสในการปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานภาครั ฐ เพื อให้ เ ป็ นที เชื อถื อ ไว้ วางใจของประชาชน
ด้ วยกระบวนการมีส่วนร่ วมของภาคประชาชน รวมถึง การป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตและ
ประพฤติมิชอบ
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เครืองมือวัดความโปร่งใสและการตรวจสอบได้
ของหน่วยงานภาครัฐด้านการบริการ (เบื* องต้น)
เราจะรู้ได้ อย่างไรว่า ราชการโปร่ งใส แม้ ว่าภาคราชการจะปฏิบัติงานด้ วยความโปร่ งใส
เป็ นไปตามกฎหมาย แผนการบริ หาร/การพั ฒนาประเทศชาติ หรื อนโยบายรั ฐบาล แต่หากไม่ มี
เครื องมื อมาวั ด ก็ย่อ มไม่ สามารถทราบได้ ว่า ภาคราชการทํางานด้ วยความโปร่ งใสจริ งหรื อ ไม่
จึงจําเป็ นที ภาครัฐจะต้ องสร้ างเครื องมือ ที เรียกว่า เครืองมือวัดความโปร่งใสและการตรวจสอบ
ได้ของหน่วยงานบริการภาครัฐ (เบื* องต้น) หรือแบบฟอร์มที 1

องค์ประกอบของเครืองมือวัดความโปร่งใส ฯ ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ
1. มาตรฐานความโปร่งใส ประกอบไปด้ วย 5 มิติ 15 ตัวชี"วัดย่อย
มิติที 1 ด้า นนโยบาย/ผู บ้ ริ ห าร (ในการให้ ความสํา คั ญ ต่ อ ความ
โปร่งใสและการตรวจสอบได้ ของฝ่ ายบริหาร)
ตัวชี* วัด ประกอบด้ วย
1.1 การมีนโยบายที ชัดเจนเกี ยวกับความโปร่งใสและการตรวจสอบได้
1.2 การมีความพยายาม/ความคิดริเริ มของหน่วยงานในการทํางานเพื อ
ความโปร่งใสและการตรวจสอบได้
1.3 บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมเรื องความโปร่งใสในองค์กร
เช่น กลไกที ผ้ ูบริหารใช้ เป็ นต้ น
มิติที 2 ด้านข้อมูลข่าวสาร
ตัวชี* วัด ประกอบด้ วย
2.1 มีการเปิ ดเผยข้ อมูลที สาํ คัญ/สาธารณชนควรรับรู้ผ่านสื อมวลชนเป็ นระยะ
2.2 การมีระเบียบที ชัดเจนเกี ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสาร
มิติที 3 ด้านระบบตรวจสอบการทํางานภายในองค์กร
ตัวชี* วัด ประกอบด้ วย
3.1 การมีระบบตรวจสอบภายในที ดาํ เนินการตรวจสอบมากกว่าเรื องเงิน/บัญชี
3.2 การมีแผนปฏิบัติการเพื อดําเนินงานตรวจสอบภายในองค์กร
3.3 มีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองต่อสาธารณะ
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มิติที 4 ด้านระบบการรับเรืองร้องเรียน
ตัวชี* วัด ประกอบด้ วย
4.1 การมีหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการดําเนินการต่อเรื องร้ องเรียน
4.2 การมีระเบียบปฏิบัติในการดําเนินการต่อเรื องร้ องเรียน
4.3 ความหลากหลายของช่องทางการร้ องเรียนต่าง ๆ เช่น
1) เว็บไซต์
2) ตู้รับเรื องร้ องเรียน
3) สายด่วน
4) Help Desk
5) สถานที ทาํ งาน
6) จดหมาย
7) ร้ องเรียนโดยตรงต่อผู้บริหาร
มิติที 5 ด้านระบบการให้บริการ
ตัวชี* วัด ประกอบด้ วย
5.1 มีการกําหนดมาตรฐานการให้ บริการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั"นตอน
5.2 มีการใช้ เทคโนโลยีในการให้ บริการ เพื อลดดุลยพินิจของเจ้ าหน้ าที
5.3 มีการจัดทําคู่มือมาตรฐานการให้ บริการประชาชน
5.4 มีการประกาศมาตรฐานการให้ บริการประชาชนผ่านช่องทาง ดังนี"
1) ประกาศในสถานที ให้ บริการ
2) ประกาศในสถานที ราชการ
3) ประกาศในเว็บไซต์
2. เกณฑ์การพิจารณา หรื อเกณฑ์การให้ คะแนนการประเมินตัวชี"วัดมาตรฐานความโปร่ งใส
ประกอบไปด้ วย 2 ส่วนย่อย ก็คือ
2.1 ระดับคะแนนของตัวชี"วัดย่อย 0-5
2.2 แนวทางการให้ คะแนนตัวชี" วั ดย่ อยที ระดับคะแนน 0-5 ซึ งเป็ นส่ วนที ข้ า ราชการจาก
ส่ว นราชการประเภทบริ ก าร มาร่ ว มกัน สร้ า งในการประชุ มเชิ งปฏิบัติก ารช่ ว งเดื อ นกุ มภาพั น ธ์มีนาคม 2552
การให้คะแนน ใช้ เกณฑ์การพิ จารณาในการตรวจสอบ (check list) ตั"งแต่ระดับสํานัก/
กองว่า มีการดําเนินการตามตัวชี"วัดย่อยหรื อไม่ ถ้ ามีกจ็ ะต้ องมีการให้ คะแนนตั"งแต่ 1-5 จากนั"น
ก็นําคะแนนตัวชี" วัดย่ อยของแต่ ละสํานั ก/กอง มาหาค่ าเฉลี ย ซึ งจะได้ ออกมาเป็ นภาพรวมของ
หน่วยงานระดับกรม และนําค่าเฉลี ยของตัวชี"วัดย่อยแต่ละตัวมาเขียนกราฟ (Radar Chart) เพื อ
เปรียบเทียบความเปลี ยนแปลงระดับตัวชี"วัดในแต่ละปี สรุปเป็ นตารางได้ ดังนี"
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เกณฑ์การประเมินตัวชี* วัดมาตรฐานความโปร่งใส
สํา นั ก งาน ก.พ. เห็นว่ า ส่ ว นราชการควรจะได้ มี ส่ วนร่ ว มในการสร้ า งเกณฑ์ การประเมิ น
ตัวชี"วัดมาตรฐานความโปร่งใส เพื อนําไปใช้ ประเมินตนเอง จึงได้ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้ าง
ความรู้แนวทางการสร้ างมาตรฐานความโปร่ งใส 6 รุ่น เมื อวันที 17, 20, 25, 27 กุมภาพั นธ์และ
3-4 มี น าคม 2552 ที ห้ อ งประชุ ม 6301 ชั" น 3 อาคาร 6 (ติ ด สระว่ า ยนํ"า ) สํา นั ก งาน ก.พ.
นนทบุรี โดยเชิ ญข้ าราชการจากกลุ่ มนโยบาย/แผนงาน/ยุ ทธศาสตร์ และ/หรื อหน่ วยงานที ได้ รับ
มอบหมายให้ รับผิดชอบเรื องการสร้ างความโปร่ งใสของส่วนราชการประเภทบริ การ หน่ วยงานละ
3 คน รวมผู้เข้ าร่ วมการประชุมฯ ประมาณเกือบ 200 คน ร่ วมกันสร้ างเกณฑ์ประเมินตัวชี"วัดระดับ
0-5 ของ 15 ตัวชี"วัด (5 มิติ) เพื อให้ ส่วนราชการประเภทบริการนําไปใช้ ประเมินตนเอง
สํานั กงาน ก.พ. ได้ สรุ ปผลเกณฑ์การประเมินระดับคะแนน 0-5 ที วิ เคราะห์ จากผลการ
ประชุ มเชิงปฏิบัติการทั"ง 6 รุ่ น รวมทั"ง ความเห็นและข้ อเสนอแนะจากผู้ เข้ าร่ ว มสัมมนา เรื อง
การส่งเสริ มการจัดทํามาตรฐานความโปร่ งใสในส่วนราชการ “ราชการยุคใหม่ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ”
เมื อวั น ที 27 มีน าคม 2552 ณ หอประชุ ม สุข ุม นั ย ประดิษ ฐ สํา นั ก งาน ก.พ.นนทบุ รี
มาจั ดทํา เป็ น เกณฑ์ก ารประเมิ น ตัว ชี* วัด มาตรฐานความโปร่ ง ใสในองค์ก ร เพื อเผยแพร่ ให้
ส่ ว นราชการประเภทบริ ก ารที เข้ าร่ ว มเป็ นหน่ ว ยงานนํ า ร่ อ ง ได้ นํ า ไปเป็ นแนวทางต่ อ ไป

(เกณฑ์) การประเมินตัวชี* วัดมาตรฐานความโปร่งใส
เกณฑ์การประเมินตัวชี* วัดมาตรฐานความโปร่งใส มีดังนี"
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5 คะแนน 1.มีการกําหนดนโยบายด้ านความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและ
2.มีการตั"งคณะทํางานเพื อจัดทํายุทธศาสตร์เกี ยวกับความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ และ
3.มีร่างยุทธศาสตร์เกี ยวกับความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ และ
4.มีร่างแผนปฏิบัติการตามร่างยุทธศาสตร์ ฯ
4 คะแนน 1.มีการกําหนดนโยบายด้ านความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและ
2.มีการตั"งคณะทํางานเพื อจัดทํายุทธศาสตร์เกี ยวกับความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ และ
3.มีร่างยุทธศาสตร์เกี ยวกับความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ แต่ยังไม่มีร่างแผนปฏิบัติการตามร่างยุทธศาสตร์ ฯ
3 คะแนน 1.มีการกําหนดนโยบายด้ านความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและ
2.มีการตั"งคณะทํางานเพื อจัดทํายุทธศาสตร์เกี ยวกับความโปร่งใสและการตรวจสอบได้
2 คะแนน มีการกําหนดนโยบายด้ านความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
1 คะแนน มีนโยบายเกี ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ แต่ไม่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
0 คะแนน ไม่มีการกําหนดนโยบายเกี ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้
หมายเหตุ ตัวชี"วัด 1.1 เป็ นตัวชี"วัดระดับกรมหรือเทียบเท่า โดยให้ หน่วยงานภายในกรมหรือเทียบเท่า เป็ นผู้ประเมินและส่งผลการประเมินให้ คณะกรรมการ
ประเมินของกรมหรือเทียบเท่า
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คู่มอื แนวทางการสร้ างมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร

มิติที 1 ด้านนโยบาย/ผูบ้ ริหาร (ในการให้ความสําคัญต่อความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ของฝ่ ายบริหาร)
1.1 การมีนโยบายที ชัดเจนเกี ยวกับความโปร่งใสและการตรวจสอบได้

คู่มอื แนวทางการสร้ างมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร

13

5 คะแนน 1.มีการแต่งตั"งคณะทํางานเพื อคิดริเริ มแนวทาง/กิจกรรมเพื อให้ การทํางานในสํานัก/กองเกิดความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ และ
2.มีแนวทาง/กิจกรรมที เกิดจากข้ อ 1 เพื อให้ การทํางานในสํานัก/กองเกิดความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ อย่างน้ อย 1 ด้ านและ
3.มีร่างแผนการดําเนินการของแนวทาง/กิจกรรมตาม ข้ อ 2และ
4.มีแผนการดําเนินการของแนวทาง/กิจกรรมตาม ข้ อ 2 ที ผ้ ูอาํ นวยการสํานัก/กองเห็นชอบให้ ดาํ เนินการได้ และ
5.มีการดําเนินการตามแผนดําเนินการที กาํ หนดไว้
4 คะแนน 1.มีการแต่งตั"งคณะทํางานเพื อคิดริเริ มแนวทาง/กิจกรรมเพื อให้ การทํางานในสํานัก/กองเกิดความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ และ
2.มีแนวทาง/กิจกรรมที เกิดจากข้ อ 1 เพื อให้ การทํางานในสํานัก/กองเกิดความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ อย่างน้ อย 1 ด้ านและ
3.มีร่างแผนการดําเนินการของแนวทาง/กิจกรรมตาม ข้ อ 2และ
4.มีแผนการดําเนินการของแนวทาง/กิจกรรมตาม ข้ อ 2 ที ผ้ ูอาํ นวยการสํานัก/กองเห็นชอบให้ ดาํ เนินการได้
3 คะแนน 1.มีการแต่งตั"งคณะทํางานเพื อคิดริเริ มแนวทาง/กิจกรรมเพื อให้ การทํางานในสํานัก/กองเกิดความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ และ
2.มีแนวทาง/กิจกรรมที เกิดจากข้ อ 1 เพื อให้ การทํางานในสํานัก/กองเกิดความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ อย่างน้ อย 1 ด้ านและ
3.มีร่างแผนการดําเนินการของแนวทาง/กิจกรรม ข้ อ 2
2 คะแนน 1.มีการแต่งตั"งคณะทํางานเพื อคิดริเริ มแนวทาง/กิจกรรมเพื อให้ การทํางานในสํานัก/กองเกิดความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ และ
2.มีแนวทาง/กิจกรรมที เกิดจากข้ อ 1 เพื อให้ การทํางานในสํานัก/กองเกิดความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ อย่างน้ อย 1 ด้ าน
1 คะแนน มีการแต่งตั"งคณะทํางานเพื อคิดริเริ มแนวทาง/กิจกรรมเพื อให้ การทํางานในสํานัก/กองเกิดความโปร่งใสและการตรวจสอบได้
0 คะแนน ไม่มีการเสนอแนวทาง/กิจกรรมใด ๆ เพื อให้ การทํางานในสํานัก/กองเกิดความโปร่งใสและการตรวจสอบได้
หมายเหตุ 1.ตัวชี"วัด 1.2 เป็ นตัวชี"วัดระดับสํานัก/กอง
2.สํานัก/กอง รวมหมายถึง หน่วยงานภายในที ส่วนราชการเรียกชื อเป็ นอย่างอื น เช่น ศูนย์ เป็ นต้ น
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คู่มอื แนวทางการสร้ างมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร

มิติที 1 ด้านนโยบาย/ผูบ้ ริหาร (ในการให้ความสําคัญต่อความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ของฝ่ ายบริหาร)
1.2 การมีความพยายาม/ความคิดริเริ มของหน่วยงานในการทํางานเพื อความโปร่ งใสและการตรวจสอบได้

คู่มอื แนวทางการสร้ างมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร

1.3 บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมเรื องความโปร่งใสในองค์กร (เช่น กลไกที ผ้ ูบริหารใช้ เป็ นต้ น)
5 คะแนน ผู้บริหารระดับสํานัก/กองแสดงบทบาทหรือกําหนดกลไกในการส่งเสริมเรื องความโปร่งใสในสํานัก/กองอย่างน้ อย5 ด้ าน
4 คะแนน ผู้บริหารระดับสํานัก/กองแสดงบทบาทหรือกําหนดกลไกในการส่งเสริมเรื องความโปร่งใสในสํานัก/กองอย่างน้ อย 4ด้ าน
3 คะแนน ผู้บริหารระดับสํานัก/กองแสดงบทบาทหรือกําหนดกลไกในการส่งเสริมเรื องความโปร่งใสในสํานัก/กองอย่างน้ อย 3 ด้ าน
2 คะแนน ผู้บริหารระดับสํานัก/กองแสดงบทบาทหรือกําหนดกลไกในการส่งเสริมเรื องความโปร่งใสในสํานัก/กองอย่างน้ อย 2 ด้ าน
1 คะแนน ผู้บริหารระดับสํานัก/กองแสดงบทบาทหรือกําหนดกลไกในการส่งเสริมเรื องความโปร่งใสในสํานัก/กองอย่างน้ อย 1 ด้ าน
0 คะแนน ผู้บริหารระดับสํานัก/กองไม่แสดงบทบาทในการส่งเสริมเรื องความโปร่งใสในสํานัก/กอง
14

หมายเหตุ 1.ตัวชี"วัด 1.3 เป็ นตัวชี"วัดระดับสํานัก/กอง
2.สํานัก/กอง รวมหมายถึง หน่วยงานภายในที ส่วนราชการเรียกชื อเป็ นอย่างอื น เช่น ศูนย์ เป็ นต้ น

14

คู่มอื แนวทางการสร้ างมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร

มิติที 1 ด้านนโยบาย/ผูบ้ ริหาร (ในการให้ความสําคัญต่อความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ของฝ่ ายบริหาร)

คู่มอื แนวทางการสร้ างมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร

15

5 คะแนน 1.มีการกําหนดข้ อมูลสําคัญที เปิ ดเผยให้ สาธารณชนรับรู้ได้ ในระดับสํานัก/กองและ
2.มีการกําหนดช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลในข้ อ 1และ
3.มีการเผยแพร่ข้อมูลในข้ อ 1 อย่างน้ อยร้ อยละ 10และเผยแพร่อย่างน้ อย 3 ช่องทางตามที ได้ กาํ หนดไว้ ในข้ อ 2
4 คะแนน 1.มีการกําหนดข้ อมูลสําคัญที เปิ ดเผยให้ สาธารณชนรับรู้ได้ ในระดับสํานัก/กอง และ
2.มีการกําหนดช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลในข้ อ 1และ
3.มีการเผยแพร่ข้อมูลในข้ อ 1 อย่างน้ อยร้ อยละ 10และเผยแพร่อย่างน้ อย 2 ช่องทางตามที ได้ กาํ หนดไว้ ในข้ อ 2
3 คะแนน 1.มีการกําหนดข้ อมูลสําคัญที เปิ ดเผยให้ สาธารณชนรับรู้ได้ ในระดับสํานัก/กอง และ
2.มีการกําหนดช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลในข้ อ 1 และ
3.มีการเผยแพร่ข้อมูลในข้ อ 1 อย่างน้ อยร้ อยละ 10และเผยแพร่อย่างน้ อย 1 ช่องทางตามที ได้ กาํ หนดไว้ ในข้ อ 2
2 คะแนน 1.มีการกําหนดข้ อมูลสําคัญที เปิ ดเผยให้ สาธารณชนรับรู้ได้ ในระดับสํานัก/กอง และ
2.มีการกําหนดช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลในข้ อ 1
1 คะแนน มีการกําหนดข้ อมูลสําคัญที เปิ ดเผยให้ สาธารณชนรับรู้ได้ ในระดับสํานัก/กอง
0 คะแนน ไม่มีการเปิ ดเผยข้ อมูลที สาํ คัญให้ สาธารณชนรับรู้
หมายเหตุ 1.สื อมวลชน ในที น" ี อาจไม่จาํ เป็ นว่าจะต้ องเป็ นหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์กไ็ ด้ แต่อาจหมายถึง การเผยแพร่ทางบอร์ดหรือเว็บไซด์ของกรม ซึ งประชาชน
สื อมวลชนสามารถรับทราบข้ อมูลได้
2.ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล รวมถึงแผนงาน/กิจกรรม เช่น การจัดสัมมนาวิชาการ การทําสื อสิ งพิมพ์ เป็ นต้ น
3. ตัวชี"วัด 2.1 เป็ นตัวชี"วัดระดับสํานัก/กอง
4.สํานัก/กอง รวมหมายถึง หน่วยงานภายในที ส่วนราชการเรียกชื อเป็ นอย่างอื น เช่น ศูนย์ เป็ นต้ น
15

คู่มอื แนวทางการสร้ างมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร

มิติที 2 ด้านข้อมูลข่าวสาร
2.1 การเปิ ดเผยข้ อมูลที สาํ คัญ/สาธารณชนควรรับรู้ผ่านสื อมวลชนเป็ นระยะ

คู่มอื แนวทางการสร้ างมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร

16

5 คะแนน 1.สํานัก/กอง อย่างน้ อย 2 หน่วยงานที นาํ พ.ร.บ.ข้ อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาเป็ นแนวทางในการเปิ ดเผยข้ อมูล
ข่าวสารและ
2.มีร่างระเบียบเกี ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารของราชการระดับสํานัก/กองและ
3.มีระเบียบเกี ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารของราชการระดับสํานัก/กอง ซึ ง ผอ.สํานัก/กองเห็นชอบ และได้ เผยแพร่แล้ ว
4 คะแนน 1.สํานัก/กอง อย่างน้ อย 2 หน่วยงานที นาํ พ.ร.บ.ข้ อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาเป็ นแนวทางในการเปิ ดเผยข้ อมูล
ข่าวสารและ
2.มีร่างระเบียบเกี ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารของราชการระดับสํานัก/กองและ
3.มีระเบียบเกี ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารของราชการระดับสํานัก/กอง ซึ งผอ.สํานัก/กองเห็นชอบ แต่ยังไม่ได้ เผยแพร่
3 คะแนน 1.สํานัก/กอง อย่างน้ อย 2 หน่วยงานที นาํ พ.ร.บ.ข้ อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาเป็ นแนวทางในการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารและ
2.มีร่างระเบียบเกี ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารของราชการระดับสํานัก/กอง
2 คะแนน สํานัก/กอง อย่างน้ อย 2 หน่วยงานที นาํ พ.ร.บ.ข้ อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาเป็ นแนวทางในการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสาร
1 คะแนน มีการแต่งตั"งคณะทํางาน/มอบหมายเจ้ าหน้ าที ในการกําหนดระเบียบการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารของราชการระดับสํานัก/กอง
0 คะแนน ไม่มีการกําหนดระเบียบเกี ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสาร
หมายเหตุ

1. ตัวชี"วัด 2.2 เป็ นตัวชี"วัดระดับสํานัก/กอง
2. สํานัก/กอง รวมหมายถึง หน่วยงานภายในที ส่วนราชการเรียกชื อเป็ นอย่างอื น เช่น ศูนย์ เป็ นต้ น
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คู่มอื แนวทางการสร้ างมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร

มิติที 2 ด้านข้อมูลข่าวสาร
2.2 การมีระเบียบที ชัดเจนเกี ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสาร

คู่มอื แนวทางการสร้ างมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร

3.1 การมีระบบตรวจสอบภายในที ดาํ เนินการตรวจสอบมากกว่าเรื องเงิน/บัญชี
5 คะแนน มีระบบตรวจสอบภายในสํานัก/กองมากกว่าเรื องเงิน/บัญชี 4ระบบ
4 คะแนน มีระบบตรวจสอบภายในสํานัก/กองมากกว่าเรื องเงิน/บัญชี 3 ระบบ
3 คะแนน มีระบบตรวจสอบภายในสํานัก/กองมากกว่าเรื องเงิน/บัญชี 2 ระบบ
2 คะแนน มีระบบตรวจสอบภายในสํานัก/กองมากกว่าเรื องเงิน/บัญชี 1 ระบบ
1 คะแนน มีระบบตรวจสอบภายในสํานัก/กองเฉพาะเรื องเงิน/บัญชี
0 คะแนน ไม่มีระบบตรวจสอบภายในของสํานัก/กอง
17

หมายเหตุ 1. ตัวชี"วัด 3.1 เป็ นตัวชี"วัดระดับกรมหรือเทียบเท่า
2. สํานัก/กอง รวมหมายถึง หน่วยงานภายในที ส่วนราชการเรียกชื อเป็ นอย่างอื น เช่น ศูนย์ เป็ นต้ น

17

คู่มอื แนวทางการสร้ างมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร

มิติที 3 ด้านระบบตรวจสอบการทํางานภายในองค์กร

คู่มอื แนวทางการสร้ างมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร

3.2 การมีแผนปฏิบัติการเพื อดําเนินงานตรวจสอบภายในองค์กร
5 คะแนน กลุ่มตรวจสอบภายในมีแผนการตรวจสอบหน่วยงานภายในอย่างน้ อย 3 เรื อง ใน 3 หน่วยงานเป็ นอย่างน้ อย
4 คะแนน กลุ่มตรวจสอบภายในมีแผนการตรวจสอบหน่วยงานภายในอย่างน้ อย 2 เรื อง ใน 3 หน่วยงานเป็ นอย่างน้ อย
3 คะแนน กลุ่มตรวจสอบภายในมีแผนการตรวจสอบหน่วยงานภายในอย่างน้ อย 2 เรื อง ใน 2 หน่วยงานเป็ นอย่างน้ อย
2 คะแนน กลุ่มตรวจสอบภายในมีแผนการตรวจสอบหน่วยงานภายในอย่างน้ อย 1 เรื อง ใน 2 หน่วยงานเป็ นอย่างน้ อย
1 คะแนน กลุ่มตรวจสอบภายในมีแผนการตรวจสอบหน่วยงานภายในอย่างน้ อย 1 เรื อง ใน 1 หน่วยงานเป็ นอย่างน้ อย
0 คะแนน กลุ่มตรวจสอบภายในไม่มีแผนการตรวจสอบหน่วยงานภายใน
18

หมายเหตุ ตัวชี"วัด 3.2 เป็ นตัวชี"วัดระดับกรมหรือเทียบเท่า
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คู่มอื แนวทางการสร้ างมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร

มิติที 3 ด้านระบบตรวจสอบการทํางานภายในองค์กร

คู่มอื แนวทางการสร้ างมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร

3.3 การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองต่อสาธารณะ

19

5 คะแนน มีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองภายในหน่วยตรวจสอบภายใน ผู้บริหารระดับสํานัก/กองขึ"นไปและต่อ
สาธารณะอย่างน้ อย 3 ช่องทาง
4 คะแนน มีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองภายในหน่วยตรวจสอบภายใน ผู้บริหารระดับสํานัก/กองขึ"นไปและต่อ
สาธารณะอย่างน้ อย 2 ช่องทาง
3 คะแนน มีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองภายในหน่วยตรวจสอบภายใน ผู้บริหารระดับสํานัก/กองขึ"นไปและต่อสาธารณะ
อย่างน้ อย 1 ช่องทาง
2 คะแนน มีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเฉพาะภายในหน่วยตรวจสอบภายในและผู้บริหารระดับสํานัก/กองขึ"นไป
1 คะแนน มีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเฉพาะภายในหน่วยตรวจสอบภายใน
0 คะแนน ไม่มีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองต่อสาธารณะ
หมายเหตุ 1.ตัวชี"วัด 3.3 เป็ นตัวชี"วัดระดับกรมหรือเทียบเท่า
2.สํานัก/กอง รวมหมายถึง หน่วยงานภายในที ส่วนราชการเรียกชื อเป็ นอย่างอื น เช่น ศูนย์ เป็ นต้ น

19

คู่มอื แนวทางการสร้ างมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร

มิติที 3 ด้านระบบตรวจสอบการทํางานภายในองค์กร

คู่มอื แนวทางการสร้ างมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร

4.1 การมีหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการดําเนินการต่อเรื องร้ องเรียน

20

5 คะแนน 1.มีการมอบหมายหน่วยงานภายในสํานัก/กองให้ รับผิดชอบรับเรื องร้ องเรียน (ทุกเรื อง)และมีการส่งต่อให้ ผ้ ูรับผิดชอบและ
2.มีการสื อสารประชาสัมพันธ์ให้ บุคลากรภายในและภายนอกกรมทราบ(ว่าได้ มีการมอบหมายหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ)
4 คะแนน 1.มีการมอบหมายหน่วยงานภายในสํานัก/กองให้ รับผิดชอบรับเรื องร้ องเรียน (ทุกเรื อง)และมีการส่งต่อให้ ผ้ ูรับผิดชอบและ
2.มีการสื อสารประชาสัมพันธ์ให้ บุคลากรภายในกรมทราบ(ว่าได้ มีการมอบหมายหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ)
3 คะแนน มีการมอบหมายหน่วยงานภายในสํานัก/กองให้ รับผิดชอบรับเรื องร้ องเรียน (ทุกเรื อง)และมีการส่งต่อให้ ผ้ ูรับผิดชอบแต่ยังไม่มีการสื อสาร
ประชาสัมพันธ์ให้ ทราบ (ว่าได้ มีการมอบหมายหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ)
2 คะแนน มีการมอบหมายหน่วยงานภายในสํานัก/กองให้ รับผิดชอบรับเรื องร้ องเรียน (ทุกเรื อง)
1 คะแนน มีการกําหนดหน่วยงาน/มอบหมายผู้รับผิดชอบภายในสํานัก/กองในการดําเนินการต่อเรื องร้ องเรียนเฉพาะเรื อง
0 คะแนน ไม่มีการกําหนดหน่วยงาน/มอบหมายผู้รับผิดชอบโดยตรงภายในสํานัก/กองในการดําเนินการต่อเรื องร้ องเรียน
หมายเหตุ 1.ตัวชี"วัด 4.1 เป็ นตัวชี"วัดระดับสํานัก/กอง
2.สํานัก/กอง รวมหมายถึง หน่วยงานภายในที ส่วนราชการเรียกชื อเป็ นอย่างอื น เช่น ศูนย์ เป็ นต้ น

20

คู่มอื แนวทางการสร้ างมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร

มิติที 4 ด้านระบบการรับเรืองร้องเรียน

คู่มอื แนวทางการสร้ างมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร

4.2 การมีระเบียบปฏิบัติในการดําเนินการต่อเรื องร้ องเรียน

21

5 คะแนน 1.มีการจัดตั"งคณะทํางานของสํานัก/กองเพื อกําหนดระเบียบในการดําเนินการต่อเรื องร้ องเรียนและ
2.มีร่างระเบียบการปฏิบัติในการดําเนินการต่อเรื องร้ องเรียนและ
3.มีร่างขั"นตอนการปฏิบัติในการดําเนินการต่อเรื องร้ องเรียนและ
4.มีระเบียบและขั"นตอนการปฏิบัติในการดําเนินการต่อเรื องร้ องเรียนฉบับที ผอ.สํานัก/กองเห็นชอบและ
5.เผยแพร่ระเบียบและขั"นตอนการปฏิบัติในข้ อ 4 ให้ หน่วยงานภายในและภายนอกทราบ
4 คะแนน 1.มีการจัดตั"งคณะทํางานของสํานัก/กองเพื อกําหนดระเบียบในการดําเนินการต่อเรื องร้ องเรียนและ
2.มีร่างระเบียบการปฏิบัติในการดําเนินการต่อเรื องร้ องเรียนและ
3.มีร่างขั"นตอนการปฏิบัติในการดําเนินการต่อเรื องร้ องเรียนและ
4.มีระเบียบและขั"นตอนการปฏิบัติในการดําเนินการต่อเรื องร้ องเรียนฉบับที ผอ.สํานัก/กองเห็นชอบ
3 คะแนน 1.มีการจัดตั"งคณะทํางานของสํานัก/กองเพื อกําหนดระเบียบในการดําเนินการต่อเรื องร้ องเรียนและ
2.มีร่างระเบียบการปฏิบัติในการดําเนินการต่อเรื องร้ องเรียนและ
3.มีร่างขั"นตอนการปฏิบัติในการดําเนินการต่อเรื องร้ องเรียน
2 คะแนน 1.มีการจัดตั"งคณะทํางานของสํานัก/กองเพื อกําหนดระเบียบในการดําเนินการต่อเรื องร้ องเรียนและ
2.มีร่างระเบียบการปฏิบัติในการดําเนินการต่อเรื องร้ องเรียน
1 คะแนน มีการจัดตั"งคณะทํางานของสํานัก/กองเพื อกําหนดระเบียบในการดําเนินการต่อเรื องร้ องเรียน
0 คะแนน ไม่มีการกําหนดระเบียบในการดําเนินการต่อเรื องร้ องเรียน
หมายเหตุ 1.ตัวชี"วัด 4.2 เป็ นตัวชี"วัดระดับสํานัก/กอง
2.สํานัก/กอง รวมหมายถึง หน่วยงานภายในที ส่วนราชการเรียกชื อเป็ นอย่างอื น เช่น ศูนย์ เป็ นต้ น
21

คู่มอื แนวทางการสร้ างมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร

มิติที 4 ด้านระบบการรับเรืองร้องเรียน

คู่มอื แนวทางการสร้ างมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร

5 คะแนน มีช่องทางในการรับเรื องร้ องเรียนของสํานัก/กองอย่างน้ อย 5 ช่องทาง
4 คะแนน มีช่องทางในการรับเรื องร้ องเรียนของสํานัก/กองอย่างน้ อย 4 ช่องทาง
3 คะแนน มีช่องทางในการรับเรื องร้ องเรียนของสํานัก/กองอย่างน้ อย 3 ช่องทาง
2 คะแนน มีช่องทางในการรับเรื องร้ องเรียนของสํานัก/กองอย่างน้ อย 2 ช่องทาง
1 คะแนน มีช่องทางในการรับเรื องร้ องเรียนของสํานัก/กองอย่างน้ อย 1 ช่องทาง
0 คะแนน ไม่มีช่องทางในการรับเรื องร้ องเรียนของสํานัก/กอง
22

หมายเหตุ 1. ตัวชี"วัด 4.3 เป็ นตัวชี"วัดระดับสํานัก/กอง
2. สํานัก/กอง รวมหมายถึง หน่วยงานภายในที ส่วนราชการเรียกชื อเป็ นอย่างอื น เช่น ศูนย์ เป็ นต้ น

22

คู่มอื แนวทางการสร้ างมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร

มิติที 4 ด้านระบบการรับเรืองร้องเรียน
4.3 ความหลากหลายของช่องทางการร้ องเรียนต่าง ๆ

คู่มอื แนวทางการสร้ างมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร

5.1 การกําหนดมาตรฐานการให้ บริการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั"นตอน

23

5 คะแนน 1.มีการแต่งตั"งคณะทํางาน/ทีมงานกําหนดมาตรฐานการให้ บริการของสํานัก/กองและ
2.มีร่างมาตรฐานการให้ บริการของสํานัก/กองอย่างน้ อย 1 กระบวนงาน แต่ยังไม่มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละขั"นตอน
3.มีร่างมาตรฐานการให้ บริการของสํานัก/กองอย่างน้ อย 1 กระบวนงาน และมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละขั"นตอน
4.มีมาตรฐานการให้ บริการของสํานัก/กอง อย่างน้ อย 1 กระบวนงาน และมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละขั"นตอนซึ งผู้อาํ นวยการสํานัก/กอง
เห็นชอบแล้ วและ
5.มีร่างมาตรฐานการให้ บริการของสํานัก/กองเพิ มขึ"นจากข้ อ 4 อย่างน้ อย 1 กระบวนงาน และยังไม่มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละขั"นตอน
4 คะแนน 1.มีการแต่งตั"งคณะทํางาน/ทีมงานกําหนดมาตรฐานการให้ บริการของสํานัก/กองและ
2.มีร่างมาตรฐานการให้ บริการของสํานัก/กองอย่างน้ อย 1 กระบวนงาน แต่ยังไม่มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละขั"นตอน
3.มีร่างมาตรฐานการให้ บริการของสํานัก/กองอย่างน้ อย 1 กระบวนงาน และมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละขั"นตอน
4.มีมาตรฐานการให้ บริการของสํานัก/กอง อย่างน้ อย 1 กระบวนงาน และมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละขั"นตอนซึ งผู้อาํ นวยการสํานัก/กองเห็นชอบแล้ ว
3 คะแนน 1.มีการแต่งตั"งคณะทํางาน/ทีมงานกําหนดมาตรฐานการให้ บริการของสํานัก/กองและ
2.มีร่างมาตรฐานการให้ บริการของสํานัก/กองอย่างน้ อย 1 กระบวนงาน แต่ยังไม่มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละขั"นตอน
3.มีร่างมาตรฐานการให้ บริการของสํานัก/กองอย่างน้ อย 1 กระบวนงาน และมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละขั"นตอน
2 คะแนน 1.มีการแต่งตั"งคณะทํางาน/ทีมงานกําหนดมาตรฐานการให้ บริการของสํานัก/กองและ
2.มีร่างมาตรฐานการให้ บริการของสํานัก/กองอย่างน้ อย 1 กระบวนงาน แต่ยังไม่มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละขั"นตอน
1 คะแนน มีการแต่งตั"งคณะทํางาน/ทีมงานกําหนดมาตรฐานการให้ บริการของสํานัก/กอง
0 คะแนน ไม่มีการกําหนดมาตรฐานการให้ บริการของสํานัก/กองและไม่มีผ้ ูรับผิดชอบในแต่ละขั"นตอน
หมายเหตุ 1.ตัวชี"วัด 5.1 เป็ นตัวชี"วัดระดับสํานัก/กอง
2.สํานัก/กอง รวมหมายถึง หน่วยงานภายในที ส่วนราชการเรียกชื อเป็ นอย่างอื น เช่น ศูนย์ เป็ นต้ น
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คู่มอื แนวทางการสร้ างมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร

มิติที 5 ด้านระบบการให้บริการ
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5.2 การใช้ เทคโนโลยีในการให้ บริการ เพื อลดดุลยพินิจของเจ้ าหน้ าที
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5 คะแนน 1.มีการแต่งตั"งคณะทํางาน/ทีมงานของสํานัก/กอง เพื อดําเนินการนําเทคโนโลยีมาใช้ และ
2.มีร่างแผนการนําเทคโนโลยีมาใช้ ในการให้ บริการภายในสํานัก/กอง เพื อลดดุลยพินิจของเจ้ าหน้ าที และ
3.มีแผนการนําเทคโนโลยีมาใช้ ในการให้ บริการภายในสํานัก/กอง เพื อลดดุลยพินิจของเจ้ าหน้ าที ทผี ้ ูอาํ นวยการสํานัก/กองเห็นชอบและ
4.มีการกําหนดกระบวนงานอย่างน้ อย 1 กระบวนงาน เพื อทดลองนําเทคโนโลยีมาใช้ ตามแผนและ
5.มีกระบวนงานอย่างน้ อย 1 กระบวนงาน ในข้ อ 4 ที สามารถนําเทคโนโลยีมาใช้ ได้ จริงตามแผน
4 คะแนน 1.มีการแต่งตั"งคณะทํางาน/ทีมงานของสํานัก/กอง เพื อดําเนินการนําเทคโนโลยีมาใช้ และ
2.มีร่างแผนการนําเทคโนโลยีมาใช้ ในการให้ บริการภายในสํานัก/กอง เพื อลดดุลยพินิจของเจ้ าหน้ าที และ
3.มีแผนการนําเทคโนโลยีมาใช้ ในการให้ บริการภายในสํานัก/กอง เพื อลดดุลยพินิจของเจ้ าหน้ าที ซึงผู้อาํ นวยการสํานัก/กองเห็นชอบ
4.มีการกําหนดกระบวนงานอย่างน้ อย 1 กระบวนงาน เพื อทดลองนําเทคโนโลยีมาใช้ ตามแผน
3 คะแนน 1.มีการแต่งตั"งคณะทํางาน/ทีมงานของสํานัก/กอง เพื อดําเนินการนําเทคโนโลยีมาใช้ และ
2.มีร่างแผนการนําเทคโนโลยีมาใช้ ในการให้ บริการภายในสํานัก/กอง เพื อลดดุลยพินิจของเจ้ าหน้ าที และ
3.มีแผนการนําเทคโนโลยีมาใช้ ในการให้ บริการภายในสํานัก/กอง เพื อลดดุลยพินิจของเจ้ าหน้ าที ซึงผู้อาํ นวยการสํานัก/กองเห็นชอบ
2 คะแนน 1.มีการแต่งตั"งคณะทํางาน/ทีมงานของสํานัก/กอง เพื อดําเนินการนําเทคโนโลยีมาใช้ และ
2.มีร่างแผนการนําเทคโนโลยีมาใช้ ในการให้ บริการภายในสํานัก/กอง เพื อลดดุลยพินิจของเจ้ าหน้ าที
1 คะแนน มีการแต่งตั"งคณะทํางาน/ทีมงานของสํานัก/กอง เพื อดําเนินการนําเทคโนโลยีมาใช้
0 คะแนน ไม่มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ ในการให้ บริการภายในสํานัก/กอง เพื อลดดุลยพินิจของเจ้ าหน้ าที
หมายเหตุ 1.ตัวชี"วัด 5.2 เป็ นตัวชี"วัดระดับสํานัก/กอง
2.สํานัก/กอง รวมหมายถึง หน่วยงานภายในที ส่วนราชการเรียกชื อเป็ นอย่างอื น เช่น ศูนย์ เป็ นต้ น
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5 คะแนน 1.มีการมอบหมายเจ้ าหน้ าที หรือทีมงานในการจัดทําคู่มือมาตรฐานการให้ บริการประชาชนและ
2.มีร่างคู่มือมาตรฐานการให้ บริการประชาชนอย่างน้ อย 2 กระบวนงานและ
3.มีคู่มือมาตรฐานการให้ บริการประชาชนอย่างน้ อย 2 กระบวนงานซึ งได้ รับการเห็นชอบจากผู้อาํ นวยการสํานัก/กองและ
4.มีการเผยแพร่คู่มือมาตรฐานการให้ บริการประชาชนอย่างน้ อย 2 กระบวนงานในข้ อ 3 ให้ ผ้ ูรับบริการทราบ
4 คะแนน 1.มีการมอบหมายเจ้ าหน้ าที หรือทีมงานในการจัดทําคู่มือมาตรฐานการให้ บริการประชาชนและ
2.มีร่างคู่มือมาตรฐานการให้ บริการประชาชนอย่างน้ อย 2 กระบวนงานและ
3.มีคู่มือมาตรฐานการให้ บริการประชาชนอย่างน้ อย 2 กระบวนงาน ซึ งได้ รับการเห็นชอบจากผู้อาํ นวยการสํานัก/กอง
3 คะแนน 1.มีการมอบหมายเจ้ าหน้ าที หรือทีมงานในการจัดทําคู่มือมาตรฐานการให้ บริการประชาชนและ
2.มีร่างคู่มือมาตรฐานการให้ บริการประชาชนอย่างน้ อย 2 กระบวนงาน
2 คะแนน 1.มีการมอบหมายเจ้ าหน้ าที หรือทีมงานในการจัดทําคู่มือมาตรฐานการให้ บริการประชาชนและ
2.มีร่างคู่มือมาตรฐานการให้ บริการประชาชนอย่างน้ อย 1 กระบวนงาน
1 คะแนน มีการมอบหมายเจ้ าหน้ าที หรือทีมงานในการจัดทําคู่มือมาตรฐานการให้ บริการประชาชน
0 คะแนน ไม่มีการจัดทําคู่มือมาตรฐานการให้ บริการประชาชน
หมายเหตุ 1.ตัวชี"วัด 5.3 เป็ นตัวชี"วัดระดับสํานัก/กอง รวมหมายถึง หน่วยงานภายในที ส่วนราชการเรียกชื อเป็ นอย่างอื น เช่น ศูนย์ เป็ นต้ น
2.ประชาชนในที น" ี รวมถึงข้ าราชการ เจ้ าหน้ าที ภายในกรมและส่วนราชการที มาติดต่อรับบริการ
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5.3 การจัดทําคู่มือมาตรฐานการให้ บริการประชาชน

คู่มอื แนวทางการสร้ างมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร

3) ประกาศในเว็บไซด์
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5 คะแนน ประกาศมาตรฐานการให้ บริการประชาชนในสถานที ให้ บริการ (สํานัก/กอง) ภายในกรมหรือเทียบเท่า เช่น
บอร์ดปิ ดประกาศของกรม ในเว็บไซด์และช่องทางอื น ๆ เพิ มอีกอย่างน้ อย 2 ช่องทาง
4 คะแนน ประกาศมาตรฐานการให้ บริการประชาชนในสถานที ให้ บริการ (สํานัก/กอง) ภายในกรมหรือเทียบเท่า เช่น บอร์ดปิ ด
ประกาศของกรม ในเว็บไซด์และช่องทางอื น ๆ เพิ มอีกอย่างน้ อย 1 ช่องทาง
3 คะแนน ประกาศมาตรฐานการให้ บริการประชาชนในสถานที ให้ บริการ (สํานัก/กอง) ภายในกรมหรือเทียบเท่า เช่น บอร์ดปิ ดประกาศ
ของกรม และเว็บไซด์เท่านั"น
2 คะแนน ประกาศมาตรฐานการให้ บริการประชาชนในสถานที ให้ บริการ (สํานัก/กอง)และภายในกรมหรือเทียบเท่า เช่น บอร์ดปิ ดประกาศของ
กรมเท่านั"น
1 คะแนน ประกาศมาตรฐานการให้ บริการประชาชนในสถานที ให้ บริการ (สํานัก/กอง) เท่านั"น
0 คะแนน ไม่มีการประกาศมาตรฐานการให้ บริการประชาชนรับทราบ
หมายเหตุ 1.ตัวชี"วัด 5.4 เป็ นตัวชี"วัดระดับสํานัก/กอง รวมหมายถึง หน่วยงานภายในที ส่วนราชการเรียกชื อเป็ นอย่างอื น เช่น ศูนย์ เป็ นต้ น
2.ประชาชนในที น" ี รวมถึงข้ าราชการ เจ้ าหน้ าที ภายในกรมและส่วนราชการที มารับบริการ
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คู่มอื แนวทางการสร้ างมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร

มิติที 5 ด้านระบบการให้บริการ
5.4 การประกาศมาตรฐานการให้ บริการประชาชนผ่านช่องทางดังนี"
1) ประกาศในสถานที ให้ บริการ 2) ประกาศในสถานที ราชการ

คู่มอื แนวทางการสร้ างมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร

หลักการและแนวทางในการนําเครืองมือ ฯ ไปใช้
(1) หน่ วยงานบริ การภาครัฐสมัครใจเข้ าร่ วมเป็ นหน่ วยงานนําร่ อง เพื อจัดทํา (สร้ าง)
มาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร
(2) ให้ หน่ วยงานบริ ก ารภาครั ฐในข้ อ (1) จัดทํารายงานการประเมิน ผลตนเอง
โดยใช้ เครื องมือวัดความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ ของหน่วยงานบริการภาครัฐ (เบื"องต้ น)
(3) ในการจัดทํารายงานการประเมินผลตนเองของหน่วยงานบริการภาครัฐในข้ อ (1)
จะต้ องเป็ นการดําเนินการของคณะกรรมการประเมินผลการจัดทํา (สร้ าง) มาตรฐานความโปร่งใส
ของกรมหรือเทียบเท่าทีมีจํา นวนอย่ า งน้ อ ย 5 คน ซึ งมาจากการแต่ งตั"งของส่วนราชการ
ประกอบด้ วย
• ผู้เชี ยวชาญด้ านเนื"อหาและกระบวนงานของหน่วยงาน
• ผู้เชี ยวชาญด้ านความโปร่งใสและการตรวจสอบได้
• ผู้แทนกลุ่มผู้ใช้ บริการ
• นักวิชาการอิสระ
• ผู้แทนสื อมวลชน
สรุปได้ ดังนี"

27
27

คู่มอื แนวทางการสร้ างมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร
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คู่มอื แนวทางการสร้ างมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร

ขั*นตอน
การเข้าร่วมเป็ นหน่วยงานนําร่อง
จัดทํามาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร
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1-10 เม.ย.52

- สํานักงาน ก.พ. ส่งแบบตอบรั บการเข้ าร่ วมเป็ นหน่ วยงานนําร่ องการ
จัดทํา(สร้ าง)มาตรฐานความโปร่ งใสไปยังส่วนราชการและให้ ส่วนราชการ
ส่งแบบตอบรับคืนไปที สํานักงาน ก.พ. ทางโทรสาร 0 2547 1739 หรือ
0 2547 1727 ภายในเวลาที กาํ หนดและส่งฉบับจริงอย่างเป็ นทางการตามมา
ในภายหลัง
- ส่ วนราชการนํา ร่ อ ง ตั" งคณะกรรมการประเมิ นผลการจั ดทํา (สร้ าง)
มาตรฐานความโปร่งใสของกรมหรือเทียบเท่า

16 เม.ย.52
ถึง 30 พ.ค.52

ส่วนราชการนําร่ องดําเนินการจัดทํา (สร้ าง) มาตรฐานความโปร่ งใสและกํากับดูแล
หน่วยงานภายใน ให้ ปฏิบัติตามแนวทางที กาํ หนดไว้ ใน คู่มือ แนวทางการสร้ าง
มาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร

1-30 มิ.ย.52

คณะกรรมการประเมินผลการจัดทํา (สร้ าง) มาตรฐานความโปร่ งใสของกรม
หรือเทียบเท่า พิจารณาผลการจัดทํา (สร้ าง) มาตรฐานความโปร่งใสของ
แต่ละหน่วยงานภายในกรมหรือเทียบเท่าของตนเองและสรุปผลเป็ นภาพรวม
ของส่วนราชการ รวมทั"ง จัดแสดงผลด้ วยการใช้ Radar Chart

1-10 ก.ค.52

ส่วนราชการนําร่องส่งผลการประเมินมายัง สํานักงาน ก.พ.
(พิจารณาจากวันที ที สํานักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก กทม.หรือ
สํานักงาน ก.พ. จ.นนทบุรี ได้ รับเอกสาร)

13 ก.ค.-31 ส.ค.52

1-15 ก.ย. 52

คณะทํางาน ฯ ของสํานั กงาน ก.พ.ซึ งแต่ งตั"ง โดยประธาน อ.ก.พ.วิ สามัญ
เกี ยวกับการส่งเสริมจริยธรรมเพื อราชการใสสะอาด พิจารณาผลการจัดทํา
(สร้ าง) มาตรฐานความโปร่ งใสของหน่ วยงานนําร่ อง และนําผลการพิ จารณา
ของคณะทํางาน ฯ เสนอ อ.ก.พ.วิสามัญเกี ยวกับการส่งเสริ มจริ ยธรรมเพื อ
ราชการใสสะอาด เพื อพิจารณา

สํานักงาน ก.พ.แจ้ งผลการพิจารณา ให้ หน่วยงานนําร่องรับทราบ
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เอกสารทีหน่วยงานนําร่อง
จะต้องจัดส่งให้สํานักงาน ก.พ.
ภายในวันที 10 กรกฎาคม 2552
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หนังสือจากหัวหน้าส่วนราชการ ส่งเอกสารดังต่อไปนี* ไปยัง สํานักงาน ก.พ.
1.โครงสร้ างและหน้ าที ความรั บผิดชอบของหน่ วยงานภายในกรมหรือเทียบเท่า ตามที ได้ รั บ
มอบหมายซึ งอาจจะแตกต่างจากที ปรากฏในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของแต่ละหน่วยงาน
2.คําสังหัวหน้ าส่วนราชการแต่ งตั"งคณะกรรมการประเมินผลการจัดทํา(สร้ าง)มาตรฐานความ
โปร่ งใสของกรมหรื อเทียบเท่า (โปรดแจ้ ง ตําแหน่ งและหน่ วยงานของกรรมการให้ ทราบด้ วย
พร้ อมเหตุผลในการแต่งตั"ง) เช่น ส่วนราชการแต่งตั"งนาย ก.เป็ นผู้แทนกลุ่มผู้ใช้ บริการ โปรดให้
เหตุผลว่าทําไมจึงแต่งตั"งนาย ก. เป็ นต้ น
3. ผลการประเมินมาตรฐานความโปร่ งใสของคณะกรรมการประเมินผลการจัดทํามาตรฐาน
ความโปร่งใสของกรมหรือเทียบเท่า ซึ งประกอบไปด้ วย
3.1 แบบฟอร์มที 1 จํานวน 2 ชุด
3.2 แบบฟอร์มที 2 จํานวน 2 ชุด
3.3 การนําเสนอมาตรฐานความโปร่ งใสภาพรวมของส่วนราชการด้ วย Radar Chart
จํานวน 2 ชุด
หมายเหตุ - เอกสาร 3.1-3.3 จะต้ องมีลายเซ็นของคณะกรรมการประเมิน ฯ ทุกคน
ทุกแผ่น
- หลักฐานที แจ้ งไว้ ในแบบฟอร์มที 2 ถ่ ายภาพใส่ CD 2 แผ่น โดยจัด
หมวดหมู่หลักฐาน ตามระดับคะแนน 1-5 ของแต่ละตัวชี"วัดย่อยของแต่ละมิติ ตั"งแต่มิติที 1-5
สําหรับ Radar Chart บันทึกใส่ CD แผ่นเดียวกับแบบฟอร์มที 2
- ภาพหลั กฐานที ถ่ ายใส่ CD ต้ องเห็นชื อที แสดงว่ าเป็ นหลั กฐานของการ
ประเมินตัวชี"วัดย่อยใด และชื อส่วนราชการภายในกรมหรือเทียบเท่า เช่น หลักฐานของตัวชี"วัด
ย่อยที 5.3 คือ คู่มือมาตรฐานการให้ บริการของ ศูนย์ ก. กรม ข. ฉะนั"น ภาพถ่าย ก็คือ
ภาพปกคู่มือมาตรฐานการให้ บริการ ซึ งจะต้ องถ่ายให้ เห็นชื อคู่มือดังกล่ าวและชื อศูนย์ ก. และ
กรม ข. ที ชัดเจน เป็ นต้ น
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ประเด็นอธิบายเพิมเติม เพือให้ส่วนราชการมีความเข้าใจชัดเจนมากยิงขึ* น
 ส่วนราชการไม่จาํ เป็ นจะต้ องได้ คะแนนภาพรวมแต่ละมิติในระดับ 5 เพราะเจตนารมณ์
ต้ องการให้ ส่วนราชการร่ วมมือกันเริ มต้ นสร้ างมาตรฐานความโปร่ งใสให้ เกิดขึ"น ใน
องค์กรอย่างค่อยเป็ นค่อยไปและมีพัฒนาการ จึงนําเสนอด้ วย Radar Chart เพื อให้
เห็นการเปลี ยนแปลงในแต่ ละปี เช่ น ปี นี" ได้ คะแนน 2 ปี หน้ าก็พยายามทําให้ คะแนน
สูงขึ"น ก็จะเห็นพัฒนาการได้ จากระดับคะแนนที เพิ มสูงขึ"น เป็ นต้ น แต่ถ้าภายใน 45 วันนี"
ทําได้ คะแนนถึงระดับ 5 ก็ยิงดีมาก จะได้ เป็ นตัวอย่างให้ กบั ส่วนราชการอื น
 การแต่งตั"งคณะกรรมการประเมินผล ฯ ของกรมหรือเทียบเท่า เป็ นการแต่งตั"งบุคคลจาก
ภายนอก ยกเว้ น ผู้เชี ยวชาญด้ านเนื"อหาและกระบวนงานของหน่วยงาน
 อ.ก.พ.ฯ มี มติให้ ประเมิ นตั วชี"วั ดในระดั บสํานั ก/กอง (แต่ ละส่ วนราชการอาจเรี ยก
หน่ วยงานภายในที แตกต่ างกัน เช่ น ศูนย์ เป็ นต้ น การประเมินในที นี" จะประเมินทุ ก
หน่วยงานภายในกรมหรือเทียบเท่า) ดังนั"น ถ้ าที ใดของการประเมินในคู่มือนี" ปรากฏ
คําว่า ทุกสํานัก/กอง ให้ รวมหมายถึง ทุกหน่ วยงานภายในที ส่วนราชการเรียกชื อเป็ น
อย่างอื นด้ วย เช่น ศูนย์ เป็ นต้ น
 การประกาศเกียรติคุณในเดือนกันยายน 2552 เป็ นการประกาศว่ามีหน่วยงานใดบ้ างที
ให้ ความสําคัญร่ วมสร้ างมาตรฐานความโปร่ งใสให้ เกิดขึ"นในภาคราชการ และแสดงผล
งานด้ วย Radar Chart มิได้ ประกาศว่าหน่วยงานใดได้ ที 1, 2.....
 การดําเนินการภายในเพื อจะให้ หน่วยงานภายในกรมหรือเทียบเท่า นําเครื องมือวัดความ
โปร่งใส ฯ ไปใช้ ประเมิน ขึ"นอยู่กบั กระบวนการ ขั"นตอนของแต่ละส่วนราชการ
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ภาคผนวก
แบบฟอร์มที 1
แบบฟอร์มที 2
กว่าจะมาเป็ นมาตรฐานความโปร่งใส
Radar Chart

เกณฑ์การประเมินตัวชี* วัดมาตรฐานความโปร่งใส
ซึงเป็ นส่วนทีข้าราชการจากส่วนราชการประเภทบริการ
มาร่วมกันสร้างในการประชุมเชิงปฏิบตั ิการทั*ง 6 รุ่น
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2552
รายชือข้าราชการจากส่วนราชการประเภทบริการทีมีส่วนร่วม
สร้างเกณฑ์การประเมินตัวชี* วัดมาตรฐานความโปร่งใส
ในการประชุมเชิงปฏิบตั ิการทั*ง 6 รุ่น
(การประชุมเชิงปฏิบตั ิการทั*ง 6 รุ่น จัดในวันที 17, 20, 25, 27 กุมภาพันธ์
และ 3-4 มีนาคม 2552 ณ ห้อง 6301 ชั*น 3 อาคาร 6 สํานักงาน ก.พ.
จังหวัดนนทบุรี)
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แบบฟอร์มที 1
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แบบฟอร์มที 1
คู่มอื แนวทางการสร้ างมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร

ประเด็นหลัก
(ตัวชี* วัด)

รวม

ไม่ มี
0

คะแนนการประเมิน
มี
1
2
3

1.ด้านนโยบาย/ผูบ้ ริหาร (ในการให้ความสําคัญต่อ
ความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ของฝ่ ายบริหาร)
1.1 การมีนโยบายที ชัดเจนเกี ยวกับความโปร่งใสและ
การตรวจสอบได้
1.2 การมีความพยายาม/ความคิดริเริ มของหน่วยงาน
ในการทํางานเพื อความโปร่งใสและการตรวจสอบได้
1.3 บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมเรื องความ
โปร่งใสในองค์กร (เช่น กลไกที ผ้ ูบริหารใช้ เป็ นต้ น)

2.ด้านข้อมูลข่าวสาร

2.1 การเปิ ดเผยข้ อมูลที สาํ คัญ/สาธารณชนควรรับรู้
ผ่านสื อมวลชนเป็ นระยะ
2.2 การมีระเบียบที ชัดเจนเกี ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสาร

3.ด้านระบบตรวจสอบการทํางานภายในองค์กร

3.1 การมีระบบตรวจสอบภายในที ดาํ เนินการ
ตรวจสอบมากกว่าเรื องเงิน/บัญชี
3.2 การมีแผนปฏิบัติการเพื อดําเนินงานตรวจสอบภายในองค์กร
3.3 การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมิน
ตนเองต่อสาธารณะ
36

4

5

ลําดับ
ความ
สําคัญ

ข้อเสนอแนะ

คู่มอื แนวทางการสร้ างมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร

เครืองมือวัดความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ของหน่วยงานภาครัฐด้านการบริการ (เบื* องต้น)

คู่มอื แนวทางการสร้ างมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร

รวม

ไม่ มี
0

คะแนนการประเมิน
มี
1
2
3

4.ด้านระบบการรับเรืองร้องเรียน
4.1 การมีหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการ
ดําเนินการต่อเรื องร้ องเรียน
4.2 การมีระเบียบปฏิบัติในการดําเนินการต่อเรื อง
ร้ องเรียน
4.3 ความหลากหลายของช่องทางการร้ องเรียนต่าง ๆ อาทิ
1) เว็บไซด์
2) ตู้รับเรื องร้ องเรียน
3) สายด่วน
4) Help Desk
5) สถานที ทาํ งาน
6) จดหมาย
7) ร้ องเรียนโดยตรงต่อผู้บริหาร
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ความ
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ข้อเสนอแนะ
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ประเด็นหลัก
(ตัวชี* วัด)
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รวม

ไม่ มี
0

คะแนนการประเมิน
มี
1
2
3

5.ด้านระบบการให้บริการ
5.1 การกําหนดมาตรฐานการให้ บริการและ
ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั"นตอน
5.2 การใช้ เทคโนโลยีในการให้ บริการ เพื อลด
ดุลยพินิจของเจ้ าหน้ าที
5.3 การจัดทําคู่มือมาตรฐานการให้ บริการ
ประชาชน
5.4 การประกาศมาตรฐานการให้ บริการประชาชน
ผ่านช่องทางดังนี"
1) ประกาศในสถานที ให้ บริการ
2) ประกาศในสถานที ราชการ
3) ประกาศในเว็บไซด์
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ประเด็นหลัก
(ตัวชี* วัด)
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แบบฟอร์มที 2
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แบบฟอร์มที 2

คู่มอื แนวทางการสร้ างมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร

ประเด็นหลัก
(ตัวชี* วัด)

คะแนน
ประเมิน

คําอธิบาย
กิจกรรม/การดําเนินการ

1.ด้านนโยบาย/ผูบ้ ริหาร (ในการให้ความสําคัญต่อ
ความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ของฝ่ ายบริหาร)
1.1 การมีนโยบายที ชัดเจนเกี ยวกับความโปร่งใสและ
การตรวจสอบได้
1.2 การมีความพยายาม/ความคิดริเริ มของหน่วยงาน
ในการทํางานเพื อความโปร่งใสและการตรวจสอบได้
1.3 บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมเรื องความ
โปร่งใสในองค์กร (เช่น กลไกที ผ้ ูบริหารใช้ เป็ นต้ น)

2.ด้านข้อมูลข่าวสาร
2.1 การเปิ ดเผยข้ อมูลที สาํ คัญ/สาธารณชนควรรับรู้
ผ่านสื อมวลชนเป็ นระยะ
2.2 การมีระเบียบที ชัดเจนเกี ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสาร

3.ด้านระบบตรวจสอบการทํางานภายในองค์กร
3.1 การมีระบบตรวจสอบภายในที ดาํ เนินการ
ตรวจสอบมากกว่าเรื องเงิน/บัญชี
3.2 การมีแผนปฏิบัติการเพื อดําเนินงานตรวจสอบภายในองค์กร
3.3 การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมิน
ตนเองต่อสาธารณะ
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หลักฐานทีส่งให้สํานักงาน ก.พ.พิจารณา

คู่มอื แนวทางการสร้ างมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร

เครืองมือวัดความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ของหน่วยงานภาครัฐด้านการบริการ (เบื* องต้น)

คู่มอื แนวทางการสร้ างมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร
คะแนน
ประเมิน

คําอธิบาย
กิจกรรม/การดําเนินการ

4.ด้านระบบการรับเรืองร้องเรียน
4.1 การมีหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการ
ดําเนินการต่อเรื องร้ องเรียน
4.2 การมีระเบียบปฏิบัติในการดําเนินการต่อเรื อง
ร้ องเรียน
4.3 ความหลากหลายของช่องทางการร้ องเรียนต่าง ๆ อาทิ
1) เว็บไซด์
2) ตู้รับเรื องร้ องเรียน
3) สายด่วน
4) Help Desk
5) สถานที ทาํ งาน
6) จดหมาย
7) ร้ องเรียนโดยตรงต่อผู้บริหาร
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ประเด็นหลัก
(ตัวชี* วัด)

คู่มอื แนวทางการสร้ างมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร
คะแนน
ประเมิน

คําอธิบาย
กิจกรรม/การดําเนินการ

5.ด้านระบบการให้บริการ
5.1 การกําหนดมาตรฐานการให้ บริการและ
ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั"นตอน
5.2 การใช้ เทคโนโลยีในการให้ บริการ เพื อลด
ดุลยพินิจของเจ้ าหน้ าที
5.3 การจัดทําคู่มือมาตรฐานการให้ บริการ
ประชาชน
5.4 การประกาศมาตรฐานการให้ บริการประชาชน
ผ่านช่องทางดังนี"
1) ประกาศในสถานที ให้ บริการ
2) ประกาศในสถานที ราชการ
3) ประกาศในเว็บไซด์
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คู่มอื แนวทางการสร้ างมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร

ประเด็นหลัก
(ตัวชี* วัด)

คู่มอื แนวทางการสร้ างมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร

กว่าจะมาเป็ นมาตรฐานความโปร่งใส
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สรุปขั*นตอน การจัดทําเครื องมือวัดความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ ของหน่วยงาน
บริการภาครัฐ (เบื"องต้ น)
1.มิถุนายน 2548 – มกราคม 2549 ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สํานักงาน ก.พ.มอบหมายให้
ศูนย์สาธารณประโยชน์ สถาบันบัณฑิตพั ฒนบริ หารศาสตร์ ศึกษาวิจัย โครงการประเมินและสร้ าง
เครื องมือชี"วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์การศึกษา คือ
1.1 เพื อสร้ างองค์ความรู้เกี ยวกับการพัฒนาตัวชี"วัดความโปร่งใสและการตรวจสอบได้
1.2 เพื อสร้ างตัวชี"วัดความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ ของหน่วยงานภาครัฐ
1.3 เพื อพัฒนาตัวชี"วัดที คิดค้ นขึ"นมาจากหน่วยงานนําร่อง จํานวน 2 แห่ง
1.4 เพื อจัดทําข้ อเสนอแนะในการวัดความโปร่งใสการตรวจสอบได้
2.ศูนย์ส่งเสริ มจริ ยธรรม สํานั กงาน ก.พ. รายงานผลการศึ กษาโครงการ ฯ ให้ อ.ก.พ.
วิสามัญเกี ยวกับการเสริมสร้ างจริยธรรมเพื อราชการใสสะอาด ครั"งที 4/2549 วันพุธที 7 มิถุนายน
2549 ทราบ ซึ งที ประชุ มรั บทราบและมีความคิดเห็น/ข้ อเสนอแนะเพื อการใช้ ประโยชน์ จากผลการ
ศึกษาวิจัย
3.ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สํานักงาน ก.พ. นําผลการวิจัย เสนอ อ.ก.พ. วิสามัญเกี ยวกับการ
เสริมสร้ างจริยธรรมเพื อราชการใสสะอาด ครั*งที 4/2551 วันที 5 มิถุนายน 2551และ
ครั*งที 5/2551 วันที 21 กรกฎาคม 2551 ซึ งมีมติ สรุปได้ ดังนี"
 เห็นชอบมาตรฐานความโปร่ งใส 5 มิติ ประกอบด้ วย 15 ตัวชี"วัดย่ อย
ตามที ฝ่ ายเลขานุ การนําเสนอ โดยขอให้ ปรับถ้ อยคําตัวชี"วัดที 1.3 จาก การทีผูบ้ ริหารสูงสุดเป็ นที
ยอมรับเรืองความซื อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็ น บทบาทของผูบ้ ริหารในการส่งเสริมเรืองความ
โปร่งใสในองค์กร เช่น กลไกที ผ้ ูบริหารใช้ เป็ นต้ น
 ให้ ใช้ มาตรฐานนี"เป็ นพื"นฐานในการส่งเสริมการดําเนินการทดลองนําร่อง
ในปี งบประมาณ 2552 เฉพาะหน่วยงานประเภทบริการ ซึ งในอนาคตสามารถปรับปรุงตัวชี"วัดย่อย
เหล่านี"ให้ ครอบคลุมด้ านอื น ๆ เพิ มเติมได้ อกี
 หลักการและแนวทางการนําเครื องมือวัดความโปร่งใส ฯ ไปใช้ ให้ เป็ นไป
ตามที ฝ่ายเลขา ฯ เสนอในการประชุม อ.ก.พ.ฯ ครั"งที 4/2551 กล่าวคือ
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หลักการและแนวทาง ในการนําเครื องมือนี"ไปใช้ เพื อการประเมินความโปร่งใสและ
การตรวจสอบได้ ของภาครัฐ ต้ องดําเนินการ ดังนี"
(1) หน่วยงานบริการภาครัฐเข้ ารับการประเมินด้ วยความสมัครใจ
(2) ให้ หน่ ว ยงานบริ ก ารที สมั ครใจเข้ า รั บ การประเมิ น จั ดทํา รายงาน
การประเมิน ผลตนเองตามเครื องมือ วั ดความโปร่ งใสและการตรวจสอบได้ ของหน่ วยงานบริ การ
(เบื" องต้ น ) ที ได้ จ ากการศึ ก ษาวิ จั ยโครงการประเมิ น และสร้ า งเครื องมื อ ชี" วั ดความโปร่ งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ
(3) ในการจั ดทํารายงานการประเมิ นผลตนเองของหน่ วยงานบริ การที สมั ครใจ
ใน (2) จะต้ องดําเนินการโดยคณะกรรมการประเมินผลตนเองของหน่ ว ยงานทีมี จาํ นวนอย่ า งน้ อ ย
5 คน ซึ งมาจากการแต่งตั"งของหน่วยงาน ประกอบด้ วย
-ผู้เชี ยวชาญด้ านเนื"อหาและกระบวนงานของหน่วยงาน
-ผู้เชี ยวชาญด้ านความโปร่งใสและการตรวจสอบได้
-ผู้แทนกลุ่มผู้ใช้ บริการ
-นักวิชาการอิสระ
-ผู้แทนสื อมวลชน
(4) อ.ก.พ.วิสามัญเกี ยวกับการส่งเสริมจริยธรรมเพื อราชการใสสะอาดซึ งแต่ งตั" ง
โดย ก.พ. ทําหน้ าที ประเมิน จากรายงานดังกล่าวและอาจเก็บข้ อมูลภาคสนามเพิ มเติมหากจําเป็ น
ผลการพิจารณาขั"นสุดท้ าย ขึ"นอยู่กบั ดุลยพินิจของ อ.ก.พ. ป็ นหลัก
 ส่ ว นเกณฑ์ก ารพิ จ ารณานั" น จะใช้ ก ารตรวจสอบ ( check list ) จากระดับ
สํา นั ก /กอง ว่ า มี ก ารดํา เนิ น การตามตั ว ชี" วั ดย่ อ ยหรื อ ไม่ ถ้ า มี ก็จ ะมี ก ารให้ ค ะแนนตั" งแต่ 1-5
จากนั"น จะนําคะแนนตัวชี"วัดย่อยของแต่ละสํานัก/กอง มาหาค่าเฉลี ย ซึ งจะได้ ออกมาเป็ นภาพรวม
ของหน่วยงานระดับกรม และนําค่าเฉลี ยของตัวชี"วัดย่อยแต่ละตัวมาเขียนกราฟ (Radar Chart)
ก็จะสามารถเปรียบเทียบความเปลี ยนแปลงระดับตัวชี"วัดในแต่ละปี ได้
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Radar Chart
(กราฟใยแมงมุม)
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เป็ นกราฟรูปหลายเหลี ยมซึ งจะแสดงการเปรียบเทียบปริมาณ
ความมาก-น้ อย ของแต่ละส่วน โดยการกําหนดตําแหน่งจุ ดลงในแต่ละเส้ นแกนของกราฟ
ซึ งการกําหนดจุ ดลงบนแกนนี" จะมีจุดก่อนและหลัง การแก้ ไขปรับปรุง หรืออาจใช้ ใน
การเปรียบเทียบเมื อเวลาเปลี ยนแปลงไป
Radar Chart :

หน้าทีของกราฟใยแมงมุม
-ใช้ สาํ หรับเปรียบเทียบความสัมพันธ์ในแต่ละด้ านของข้ อมูลแต่ละจุด
- เพื อดูความแตกต่างระหว่างเป้ าหมายกับปัจจุบัน
- เพื อดูความแตกต่างระหว่างก่อนเริ มกิจกรรมและหลังจากทํากิจกรรมแล้ ว
หลักสําคัญในการสร้างกราฟใยแมงมุม
- กําหนดจํานวนแกนที ต้องการจะแสดงข้ อมูล
- แต่ละชั"นของใยแมงมุมจะต้ องเท่ากันและมีค่ามากที สดุ เท่ากันด้ วย
ที มา : www.tjs.co.th/document/MSS/04.05-Graph.doc

ตัวอย่าง

(สามารถใช้ โปรแกรม Microsoft Office Excel ช่วยดําเนินการ โดยใส่คะแนนเฉลี ยทั"ง 15
ตัวชี"วัดย่อยและเลือกเมนู Radar Chart)
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เกณฑ์การประเมินตัวชี* วัดมาตรฐานความโปร่งใส

ซึงเป็ นส่วนทีข้าราชการจากส่วนราชการประเภทบริการ
มาร่วมกันสร้างในการประชุมเชิงปฏิบตั ิการทั*ง 6 รุ่น
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2552
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มิติที 1ด้านนโยบาย/ผูบ้ ริหาร (ในการให้ความสําคัญต่อความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ของฝ่ ายบริหาร)
1.1 การมีนโยบายที ชัดเจนเกี ยวกับความโปร่งใสและการตรวจสอบได้
5 รุ่น 1 มีนโยบายที ชัดเจนเกี ยวกับความโปร่ งใสและตรวจสอบได้ และกําหนดไว้ ในแผนยุทธศาสตร์เพื อให้ หน่ วยงานถือปฏิบัติและมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย

รุ่น 2 มีการจัดตั0งศูนย์ราชการใสสะอาด มีการแต่งตั0งคณะทํางาน มีนโยบายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีแผนปฏิบตั กิ ารและดําเนินการตามแผน รุ่น 3 มีนโยบายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและมีการประกาศให้
ข้ าราชการและประชาชน.......ทราบตามช่องทางต่าง ๆ รุ่น 4 มีนโยบายและประกาศวิสยั ทัศน์ท0งั จัดเวทีสมั มนาเพื อสร้ างเครือข่ายภาคประชาชนร่วมระดมความคิดเห็นเพื อดําเนินการให้
หน่ วยงานโปร่งใสและตรวจสอบได้ แล้ วเสร็จ รุ่น 5 มีการกําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ มีหน่ วยงานรับผิดชอบ กําหนดแผนดําเนินการ เผยแพร่ เชิญชวนให้ ดาํ เนินการ มีการ
ดําเนินการตามแผน ติดตามรายงานผลการดําเนินการ (ระบุการมีส่วนร่วมของผู้มสี ่วนเกี ยวข้ อง) เผยแพร่ให้ ทราบอย่างชัดเจน รุ่น 6 มีผลการปฎิบตั งิ านสูงกว่าแผนที ต0งั ไว้
4 รุ่น 1 มีนโยบายที ชัดเจนเกี ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และกําหนดไว้ ในแผนยุทธศาสตร์เพื อให้ หน่วยงานถือปฏิบัติ รุ่น 2 มีการรายงานผล รุ่น 3 มีนโยบายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
และมีการประกาศให้ ข้าราชการและประชาชนทราบ รุ่น 4 มีการแต่งตั0งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบและเปิ ดโอกาสให้ ภาคประชาชนมีส่วนร่วม รุ่น 5 มีการกําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
มีหน่วยงานรับผิดชอบ กําหนดแผนดําเนินการ เผยแพร่ เชิญชวนให้ ดาํ เนินการ รุ่น 6 มีการดําเนินการตามแผนและได้ ผลการปฏิบตั งิ านได้ ตามแผนที ต0งั ไว้

3 รุ่น 1 มีนโยบายเกี ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และประกาศใช้ ในองค์กรแต่ยังขาดความต่อเนื อง รุ่น 2 กรมเปลี ยนผู้บริหารบ่อยทําให้ นโยบายไม่ชัดเจนและไม่ถูกนําไปปฏิบัติ มีนโยบาย

ชัดเจนแต่วิธกี ารที มอบให้ ปฏิบตั ไิ ม่ชัดเจน ระยะเวลากระชั0นชิดเกินไป ไม่มกี ารกําหนดวิธกี ารตรวจสอบที ชัดเจน ไม่ได้ รับความร่วมมือจากบุคลากรในกรม รุ่น 3 มีนโยบายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
มีมาตรการ กลไก การตรวจสอบความโปร่งใสและประกาศให้ ข้าราชการทราบเป็ นการภายใน รุ่น 4 มีนโยบายแต่ยังขาดหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติ รุ่น 5 มีการกําหนดนโยบายและมี
หน่วยงานที รับผิดชอบ รุ่น 6 มีนโยบายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีแผนการดําเนินงาน และประชาสัมพันธ์ให้ ทราบโดยทัว กัน
2 รุ่น 1 มีนโยบายเกี ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ แต่ไม่มีการกําหนดแผนในการปฏิบัติ รุ่น 2 มีการพูดถึงเรื องของความโปร่งใสแต่ไม่ได้ ดาํ เนินการอย่างเป็ นรูปธรรม รุ่น 3 มีนโยบายเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร แต่ไม่มีรายละเอียดเกี ยวกับมาตรการ กลไก การตรวจสอบความโปร่งใส รุ่น 4 มีนโยบายแต่ยังขาดการประชาสัมพันธ์ให้ ทราบ รุ่น 5 มีนโยบายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร แต่ไม่มี
แผนงานดําเนินการ รุ่น 6 มีนโยบายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร แต่ยังไม่มแี ผนการดําเนินงาน
ี ชัดเจน รุ่น 2 ผู้บริหารให้ ความสําคัญและมีนโยบายแต่ข้าราชการไม่เห็นความชัดเจนเกี ยวกับเรื องนี0 รุ่น 3 มีการพูดถึง กล่าวถึงเกี ยวกับ
1 รุ่น 1 มีนโยบายเกี ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ทไม่
นโยบายความโปร่งใส รุ่น 4 มีนโยบายแต่ยังไม่ครอบคลุมทุกด้ านหรือทุกมิติ รุ่น 5 มีนโยบายด้ านความโปร่งใสและตรวจสอบได้ แต่ไม่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร รุ่น 6 มีนโยบายแต่ยังไม่สามารถแสดงให้
เห็นถึงความโปร่งใสและความพร้ อมรับการตรวจสอบได้

0

รุ่น 1 ไม่มีการกําหนดนโยบายเกี ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ รุ่น 2 ผู้บริหารไม่ให้ ความสําคัญและไม่มีการให้ นโยบายที ชัดเจนเพื อนําไปสู่การปฏิบัติ รุ่น 3 ไม่มีนโยบายเกี ยวกับความโปร่งใส
รุ่น 4 ไม่มนี โยบายที ชัดเจนรุ่น 5 ไม่มนี โยบาย ไม่มแี ผนเกี ยวกับความโปร่งใส รุ่น 6 ไม่มกี ารกําหนดนโยบายเกี ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้

มิติที 1ด้านนโยบาย/ผูบ้ ริหาร (ในการให้ความสําคัญต่อความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ของฝ่ ายบริหาร)
1.2 การมีความพยายาม/ความคิดริเริ มของหน่วยงานในการทํางานเพื อความโปร่งใสและการตรวจสอบได้
5 รุ่น 1 มีการนํากระบวนการทั0งหมดมาปฏิบัติงานในเชิงรุก มีการจัดประชุมโดยให้ หน่วยงานต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแนวทางที วางไว้ เช่น การวางระบบควบคุมภายใน
โดยให้ มีการนํามาปรับปรุงแก้ ไขเพื อพัฒนาในขั0นต่อไป รุ่น 2 มีการกําหนดแผน มีการจัดตั0งคณะทํางานเพื อดําเนินการในเรื องดังกล่าว มีการกําหนดขั0นตอน วิธีการตรวจสอบ
รุ่น 3 ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามคู่มือและพบความสําเร็จในการดําเนินงาน รุ่น 4 เปิ ดโอกาสให้ ประชาชนเข้ ามาตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามแผน
รุ่น 5 มีการเผยแพร่ คู่มือทั0งภายในและภายนอกองค์กร รุ่น 6 มีผลการปฏิบัติงานสูงกว่ าแผนที ตั0งไว้ และสามารถตรวจสอบได้ โดยหน่ วยงานภายในและ
บุคคลภายนอก
4 รุ่น 1 มีการดําเนินงาน ปฏิบัติงาน ลงมือปฏิบัติจริ ง รุ่น 2 มีการนําระบบ IT มาใช้ ในการทํางาน คณะทํางานมีการประชุ มต่ อเนื อง ขาดความต่ อเนื องในการดําเนินการตาม......
รุ่ น 3 มี ก ารดํ า เนิ น งานตามคู่ มื อ รุ่ น 4 เปิ ดโอกาสให้ ประชาชนเข้ ามามี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด ทํา แผนปฏิ บั ติ ร าชการ รุ่ น 5 มี คู่ มื อ ที มี ค วามสมบู ร ณ์ พ ร้ อมเผยแพร่
รุ่น 6 มีการดําเนินงานตามแผนและได้ ผลการปฏิบัติงานตามแผนที ต0ังไว้
3 รุ่น 1 มีการจัดตั0งศูนย์ หน่วยงาน กําหนดหน้ าที นโยบายในการปฏิบัติงานที ชัดเจนขึ0น รุ่น 2 ขาดความคิดริเริ มในการใช้ วิธีการใหม่ ๆ มีความพยายามแต่ในบางเรื องไม่สามารถทํา
ได้ ครบ รุ่น 3 เผยแพร่ คู่มือการดําเนินงาน รุ่น 4 มีการประชุมวิเคราะห์ความเสี ยงของการทํางานและจัดแผนปฏิบัติการทํางานเพื อความโปร่ งใส รุ่น 5 มีร่างคู่มือ รุ่น 6 มีความ
พยายาม/ความคิดริเริ มมีผ้ ูรับผิดชอบ มีแนวทางการดําเนินงานที ชัดเจน โดยมีการประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ ทราบโดยทัว กัน
2 รุ่น 1 มีการกําหนดแนวทาง แต่ยังไม่มีการปฏิบัติงาน รุ่น 2 มีนโยบายแต่ขาดผู้ปฏิบัติ มีผ้ ูปฏิบัติเป็ นจํานวนน้ อย รู้เฉพาะกลุ่ม มีความคิดที จะทํางานเพื อความร่ วมมือจากคนในองค์กร
อย่างแท้ จริง รุ่น 3 จัดทําคู่มือการดําเนินงาน รุ่น 4 มีแนวทางและมีกจิ กรรม/โครงการในการพยายาม/ความคิดริเริ มของหน่วยงาน รุ่น 5 จัดตั0งคณะทํางานจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานให้
มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ รุ่น 6 มีความพยายาม/ความคิดริเริ ม มีผ้ ูรับผิดชอบ มีแนวทางการการดําเนินงาน
1 รุ่น 1 หน่วยงานให้ ความสําคัญ แต่ยังไม่มีการเสนอแนวทาง ยังไม่มีการเสนอโครงการ รุ่น 2 นํานโยบายไปปฏิบัติแต่ขาดทิศทางที ชัดเจน รุ่น 3 มีการแต่งตั0งคณะทํางาน/ มีการศึกษา
รุ่น 4 มีแนวทางในการทํางานเพื อความโปร่ งใสและการตรวจสอบได้ รุ่น 5 หน่ วยงานกําหนดแนวทางในการทํางาน รุ่น 6 มีความพยายาม/ ความคิดริเริ ม แต่ ขาดผู้รับผิดชอบและแนว
ทางการทํางานที ชัดเจน
0 รุ่น 1 ยังไม่มีการเสนอแนวทาง รุ่น 2 มีนโยบายแต่ไม่มีการนําไปปฏิบัติ รุ่น 3 ไม่มี รุ่น 4 ไม่มีความพยายาม/ความคิดริเริ ม รุ่น 5 หน่วยงานไม่มีความรับรู้ ไม่พยายาม ไม่คิดริเริ ม
รุ่น 6 ไม่มีความพยายาม/ความคิดริเริ มของหน่วยงานในการทํางานเพื อความโปร่งใสและตรวจสอบได้

มิติที 1ด้านนโยบาย/ผูบ้ ริหาร (ในการให้ความสําคัญต่อความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ของฝ่ ายบริหาร)
1.3 บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมเรื องความโปร่งใสในองค์กร (เช่น กลไกที ผ้ ูบริหารใช้ เป็ นต้ น)
5 รุ่น 1ผู้บริหารผลักดันและสนับสนุนให้ มกี ารจัดโครงการเพื อคัดเลือกหน่วยงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบตั งิ าน รุ่น 2 ผู้บริหารให้ ความสําคัญกับการดําเนินงาน ผู้บริหารสร้ าง

ความเชื อมันในการสร้ างความโปร่งใสอย่างเป็ นธรรม รุ่น 3 ผู้บริหารประเมินมาตรการ กลไก รุ่น 4 ผู้บริหารให้ ความสําคัญเป็ นแบบอย่างที ดี รุ่น 5 ผู้บริหารกระตุ้นหรือติดตามผล
รุ่น 6 ผู้บริหารผลักดันและสนับสนุนให้ มกี ารจัดโครงการเพื อคัดเลือกหน่วยงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบตั งิ าน
4 รุ่น 1 ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและให้ ความสําคัญอย่างชัดเจน รุ่น 2 มีการจัดฝึ กอบรมในเรื องจริยธรรมให้ แก่เจ้ าหน้ าที ผู้บริหารเป็ นตัวขับเคลื อนที สาํ คัญ มีการเน้ นยํา0 ในที ประชุมอย่าง
สมํา เสมอ มีการตั0งคณะกรรมการพิจารณาในเรื องของความโปร่งใส
รุ่น 3 ผู้บริหารกําหนดและประกาศบังคับใช้ มาตรการ กลไก รุ่น 4 การพิจารณาแต่งตั0งโยกย้ ายมีการแต่งตั0ง
คณะกรรมการรับผิดชอบโดยเฉพาะ ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุ นองค์กรตรวจสอบภายในมีการจัดตั0งศูนย์ใสสะอาด รุ่น 5 เริ มมีการดําเนินการตามแผน รุ่น 6 ผู้บริหารมีส่วนร่ วมและให้
ความสําคัญในการส่งเสริมเรื องความโปร่งใสในองค์กร
3 รุ่น 1 ผู้บริหารให้ ความสําคัญในการส่งเสริมเรื องความโปร่งใสในองค์กรแต่ไม่มีการส่งเสริมให้ บุคลากรนําไปปฏิบัติ รุ่น 2 ผู้บริหารให้ ความสําคัญเรื องความโปร่งใสอยู่ในอันดับรอง กลไกการ
ปฏิบตั ไิ ม่ต่อเนื อง รุ่น 3 ผู้บริหารกําหนดมาตรการ กลไกดําเนินการ รุ่น 4 การใช้ ดุลยพินิจของผู้บริหารขาดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน รุ่น 5 มีนโยบาย มีแผนการดําเนินการ ประกาศให้ ภายใน
กรมรับทราบ รุ่น 6 ผู้บริหารมีบทบาทให้ ความสําคัญ มีกลไก/แนวทางปฏิบตั ทิ ชี ัดเจน แต่ขาดการดําเนินการอย่างต่อเนื อง
2 รุ่น 1 ผู้บริหารมีบทบาทในการส่งเสริมเรื องความโปร่งใสในองค์กรยังไม่เป็ นรูปธรรม รุ่น 2 นโยบายกับการปฏิบัติไม่สอดคล้ องกัน ผู้บริหารให้ ความสนใจเฉพาะเรื องที มีผลกระทบรุนแรงต่อองค์กร
รุ่น 3 ผู้บริหารสร้ างแรงจูงใจให้ เกิดการปฏิบัติ รุ่น 4 ขาดแบบอย่างที ดีจากผู้บริหารองค์กร รุ่น 5 มีนโยบาย มีแผนการดําเนินการ รุ่น 6 ผู้บริหารมีบทบาท ให้ ความสําคัญ แต่ขาดกลไก/แนวทาง
ปฏิบตั ทิ ชี ัดเจน
1 รุ่น 1 ผู้บริหารไม่มกี ารกําหนดกลไกที ชัดเจนในการส่งเสริมเรื องความโปร่งใส รุ่น 2 กระบวนการหรือกลไกขาดความชัดเจน รุ่น 3 ผู้บริหารเป็ นแบบอย่างในการสร้ างความโปร่งใส รุ่น 4 ผู้บริหาร
ภายในองค์การให้ ความสําคัญกับกระบวนการดังกล่าวน้ อย รุ่น 5 มีนโยบายแต่ไม่มแี ผนการดําเนินการ รุ่น 6 ผู้บริหารมีบทบาท แต่ไม่ให้ ความสําคัญ

0 รุ่น 1 ผู้บริหารไม่เห็นความสําคัญ รุ่น 2 ไม่มีกลไกในการส่งเสริมความโปร่งใส รุ่น 3 ไม่มี รุ่น 4 - รุ่น 5 ผู้บริหารไม่มีบทบาทในการส่งเสริมเรื องความโปร่งใส รุ่น 6 ผู้บริหารไม่มีบทบาทในการ
ส่งเสริมเรื องความโปร่งใสในองค์กร
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2.1 การเปิ ดเผยข้ อมูลที สาํ คัญ/สาธารณชนควรรับรู้ผ่านสื อมวลชนเป็ นระยะ

5 รุ่น 1 มีมุมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มีช่องทางเผยแพร่เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารอย่างน้ อย 2 ช่องทาง มีการจัดตั0งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มีคณะทํางานรับผิดชอบด้ านข้ อมูลข่าวสาร (แผนปฏิบัติการ
ผู้รับผิดชอบ การตอบสนอง) มีการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 มีการปรับปรุงฐานข้ อมูลเป็ นปั จจุ บัน มีช่องทางแสดงความคิดเห็น (2 way
communication) เช่น web boardและการติดตามประเมินผลอย่างเป็ นระบบ รุ่น 2 มีการเปิ ดเผยข้ อมูลที สาํ คัญไม่น้อยกว่าร้ อยละ 60 มีการเปิ ดเผยข้ อมูลที สาํ คัญผ่านสื อมากกว่าหรือเท่ากับ 3
ช่องทาง มีการกําหนดหน่วยงานรับผิดชอบไว้ ชัดเจน มีการกําหนดระยะเลาในการดําเนินงานที ชัดเจน รุ่น 3 มีกลไกการเปิ ดเผย เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ ประชาชนรับทราบอย่างแท้ จริง ทั0ง
ด้ านการจัดทําเว็บไซต์ ผลิตสื อสิ งพิมพ์ การประชุมทางวิชาการอย่ างสมํา เสมอ รุ่น 4 เปิ ดเผยข้ อมูลผ่าน web สิ งพิมพ์ของหน่วยงาน รุ่น 5 มีการประเมินผลและรายงานความสําเร็จของ
คณะกรรมการ ฯ รุ่น 6 ทบทวนปัญหาอุปสรรค สรุปข้ อมูลความคิดเห็น สรุปในรายงานประจําปี เพื อเผยแพร่
4 รุ่น 1 มีมุมเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร มีช่องทางเผยแพร่ เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารอย่างน้ อย 2 ช่ องทาง มีการจัดตั0งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มีคณะทํางานรับผิดชอบด้ านข้ อมูล ข่าวสาร (แผนปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบ
การตอบสนอง) มีการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัตขิ ้ อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 มีการปรับปรุงฐานข้ อมูลเป็ นปัจจุบนั รุ่น 2มีการเปิ ดเผยข้ อมูลที สําคัญไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 มีการเปิ ดเผยข้ อมูลที
สําคัญผ่านสื อไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง รุ่น 3 ประชาชนสามารถขอข้ อมูลขององค์กรได้ หลายช่องทางและสะดวก รุ่น 4 - รุ่น 5 คณะกรรมการมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที สําคัญเป็ นระยะผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ทั0งภายในและภายนอกหน่วยงาน รุ่น 6 มีการนําข้ อมูล การจัดทําโครงการของราชการให้ ประชาชนมีการตรวจสอบได้ (ตามมาตรา 9) และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น website
วิทยุ โทรทัศน์ การแถลงข่าว ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
3 รุ่น 1 มีมุมเผยแพร่ ข้อมูลข่ าวสาร มีช่องทางเผยแพร่ เปิ ดเผยข้ อมูลข่ าวสารอย่ างน้ อย 2 ช่ องทาง มีการจัดตั0งศูนย์ข้อมูลข่ าวสาร มีคณะทํางานรับผิดชอบด้ านข้ อมูลข่ าวสาร(แผนปฏิบัติการ
ผู้รับผิดชอบ การตอบสนอง) มีการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัตขิ ้ อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 รุ่น 2 มีการเปิ ดเผยข้ อมูลที สาํ คัญไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 มีการเปิ ดเผยข้ อมูลที สําคัญผ่านสื อไม่
น้ อยกว่ า 2 ช่ องทาง รุ่น 3 มีกลไกเผยแพร่กิจกรรม เปิ ดเผยข้ อมูลในระดับที ไม่เป็ นความลับต่อสื อมวลชนและประชาชนโดยการสัมมนา ประชุม แต่ไม่สมํา เสมอ รุ่น 4 - รุ่น 5 จัดตั0ง
คณะกรรมการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารระดับกรมและเพิ มช่องทางต่ออีก รุ่น 6 มีการจัดแสดง ประกาศ ประกวดราคา สอบราคา ณ ศูนย์ข้อมูลและมีการสรุปผลการพิจารณาจัดซื0อจัดจ้ าง
2 รุ่น 1 มีมุมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มีช่องทางเผยแพร่เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารอย่างน้ อย 2 ช่องทาง มีการจัดตั0งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มีคณะทํางานรับผิดชอบด้ านข้ อมูลข่าวสาร (แผนปฏิบตั กิ าร ผู้รับผิดชอบ
การตอบสนอง) รุ่น 2 มีการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารที สําคัญไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 มีการเปิ ดเผยข้ อมูลที สําคัญผ่านสื อไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง รุ่น 3 ปรับระบบภายในหน่วยงานให้ Expose to public
(เปิ ดเผยข้ อมูลสู่สาธารณชน) ในระดับเหมาะสม รุ่น 4 เปิ ดเผยผ่านวิทยุ/โทรทัศน์ (แต่ติดขัดเรื องงบประมาณ/ข่วงเวลา) รุ่น 5 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ข้ อมูลมากขึ0น จากสํานัก/กองสู่ระดับกรม เช่น
จดหมายข่าว เสียงตามสาย.. รุ่น 6 มีการจัดสถานที ให้ ประชาชนทราบถึงข้ อมูลและจัดทําบัญชีข้อมูลข่าวสาร
1 รุ่น 1 มีมุมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รุ่น 2 มีการวิเคราะห์ข้อมูลสําคัญที ควรเปิ ดเผย รุ่น 3 มีช่องทางการเปิ ดเผยข้ อมูลที จาํ กัด รุ่น 4 - รุ่น 5 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภายในสํานัก/กอง เช่น หนังสือเวียน
ภายในหรือการติดประกาศข่าวสารที บอร์ด รุ่น 6 ต้ องมีข้อมูล พันธกิจหน่วยงาน โครงสร้ าง ข้ อมูลพื0นฐานขององค์กร (ตามมาตรา 7)
10 รุ่น 1 ไม่ มีช่องทางการเผยแพร่ ข้อมูลข่ าวสาร รุ่น 2 ไม่มีการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสาร รุ่น 3 ไม่มีการเปิ ดเผยข้ อมูลให้ ประชาชนทราบ
รุ่น 4 - รุ่น 5 ไม่มีช่องทางการเปิ ดเผยข้ อมูล
รุ่น รุ่น 6 ไม่มกี ารเปิ ดเผยข้ อมูลที สาํ คัญ/สาธารณชนรับรู้
รุ่ น 3 หมายเหตุ เฉพาะข้ อมูลทีไม่ มีชนั  ความลับ

การเผยแพร่ ข้อมูลของบางกระทรวง อาจมอบหมายให้ บางกรมชีแ จง ไม่ ได้ แปลว่ า กรมนัน ไม่ มี
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2.2 การมีระเบียบที ชัดเจนเกี ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสาร
5 รุ่น 1 มีคณะกรรมการข้ อมูลข่าวสาร มีการจัดทําระเบียบเกี ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลข่ าวสารตาม พ.ร.บ.ข้ อมูลข่ าวสาร มีการนําเสนอผู้บริหารเพื อให้ ความ เห็นชอบระเบียบ ฯ มีคู่มือการ

0

ดําเนินการตามระเบียบเกี ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูล ฯ มีการประชุมชี0แจงเจ้ าหน้ าที และประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนผู้มีส่วนได้ เสียทราบ รุ่น 2 มีการนําประกาศการจัดซื0อจัดจ้ างเผยแพร่ใน
เว็บไซต์ รุ่น 3 มีระเบียบข้ อมูลข่ าวสารที ชัดเจน มีการเผยแพร่ ให้ ข้าราชการและประชาชนรับทราบและที คณะกรรมการข้ อมูลข่าวสารของหน่วยงาน มีการเก็บสถิติ
ข้ อมูลที เผยแพร่แล้ ว รุ่น 4 มีระเบียบที ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้ อมูลข่าวสาร และตัวชี0วัดอยู่แล้ ว รุ่น 5 คณะกรรมการกําหนดร่ างระเบียบ ที ระบุประเภทและลักษณะ
ของข้ อมูลที จะเปิ ดเผยอย่างชัดเจน รุ่น 6 สรุปปัญหาอุปสรรค พร้ อมข้ อเสนอแนะเพื อปรับปรุงแก้ ไข และนําเสนอต่อผู้บริหาร
4 รุ่น 1 มีคณะกรรมการข้ อมูลข่าวสาร มีการจัดทําระเบียบเกี ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้ อมูลข่าวสาร มีการนําเสนอผู้บริหารเพื อให้ ความ เห็นชอบระเบียบ
ฯมีคู่มือการดําเนินการตามระเบียบเกี ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูล ฯ รุ่น 2 มีการเผยแพร่ สทิ ธิของประชาชนผ่านทางช่ องทางต่าง ๆ 5 ช่ องทาง รุ่น 3 ออกระเบียบชัดเจน
ตาม พ.ร.บ.ข้ อมูลข่าวสาร ข้ าราชการรับทราบระเบียบ ฯ และมีเจ้ าหน้ าที รับผิดชอบ รุ่น 4 - รุ่น 5 มีการประชุมคณะกรรมการข้ อมูลข่าวสารอย่างน้ อย 1 ครั0งในการ
พิจารณาประเภทและลักษณะของข้ อมูลข่าวสารที เปิ ดเผยได้ รุ่น 6 จัดทํารายงานตามแบบรายงานการติดตามประเมินผลของหน่วยงานรัฐของสํานักงานคณะกรรมการ
ข้ อมูลข่าวสาร
3 รุ่น 1 มีคณะกรรมการข้ อมูลข่าวสาร มีการจัดทําระเบียบเกี ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้ อมูลข่าวสาร มีการนําเสนอผู้บริหารเพื อให้ ความเห็นชอบระเบียบ ฯ
รุ่น 2 มีการให้ ความรู้เกี ยวกับการให้ บริการข้ อมูลข่าวสาร รุ่น 3 อาศัย พ.ร.บ.ข้ อมูลข่าวสารเป็ นเกณฑ์ ออกระเบียบการเปิ ดเผยข้ อมูลข่ าวสารของหน่ วยงาน รุ่น 4 รุ่น 5 มีการตั0งคณะกรรมการข้ อมูลข่าวสารของหน่วยงานดูแลเรื องระเบียบข้ อมูลข่าวสาร รุ่น 6 มีการจัดทําข้ อมูล/สถานที /เจ้ าหน้ าที ให้ บริการแก่ประชาชน
2 รุ่น 1 มีคณะกรรมการข้ อมูลข่าวสาร มีการจัดทําระเบียบเกี ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้ อมูลข่าวสาร รุ่น 2 มีการจัดตั0งศูนย์บริการข้ อมูลข่าวสารและมีเจ้ าหน้ าที อาํ นวย
ความสะดวก รุ่น 3 ศึกษาระเบียบที เกี ยวข้ อง จัดประชุมหารือ เพื อจัดทําระเบียบ ฯ ของหน่วยงาน รุ่น 4 - รุ่น 5 หน่วยงานงานภายในกรมอย่างน้ อย 2 หน่วยงาน มีการนํา
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้ วยข้ อมูลข่าวสาร มาเป็ นแนวทางในการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสาร รุ่น 6 มีการจัดทําระเบียบให้ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.ข้ อมูลข่าวสาร 2540
รุ่น 2 ผู้บริหารให้ ความสําคัญ รุ่น 3 ใช้ พ.ร.บ.ข้ อมูลข่ าวสาร ฯ เป็ นเกณฑ์แต่ ไม่ ออกระเบียบเป็ นการเฉพาะของหน่ วยงาน รุ่น 4 1 รุ่น 1 มีคณะกรรมการข้ อมูลข่ าวสาร
รุ่น 5 หน่ วยงานที เกี ยวข้ อง เช่ น สํานักแผน สารสนเทศ เป็ นต้ น กระตุ้นให้ มีการนํา พ.ร.บ.ข้ อมูลข่ าวสาร พ.ศ.2540 มาเป็ นแนวทางในการปฏิบัติ รุ่น 6 มีหน่ วยงานที รับผิดชอบตาม
พ.ร.บ.และมีการตั0งคณะกรรมการข้ อมูลข่าวสารของราชการ/หน่วยงาน
รุ่น 1 ไม่ มีการดําเนินการ
รุ่น 2 ไม่ มีกฎ ระเบียบเกี ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลข่ าวสาร รุ่น 3 ไม่ มีการกําหนดให้ เป็ นระเบียบเกี ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลข่ าวสาร
รุ่น 4 รุ่น 5 ไม่มีการกําหนดระเบียบ รุ่น 6 ไม่มีกฎ ระเบียบที ชัดเจนเกี ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสาร

มิติท( ี 3 ด้านระบบตรวจสอบการทํางานภายในองค์กร
3.1 การมีระบบตรวจสอบภายในที ดาํ เนินการตรวจสอบมากกว่าเรื องเงิน/บัญชี
5 รุ่น 1 ระบบตรวจสอบต้ องได้ มาตรฐาน รุ่น 2 มีการตรวจสอบภายในในเรื องอื น ๆ ด้ วย รุ่น 3 มีแผน/ระบบการตรวจสอบที ชัดเจน มีรายงานเป็ นระยะ ๆ อย่างสมํา เสมอ
และประเมินผล รุ่น 4 หน่วยงานมีระบบตรวจสอบภายในที มากกว่าเรื องเงิน/บัญชี เช่น มีระบบการตรวจสอบด้ านระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี ยง รวมทั0งการ
ตรวจสอบด้ านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ ฯลฯ ซึ งการตรวจสอบภายในต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในที กรมบัญชีกลางกําหนด 3 ด้ าน คือ ด้ าน
การเงิน/บัญชี ด้ านกฎระเบียบ ฯ ด้ านการดําเนินงาน รุ่น 5ปรับปรุงหรือพัฒนาระบบตรวจสอบภายในหลังการรายงานผล รุ่น 6 ทบทวนแผนงานและจัดทําข้ อเสนอแนะเพื อ
ปรับปรุง
4 รุ่น 1 สรุปผลการดําเนินงานนําเสนอผู้บริหาร รุ่น 2 มีระบบการตรวจสอบภายในด้ านการเงิน/บัญชี รุ่น 3 มีการปฏิบัติ ตรวจสอบจากส่วนกลาง แผนของกรม
รุ่น 4 หน่วยงานที มีระบบการตรวจสอบภายใน ครอบคลุมทุกด้ านตามที กาํ หนดไว้ ในแผน ฯ รุ่น 5 มีการรายงานผลต่อผู้บริหารและผู้ทเี กี ยวข้ อง รุ่น 6 มีการรายงานผลต่อ
ผู้บริหารและผู้ทเี กี ยวข้ อง
3 รุ่น 1 มีการจัดทําแผนการดําเนินงานและสามารถดําเนินงานตามแผน รุ่น 2 มีแนวทางการตรวจสอบภายในอย่างเป็ นระบบ รุ่น 3 มีระบบและมีแผนการตรวจสอบในระดับกรม ฯ
รุ่น 4 หน่วยงานมีระบบการตรวจสอบภายใน แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกด้ าน ทําให้ การปฏิบัติของเจ้ าหน้ าที หรือผู้บริหารบางครั0งไม่ร้ ูว่าปฏิบัติงานถูกต้ องหรือไม่
รุ่น 5 มีการติดตามประเมินผล รุ่น 6 มีการติดตามประเมินผลแผนงานการตรวจสอบและการกํากับภายใน
2 รุ่น 1 มีคณะทํางานและมีการวิเคราะห์ความเสี ยง รุ่น 2 มีการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ รุ่น 3 มีระบบตรวจสอบเป็ นทางการ แต่ยังไม่ชัดเจน/ดําเนินการอย่างไม่มีประสิทธิภาพ
รุ่น 4 กรมมีคณะกรรมการที ทาํ หน้ าที ตรวจสอบดําเนินงานต่าง ๆ เช่น มีคณะกรรมการติดตามตัวชี0วัด รุ่น 5 สามารถนําระบบการตรวจสอบภายในไปสู่การปฏิบัติ รุ่น 6 สามารถนํา
แผนงานการตรวจสอบและกํากับการดําเนินงานภายในไปสู่การปฏิบัติ
1 รุ่น 1 มีระบบตรวจสอบภายในมากกว่า 1 ระบบ นอกเหนือจากเรื องเงิน/บัญชี รุ่น 2 มีนโยบายในการตรวจสอบภายใน รุ่น 3 มี แต่ไม่เป็ นทางการ ใช้ วิธรี ายงานผ่านผู้บังคับบัญชา รุ่น 4
มีการกําหนดแนวทาง/มอบผู้รับผิดชอบที ทาํ งานในด้ านนี0เป็ นกรณีพิเศษ รุ่น 5 มีระบบการตรวจสอบภายในมากกว่า 1 ระบบ รุ่น 6 มีแผนงานการตรวจสอบและกํากับภายใน นอกเหนือจาก
ระบบตรวจสอบภายในการเงิน/บัญชี
0 รุ่น 1 มีระบบตรวจสอบภายในเรื องเงิน/บัญชี รุ่น 2 ไม่มีระบบการตรวจสอบภายในด้ านอื น ๆ รุ่น 3 ไม่มี รุ่น 4 ไม่มีการตรวจสอบนอกเหนือจากเรื องการเงิน/บัญชี (ตรวจสอบเฉพาะเรื อง
การเงิน/บัญชี) รุ่น 5 มีระบบการตรวจสอบภายในเฉพาะเรื องเงิน/บัญชี รุ่น 6 มีระบบการตรวจสอบภายในเฉพาะเรื องเงิน/บัญชี

มิติท( ี 3.ด้านระบบตรวจสอบการทํางานภายในองค์กร
3.2 การมีแผนปฏิบัติการเพื อดําเนินงานตรวจสอบภายในองค์กร
5 รุ่น 1 มีการตรวจสอบที เป็ นมาตรฐาน ตามหน่วยงานกําหนด รุ่น 2 มีการรายงานผลการปฏิบัติตามแผน รุ่น 3 ผลการประเมินได้ รับการเผยแพร่ส่สู าธารณชน
รุ่น 4 มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบทุกปี ให้ ประชาชนเข้ ามามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน รุ่น 5 มีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน รวมทั0งมีการ
ปรับปรุงหรือพัฒนาแผนปี ต่อไป รุ่น 6 รายงานผลการดําเนินงานต่อผู้บริหาร
4 รุ่น 1 มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน รุ่น 2 มีการปฏิบัติตามแผน รุ่น 3 มีแผนและดําเนินงานตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่น 4 มีแผน และ
ปฏิบัติได้ ครบทุกกิจกรรม แล้ วมีการรายงานผลการตรวจสอบเสนอผู้บริหารเพี อทราบและสัง การ รุ่น 5 มีการติดตามประเมินผลและรายงาน รุ่น 6 ทบทวนปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานและประเมินผล
3 รุ่น 1 มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานรายปี รุ่น 2 มีแผนในการตรวจสอบภายใน รุ่น 3 มีการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการ แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกภารกิจ รุ่น 4 มีแผน
และปฏิบัติได้ ครบถ้ วนทุกกิจกรรม รุ่น 5 มี และปฏิบัติครบตามแผน รุ่น 6 มีการติดตามกํากับการดําเนินงาน

2 รุ่น 1 มีแผนการปฏิบัติงานรายปี

รุ่น 2 มีการประชุมในการกําหนดแผน รุ่น 3 มีแผนปฏิบัติการ แต่ยังไม่ระบุชัดเจนในการปฏิบัติ/บังคับใช้ รุ่น 4 มีแผนการตรวจสอบ แต่
ปฏิบัติได้ ไม่ครบทุกกิจกรรมตามแผน รุ่น 5 มี แต่ปฏิบัติไม่ครบตามแผน รุ่น 6 นําแผนปฏิบัติการไปใช้

1 รุ่น 1 มีคณะทํางานดําเนินงานตรวจสอบภายในองค์กร

รุ่น 2 มีนโยบายในการตรวจสอบภายใน รุ่น 3 มี แต่ไม่มีแผนปฏิบัติการอย่างเป็ นทางการ รุ่น 4 มีแผนการตรวจสอบ โดย
ผู้บริหารอนุมัติ รุ่น 5 มี แต่ไม่ปฏิบัติตามแผน รุ่น 6 มีแผนปฏิบัติการ

0

รุ่น 1 ไม่มีแผนปฏิบัติการเพื อดําเนินงานตรวจสอบภายในองค์กร รุ่น 2 ไม่มีแผนการตรวจสอบภายในองค์กร รุ่น 3 ไม่มี รุ่น 4 ไม่มีแผนการตรวจสอบ รุ่น 5 ไม่มีแผนการดําเนินงาน
ตรวจสอบภายในองค์กร รุ่น 6 ไม่มีแผนการดําเนินงานตรวจสอบภายในองค์กร

มิติท( ี 3.ด้านระบบตรวจสอบการทํางานภายในองค์กร+
3.3 การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองต่อสาธารณะ
5 รุ่น 1มีการทบทวน นําเสนอต่อผู้บริหาร

รุ่น 2 มีการเผยแพร่ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเองต่อสาธารณชนมากกว่า 2 ช่องทาง
รุ่น 3 มีหน่วยงานรับผิดชอบเฉพาะ มีรายงานประจําปี ของหน่วยงาน เผยแพร่ในหลายช่ องทาง สมํา เสมอ และรับฟั งความคิดเห็นจากสาธารณชน
รุ่น 4 เผยแพร่ (กฎบัตร แผนการตรวจสอบ แต่ผลการปฏิบัติงานเผยแพร่ไม่ได้ ) ต่อสาธารณชนได้ ต่อเรื องที เผยแพร่ได้ เนื องจากงานตรวจสอบภายในมีกฎระเบียบ
ข้ อบังคับๆไว้ ซึ งบางเรื องเป็ นเรื องลับ รุ่น 5 มีการปรับปรุงช่ องทางในการเผยแพร่ รุ่น 6 ทบทวนเพื อปรับปรุงวิธกี ารเผยแพร่
4 รุ่น 1 นํารายงาน เอกสารวิชาการ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ รุ่น 2 มีการเผยแพร่ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเองต่อสาธารณชน 2 ช่องทาง
รุ่น 3 มีหน่วยงานรับผิดชอบเฉพาะ มีรายงานประจําปี ของหน่วยงาน เผยแพร่ในหลายช่ องทาง สมํา เสมอ รุ่น 4 เผยแพร่ได้ เฉพาะกฎบัตรการตรวจสอบภายในให้ ทราบได้
ทุกภาคส่วน รุ่น 5 มีการติดตามประเมินผลการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ รุ่น 6 มีการติดตามประเมินผลการเผยแพร่ข้อมูล
3 รุ่น 1 มีการสรุปผลการดําเนินงานในรูปแบบรายงาน เอกสารวิชาการ เป็ นต้ น รุ่น 2 มีการเผยแพร่ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเองต่อสาธารณชน 1 ช่องทาง
รุ่น 3 มีหน่วยงานรับผิดชอบเฉพาะ มีรายงานประจําปี ของหน่วยงาน รุ่น 4 เผยแพร่เฉพาะหน่วยงานที เกี ยวข้ อง รุ่น 5 มีการเผยแพร่ผ่านช่องทางอื นเพิ มอีก 1 ช่องทาง
รุ่น 6 มีการเผยแพร่โดยผ่านสารสนเทศ
2 รุ่น 1 มีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานมากกว่า 1 ช่องทาง เช่ น นสพ. Website เป็ นต้ น รุ่น 2 มีการประเมิน เผยแพร่ผลการดําเนินงานให้ บุคลากรภายในองค์กรทราบ
รุ่น 3 เผยแพร่อย่างเป็ นทางการแต่ไม่สมํา เสมอ/วงแคบ รุ่น 4 เผยแพร่เฉพาะกลุ่ม/บางหน่วยงานภายในกรม รุ่น 5 มีการเผยแพร่โดยผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
รุ่น 6 มีการเผยแพร่โดยผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
1 รุ่น 1 มีการเผยแพร่ภายในองค์กร รุ่น 2 มีการประเมินแต่ไม่เผยแพร่ผลการประเมินตนเองต่อสาธารณชน รุ่น 3 เผยแพร่ แต่ยังไม่เป็ นทางการ (ปากต่อปาก) /เมื อได้ รับการร้ องขอ
รุ่น 4 เผยแพร่เฉพาะภายในหน่วยตรวจสอบภายใน รุ่น 5 มีการเผยแพร่เมื อมีการขอดู รุ่น 6 มีรายงานผลการปฏิบัติงาน

0

รุ่น 1 ไม่มีการเผยแพร่ รุ่น 2 ไม่มีการประเมิน ไม่มีการเผยแพร่ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเองต่อสาธารณชน รุ่น 3 ไม่มี รุ่น 4 ไม่มีการเผยแพร่
รุ่น 5 ไม่มีการเผยแพร่ รุ่น 6 ไม่มีรายงานผลการปฏิบัติงาน
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4.1 การมีหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการดําเนินการต่อเรื องร้ องเรียน
5 รุ่น 1 มีหน่วยงานและผู้รับผิดชอบโดยตรงในการรับข้ อร้ องเรียนและมีการดําเนินการกับข้ อร้ องเรียนอย่างเป็ นระบบ รุ่น 2 มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง มีแผน
ดําเนินการระยะสั0น ระยะยาว ปฏิบัติตามแผนอย่างครบถ้ วน มีการติดตามผลและประเมินผล รุ่น 3 มีหน่วยงาน/ผู้รับเรื อง/มีกระบวนการรับเรื อง แก้ ไข และติดตาม
ประเมินผล รุ่น 4 มีหน่วยงานที รับผิดชอบโดยตรง มีการสื อสารประชาสัมพันธ์อย่างสมํา เสมออย่างน้ อยเดือนละ 1 ครั0ง รุ่น 5 มีการดําเนินการและตอบข้ อร้ องเรียน
รุ่น 6 ศูนย์มีการดําเนินงานอย่างเป็ นระบบและต่อเนื อง
4 รุ่น 1 มีหน่วยงานและผู้รับผิดชอบโดยตรงในการรับเรื องร้ องเรียน รุ่น 2 มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง มีแผนดําเนินการระยะสั0นระยะยาว ปฏิบัติตามแผนไม่ครบถ้ วนและ
การติดตามผล รุ่น 3 มีหน่วยงาน/ผู้รับเรื อง/มีกระบวนการรับเรื อง แก้ ไขเรื อง รุ่น 4 มีหน่วยงานที รับผิดชอบโดยตรง มีการสื อสารประชาสัมพันธ์ให้ กบั ประชาชนทัว ไปได้
ทราบ รุ่น 5 มีศูนย์ ฯและมีกระบวนการและขั0นตอนชัดเจน รุ่น 6 ศูนย์มีการดําเนินงานอย่างเป็ นระบบและทํากิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภายนอกองค์กร มีแนวทางการ
ปฏิบัติงานที ดี เพื อลดปัญหาการเกิดข้ อร้ องเรียน
3 รุ่น 1 มีผ้ ูรับผิดชอบโดยตรงและมีแนวทางในการจัดตั0งหน่วยงาน รุ่น 2 มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงและมีแผนดําเนินการระยะสั0นระยะยาวแต่ไม่ได้ ดาํ เนินการตามแผน
รุ่น 3 มีหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ/มีกระบวนการรับเรื อง รุ่น 4 มีหน่วยงานที รับผิดชอบโดยตรง มีการสื อสารประชาสัมพันธ์ให้ บุคลากรภายในองค์กรทราบ
รุ่น 5 จัดตั0งศูนย์ร้องเรียนอย่างเป็ นทางการ รุ่น 6 จัดตั0งศูนย์ร้องเรียนอย่างเป็ นทางการ มีผ้ ูรับผิดชอบโดยตรง (ประชาสัมพันธ์ให้ ทราบทั0งภายในและภายนอกองค์กร ผู้ร้องเรียน
สามารถส่งเรื องและติดตามผลจากผู้รับผิดชอบโดยตรง การดําเนินงานสะดวก ลดจํานวนเวลา)
2 รุ่น 1 มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบโดยตรง รุ่น 2 มีผ้ ูรับผิดชอบแต่ไม่มีหน่วยงานในการรับเรื องร้ องเรียนโดยตรง รุ่น 3 มีหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ/แต่ไม่มกี ารเผยแพร่
รุ่น 4 มีหน่วยงานที รับผิดชอบ แต่ไม่มีการสื อสารประชาสัมพันธ์ รุ่น 5 มอบหน่วยงานที รับผิดชอบรับเรื องร้ องเรียนและมีการส่งต่อให้ ผ้ ูรับผิดชอบ รุ่น 6มีหน่วยงานรับผิดชอบ
ประกอบกับมีแนวทางการดําเนินการและกําหนดเวลาที ชัดเจน (เจ้ าหน้ าที ภายในองค์กรทราบแนวทาง สามารถเสนอเรื องร้ องเรียนได้ ตรงช่องทาง แต่ประชาชนทัว ไปไม่ทราบ)
1 รุ่น 1 มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบการดําเนินการต่อเรื องร้ องเรียนเฉพาะเรื อง รุ่น 2 มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง แต่ไม่มแี ผนในการดําเนินการที ชัดเจน รุ่น 3 มีหน่วยงาน แต่ไม่มี
ผู้รับผิดชอบ รุ่น 4 มีผ้ ูรับผิดชอบแต่ยังไม่มกี ลุ่มงานที รับผิดชอบโดยตรง รุ่น 5 มีหน่วยงานรับเรื องอย่างเดียว ไม่มีความชัดเจนในเรื องการดําเนินการ รุ่น 6 มีหน่วยงานรับเรื องอย่าง
เดียว ไม่มีความชัดเจนในเรื องการดําเนินการ (เจ้ าหน้ าที ภายในองค์กรรับเรื องส่งต่อนักบริหาร ซึ งการดําเนินงานและผลการพิจารณาไม่ชัดเจน ไม่ทราบกําหนดเวลา)
0 รุ่น 1 ไม่มีการกําหนดหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการดําเนินการต่อเรื องร้ องเรียน รุ่น 2 ไม่มีหน่วยงานที รับผิดชอบชัดเจน รุ่น 3 ไม่มีหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ รุ่น 4 ไม่มีหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน รุ่น 5 ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบ รุ่น 6 ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบ
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4.2 การมีระเบียบปฏิบัติในการดําเนินการต่อเรื องร้ องเรียน

5 รุ่น 1 มีระเบียบปฏิบัติในการดําเนินการต่อข้ อร้ องเรียนที มีประสิทธิภาพสามารถดําเนินการต่อข้ อร้ องเรียนได้ ครบถ้ วนภายในเวลาที กาํ หนดและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ าหมาย
รุ่น 2 มีระเบียบปฏิบัติทชี ัดเจน ประกาศให้ ประชาชนรับทราบโดยทัว กัน มีการปฏิบัตคิ รบถ้ วนทุกขั0นตอนตามระเบียบ มีการปฏิบัติภายในระยะเวลาที กาํ หนด มีการทบทวน
รุ่น 3 มี แต่มีผ้ ูปฏิบัตติ ามระเบียบ ฯ 100 % รุ่น 4 มีระเบียบปฏิบัติทมี ีการกําหนดเวลาในการดําเนินการต่อเรื องร้ องเรียนและมีการประชาสัมพันธ์ รุ่น 5 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
รุ่น 6 มีระเบียบปฏิบัติทชี ัดเจน มีการปฏิบัตคิ รบถ้ วนทุกขั0นตอน และประกาศให้ ประชาชนรับทราบ รวมทั0งมีการดําเนินการภายในเวลาที กาํ หนด
4 รุ่น 1มีระเบียบปฏิบัติชัดเจน มีการประกาศใช้ เผยแพร่ไปสู่ผ้ ูปฏิบัติแต่ยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ าหมาย รุ่น 2 มีระเบียบปฏิบัติทชี ัดเจน ประกาศให้ ประชาชนรับทราบโดยทัว กัน
มีการปฏิบัติครบถ้ วนทุกขั0นตอนตามระเบียบ มีการปฏิบัติภายในระยะเวลาที กาํ หนด รุ่น 3 มี แต่มีผ้ ูปฏิบัติตามระเบียบฯ 70 % รุ่น 4 มีระเบียบปฏิบัติในการดําเนินการต่อเรื อง
ร้ องเรียน ไม่ได้ กาํ หนดระยะเวลาในการดําเนินการ และไม่มีการประชาสัมพันธ์ รุ่น 5 ประกาศใช้ โดยผู้บริหารลงนาม รุ่น 6 มีระเบียบปฏิบัติทชี ัดเจน แต่การดําเนินงานไม่ครบถ้ วน
ตามขั0นตอน
3 รุ่น 1มีระเบียบปฏิบัติในการดําเนินการต่อข้ อร้ องเรียนอย่างชัดเจน มีการประกาศใช้ รุ่น 2 มีระเบียบปฏิบัติทชี ัดเจน ประกาศให้ ประชาชนรับทราบโดยทัว กัน มีการปฏิบัติครบถ้ วน
ทุกขั0นตอนตามระเบียบ รุ่น 3 มี แต่ปฏิบัติตามระเบียบ ฯ 50 % รุ่น 4 ไม่มีระเบียบปฏิบัติอย่างชัดเจน แต่มีข0ันตอนที ชัดเจนในการดําเนินการ และมีการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบ รุ่น 5 กําหนดกรอบโดยคณะทํางาน รุ่น 6 มีระเบียบปฏิบัติ แต่การประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ าหมาย

2 รุ่น 1มีระเบียบปฏิบัติในการดําเนินการต่อข้ อร้ องเรียนแต่ยังไม่ชัดเจน รุ่น 2 มีระเบียบปฏิบัติทชี ัดเจน ประกาศให้ ประชาชนรับทราบโดยทัว กัน รุ่น 3 มี แต่ไม่มีการนําไปใช้ อย่าง
เคร่งครัด รุ่น 4 มีข0ันตอนการปฏิบัติในการดําเนินการต่อเรื องร้ องเรียน และมีการประชาสัมพันธ์ให้ บุคลากรทราบ รุ่น 5 มีการประชุมจัดทําแผนโดยคณะทํางาน รุ่น 6 มีระเบียบปฏิบัติ
แต่ไม่ชัดเจนและไม่มีการนําไปใช้ อย่างเคร่งครัด
1 รุ่น 1 เริ มมีแนวทางแต่ยังไม่มีระเบียบ รุ่น 2 มีระเบียบปฏิบัติทชี ัดเจน รุ่น 3 ไม่มีระเบียบของหน่วยงาน แต่ใช้ ระเบียบหน่วยงานอื น รุ่น 4 มีข0ันตอนการปฏิบัติในการดําเนินการต่อ
เรื องร้ องเรียน แต่ไม่มีการประชาสัมพันธ์ รุ่น 5 จัดตั0งคณะทํางานโดยผู้บริหาร.... รุ่น 6 ไม่มีระเบียบของหน่วยงาน แต่มีการนําระเบียบหรือวิธกี ารปฏิบัติของหน่วยงานอื นมาใช้

0 รุ่น 1ไม่มีระเบียบปฏิบัติในการดําเนินการต่อเรื องร้ องเรียน รุ่น 2 ไม่มีระเบียบในการดําเนินการต่อเรื องร้ องเรียน
ดําเนินการ รุ่น 5 ไม่มีการกําหนดระเบียบ/เกณฑ์การรับข้ อร้ องเรียน รุ่น 6 ไม่มีระเบียบปฏิบัติรับเรื องร้ องเรียน

รุ่น 3 ไม่มี รุ่น 4 ไม่มีระเบียบปฏิบัติอย่างชัดเจน ไม่มีข0ันตอนในการ
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4.3 ความหลากหลายของช่องทางการร้ องเรียนต่าง ๆ
5 รุ่น 1มีช่องทางการร้ องเรียนครบทุกช่องทาง มีความทันสมัย เข้ าถึงได้ ง่ายและมีการประชาสัมพันธ์ให้ ทราบถึงช่องทางการร้ องเรียน
รุ่น 2 มีช่องทางการรับเรื องร้ องเรียนไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง คือ จดหมาย ตู้รับเรื องร้ องเรียน ร้ องเรียนโดยตรงต่อหน่วยงานที รับผิดชอบ สายด่วน เว็บไซต์
รุ่น 3 มี 7 ช่องทางขึ0นไป รุ่น 4 มีช่องทางหลากหลายของช่องทางการร้ องเรียนไม่น้อยกว่า 5 ช่องทางและมีการประชาสัมพันธ์ รุ่น 5 มี 5 ช่องทาง รุ่น 6 มีช่องทาง
รับเรื องร้ องเรียนตั0งแต่ 5 ช่องทางขึ0นไปและสามารถเข้ าถึงง่าย สะดวก รวดเร็ว
4 รุ่น 1มีช่องทางการร้ องเรียนอย่างน้ อย 6 ช่องทาง รุ่น 2 มีช่องทางการรับเรื องร้ องเรียนไม่น้อยกว่า 4 ช่องทาง คือ จดหมาย ตู้รับเรื องร้ องเรียน ร้ องเรียนโดยตรงต่อ
หน่วยงานที รับผิดชอบ สายด่วน รุ่น 3 มี 6 ช่องทาง รุ่น 4 มีช่องทางหลากหลายของช่องทางการร้ องเรียนไม่น้อยกว่า 4 ช่องทางและมีการประชาสัมพันธ์
รุ่น 5 มี 4 ช่องทาง รุ่น 6 มีช่องทางรับเรื องร้ องเรียนตั0งแต่ 4 ช่องทางขึ0นไปและสามารถเข้ าถึงง่าย
3 รุ่น 1มีช่องทางการร้ องเรียนอย่างน้ อย 4 ช่องทาง รุ่น 2 มีช่องทางการรับเรื องร้ องเรียนไม่น้อยกว่า 3ช่องทาง คือ จดหมาย ตู้รับเรื องร้ องเรียน ร้ องเรียนโดยตรงต่อหน่วยงานที
รับผิดชอบ รุ่น 3 มี 5 ช่องทาง รุ่น 4 มีช่องทางหลากหลายของช่องทางการร้ องเรียนไม่น้อยกว่า 3 ช่องทางและมีการประชาสัมพันธ์ รุ่น 5 มี 3 ช่องทาง รุ่น 6 มีช่องทางรับ
เรื องร้ องเรียนตั0งแต่ 3 ช่องทางขึ0นไปและสามารถเข้ าถึงง่าย
2 รุ่น 1มีช่องทางร้ องเรียนอย่างน้ อย 2 ช่องทาง รุ่น 2 มีช่องทางการรับเรื องร้ องเรียนไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง คือ จดหมาย ตู้รับเรื องร้ องเรียน รุ่น 3 มี 3-4 ช่องทาง
รุ่น 4 มีช่องทางร้ องเรียนไม่น้อยกว่า 2 ช่องทางและมีการประชาสัมพันธ์ รุ่น 5 มี 2 ช่องทาง รุ่น 6 มีช่องทางรับเรื องร้ องเรียนตั0งแต่ 2 ช่องทางขึ0นไป และสามารถเข้ าถึงง่าย

1 รุ่น 1มีช่องทางรับเรื องร้ องเรียนอย่างน้ อย 1 ช่องทาง รุ่น 2 มีช่องทางการร้ องเรียนไม่น้อยกว่า 1 ช่องทาง คือ จดหมาย รุ่น 3 มี 1-2 ช่องทาง รุ่น 4 มีช่องทางร้ องเรียน ไม่น้อยกว่า 1
ช่องทางและมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รุ่น 5 มี 1 ช่องทาง เช่น ตู้รับความคิดเห็น รุ่น 6 มีช่องทางรับเรื องร้ องเรียนอย่างน้ อย 1 ช่องทาง

0

รุ่น 1ไม่มีช่องทางรับเรื องร้ องเรียน รุ่น 2 ไม่มีช่องทางการรับเรื องร้ องเรียน
เรื องร้ องเรียน

รุ่น 3 ไม่มี

รุ่น 4 ไม่มีช่องทางการร้ องเรียน รุ่น 5 ไม่มีช่องทางการับเรื องร้ องเรียน รุ่น 6 ไม่มีช่องทางรับ
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5.1 การกําหนดมาตรฐานการให้ บริการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั0นตอน

5 รุ่น 1มีการกําหนดมาตรฐานการให้ บริการแต่ละขั0นตอนครบถ้ วน มีผ้ ูรับผิดชอบอย่างชัดเจนโดยครอบคลุมร้ อยละ 100 ของกระบวนงานทั0งหมดและมีการประกาศขั0นตอนและระยะเวลาแล้ ว
เสร็จให้ ผ้ ูรับบริการทราบ รุ่น 2 หน่วยงานมีมาตรฐานประกาศให้ ผ้ ูรับบริการทราบอย่างชัดเจนทัว ถึงและระยะเวลาดําเนินงาน (จํานวน 80% ของภารกิจ) รุ่น 3 มีมาตรฐานและ
กําหนดผู้รับผิดชอบ รุ่น 4 มีการกําหนดให้ ทุกหน่วยงานในองค์กร มีระเบียบวิธปี ฏิบตั งิ านที ระบุถงึ ขั0นตอนการปฏิบตั งิ าน ขั0นตอนการให้ บริการและกําหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูง รุ่น 5 เสนอผู้มอี าํ นาจให้ ความเห็นชอบและประกาศใช้
รุ่น 6 เสนอผู้มอี าํ นาจให้ ความเห็นชอบและประกาศใช้
4 รุ่น 1มีการกําหนดมาตรฐานการให้ บริการแต่ละขั0นตอนครบถ้ วน มีผ้ ูรับผิดชอบอย่างชัดเจนโดยครอบคลุมร้ อยละ 75 ของกระบวนงานทั0งหมด รุ่น 2 มีการกําหนดมาตรฐานการให้ บริการและ
ผู้รับผิดชอบและประกาศให้ ผ้ ูรับบริการทราบ/ขาดการประเมินผล (จํานวน 75% ของภารกิจ) รุ่น 3 มีมาตรฐาน/ปฏิบตั ติ ามแต่ไม่ครบกระบวนการ รุ่น 4 มีการกําหนดมาตรฐานคู่มอื
แผนผัง ขั0นตอนงาน การให้ บริการของตําแหน่งต่าง ๆ และได้ มกี ารจัดบอร์ดเพื อกําหนดระยะเวลาการให้ บริการ รุ่น 5 รับฟังความคิดเห็นของผู้มสี ่วนได้ สว่ นเสีย เพื อนํามาปรับปรุงแก้ ไขที
สมบูรณ์มากขึ0น รุ่น 6 ประชุม/ชี0แจงและทําความเข้ าใจแก่ผ้ ูปฏิบตั เิ พื อนํามาปรับปรุงแก้ ไขให้ สมบูรณ์ยิงขึ0น
3 รุ่น 1มีการกําหนดมาตรฐานการให้ บริการแต่ละขั0นตอนครบถ้ วน มีผ้ ูรับผิดชอบอย่างชัดเจนโดยครอบคลุมร้ อยละ 50 ของกระบวนงานทั0งหมด
รุ่น 2 มีการประกาศไว้ อย่างชัดเจน มีการกําหนด
ระยะเวลาและมาตรฐานการให้ บริการ (จํานวน 70% ของภารกิจ) รุ่น 3 มีมาตรฐานแต่ไม่นาํ ไปปฏิบตั ิ รุ่น 4 มีการกําหนดมาตรฐานการให้ บริการแล้ วแต่ยังขาดความชัดเจน ผู้ปฏิบตั ไิ ม่จริงจัง
กับการปฏิบตั งิ านและควรจะมีการเปลี ยนแปลงกรรมวิธใี นการทํางานของกรม รุ่น 5 จัดทําร่างกําหนดมาตรฐานการให้ บริการ รุ่น 6 จัดทําร่างกําหนดมาตรฐานการให้ บริการ
2 รุ่น 1มีการกําหนดมาตรฐานการให้ บริการและผู้รับผิดชอบแต่ละขั0นตอนได้ ครบถ้ วน โดยครอบคลุมร้ อยละ 25 ของกระบวนงานทั0งหมด รุ่น 2 มีการกําหนดมาตรฐานการให้ บริการไม่ครบทุกภารกิจ/
กําหนดครบทุกภารกิจแต่จะปฏิบตั เิ ฉพาะที มกี ารวัดผล (จํานวน 65% ของภารกิจ) รุ่น 3 ไม่มกี ารกําหนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแต่มแี นวทางปฏิบตั ิ รุ่น 4 มีการกําหนดมาตรฐานแต่ไม่ได้ นาํ มาใช้ และ
ไม่ได้ กาํ หนดผู้รับผิดชอบอย่างแท้ จริง รุ่น 5 แต่งตั0งคณะทํางานกําหนดมาตรฐานการให้ บริการ เพื อจัดทําร่างมาตรฐานการให้ บริการ รุ่น 6 แต่งตั0งคณะทํางานกําหนดมาตรฐานการให้ บริการ เพื อ
จัดทําร่างมาตรฐานการให้ บริการ
1 รุ่น 1มีการกําหนดมาตรฐานการให้ บริการและผู้รับผิดชอบบางขั0นตอนแต่ไม่ครบถ้ วน รุ่น 2 มีการกําหนดมาตรฐานการให้ บริการบางภารกิจ (จํานวน 60% ของภารกิจ) รุ่น 3 มีการริเริ ม/ความคิด/แต่
ยังไม่มมี าตรฐาน รุ่น 4 - รุ่น 5 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื อเป็ นแนวทางในการกําหนดมาตรฐานการให้ บริการ รุ่น 6 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื อเป็ นแนวทางในการกําหนดมาตรฐานการให้ บริการ
0

รุ่น 1ไม่มกี ารกําหนดมาตรฐานการให้ บริการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั0นตอน รุ่น 2 ไม่มกี ารกําหนดมาตรฐานการให้ บริการและผู้รับผิดชอบ รุ่น 3 ไม่มกี ารกําหนดมาตรฐานและแนวทาง รุ่น 4 รุ่น 5 ไม่มกี ารกําหนดมาตรฐานการให้ บริการและไม่มผี ้ ูรับผิดชอบในแต่ละขั0นตอน รุ่น 6 ไม่มกี ารกําหนดมาตรฐานการให้ บริการและไม่มผี ้ ูรับผิดชอบในแต่ละขั0นตอน
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5.2 การใช้ เทคโนโลยีในการให้ บริการ เพื อลดดุลยพินิจของเจ้ าหน้ าที
5 รุ่น 1มีการใช้ เทคโนโลยีในการให้ บริการเพื อลดดุลยพินิจของเจ้ าหน้ าที โดยครอบคลุมร้ อยละ 100 ของกระบวนงานทั0งหมด รุ่น 2 มีการนํา IT มาใช้ ในการให้ บริการ 3 งาน

0

รุ่น 3 มีการใช้ เทคโนโลยี รุ่น 4 ให้ คะแนนหน่วยงานเกินมาตรฐาน หน่วยงานมีการนําข้ อมูลต่าง ๆ ลงใน....ของสํานักงาน สามารถเปิ ดดูได้ รุ่น 5 มีการใช้ เทคโน ฯ ไม่
น้ อยกว่า 3 กระบวนงาน/ระบบงาน รุ่น 6 ความพึงพอใจของผู้ใช้ (หน่วยงานนําร่อง) คิดเป็ นร้ อยละไม่น้อยกว่า 70%
4 รุ่น 1มีการใช้ เทคโนโลยีในการให้ บริการเพื อลดดุลยพินิจของเจ้ าหน้ าที โดยครอบคลุมร้ อยละ 75 ของกระบวนงานทั0งหมด รุ่น 2 มีการนํา IT มาใช้ ในการให้ บริการ 2 งาน
รุ่น 3 มีเทคโนโลยีแต่เจ้ าหน้ าที ยังใช้ ไม่เต็มประสิทธิภาพ รุ่น 4 ได้ มีการใช้ เทคโนโลยีในการให้ บริการ ได้ ทาํ การตรวจสอบสิ งของที กระทําผิดเพื อให้ ถูกต้ องมากขึ0น มีการจัดทํา Edocument เพื อลดความรวดเร็วในการส่งเอกสาร รุ่น 5 กําหนดหน่วยงานนําร่องในการใช้ เทคโน ฯ ตามแผน ฯ รุ่น 6 กําหนดหน่วยงานนําร่องในการใช้ เทคโนโลยี
3 รุ่น 1มีการใช้ เทคโนโลยีในการให้ บริการเพื อลดดุลยพินิจของเจ้ าหน้ าที โดยครอบคลุมร้ อยละ 50 ของกระบวนงานทั0งหมด รุ่น 2 มีการนํา IT มาใช้ ในการให้ บริการ 1 งาน รุ่น 3 มี
เทคโนโลยี แต่ยังไม่ครบวงจร รุ่น 4 มีเพียงการใช้ เทคโนโลยีในการให้ บริการงานภารกิจหลักที ชัดเจน แต่ภารกิจสนับสนุนไม่มีการใช้ เทคโนโลยีเพื อลดดุลยพินิจ
รุ่น 5 ร่างแผนและพิจารณาอนุมัติเพื อนําไปปฏิบัติใช้ รุ่น 6 จัดเตรียม/จัดหาทรัพยากรเพื อนําไปปฏิบัติใช้
2 รุ่น 1มีการใช้ เทคโนโลยีในการให้ บริการเพื อลดดุลยพินิจของเจ้ าหน้ าที โดยครอบคลุมร้ อยละ 25 ของกระบวนงานทั0งหมด รุ่น 2 มีการจัดทําแผนการนํา IT มาใช้ ในการให้ บริการ
รุ่น 3 จัดเตรียมงบประมาณดําเนินการ รุ่น 4 กรมมีเทคโนโลยีเพื อให้ บริการผ็รับบริการแต่เนื องจากการใช้ ดุลยพินิจไม่สามารถใช้ เทคโนโลยีช่วยได้ /มีระบบคิวโดยใช้ กระดาษ
มีการใช้ เทคโนบางส่วนของงาน แต่ไม่ทุกงาน/ส่วนมากงานต้ องใช้ ดุลยพินิจ ใช้ เทคโนโลยีการให้ บริการน้ อยมาก/องค์กรยังขาดเทคโนในการให้ บริการ/การใช้ เทคโนเพื อใช้ ดุลยมีน้อย
รุ่น 5 แต่งตั0งคณะทํางาน รุ่น 6 รวบรวมข้ อมูลเพื อศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเบื0องต้ นอย่างน้ อย 1 กระบวนงาน
1 รุ่น 1มีการใช้ เทคโนโลยีในการให้ บริการเพื อลดดุลยพินิจของเจ้ าหน้ าที บางกระบวนงาน รุ่น 2 ตั0งคณะทํางานเพื อจัดทําแผนการนํา IT มาไว้ ในการให้ บริการ รุ่น 3 มีความคิดริเริ ม/ศึกษา
ความเป็ นไปได้ รุ่น 4 ไม่ค่อยมีการใช้ เทคโนโลยีเท่าไร รุ่น 5 ศึกษาความเป็ นไปได้ ในการนําเทคโน ฯมาใช้ ในกระบวนงานด้ านใดบ้ าง/อย่างไร รุ่น 6 แต่งตั0งคณะกรรมการและ
คณะทํางานเพื อดําเนินการนําเทคโนโลยีมาใช้
รุ่น 1ไม่มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ ในการให้ บริการ รุ่น 2 ไม่มีการใช้ เทคโนโลยีในการให้ บริการ (หมายเหตุ อาจประเมินบางหน่วย-ภารกิจบางหน่วยงานไม่มีการใช้ ดุลยพินิจของเจ้ าหน้ าที /
ไม่มีการให้ บริการประชาชนโดยตรง) รุ่น 3 ไม่มี รุ่น 4 กรมจําต้ องให้ ความชัดเจนถูกต้ องของเอกสารหลักฐานเพื อประกอบการพิจารณาอนุญาต เพราะการใช้ ดุลยพินิจเป็ นเรื องของบุคคล
จึงไม่สามารถใช้ เทคโนโลยีมาปรับใช้ ได้ เป็ นหน่วยงานที ใช้ ดุลยพินิจในการปฏิบัติงาน รุ่น 5 ไม่มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ เพื อลดดุลยพินิจของเจ้ าหน้ าที รุ่น 6 ไม่มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ เพื อ
ลดดุลยพินิจของเจ้ าหน้ าที
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5.3 การจัดทําคู่มือมาตรฐานการให้ บริการประชาชน

5 รุ่น 1มีการจัดทําคู่มือมาตรฐานการให้ บริการประชาชนครบถ้ วนทุกกระบวนงาน เผยแพร่ให้ หน่วยงานที เกี ยวข้ องทุกหน่วยงานและนําไปปฏิบัติได้ ร้อยละ 75 ของกระบวนงาน
ทั0งหมด ร้ อยละ 100 ของกระบวนงานทั0งหมด รุ่น 2 มีการจัดทําคู่มือและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนรับทราบ รุ่น 3 มีครบแล้ วนําไปปฏิบัติ รุ่น 4 เห็นความสําคัญ
ของการมีมาตรฐานการให้ บริการประชาชนครบทุกด้ านเพื อประโยชน์ของประชาชนแลละหน่วยงานรองรับความโปร่งใส รุ่น 5 นําไปปฏิบัติได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75
รุ่น 6 มีคู่มือเป็ นมาตรฐานการให้ บริการประชาชน
4 รุ่น 1มีการจัดทําคู่มือมาตรฐานการให้ บริการประชาชนครบถ้ วนทุกกระบวนงาน เผยแพร่ให้ หน่วยงานที เกี ยวข้ องทุกหน่วยงานและนําไปปฏิบัติได้ ร้อยละ 75 ของกระบวนงานทั0งหมด ร้ อยละ 75
ของกระบวนงานทั0งหมด รุ่น 2 มีการจัดทําคู่มือการให้ บริการประชาชน แต่ยังไม่เผยแพร่ให้ ประชาชนทราบ รุ่น 3 มีคู่มือแต่ไม่ได้ นาํ ไปปฏิบัติ รุ่น 4 มีหรือเสนอความสําคัญ
ของการมีมาตรฐานการให้ บริการประชาชน แต่ไม่ครบทุกด้ านหรือเฉพาะกรณี รุ่น 5 นําไปปฏิบัติได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 รุ่น 6 จัดทํารูปเล่ม
3 รุ่น 1มีการจัดทําคู่มือมาตรฐานการให้ บริการประชาชนครบถ้ วนทุกกระบวนงาน และเผยแพร่ให้ หน่วยงานที เกี ยวข้ องทุกหน่วยงาน รุ่น 2 มีการจัดทําคู่มือแต่ยังไม่ครบทุกด้ าน รุ่น 3 มี
แต่ยังไม่ครบ รุ่น 4 มีการจัดทําคู่มือแต่ไม่สามารถให้ บริการแก่ประชาชนอย่างทัว ถึง/ไม่ครบทุกงานบริการหรือครบทุกเรื อง รุ่น 5 มีคู่มือบางกระบวนงานที ได้ รับการเผยแพร่แล้ ว
รุ่น 6 รวบรวมข้ อมูลและรายละเอียดเสนอผู้บริหาร ฯ
2 รุ่น 1มีการจัดทําคู่มือมาตรฐานการให้ บริการประชาชนบางกระบวนงาน และเผยแพร่ให้ หน่วยงานที เกี ยวข้ องทุกหน่วยงาน รุ่น 2 มีการจัดทําคู่มือเป็ นบางเรื อง
รุ่น 3 อยู่ระหว่างการจัดทํายังไม่แล้ วเสร็จ รุ่น 4 มีการจัดทําคู่มือมาตรฐานการให้ บริการแล้ ว แต่ขาดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างสมํา เสมอ หรือจากข้ อมูลเพื อให้ เจ้ าหน้ าที เข้ าใจหน้ าที
รุ่น 5 มีคู่มือในการให้ บริการแต่ยังไม่ครบทุกกระบวนงาน รุ่น 6 ศึกษาข้ อมูลและกําหนดขั0นตอนการปฏิบัติงาน
1 รุ่น 1มีการจัดทําคู่มือมาตรฐานการให้ บริการประชาชนบางกระบวนงาน รุ่น 2 มีเกณฑ์การให้ บริการ แต่ไม่ได้ จัดทําเป็ นคู่มือ รุ่น 3 ศึกษา/เตรียมการสําหรับจัดทํา
รุ่น 4 ไม่ค่อยได้ ติดต่อกับประชาชนเท่าไหร่ หรือขาดความสําคัญต่อการมีคู่มอื มาตรฐานการให้ บริการประชาชน กล่าวคือ เป็ นเรื องที ผ้ ูติดต่อต้ องข้ าใจและรู้เอง รุ่น 5 มีหลักเกณฑ์ในการ
ให้ บริการแต่ยังไม่มีคู่มือการให้ บริการ รุ่น 6 จัดตั0งคณะทํางาน
0 รุ่น 1ไม่มีการจัดทําคู่มือมาตรฐานการให้ บริการประชาชน รุ่น 2 หน่วยงานไม่มีการให้ บริการประชาชน/และไม่มีการจัดทําคู่มือ รุ่น 3 ไม่มี รุ่น 4 - รุ่น 5 ไม่มี รุ่น 6 ไม่มี

มิติท( ี 5 ด้านระบบการให้บริการ
5.4 การประกาศมาตรฐานการให้ บริการประชาชนผ่านช่องทางดังนี0
1) ประกาศในสถานที ให้ บริการ 2) ประกาศในสถานที ราชการ 3) ประกาศในเว็บไซด์
5 รุ่น 1มีการประกาศมาตรฐานการให้ บริการประชาชนครบทุกกระบวนงานและครบทุกช่องทางเป็ นปัจจุบันทันต่อสถานการณ์ ประชาชนสามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ ง่ายและ
สามารถแจ้ งข้ อร้ องเรียนได้ รุ่น 2 มีการประกาศมาตรฐาน ฯ ผ่านช่องทาง 3 ช่องทาง ดังนี0 1) ประกาศในสถานที ให้ บริการ 2) ประกาศในสถานที ราชการ
3) ประกาศในเว็บไซด์ รุ่น 3 มี รุ่น 4 มีการประกาศมาตรฐานการให้ บริการประชาชนให้ ผ้ ูรับบริการรับทราบทั0งด้ านการประกาศในสถานที ให้ บริการ สถานที
ราชการและในเว็บไซต์ ครบทุกช่องทาง เพื อให้ ประชาชนได้ รับการอํานวยความสะดวกมากกว่าอดีต รุ่น 5 ประกาศมาตรฐานไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง รุ่น 6 ประกาศ
มาตรฐานไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง
4 รุ่น 1 มีการประกาศมาตรฐานการให้ บริการประชาชนครบทุกกระบวนงานและครบทุกช่องทางเป็ นปัจจุบันทันต่อสถานการณ์ รุ่น 2 - รุ่น 3 มี/แต่ช่องทางยังไม่หลากหลาย
รุ่น 4 มีการประกาศไม่ครบทุกช่องทาง ทําให้ ไม่ได้ รับความสนใจจากประชาชน/ขาดการประชาสัมพันธ์ รุ่น 5 ประกาศมาตรฐานไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง รุ่น 6 ประกาศ
มาตรฐานไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง
3 รุ่น 1มีการประกาศมาตรฐานการให้ บริการประชาชนครบทุกกระบวนงานและครบทุกช่องทาง รุ่น 2 มีการประกาศมาตรฐาน ฯ ผ่านช่องทาง 2 ช่องทาง รุ่น 3 มี/ประกาศยังไม่ทวั ถึง
รุ่น 4 มีการประกาศผ่านช่องทางในสถานที ราชการเท่านั0น (ประกาศเป็ นเอกสารแจ้ งเวียนเท่านั0น) รุ่น 5 ติดประกาศในสถานที ให้ บริการ เพิ มเติมจากคะแนนที 2 รุ่น 6 ติดประกาศ
ในสถานที ให้ บริการเพิ มเติม
2 รุ่น 1มีการประกาศมาตรฐานการให้ บริการประชาชนบางกระบวนงานและครบทุกช่องทาง รุ่น 2 - รุ่น 3 มีประกาศเฉพาะภายในหน่วยงาน รุ่น 4 - รุ่น 5 ประกาศแจ้ งเวียนใน
หน่วยงานราชการอื น ๆ (เฉพาะราชการ) รุ่น 6 ประกาศแจ้ งเวียนในหน่วยงานราชการอื น ๆ
1 รุ่น 1มีการประกาศมาตรฐานการให้ บริการประชาชนบางกระบวนงานและไม่ครบทุกช่องทาง รุ่น 2 มีการประกาศมาตรฐาน ฯ ผ่านช่องทาง 1 ช่องทาง รุ่น 3 มีความคิดริเริ มจัดทําช่องทาง
รุ่น 4 - รุ่น 5 ปิ ดประกาศเผยแพร่ในบอร์ดของหน่วยงาน รุ่น 6 ปิ ดประกาศเผยแพร่ในบอร์ดของหน่วยงาน
รุ่น 4 - รุ่น 5 ไม่มีการประกาศมาตรฐานการให้ บริการ
0 รุ่น 1ไม่มีการประกาศมาตรฐานการให้ บริการประชาชน รุ่น 2 ไม่มีการประกาศมาตรฐานการให้ บริการประชาชน รุ่น 3 ไม่มี
ประชาชน รุ่น 6 ไม่มีการประกาศมาตรฐานการให้ บริการประชาชน

คู่มอื แนวทางการสร้ างมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร

รายชือข้าราชการจากส่วนราชการประเภทบริการ
ทีมีส่วนร่วมสร้างเกณฑ์การประเมินตัวชี* วัดมาตรฐานความโปร่งใส
ในการประชุมเชิงปฏิบตั ิการทั*ง 6 รุ่น
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สํานักนายกรัฐมนตรี
กรมประชาสัมพันธ์
1
2

นางพิมพา
นางสุภารัตน์

เชิงสมล
แผ่นเงิน

นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

สํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
3
4

นางสาวพิมพัฒน์
นางสาวณัฐพร

ธนะสีลังกูร
จอมคําสิงห์

นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ
นิติกร

กระทรวงวัฒนธรรม
กรมศิลปากร
5
6
7
8

นางจิตรปรีดี
นางอัจฉรา
นายธนารัฐ
นายชฎารุจ

พร้ อมศรีทอง
ลี7ระเดช
ศรีสมบูรณ์
เมฆขลา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
เจ้ าหน้ าที= บริหารทั=วไป

กระทรวงสาธารณสุข
กรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ
9
10
11

นางจันฑนา
นายบุญเลิศ
นางสอนจิตร

จินดาถาวรกิจ
เตียงสุวรรณ
เอี= ยมสกุล

นิติกรชํานาญการ
นิติกรชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
12
13
14

นางอนงค์
นางแสงมณี
นางอารญา

สุขยิ= ง
ประยูรเวชสิทธิ
ภัทฌาลัยพงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นิติกรชํานาญการ

กรมสุขภาพจิ ต
15
16
17

นางสาวเตือนฤดี
นางเอื7อมพร
นางสาวเสาวนีย์

ลิ= มสายควร
เพ็ชรน้ อย
ภิญโญ

นิติกรชํานาญการพิเศษ
เจ้ าพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจ้ าพนักงานเวชสถิติชาํ นาญงาน

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
18
19
20
21

นางสาวอรวรรณ
นางรุจิรา
นายชนะ
นางสาวณัฐพร

ญาณวิดา
ทวีรัตน์
งามสุขไพศาล
ทรัพย์ดี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคล
เจ้ าหน้ าที= ฝ่ายบริหารทั=วไป

กรมการแพทย์
23
24
25
26

นางสาวกัญญรัตน์
นางสาววรรณวิสา
นางสาวอาทิตยา
นางสาวบุษบง

ขําสกุล
แสงนพรัตน์
ธาราเวชรักษ์

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นักทรัพยากรปฏิบัติการ
พนักงานประจําสํานักงาน
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รุ่นที 2
วันศุกร์ท ี 20 กุมภาพันธ์ 2552
เวลา 08.45-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 6301 ชั2น 3 อาคาร 6 (ติดสระว่ายนํ2า) สํานักงาน ก.พ. นนทบุรี

กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง
1
2
3
4

นางสาวพนิดา
นางแก้ วกาญจน์
นางสาวอนงค์
นายรุ่งโรจน์

พิทยาธรเทพ
ชื= นโรจน์
สมบุญเจริญ
เสาวภิชาติ

นักวิชาการคลังชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นิติกรชํานาญการ
นิติกรปฏิบัติการ

กระทรวงพาณิชย์
กรมการค้าต่างประเทศ
5
6
7

นายสง่า
นางสาวอรวรรณ
นางสิรินันท์

กระต่ายทอง
วัฒนพานิชกิจ
เจริญธรรมวัฒน์

นักวิชาการพาณิชย์ชาํ นาญการพิเศษ
นักวิชาการพาณิชย์ชาํ นาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

มงคลอินทร์
จันทร์เปล่ง
สรรค์นิกร

นิติกร
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กรมการค้าภายใน
8
9
10

นายอัมพล
นายสุรภพ
นายปริย

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
11
12
13

นางฤดีรื=น
นางสาวปราณี
นายวิชัย

เริงรณอาษา
ฉัตรสมพร
ชาติสวุ รรณ

นักวิชาการทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นักวิชาการพาณิชย์ชาํ นาญการ

กรมทรัพย์สินทางปั ญญา
14
15

พ.จ.ท.จํารัส
นางสาวชนัญชิดา

ยิบพิกุล
พรมแดง

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า
16
17
18

นางนิทรา
นางวิภา
นางสาวสุวีรยา

สันติวิบูลย์
หมดภัย
ปั7นปาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั=วไปชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

กรมส่งเสริมการส่งออก
19
20
21

นางสาวนิตยา
นางสาวกรทอง
นางเบญจมาศ

สําเนียงเสนาะ
แท้ เที= ยงธรรม

นักวิชาการพาณิชย์ชาํ นาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้ าพนักงานธุรการชํานาญงาน

กระทรวงมหาดไทย
กรมการพัฒนาชุมชน
22
23
24

นางสาวชนมณัฐ
นายคมสิทธิH
นางทักษิณานันท์

รอดบุญธรรม
สุริยวรรณ
สืบสินมา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการพิเศษ
นิติกรชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ

กรมการปกครอง
25
26

นายมะลิ
นายวิษณุพงษ์

โพธิพิรุฬห์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
27
28
29

นางเสาวนีย์
เอื7อวรกุลชัย
นางสาวปรางค์เนตร เฟื= องฟุ้ ง
นางสาวเกศรินทร์
กระแสเศียร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ

กรมโยธาธิการและผังเมือง
30
31
32

นางสาวพินนรินทร์
นายเกษม
นางสาวประภาศรี

หินคํา
โคเลิศ
พรรณหาญ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

ยังตรง
เพ็งไพบูลย์
เอี= ยมรุจิรา

ผู้อาํ นวยการกองการเจ้ าหน้ าที=
หัวหน้ ากลุ่มงานวินัย
นิติกรชํานาญการ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
33
34
35

นายชลธี
นายสุวิชชา
นายสมบุญ

การประชุมเชิงปฏิบตั ิการเสริมสร้างความรูแ้ นวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใส
รุ่นที 3
วันพุธที 25 กุมภาพันธ์ 2552
เวลา 08.45-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 6301 ชั2น 3 อาคาร 6 (ติดสระว่ายนํ2า) สํานักงาน ก.พ. นนทบุรี

กระทรวงการต่างประเทศ
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
1
2

นางสาวณัฐสุดา
นายณรงค์

เมตตาประเสริฐ
บุญเสถียรวงศ์

นักการทูตปฏิบัติการ
นักการทูตชํานาญการ

กรมเอเซี ยตะวันออก
3
4

นางจิตสุคนธ์
ไพศาลอัชพงษ์
นางปรางค์ทพิ ย์ กาญจนหัตถกิจ

นักการทูตชํานาญการ
นักการทูตชํานาญการ

นางรัชนี

เจ้ าพนักงานธุรการชํานาญงาน

กรมเอเซี ยน
5

ทองสิมา

สํานักงานความร่วมมือเพือการพัฒนาระหว่างประเทศ
6

นางสาวสุณีพรรณ

บุญทรง

เจ้ าพนักงานพัสดุชาํ นาญงาน

พงษ์ประภาพันธ์
ปั=นกระจ่าง

เลขานุการกรม
นักการทูตชํานาญการ

กรมอเมริกาและแปซิ ฟิกใต้
7
8

นายวรวุฒิ
นางสาววารุณี

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน คงของมนุ ษย์
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
9
10
11

นางสาวมนชยา
นางสิริโสภา
นางสาวจุฑามณี

ปรีชา
เกลี7ยงนวล
ทัตติยพงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นิติกรชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทกั ษ์เด็ก เยาวชน ผูด้ อ้ ยโอกาส คนพิการและผูส้ ูงอายุ
12
13

นายธีร์
นายปุณณัตถ์

ทองเทพ
สามชูศรี

นิติกรชํานาญการ
นักจัดการงานทั=วไปปฏิบัติการ

การประชุมเชิงปฏิบตั ิการเสริมสร้างความรูแ้ นวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใส
รุ่นที 4
วันศุกร์ท ี 27 กุมภาพันธ์ 2552
เวลา 08.45-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 6301 ชั2น 3 อาคาร 6 (ติดสระว่ายนํ2า) สํานักงาน ก.พ. นนทบุรี

กระทรวงการต่างประเทศ
กรมยุโรป
1

นายสรยศ

คําบันลือ

นักการทูตปฏิบัติการ

กระทรวงการท่องเทียวและกีฬา
สํานักงานพัฒนาการท่องเทียว
2
3

นางสาวอนงค์วรรณ ดาวัลย์
นางสาววิพิชภา
ฐิ ติพัฒนพงศ์

นักพัฒนาการท่องเที= ยวปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ

สํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
4
5
6

นางภารดี
นางสาวสายพิน
นางสาวหทัยรัตน์

พาทีทนิ
ชินะกูล
กรมแสง

นักจัดการงานทั=วไปชํานาญการ
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
เจ้ าหน้ าที= ปฏิบัติงานศูนย์บริการจัดการ

กระทรวงยุติธรรม
กรมบังคับคดี
7
8

นางภาณุมาส
นางรุ่งนที

ปุนประเสริฐผล
ไชยสง่าศิลป์

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ

กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ
9
10
11

นางเปรมยุดา
นางมยุรา
นายประสิทธิH

ตั7งเจริญสุข
สนส่ง
มหาวงศ์

นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการ
นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการ
นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ

กรมคุมประพฤติ
12
13

นางสาวนันทวดี
นางสาวณัฏฐณิชา

จันทร์ศรี
เตชะศรี

พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

กรมพินจิ และคุม้ ครองเด็กและเยาวชน
14
15
16

นายพิศาล
ซ่อมเชียง
นางเพชรรัตน์
เวชภูติ
นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองคง

พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
นักสังคมสงเคราะห์ชาํ นาญการ
นักจัดการงานทั=วไปชํานาญการ

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
17
18
19
20
21

นายเด่นภูมิ
ส.ต.อ.ภูมินทร์
นายเบ็ญจรงค์
นายภาณุวัฒน์
นางสาวอารยา

ถาดไธสง
เนียมครู
จําปานาค
บุณโยประการ

นายพประทีป
นายทวี
นายเช
นายเลอวรรณ

ซ่อมเชียง
ทวีชนม์

นิติกรชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรชํานาญการ

กรมราชทัณฑ์
22
23
24
25

เศวตฉัตร

นักทัณฑวิทยาชํานาญการ
นักทัณฑวิทยาชํานาญการ
นักทัณฑวิทยาชํานาญการ

กระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน
25
26
27

นางสุรีย์
นางสุชาดา
นางสาวจิดาภา

ยิ7มย่อง
ดุจจานุทศั น์
เนียมศรี

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นักวิชาการแรงงานชํานาญการ
นักวิเทศสัมพันธ์ชาํ นาญการ

พลสวัสดิH
ตุจจานุทศั น์
เนียมศรี

นิติกรชํานาญการ
นักวิชาการแรงงานชํานาญการ
นักวิเทศสัมพันธ์ชาํ นาญการ

กรมการจัดหางาน
28
29
30

นายวีรเดช
นางสุชาดา
นางสาวจิดาภา

กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน
31
32
33

ว่าที= ร้อยตรีสมศักดิH
นายปกรณ์
นายสง่า

เนียมสุวรรณ
ศรีเพชร
แสนเดช

นิติกรชํานาญการ
นิติกรชํานาญการ
นําติกรชํานาญการ

กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
34
35
36

นางสุรีย์
นายไชยยศ
นางสาวอัจฉรา

ยิ7มย่อง
สว่างจันทร์
รองสวัสดิH

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นิติกรชํานาญการ
นักวิชาการสถิติชาํ นาญการ

สํานักงานประกันสังคม
37
38
39

นายโกมินทร์
นายสุรสิทธิH
นายสุชาติ

ชาวนาใต้
ศรีแก้ ว
แก้ วดี

ผู้อาํ นวยการกองการเจ้ าหน้ าที=
นิติกรชํานาญการ
นิติกรชํานาญการ

กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
40
41
42

นายอธิปไตย
นายภิญญา
นายสุปรีชา

ไพแดง
รงรองรจเรจ
แสนศรี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นิติกรชํานาญการ

กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย
43
44
45
46
47
48

นางสาวชุติภา
นางสาวณัฏฐิ ณี
นางสาวรัชวรรณ
นางสาวอรุณี
นางวัลภา
นางสาวมณีรัตน์

วระวิบูล
ปิ= นเนียม
กล้ าปี กแดง
มนประณีต
จงรุ่งเรือง
โอวาทวงศ์

นิติกรชํานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักนิกรปฏิบัติการ

การประชุมเชิงปฏิบตั ิการเสริมสร้างความรูแ้ นวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใส
รุ่นที 5
วันอังคารที 3 มีนาคม 2552
เวลา 08.45-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 6301 ชั2น 3 อาคาร 6 (ติดสระว่ายนํ2า) สํานักงาน ก.พ. นนทบุรี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
กรมทรัพยากรธรณี
1
2
3

นายพีระพงษ์
นายปาลศักดิH
นางสาวอุบลรัตน์

คืนคง
เชาว์นนฤทธิH
กล้ าณรงค์

นักธรณีวิทยาชํานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สุขธงไชยกุล
ทับทิมทอง
คูวิบูลศิลป์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นักจัดการงานทั=วไปชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

กรมทรัพยากรนํ2า
4
5
6

นายทวีศักดิH
นางสาววรัทยา
นายชาคริต

กรมทรัพยากรนํ2าบาดาล
7
8
9
10
11

นางดวงพร
นางสาววรีวสยา
นางสาวดารา
นางสาวจารุณี
นางสาวอัญชลี

จั=นหยง
สินธุเดชะ
ติLบเตปิ น
จรรยาลักษณ์
จั=นพลอย

นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิงแวดล้อม
12
13

นางนิตยา
นางณัฐธิดา

สหนันท์พร
จันทรสุข

หัวหน้ าฝ่ ายการเจ้ าหน้ าที=
นักวิชาการสิ= งแวดล้ อม

กรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ พ์ ชื
14
15

นางอัจฉรา
นางสุรีรัตน์

หลิมวานิช
วรรณหงส์

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
เจ้ าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ง
16
17

นายวรพจน์
นางสาวกฤษณี

ทรัพย์เกิด
อดุลย์ธนกาญจน์

นางสาวเพ็ญศิริ
นายธีรยุทธ
นายสุรัติ
นางประภัสสร
นายศักรินทร์
นางช่อทิพย์
นายสันติ
นางสาวรัตนา

ประเสริฐอัมพร
สมตน
กาญจนกุญชร
กระจายศรี

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

กรมป่ าไม้
18
19
20
21
22
23
24
25

อานันท์รัตนกุล
สมเลข
สะอาดนัก

ผู้อาํ นวยการส่วนการเจ้ าหน้ าที=
ผู้อาํ นวยการส่วนเสริมสร้ างวินัย
ผู้อาํ นวยการส่วนฝึ กอบรม
นักจัดการงานทั=วไปชํานาญการ
เจ้ าหน้ าที= ป่าไม้ อาวุโส
นักวิชาการป่ าไม้ ชาํ นาญการ
เจ้ าพนักงานป่ าไม้ ชาํ นาญงาน
นักวิชาการป่ าไม้ ปฏิบัติการ

กระทรวงคมนาคม
กรมทางหลวง
26
27
28
29

นางจิรวรรณ
นายโสภณ
นางสาวณัฐนันท์
นางอาภา

สวรรคทัต
มานะกุล
สุทวีปราโมชานนท์
วิชา

ผู้อาํ นวยการฝ่ ายวินัย
ผู้อาํ นวยการฝ่ ายสวัสดิการและเจ้ าหน้ าที= สัมพันธ์
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

ชนะสุวรรณ์
วัฒนุกูล
จารุเสน

นักทรัพยากรบุคคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจ้ าหน้ าที= บริหารงานทั=วไป

กรมทางหลวงชนบท
30
31
32

นายเดโช
นายชยทัต
นางสาวมนัสนันท์

กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
33
34
35

นางสาววาณี
นางสาวกอบสุข
นางสาวณัฐวลัญชน์

ทัพพะปุรณะ
อัตถิ
รังสิตราพร

นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
36

นายอธิปไตย

โพแตง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
18

นายภาสกร

เทมกรณ์

นักวิชาการศึกษาชํานาญการ

การประชุมเชิงปฏิบตั ิการเสริมสร้างความรูแ้ นวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใส
รุ่นที 6
วันพุธที 4 มีนาคม 2552
เวลา 08.45-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 6301 ชั2น 3 อาคาร 6 (ติดสระว่ายนํ2า) สํานักงาน ก.พ. นนทบุรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน
1
2
3

นายอภิชาต
นางสาวเทพวัลย์
นายประพนธ์

เมฆอัคฆภรณ์
นาคประเสริฐ
หิรัญตีรพล

นิติกรชํานาญการ
นิติกรชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
4
5
6

นางวาสนา
นางสาวสิริวรรณ
นางอัจฉรา

เอียดวะณะ
เกิดผล
อรุณส่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ

นางนฤมล
นายอนุธน
นายนุกูล

จันทรแสง
สีตะสุต
ปิ= นสุวรรณ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นิติกรชํานาญการ
นิติกรชํานาญการ

ถายา
เกิดยินดี
พรมสอน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

สุขประเสริฐ
สุขประเสริฐ
มลิวัลย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นิติกร
นิติกร

กรมประมง
4
5
6

กรมพัฒนาทีดิน
7
8
9

นางสาวอุไรวรรณ
นายนคร
นางสาวผ่องศรี

กรมส่งเสริมการเกษตร
10
11
12

นางสาวนา
นางสาววนิลุบล
นางสาวจุฬาลักษณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์
13
14
15

นายเสนอ
นายเกรียงไกร
นายคัมภีร์

ชูจันทร์
ครุฑไทย
นับแสง

ผู้อาํ นวยการกองการเจ้ าหน้ าที=
นักวิชาการสหกรณ์ชาํ นาญการ
นิติกรชํานาญการ

สํานักงานการปฏิรูปทีดินเพือเกษตรกรรม
16
17
18

นางสาววิไลลักษณ์
นายอเนก
นางสาวภคมน

เพชรล้ อม
ธํารงมาส
สิทธิประสาท

นิติกรชํานาญการพิเศษ
นิติกรชํานาญการ
นิติกร

กระทรวงพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รกั ษ์พลังงาน
19
20

นางสาวจารุวรรณ พิพัฒน์พุทธพันธ์
นายวรเทพ
ยอดดี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักทรัพยากรบุคคล

กรมเชื2 อเพลิงธรรมชาติ
21
22
23
24

นางจิตติมา
นางสาวภิราย์
นางสาวลัญจนา
นางสาวจุฑารัตน์

อรรถอารุณ
บัวอยู่
สุขศรีทอง
วินิจสกุลไทย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิดเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
19
20
21
22
23

นางยุพรัตน์
นางพรรณี
นางสาวต้ องใจ
นางศรีสดุ า
นางสวัสดิH

ศตวิริยะ
จิรบุญไพสิฐ
ชํานาญงาน
สําราญรมย์
ชูพึ=งอาตม์

นักวิชาการอุตสาหกรรมชํานาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั=วไปชํานาญการ
เจ้ าพนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมชํานาญงาน
ผู้อาํ นวยการ
ผู้อาํ นวยการ

กรมอุตสาหกรรมพื2 นฐานและเหมืองแร่
24
25
26

นายภักดิH
นายกิตติ
นายสมชัย

ทรงเจริญ
แจงจํารูญ
เอมบํารุง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักวิเคาะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นิติกรชํานาญการ

