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 คํานาํ 

           

การสร้างความโปร่งใสให้เกดิขึ�นในราชการไทย มิใช่เป็นเรื� องที� เพิ� งจะมีการกล่าวถึง  
แต่เป็นประเดน็สาํคัญที� ปรากฏอยู่ในวาระแห่งชาติว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกจิการบ้านเมืองและ
สังคมที� ดี มาตั�งแต่ปี พ.ศ.2542   ตราบจนปัจจุบันนี�  การสร้างความโปร่งใสเป็นเรื� องที� ประเทศ   
ต่าง ๆ ในโลกได้ตระหนักและให้ความสาํคัญ  ดังที� มีการจัดลาํดับความโปร่งใสและการตรวจสอบได้
ของประเทศต่าง ๆ (Corruption Perception Index - CPI) ซึ� งเป็นการจัดอันดับจากการสาํรวจของ
สาํนักวิจัยหลายแห่ง  ที� ได้ดําเนินการสาํรวจในหลายประเทศ โดยใช้แนวทางจากการประเมิน
ความรู้สึกนึกคิดของกลุ่มนักธุรกิจและนักวิเคราะห์ที� มีต่อปัญหาคอร์รัปชันในประเทศนั�น ๆ  ซึ� ง
ความรู้สึกนึกคิดนี� ขึ�นอยู่กับประสบการณ์และพื�นฐานความรู้ ของผู้ที� ตอบคาํถาม แล้วจึงนําผลการ
สาํรวจ  มาประมวลเพื� อเปรียบเทียบกับประเทศต่าง ๆ ในภาพรวมทั�วโลก ในปี ค.ศ.2008  
คะแนนดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศไทยได้ 3.5  (0  หมายถึง  มีความโปร่งใส
และการตรวจสอบได้น้อยที� สดุและ10 หมายถึง มีความโปร่งใสและการตรวจสอบได้สงูที� สดุ) 
  ภาคราชการจึงมีส่วนสาํคัญอย่างยิ� งที� จะแสดงให้กลุ่มนักธุรกิจและนักวิเคราะห์รับรู้
ว่าภาคราชการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ซึ� งจะส่งผลต่อคะแนนดัชนีชี� วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน 
(CPI)  ของประเทศให้มีลาํดับที� สงูขึ�น 

ภาคราชการจะมีส่วนช่วยในการสร้างภาพลักษณ์ด้านความโปร่งใสของประเทศชาติ 
ได้ด้วยการปลูกฝังให้ข้าราชการในแต่ละสาํนัก/กอง/กรมและกระทรวงร่วมมือกันปฏิบัติราชการ
อย่างโปร่งใส  ซึ� งสอดรับกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธกีารบริหารกิจการ
บ้านเมืองที� ดี พ.ศ.2546  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที�  10   ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที�  26 สงิหาคม 2551 และนโยบาย
รัฐบาล ที� มุ่งเน้นให้ส่วนราชการปฏบิัติงานด้วยความโปร่งใสพร้อมตรวจสอบได้   

โดยลําพังตัวข้าราชการเพียงคนเดียวคงไม่เพียงพอต่อการสร้างความโปร่งใสให้
เกดิขึ�นได้ จึงต้องร่วมมือกนั ด้วยเหตุนี� จึงจาํเป็นที� จะต้องมีเครื� องมือวัดความโปร่งใสในหน่วยงาน
ภาครัฐ  โดยเริ� มวัดตั�งแต่ระดับสาํนัก/กอง จนเป็นภาพรวมระดับกรม เพื� อร่วมกันเป็นเครือข่าย   
สร้างความโปร่งใสให้เกดิขึ�นในภาพรวมของภาคราชการ  และผู้ที� ได้ประโยชน์จากการทาํงานอยู่ใน
องค์กรที� มีความโปร่งใส กคื็อ ตัวข้าราชการเอง เพราะเป็นที� รับทราบกันอยู่แล้วว่า การทาํงาน
ราชการไม่สามารถทําให้รํ�ารวยได้  แต่สิ� งสําคัญคือ ศักดิY ศรีของความเป็นข้าราชการ ความ
ภาคภูมิใจ ความมีเกียรติที� ได้ทาํงานอยู่ในองค์กรที� มีมาตรฐานความโปร่งใส  เพราะมาตรฐาน
ความโปร่งใส  คือ ความทนัสมยัขององคก์ร   สิ� งเหล่านี� ไม่สามารถซื� อขายได้ ข้าราชการต้อง



ร่วมกันสร้างขึ� นมา และคงปฏิเสธไม่ได้ว่า  ใคร ๆ ก็ต้องการทาํงานกับผู้บังคับบัญชา เพื� อน
ร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาที� ปฏบิัติงานด้วยความโปร่งใส  อันจะนาํมาซึ� งความไว้วางใจที� จะทาํงาน
ร่วมกนั 

คู่มือ แนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กรฉบับนี�  จัดทาํขึ�นเพื� อใช้กับ
หน่วยงานภาครัฐที� มีภารกิจหลักดาํเนินการให้บริการ  แต่กส็ามารถประยุกต์ใช้ได้กับหน่วยงาน
ภาครัฐทุกประเภท      

สาํนักงาน ก.พ.คาดหวังว่า   ส่วนราชการประเภทบริการทุกหน่วยงานจะร่วมเริ� มต้น
ก้าวเดินไปพร้อม ๆ กนั  ในการเป็นหน่วยงานนาํร่องนาํ คู่มือ แนวทางการสรา้งมาตรฐานความ
โปร่งใสในองคก์ร ไปจัดทาํมาตรฐานความโปร่งใส ในปีงบประมาณ 2552 นี�  เพื� อก้าวไปสู่การ
เป็น ราชการยุคใหม่ โปร่งใส ตรวจสอบได ้ 
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เจตนารมณก์ารนาํคู่มือไปใช ้

เพื� อให้ส่วนราชการร่วมกนัสร้างมาตรฐานความโปร่งใส 
ให้เกิดขึ" นในองค์กรอย่างค่อยเป็นค่อยไปและมี
พัฒนาการ โดยมีส่วนราชการประเภทบริการเป็น
หน่วยงานนาํร่อง 
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           วตัถุประสงคข์องคู่มือ 

 

      เพื อใหส่้วนราชการมีหลกัการ แนวทางในการส่งเสริม                      
      ขา้ราชการใหร่้วมกนัสรา้งความโปร่งใสใหเ้กิดขึ* นใน 
      องคก์ร  
 
      เพื อเป็นเครื องมือ/กลไกการดําเนินการตาม 
      ยุทธศาสตรก์ารส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครฐั     
      ยุทธศาสตรที์  1 และยุทธศาสตรที์  5  
    

          เพื อใหส่้วนราชการ (ประเภทบริการ) ใชเ้ป็นคู่มือ   
          ในการเขา้ร่วมเป็นหน่วยงานนาํร่องจดัทํามาตรฐาน   
          ความโปร่งใส ในปีงบประมาณ 2552 
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   ความเป็นมา 
 

        นับแต่ประเทศไทยเกดิปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 ซึ� งส่งผลกระทบอย่างมาก
ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อันมีสาเหตุสาํคัญมาจากการดาํเนินงานที� ขาดความรับผิดชอบ 
ขาดความโปร่งใสและขาดความถูกต้องของหลายภาคส่วน คนไทยจึงเกิดความตระหนักว่า 
สังคมไทยต้องเป็นสังคมที� โปร่งใส มีความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมมากขึ"น รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับต่อ ๆ มากไ็ด้สะท้อนเจตนารมณ์ในเรื� องนี"  

        รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 5 แนวนโยบายพื" นฐาน    
แห่งรัฐ ส่วนที�  3 แนวนโยบายด้านการบริหาราชการแผ่นดิน มาตรา 78 รัฐต้องดาํเนินการ
ตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (4) บัญญัติให้พัฒนาระบบงานภาครัฐ... 
เพื� อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที� ดี เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการและ (5) จัดระบบงาน
ราชการและงานของรัฐอย่างอื� น เพื� อให้การจัดทาํและการให้บริการสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว    
มีประสทิธภิาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้  โดยคาํนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน   

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 หมวด 1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร   
ได้กาํหนดให้ราชการดาํเนินการเพื� อเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนรับทราบ   

          พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธกีารบริหารกิจการบ้านเมืองที� ดี พ.ศ.2546 หมวด 
2 การบริหารราชการแผ่นดินเพื� อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน มาตรา 8 (2) บัญญัติว่าการ
ปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยซื� อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้และมุ่งให้เกิด
ประโยชน์สขุแก่ประชาชนทั"งในระดับประเทศและท้องถิ� น (3) ก่อนเริ� มดาํเนินการ ส่วนราชการต้อง
จัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์ผลดีและผลเสียให้ครบถ้วนทุกด้าน  กาํหนดขั"นตอนการดาํเนินการที�
โปร่งใส มีกลไกตรวจสอบ  การดาํเนินการในแต่ละขั"นตอน ในกรณีที� ภารกิจใดจะมีผลกระทบต่อ
ประชาชน ส่วนราชการต้องดาํเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือชี" แจงทาํความเข้าใจ
เพื� อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงประโยชน์ที� ส่วนรวมจะได้รับจากภารกจินั"น 

           แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที�  10 (2550-2554) ยุทธศาสตร์ 
การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ มีแนวทางการพัฒนา ข้อ 3.3 ระบุให้สร้าง
ภาคราชการและรัฐวิสาหกิจที� มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล... (1) พัฒนาระบบราชการและ
ข้าราชการ ให้ทนัสมัย โปร่งใสและมีขีดสมรรถนะสูงขึ"น (2) พัฒนาระบบราชการและข้าราชการให้
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏบัิติราชการ 



คู่มอื แนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในองคก์ร                                            

5 

 

   แผนการบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ.2551-2554) นโยบายที�  8 นโยบายการบริหาร
จัดการที� ดี  (8.1.5) กาํหนดให้เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที� ของรัฐและพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั"งป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที� ของรัฐอย่างจริงจัง เพื� อให้  
ภาคราชการเป็นที� เชื� อถือไว้วางใจแก่ประชาชน 

  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐ ซึ� งผ่านการเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี เมื� อวันที�  26 สิงหาคม 2551 ประกอบด้วย  5 ยุทธศาสตร์  คือ ยุทธศาสตร์ที�  1        
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานภาครัฐที� เอื" อต่อการหล่อหลอมให้ข้าราชการมีมโนสุจริต  
ยุทธศาสตร์ที�  2  การปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลให้เอื"อต่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
ยุทธศาสตร์ที�  3  การกําหนดบรรทัดฐานทางจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที� ของรัฐ   
ยุทธศาสตร์ที�  4  การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเพื� อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม  
ยุทธศาสตร์ที�  5  การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบคุณธรรมจริยธรรม 
ธรรมาภิบาลของข้าราชการและหน่วยงานของรัฐ  

         นโยบายของรัฐบาลที� ผ่าน ๆ มาจนถึงปัจจุบัน ได้ส่งเสริมให้มีการสร้างมาตรฐานด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที� ของรัฐ พร้อมทั"งพัฒนาความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื� อให้เป็นที� เชื� อถือไว้วางใจของประชาชน         
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รวมถึง การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
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  เครื องมือวดัความโปร่งใสและการตรวจสอบได ้
                             ของหน่วยงานภาครฐัดา้นการบริการ (เบื* องตน้)                

 
              เราจะรู้ได้อย่างไรว่า ราชการโปร่งใส แม้ว่าภาคราชการจะปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส

เป็นไปตามกฎหมาย แผนการบริหาร/การพัฒนาประเทศชาติ หรือนโยบายรัฐบาล แต่หากไม่มี
เครื� องมือมาวัด กย่็อมไม่สามารถทราบได้ว่า ภาคราชการทาํงานด้วยความโปร่งใสจริงหรือไม่      
จึงจาํเป็นที� ภาครัฐจะต้องสร้างเครื� องมือ ที� เรียกว่า เครื องมือวดัความโปร่งใสและการตรวจสอบ
ไดข้องหน่วยงานบริการภาครฐั (เบื* องตน้) หรือแบบฟอร์มที�  1 

   องคป์ระกอบของเครื องมือวดัความโปร่งใส ฯ  ประกอบไปดว้ย 2 ส่วน คือ 
                
1.  มาตรฐานความโปร่งใส ประกอบไปด้วย 5 มิติ 15 ตัวชี" วัดย่อย 

มิติที  1 ดา้นนโยบาย/ผูบ้ริหาร (ในการให้ความสาํคัญต่อความ 

โปร่งใสและการตรวจสอบได้ของฝ่ายบริหาร) 
ตวัชี* วดั ประกอบด้วย 
1.1   การมีนโยบายที� ชัดเจนเกี� ยวกบัความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ 

1.2   การมีความพยายาม/ความคิดริเริ� มของหน่วยงานในการทาํงานเพื� อ 

ความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ 
1.3  บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมเรื� องความโปร่งใสในองค์กร  

เช่น กลไกที� ผู้บริหารใช้ เป็นต้น 

มิติที  2 ดา้นขอ้มูลข่าวสาร 

ตวัชี* วดั  ประกอบด้วย 

                     2.1  มีการเปิดเผยข้อมูลที� สาํคัญ/สาธารณชนควรรับรู้ผ่านสื� อมวลชนเป็นระยะ   
           2.2  การมีระเบียบที� ชัดเจนเกี� ยวกบัการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

มิติที  3  ดา้นระบบตรวจสอบการทํางานภายในองคก์ร 

ตวัชี* วดั  ประกอบด้วย 

           3.1  การมีระบบตรวจสอบภายในที� ดาํเนินการตรวจสอบมากกว่าเรื� องเงิน/บัญชี 

           3.2  การมีแผนปฏบัิติการเพื� อดาํเนินงานตรวจสอบภายในองค์กร 

           3.3  มีการเผยแพร่ผลการปฏบัิติงานและผลการประเมินตนเองต่อสาธารณะ 
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มิติที  4 ดา้นระบบการรบัเรื องรอ้งเรียน 
ตวัชี* วดั  ประกอบด้วย 

4.1 การมีหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการดาํเนินการต่อเรื� องร้องเรียน 

                    4.2 การมีระเบียบปฏบัิติในการดาํเนินการต่อเรื� องร้องเรียน 

             4.3 ความหลากหลายของช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ  เช่น 

            1) เวบ็ไซต์ 

          2) ตู้รับเรื� องร้องเรียน 

          3) สายด่วน 

          4) Help Desk 

          5) สถานที� ทาํงาน 

          6) จดหมาย 

          7) ร้องเรียนโดยตรงต่อผู้บริหาร 

มิติที  5 ดา้นระบบการใหบ้ริการ 
ตวัชี* วดั  ประกอบด้วย 

  5.1  มีการกาํหนดมาตรฐานการให้บริการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั"นตอน 
            5.2  มีการใช้เทคโนโลยีในการให้บริการ เพื� อลดดุลยพินิจของเจ้าหน้าที�  
           5.3 มีการจัดทาํคู่มือมาตรฐานการให้บริการประชาชน 
             5.4  มีการประกาศมาตรฐานการให้บริการประชาชนผ่านช่องทาง ดังนี"  
                  1) ประกาศในสถานที� ให้บริการ 
                  2) ประกาศในสถานที� ราชการ 

        3) ประกาศในเวบ็ไซต์ 
  2.   เกณฑก์ารพิจารณา หรือเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตัวชี" วัดมาตรฐานความโปร่งใส  

ประกอบไปด้วย 2 ส่วนย่อย กคื็อ 

        2.1 ระดับคะแนนของตัวชี" วัดย่อย 0-5  
        2.2 แนวทางการให้คะแนนตัวชี" วัดย่อยที� ระดับคะแนน 0-5 ซึ� งเป็นส่วนที� ข้าราชการจาก   
ส่วนราชการประเภทบริการ มาร่วมกันสร้างในการประชุมเชิงปฏิบัติการช่วงเดือนกุมภาพันธ์-
มีนาคม 2552 

        การใหค้ะแนน    ใช้เกณฑ์การพิจารณาในการตรวจสอบ (check list) ตั"งแต่ระดับสาํนัก/
กองว่า มีการดาํเนินการตามตัวชี" วัดย่อยหรือไม่ ถ้ามีกจ็ะต้องมีการให้คะแนนตั"งแต่ 1-5 จากนั"น    
กน็ําคะแนนตัวชี" วัดย่อยของแต่ละสาํนัก/กอง มาหาค่าเฉลี� ย   ซึ� งจะได้ออกมาเป็นภาพรวมของ
หน่วยงานระดับกรม และนาํค่าเฉลี� ยของตัวชี" วัดย่อยแต่ละตัวมาเขียนกราฟ  (Radar Chart) เพื� อ
เปรียบเทยีบความเปลี� ยนแปลงระดับตัวชี" วัดในแต่ละปี  สรุปเป็นตารางได้ดังนี" 
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           เกณฑก์ารประเมินตวัชี* วดัมาตรฐานความโปร่งใส 
  
 
 สาํนักงาน ก.พ. เห็นว่าส่วนราชการควรจะได้มีส่วนร่วมในการสร้างเกณฑ์การประเมิน     
ตัวชี" วัดมาตรฐานความโปร่งใส เพื� อนาํไปใช้ประเมินตนเอง จึงได้จัดประชุมเชิงปฏบัิติการเสริมสร้าง
ความรู้แนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใส 6 รุ่น เมื� อวันที�  17, 20, 25, 27 กุมภาพันธ์และ 
3-4 มีนาคม 2552  ที� ห้องประชุม 6301 ชั"น 3 อาคาร 6 (ติดสระว่ายนํ"า) สํานักงาน ก.พ. 
นนทบุรี โดยเชิญข้าราชการจากกลุ่มนโยบาย/แผนงาน/ยุทธศาสตร์และ/หรือหน่วยงานที� ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบเรื� องการสร้างความโปร่งใสของส่วนราชการประเภทบริการ หน่วยงานละ    
3 คน รวมผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ประมาณเกือบ 200 คน ร่วมกันสร้างเกณฑ์ประเมินตัวชี" วัดระดับ 
0-5 ของ 15 ตัวชี" วัด  (5 มิติ) เพื� อให้ส่วนราชการประเภทบริการนาํไปใช้ประเมินตนเอง 

          สาํนักงาน ก.พ. ได้สรุปผลเกณฑ์การประเมินระดับคะแนน 0-5 ที� วิเคราะห์จากผลการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการทั"ง 6 รุ่น รวมทั"ง ความเหน็และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมสัมมนา  เรื� อง 
การส่งเสริมการจัดทาํมาตรฐานความโปร่งใสในส่วนราชการ “ราชการยุคใหม่ โปร่งใส ตรวจสอบได้” 
เ มื� อว ันที�  27 มีนาคม 2552  ณ หอประชุมสุข ุมนัยประดิษฐ สํานักงาน ก.พ.นนทบุรี          
มาจัดทาํเป็น เกณฑ์การประเมินตวัชี* วดัมาตรฐานความโปร่งใสในองคก์ร เพื� อเผยแพร่ให้
ส่วนราชการประเภทบริการที� เ ข้า ร่วมเป็นหน่วยงานนํา ร่อง ได้นําไปเป็นแนวทางต่อไป             
(เกณฑ)์ การประเมินตวัชี* วดัมาตรฐานความโปร่งใส 

                   เกณฑก์ารประเมินตวัชี* วดัมาตรฐานความโปร่งใส มีดังนี"                                                                             
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คู่มอื แนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในองคก์ร         

มิติที  1 ดา้นนโยบาย/ผูบ้ริหาร  (ในการใหค้วามสําคญัต่อความโปร่งใสและการตรวจสอบไดข้องฝ่ายบริหาร) 
1.1 การมีนโยบายที� ชัดเจนเกี� ยวกบัความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ 

หมายเหตุ   ตัวชี" วัด 1.1 เป็นตัวชี" วัดระดับกรมหรือเทยีบเทา่ โดยให้หน่วยงานภายในกรมหรือเทยีบเทา่ เป็นผู้ประเมินและส่งผลการประเมินให้คณะกรรมการ 
                               ประเมินของกรมหรือเทยีบเทา่ 
 
 

 
 
 

5 คะแนน 1.มีการกาํหนดนโยบายด้านความโปร่งใสและตรวจสอบได้เป็นลายลักษณ์อกัษรและ                                          
2.มีการตั"งคณะทาํงานเพื� อจัดทาํยุทธศาสตร์เกี� ยวกบัความโปร่งใสและการตรวจสอบได้และ 
3.มีร่างยุทธศาสตร์เกี� ยวกบัความโปร่งใสและการตรวจสอบได้และ 
4.มีร่างแผนปฏบิัติการตามร่างยุทธศาสตร์ ฯ 

4 คะแนน 1.มีการกาํหนดนโยบายด้านความโปร่งใสและตรวจสอบได้เป็นลายลักษณ์อกัษรและ                                          
2.มีการตั"งคณะทาํงานเพื� อจัดทาํยุทธศาสตร์เกี� ยวกบัความโปร่งใสและการตรวจสอบได้และ 
3.มีร่างยุทธศาสตร์เกี� ยวกบัความโปร่งใสและการตรวจสอบได้แต่ยังไม่มีร่างแผนปฏบิัติการตามร่างยุทธศาสตร์ ฯ 

 3 คะแนน 1.มีการกาํหนดนโยบายด้านความโปร่งใสและตรวจสอบได้เป็นลายลักษณ์อกัษรและ                                           
2.มีการตั"งคณะทาํงานเพื� อจัดทาํยุทธศาสตร์เกี� ยวกบัความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ 

2 คะแนน มีการกาํหนดนโยบายด้านความโปร่งใสและตรวจสอบได้เป็นลายลักษณ์อกัษร 
1 คะแนน มีนโยบายเกี� ยวกบัความโปร่งใสและตรวจสอบได้แต่ไม่เป็นลายลักษณ์อกัษร 

0 คะแนน ไม่มีการกาํหนดนโยบายเกี� ยวกบัความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

1
2
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คู่มอื แนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในองคก์ร         

มิติที  1 ดา้นนโยบาย/ผูบ้ริหาร  (ในการใหค้วามสําคญัต่อความโปร่งใสและการตรวจสอบไดข้องฝ่ายบริหาร) 

1.2 การมีความพยายาม/ความคิดริเริ� มของหน่วยงานในการทาํงานเพื� อความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ 

หมายเหตุ   1.ตัวชี" วัด 1.2 เป็นตัวชี" วัดระดับสาํนัก/กอง  
     2.สาํนัก/กอง รวมหมายถึง หน่วยงานภายในที� ส่วนราชการเรียกชื� อเป็นอย่างอื� น เช่น ศูนย์ เป็นต้น 

5 คะแนน 1.มีการแต่งตั"งคณะทาํงานเพื� อคิดริเริ� มแนวทาง/กจิกรรมเพื� อให้การทาํงานในสาํนัก/กองเกดิความโปร่งใสและการตรวจสอบได้และ 
2.มีแนวทาง/กจิกรรมที� เกดิจากข้อ 1 เพื� อให้การทาํงานในสาํนัก/กองเกดิความโปร่งใสและการตรวจสอบได้อย่างน้อย 1 ด้านและ 
3.มีร่างแผนการดาํเนินการของแนวทาง/กจิกรรมตาม ข้อ 2และ 
4.มีแผนการดาํเนินการของแนวทาง/กจิกรรมตาม   ข้อ 2 ที� ผู้อาํนวยการสาํนัก/กองเหน็ชอบให้ดาํเนินการได้ และ  
5.มีการดาํเนินการตามแผนดาํเนินการที� กาํหนดไว้ 

4 คะแนน 1.มีการแต่งตั"งคณะทาํงานเพื� อคิดริเริ� มแนวทาง/กจิกรรมเพื� อให้การทาํงานในสาํนัก/กองเกดิความโปร่งใสและการตรวจสอบได้และ 
2.มีแนวทาง/กจิกรรมที� เกดิจากข้อ 1 เพื� อให้การทาํงานในสาํนัก/กองเกดิความโปร่งใสและการตรวจสอบได้อย่างน้อย   1 ด้านและ 
3.มีร่างแผนการดาํเนินการของแนวทาง/กจิกรรมตาม ข้อ 2และ   
4.มีแผนการดาํเนินการของแนวทาง/กจิกรรมตาม   ข้อ 2 ที� ผู้อาํนวยการสาํนัก/กองเหน็ชอบให้ดาํเนินการได้ 

 3 คะแนน  1.มีการแต่งตั"งคณะทาํงานเพื� อคิดริเริ� มแนวทาง/กจิกรรมเพื� อให้การทาํงานในสาํนัก/กองเกดิความโปร่งใสและการตรวจสอบได้และ 
 2.มีแนวทาง/กจิกรรมที� เกดิจากข้อ 1 เพื� อให้การทาํงานในสาํนัก/กองเกดิความโปร่งใสและการตรวจสอบได้อย่างน้อย   1 ด้านและ 
 3.มีร่างแผนการดาํเนินการของแนวทาง/กจิกรรม ข้อ 2 

2 คะแนน 1.มีการแต่งตั"งคณะทาํงานเพื� อคิดริเริ� มแนวทาง/กจิกรรมเพื� อให้การทาํงานในสาํนัก/กองเกดิความโปร่งใสและการตรวจสอบได้และ 
2.มีแนวทาง/กจิกรรมที� เกดิจากข้อ 1 เพื� อให้การทาํงานในสาํนัก/กองเกดิความโปร่งใสและการตรวจสอบได้อย่างน้อย   1 ด้าน 

1 คะแนน มีการแต่งตั"งคณะทาํงานเพื� อคิดริเริ� มแนวทาง/กจิกรรมเพื� อให้การทาํงานในสาํนัก/กองเกดิความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ 
0 คะแนน ไม่มีการเสนอแนวทาง/กจิกรรมใด ๆ เพื� อให้การทาํงานในสาํนัก/กองเกดิความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ 

1
3
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คู่มอื แนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในองคก์ร         

มิติที  1 ดา้นนโยบาย/ผูบ้ริหาร  (ในการใหค้วามสําคญัต่อความโปร่งใสและการตรวจสอบไดข้องฝ่ายบริหาร) 

1.3 บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมเรื� องความโปร่งใสในองค์กร  (เช่น กลไกที� ผู้บริหารใช้ เป็นต้น) 

หมายเหตุ   1.ตัวชี" วัด 1.3 เป็นตัวชี" วัดระดับสาํนัก/กอง  
                2.สาํนัก/กอง รวมหมายถึง หน่วยงานภายในที� ส่วนราชการเรียกชื� อเป็นอย่างอื� น เช่น ศูนย์ เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

5 คะแนน ผู้บริหารระดับสาํนัก/กองแสดงบทบาทหรือกาํหนดกลไกในการส่งเสริมเรื� องความโปร่งใสในสาํนัก/กองอย่างน้อย5 ด้าน 
4 คะแนน ผู้บริหารระดับสาํนัก/กองแสดงบทบาทหรือกาํหนดกลไกในการส่งเสริมเรื� องความโปร่งใสในสาํนัก/กองอย่างน้อย 4ด้าน 

 3 คะแนน ผู้บริหารระดับสาํนัก/กองแสดงบทบาทหรือกาํหนดกลไกในการส่งเสริมเรื� องความโปร่งใสในสาํนัก/กองอย่างน้อย  3 ด้าน 
2 คะแนน ผู้บริหารระดับสาํนัก/กองแสดงบทบาทหรือกาํหนดกลไกในการส่งเสริมเรื� องความโปร่งใสในสาํนัก/กองอย่างน้อย 2 ด้าน 

1 คะแนน ผู้บริหารระดับสาํนัก/กองแสดงบทบาทหรือกาํหนดกลไกในการส่งเสริมเรื� องความโปร่งใสในสาํนัก/กองอย่างน้อย 1 ด้าน 
0 คะแนน ผู้บริหารระดับสาํนัก/กองไม่แสดงบทบาทในการส่งเสริมเรื� องความโปร่งใสในสาํนัก/กอง 

1
4
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คู่มอื แนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในองคก์ร         

มิติที  2 ดา้นขอ้มูลข่าวสาร 
2.1 การเปิดเผยข้อมูลที� สาํคัญ/สาธารณชนควรรับรู้ผ่านสื� อมวลชนเป็นระยะ 

หมายเหตุ  1.สื� อมวลชน ในที� นี"  อาจไม่จาํเป็นว่าจะต้องเป็นหนังสอืพิมพ์ วิทยุ โทรทศัน์กไ็ด้ แต่อาจหมายถึง การเผยแพร่ทางบอร์ดหรือเวบ็ไซด์ของกรม ซึ� งประชาชน  
                 สื� อมวลชนสามารถรับทราบข้อมูลได้ 
               2.ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล รวมถึงแผนงาน/กจิกรรม เช่น การจัดสัมมนาวิชาการ การทาํสื� อสิ� งพิมพ์ เป็นต้น 
               3. ตัวชี" วัด 2.1 เป็นตัวชี" วัดระดับสาํนัก/กอง  
    4.สาํนัก/กอง รวมหมายถึง หน่วยงานภายในที� ส่วนราชการเรียกชื� อเป็นอย่างอื� น เช่น ศูนย์ เป็นต้น 
 

5 คะแนน 1.มีการกาํหนดข้อมูลสาํคัญที� เปิดเผยให้สาธารณชนรับรู้ได้ในระดับสาํนัก/กองและ 
2.มีการกาํหนดช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลในข้อ 1และ 
3.มีการเผยแพร่ข้อมูลในข้อ 1 อย่างน้อยร้อยละ 10และเผยแพร่อย่างน้อย 3 ช่องทางตามที� ได้กาํหนดไว้ในข้อ 2 

4 คะแนน 1.มีการกาํหนดข้อมูลสาํคัญที� เปิดเผยให้สาธารณชนรับรู้ได้ในระดับสาํนัก/กอง และ 
2.มีการกาํหนดช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลในข้อ 1และ 
3.มีการเผยแพร่ข้อมูลในข้อ 1 อย่างน้อยร้อยละ 10และเผยแพร่อย่างน้อย 2 ช่องทางตามที� ได้กาํหนดไว้ในข้อ 2  

 3 คะแนน 1.มีการกาํหนดข้อมูลสาํคัญที� เปิดเผยให้สาธารณชนรับรู้ได้ในระดับสาํนัก/กอง และ 
2.มีการกาํหนดช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลในข้อ 1 และ 
3.มีการเผยแพร่ข้อมูลในข้อ 1 อย่างน้อยร้อยละ 10และเผยแพร่อย่างน้อย 1 ช่องทางตามที� ได้กาํหนดไว้ในข้อ 2 

2 คะแนน 1.มีการกาํหนดข้อมูลสาํคัญที� เปิดเผยให้สาธารณชนรับรู้ได้ในระดับสาํนัก/กอง และ 
2.มีการกาํหนดช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลในข้อ 1 

1 คะแนน มีการกาํหนดข้อมูลสาํคัญที� เปิดเผยให้สาธารณชนรับรู้ได้ในระดับสาํนัก/กอง  
0 คะแนน ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลที� สาํคัญให้สาธารณชนรับรู้ 

1
5
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คู่มอื แนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในองคก์ร         

มิติที  2 ดา้นขอ้มูลข่าวสาร 
2.2 การมีระเบียบที� ชัดเจนเกี� ยวกบัการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

 
หมายเหตุ  1. ตัวชี" วัด 2.2 เป็นตัวชี" วัดระดับสาํนัก/กอง  

2. สาํนัก/กอง รวมหมายถึง หน่วยงานภายในที� ส่วนราชการเรียกชื� อเป็นอย่างอื� น เช่น ศูนย์ เป็นต้น 

   

 

 

5 คะแนน 1.สาํนัก/กอง อย่างน้อย 2 หน่วยงานที� นาํ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาเป็นแนวทางในการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารและ 
2.มีร่างระเบียบเกี� ยวกบัการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการระดับสาํนัก/กองและ 
3.มีระเบียบเกี� ยวกบัการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการระดับสาํนัก/กอง ซึ� ง ผอ.สาํนัก/กองเหน็ชอบ และได้เผยแพร่แล้ว 

4 คะแนน 1.สาํนัก/กอง อย่างน้อย 2 หน่วยงานที� นาํ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาเป็นแนวทางในการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารและ 
2.มีร่างระเบียบเกี� ยวกบัการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการระดับสาํนัก/กองและ 
3.มีระเบียบเกี� ยวกบัการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการระดับสาํนัก/กอง ซึ� งผอ.สาํนัก/กองเหน็ชอบ แต่ยังไม่ได้เผยแพร่ 

 3 คะแนน 1.สาํนัก/กอง อย่างน้อย 2 หน่วยงานที� นาํ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาเป็นแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและ 
2.มีร่างระเบียบเกี� ยวกบัการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการระดับสาํนัก/กอง 

2 คะแนน สาํนัก/กอง อย่างน้อย 2 หน่วยงานที� นาํ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาเป็นแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
1 คะแนน มีการแต่งตั"งคณะทาํงาน/มอบหมายเจ้าหน้าที� ในการกาํหนดระเบียบการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการระดับสาํนัก/กอง 

0 คะแนน ไม่มีการกาํหนดระเบียบเกี� ยวกบัการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

1
6
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คู่มอื แนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในองคก์ร         

มิติที  3  ดา้นระบบตรวจสอบการทํางานภายในองคก์ร 

3.1 การมีระบบตรวจสอบภายในที� ดาํเนินการตรวจสอบมากกว่าเรื� องเงิน/บัญชี 

 
หมายเหตุ  1. ตัวชี" วัด 3.1 เป็นตัวชี" วัดระดับกรมหรือเทยีบเทา่   

   2. สาํนัก/กอง รวมหมายถึง หน่วยงานภายในที� ส่วนราชการเรียกชื� อเป็นอย่างอื� น เช่น ศูนย์ เป็นต้น 
 
 
 

 

 

 

 

5 คะแนน มีระบบตรวจสอบภายในสาํนัก/กองมากกว่าเรื� องเงิน/บัญชี 4ระบบ 
4 คะแนน มีระบบตรวจสอบภายในสาํนัก/กองมากกว่าเรื� องเงิน/บัญชี 3 ระบบ 

 3 คะแนน มีระบบตรวจสอบภายในสาํนัก/กองมากกว่าเรื� องเงิน/บัญชี 2 ระบบ 
2 คะแนน มีระบบตรวจสอบภายในสาํนัก/กองมากกว่าเรื� องเงิน/บัญชี 1 ระบบ 

1 คะแนน มีระบบตรวจสอบภายในสาํนัก/กองเฉพาะเรื� องเงิน/บัญชี 
0 คะแนน ไม่มีระบบตรวจสอบภายในของสาํนัก/กอง 

1
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มิติที  3  ดา้นระบบตรวจสอบการทํางานภายในองคก์ร 

3.2 การมีแผนปฏบิัติการเพื� อดาํเนินงานตรวจสอบภายในองค์กร 

 
หมายเหตุ ตัวชี" วัด 3.2 เป็นตัวชี" วัดระดับกรมหรือเทยีบเทา่ 
 

 

 

 

 

 

 

5 คะแนน กลุ่มตรวจสอบภายในมีแผนการตรวจสอบหน่วยงานภายในอย่างน้อย 3 เรื� อง ใน 3 หน่วยงานเป็นอย่างน้อย 
4 คะแนน กลุ่มตรวจสอบภายในมีแผนการตรวจสอบหน่วยงานภายในอย่างน้อย 2 เรื� อง ใน 3 หน่วยงานเป็นอย่างน้อย 

 3 คะแนน กลุ่มตรวจสอบภายในมีแผนการตรวจสอบหน่วยงานภายในอย่างน้อย 2 เรื� อง ใน 2 หน่วยงานเป็นอย่างน้อย 
2 คะแนน กลุ่มตรวจสอบภายในมีแผนการตรวจสอบหน่วยงานภายในอย่างน้อย 1 เรื� อง ใน 2 หน่วยงานเป็นอย่างน้อย 

1 คะแนน กลุ่มตรวจสอบภายในมีแผนการตรวจสอบหน่วยงานภายในอย่างน้อย 1 เรื� อง ใน 1 หน่วยงานเป็นอย่างน้อย 
0 คะแนน กลุ่มตรวจสอบภายในไม่มีแผนการตรวจสอบหน่วยงานภายใน 

1
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มิติที  3 ดา้นระบบตรวจสอบการทํางานภายในองคก์ร 

3.3  การเผยแพร่ผลการปฏบิัติงานและผลการประเมินตนเองต่อสาธารณะ 

หมายเหตุ  1.ตัวชี" วัด 3.3 เป็นตัวชี" วัดระดับกรมหรือเทยีบเทา่  
   2.สาํนัก/กอง รวมหมายถึง หน่วยงานภายในที� ส่วนราชการเรียกชื� อเป็นอย่างอื� น เช่น ศูนย์ เป็นต้น 
 

 

 

 

5 คะแนน มีการเผยแพร่ผลการปฏบิัติงานและผลการประเมินตนเองภายในหน่วยตรวจสอบภายใน   ผู้บริหารระดับสาํนัก/กองขึ"นไปและต่อ
สาธารณะอย่างน้อย 3 ช่องทาง 

4 คะแนน มีการเผยแพร่ผลการปฏบิัติงานและผลการประเมินตนเองภายในหน่วยตรวจสอบภายใน   ผู้บริหารระดับสาํนัก/กองขึ"นไปและต่อ
สาธารณะอย่างน้อย 2 ช่องทาง 

 3 คะแนน มีการเผยแพร่ผลการปฏบิัติงานและผลการประเมินตนเองภายในหน่วยตรวจสอบภายใน   ผู้บริหารระดับสาํนัก/กองขึ"นไปและต่อสาธารณะ
อย่างน้อย 1 ช่องทาง 

2 คะแนน มีการเผยแพร่ผลการปฏบิัติงานและผลการประเมินตนเองเฉพาะภายในหน่วยตรวจสอบภายในและผู้บริหารระดับสาํนัก/กองขึ"นไป 
1 คะแนน มีการเผยแพร่ผลการปฏบิัติงานและผลการประเมินตนเองเฉพาะภายในหน่วยตรวจสอบภายใน 

0 คะแนน ไม่มีการเผยแพร่ผลการปฏบิัติงานและผลการประเมินตนเองต่อสาธารณะ 

1
9

 



คู่มอื แนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในองคก์ร                                            

20 

 

คู่มอื แนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในองคก์ร         

มิติที  4  ดา้นระบบการรบัเรื องรอ้งเรียน 

4.1 การมีหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการดาํเนินการต่อเรื� องร้องเรียน 

หมายเหตุ  1.ตัวชี" วัด 4.1 เป็นตัวชี" วัดระดับสาํนัก/กอง    
   2.สาํนัก/กอง รวมหมายถึง หน่วยงานภายในที� ส่วนราชการเรียกชื� อเป็นอย่างอื� น เช่น ศูนย์ เป็นต้น 

 
 

 

 

 

5 คะแนน 1.มีการมอบหมายหน่วยงานภายในสาํนัก/กองให้รับผิดชอบรับเรื� องร้องเรียน (ทุกเรื� อง)และมีการส่งต่อให้ผู้รับผิดชอบและ 
2.มีการสื� อสารประชาสมัพันธใ์ห้บุคลากรภายในและภายนอกกรมทราบ(ว่าได้มีการมอบหมายหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ) 

4 คะแนน 1.มีการมอบหมายหน่วยงานภายในสาํนัก/กองให้รับผิดชอบรับเรื� องร้องเรียน (ทุกเรื� อง)และมีการส่งต่อให้ผู้รับผิดชอบและ 
2.มีการสื� อสารประชาสมัพันธใ์ห้บุคลากรภายในกรมทราบ(ว่าได้มีการมอบหมายหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ) 

 3 คะแนน มีการมอบหมายหน่วยงานภายในสาํนัก/กองให้รับผิดชอบรับเรื� องร้องเรียน (ทุกเรื� อง)และมีการส่งต่อให้ผู้รับผิดชอบแต่ยังไม่มีการสื� อสาร
ประชาสมัพันธใ์ห้ทราบ (ว่าได้มีการมอบหมายหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ) 

2 คะแนน มีการมอบหมายหน่วยงานภายในสาํนัก/กองให้รับผิดชอบรับเรื� องร้องเรียน (ทุกเรื� อง) 
1 คะแนน มีการกาํหนดหน่วยงาน/มอบหมายผู้รับผิดชอบภายในสาํนัก/กองในการดาํเนินการต่อเรื� องร้องเรียนเฉพาะเรื� อง 

0 คะแนน ไม่มีการกาํหนดหน่วยงาน/มอบหมายผู้รับผิดชอบโดยตรงภายในสาํนัก/กองในการดาํเนินการต่อเรื� องร้องเรียน 

2
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มิติที  4  ดา้นระบบการรบัเรื องรอ้งเรียน 

4.2  การมีระเบียบปฏบิัติในการดาํเนินการต่อเรื� องร้องเรียน 

หมายเหตุ    1.ตัวชี" วัด 4.2 เป็นตัวชี" วัดระดับสาํนัก/กอง   
      2.สาํนัก/กอง รวมหมายถึง หน่วยงานภายในที� ส่วนราชการเรียกชื� อเป็นอย่างอื� น เช่น ศูนย์ เป็นต้น 

5 คะแนน 1.มีการจัดตั"งคณะทาํงานของสาํนัก/กองเพื� อกาํหนดระเบียบในการดาํเนินการต่อเรื� องร้องเรียนและ 
2.มีร่างระเบียบการปฏบิัติในการดาํเนินการต่อเรื� องร้องเรียนและ 
3.มีร่างขั"นตอนการปฏบิัติในการดาํเนินการต่อเรื� องร้องเรียนและ 
4.มีระเบียบและขั"นตอนการปฏบิัติในการดาํเนินการต่อเรื� องร้องเรียนฉบับที� ผอ.สาํนัก/กองเหน็ชอบและ 
5.เผยแพร่ระเบียบและขั"นตอนการปฏบิัติในข้อ 4 ให้หน่วยงานภายในและภายนอกทราบ 

4 คะแนน 1.มีการจัดตั"งคณะทาํงานของสาํนัก/กองเพื� อกาํหนดระเบียบในการดาํเนินการต่อเรื� องร้องเรียนและ 
2.มีร่างระเบียบการปฏบิัติในการดาํเนินการต่อเรื� องร้องเรียนและ 
3.มีร่างขั"นตอนการปฏบิัติในการดาํเนินการต่อเรื� องร้องเรียนและ 
4.มีระเบียบและขั"นตอนการปฏบิัติในการดาํเนินการต่อเรื� องร้องเรียนฉบับที� ผอ.สาํนัก/กองเหน็ชอบ 

 3 คะแนน 1.มีการจัดตั"งคณะทาํงานของสาํนัก/กองเพื� อกาํหนดระเบียบในการดาํเนินการต่อเรื� องร้องเรียนและ 
2.มีร่างระเบียบการปฏบิัติในการดาํเนินการต่อเรื� องร้องเรียนและ 
3.มีร่างขั"นตอนการปฏบิัติในการดาํเนินการต่อเรื� องร้องเรียน  

2 คะแนน 1.มีการจัดตั"งคณะทาํงานของสาํนัก/กองเพื� อกาํหนดระเบียบในการดาํเนินการต่อเรื� องร้องเรียนและ 
2.มีร่างระเบียบการปฏบิัติในการดาํเนินการต่อเรื� องร้องเรียน 

1 คะแนน มีการจัดตั"งคณะทาํงานของสาํนัก/กองเพื� อกาํหนดระเบียบในการดาํเนินการต่อเรื� องร้องเรียน 
0 คะแนน ไม่มีการกาํหนดระเบียบในการดาํเนินการต่อเรื� องร้องเรียน 

2
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มิติที  4  ดา้นระบบการรบัเรื องรอ้งเรียน 
4.3 ความหลากหลายของช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ 

หมายเหตุ  1. ตัวชี" วัด 4.3 เป็นตัวชี" วัดระดับสาํนัก/กอง   
    2. สาํนัก/กอง  รวมหมายถึง หน่วยงานภายในที� ส่วนราชการเรียกชื� อเป็นอย่างอื� น เช่น ศูนย์ เป็นต้น 

 

 
 

 

 

 

 

5 คะแนน มีช่องทางในการรับเรื� องร้องเรียนของสาํนัก/กองอย่างน้อย 5 ช่องทาง 
4 คะแนน มีช่องทางในการรับเรื� องร้องเรียนของสาํนัก/กองอย่างน้อย 4 ช่องทาง 

 3 คะแนน มีช่องทางในการรับเรื� องร้องเรียนของสาํนัก/กองอย่างน้อย 3 ช่องทาง 
2 คะแนน มีช่องทางในการรับเรื� องร้องเรียนของสาํนัก/กองอย่างน้อย 2 ช่องทาง 

1 คะแนน มีช่องทางในการรับเรื� องร้องเรียนของสาํนัก/กองอย่างน้อย 1 ช่องทาง 
0 คะแนน ไม่มีช่องทางในการรับเรื� องร้องเรียนของสาํนัก/กอง 

2
2

 



คู่มอื แนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในองคก์ร                                            

23 

 

คู่มอื แนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในองคก์ร         

มิติที  5 ดา้นระบบการใหบ้ริการ 

5.1 การกาํหนดมาตรฐานการให้บริการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั"นตอน 

หมายเหตุ   1.ตัวชี" วัด 5.1 เป็นตัวชี" วัดระดับสาํนัก/กอง   
     2.สาํนัก/กอง  รวมหมายถึง หน่วยงานภายในที� ส่วนราชการเรียกชื� อเป็นอย่างอื� น เช่น ศูนย์ เป็นต้น 

5 คะแนน 1.มีการแต่งตั"งคณะทาํงาน/ทมีงานกาํหนดมาตรฐานการให้บริการของสาํนัก/กองและ 
2.มีร่างมาตรฐานการให้บริการของสาํนัก/กองอย่างน้อย 1 กระบวนงาน แต่ยังไม่มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละขั"นตอน 
3.มีร่างมาตรฐานการให้บริการของสาํนัก/กองอย่างน้อย  1 กระบวนงาน  และมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละขั"นตอน 
4.มีมาตรฐานการให้บริการของสาํนัก/กอง อย่างน้อย 1 กระบวนงาน และมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละขั"นตอนซึ� งผู้อาํนวยการสาํนัก/กอง
เหน็ชอบแล้วและ 
5.มีร่างมาตรฐานการให้บริการของสาํนัก/กองเพิ� มขึ"นจากข้อ 4 อย่างน้อย 1 กระบวนงาน และยังไม่มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละขั"นตอน  

4 คะแนน 1.มีการแต่งตั"งคณะทาํงาน/ทมีงานกาํหนดมาตรฐานการให้บริการของสาํนัก/กองและ 
2.มีร่างมาตรฐานการให้บริการของสาํนัก/กองอย่างน้อย 1 กระบวนงาน แต่ยังไม่มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละขั"นตอน 
3.มีร่างมาตรฐานการให้บริการของสาํนัก/กองอย่างน้อย  1 กระบวนงาน  และมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละขั"นตอน 
4.มีมาตรฐานการให้บริการของสาํนัก/กอง อย่างน้อย 1 กระบวนงาน และมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละขั"นตอนซึ� งผู้อาํนวยการสาํนัก/กองเหน็ชอบแล้ว 

 3 คะแนน 1.มีการแต่งตั"งคณะทาํงาน/ทมีงานกาํหนดมาตรฐานการให้บริการของสาํนัก/กองและ 
2.มีร่างมาตรฐานการให้บริการของสาํนัก/กองอย่างน้อย 1 กระบวนงาน แต่ยังไม่มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละขั"นตอน 
3.มีร่างมาตรฐานการให้บริการของสาํนัก/กองอย่างน้อย  1 กระบวนงาน  และมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละขั"นตอน 

2 คะแนน 1.มีการแต่งตั"งคณะทาํงาน/ทมีงานกาํหนดมาตรฐานการให้บริการของสาํนัก/กองและ 
2.มีร่างมาตรฐานการให้บริการของสาํนัก/กองอย่างน้อย 1 กระบวนงาน แต่ยังไม่มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละขั"นตอน 

1 คะแนน มีการแต่งตั"งคณะทาํงาน/ทมีงานกาํหนดมาตรฐานการให้บริการของสาํนัก/กอง 
0 คะแนน ไม่มีการกาํหนดมาตรฐานการให้บริการของสาํนัก/กองและไม่มีผู้รับผิดชอบในแต่ละขั"นตอน 

2
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มิติที  5 ดา้นระบบการใหบ้ริการ 

5.2 การใช้เทคโนโลยีในการให้บริการ เพื� อลดดุลยพินิจของเจ้าหน้าที�    

หมายเหตุ  1.ตัวชี" วัด 5.2 เป็นตัวชี" วัดระดับสาํนัก/กอง  
              2.สาํนัก/กอง  รวมหมายถึง หน่วยงานภายในที� ส่วนราชการเรียกชื� อเป็นอย่างอื� น เช่น ศูนย์ เป็นต้น 
 

5 คะแนน 1.มีการแต่งตั"งคณะทาํงาน/ทมีงานของสาํนัก/กอง เพื� อดาํเนินการนาํเทคโนโลยีมาใช้และ 
2.มีร่างแผนการนาํเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการภายในสาํนัก/กอง เพื� อลดดุลยพินิจของเจ้าหน้าที� และ 
3.มีแผนการนาํเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการภายในสาํนัก/กอง เพื� อลดดุลยพินิจของเจ้าหน้าที� ที� ผู้อาํนวยการสาํนัก/กองเหน็ชอบและ 
4.มีการกาํหนดกระบวนงานอย่างน้อย 1 กระบวนงาน เพื� อทดลองนาํเทคโนโลยีมาใช้ตามแผนและ 
5.มีกระบวนงานอย่างน้อย 1 กระบวนงาน ในข้อ 4 ที� สามารถนาํเทคโนโลยีมาใช้ได้จริงตามแผน 

4 คะแนน 1.มีการแต่งตั"งคณะทาํงาน/ทมีงานของสาํนัก/กอง เพื� อดาํเนินการนาํเทคโนโลยีมาใช้และ 
2.มีร่างแผนการนาํเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการภายในสาํนัก/กอง เพื� อลดดุลยพินิจของเจ้าหน้าที� และ 
3.มีแผนการนาํเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการภายในสาํนัก/กอง เพื� อลดดุลยพินิจของเจ้าหน้าที� ซึ� งผู้อาํนวยการสาํนัก/กองเหน็ชอบ 
4.มีการกาํหนดกระบวนงานอย่างน้อย 1 กระบวนงาน เพื� อทดลองนาํเทคโนโลยีมาใช้ตามแผน 

 3 คะแนน 1.มีการแต่งตั"งคณะทาํงาน/ทมีงานของสาํนัก/กอง เพื� อดาํเนินการนาํเทคโนโลยีมาใช้และ 
2.มีร่างแผนการนาํเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการภายในสาํนัก/กอง เพื� อลดดุลยพินิจของเจ้าหน้าที� และ 
3.มีแผนการนาํเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการภายในสาํนัก/กอง เพื� อลดดุลยพินิจของเจ้าหน้าที� ซึ� งผู้อาํนวยการสาํนัก/กองเหน็ชอบ 

2 คะแนน 1.มีการแต่งตั"งคณะทาํงาน/ทมีงานของสาํนัก/กอง เพื� อดาํเนินการนาํเทคโนโลยีมาใช้และ 
2.มีร่างแผนการนาํเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการภายในสาํนัก/กอง เพื� อลดดุลยพินิจของเจ้าหน้าที�  

1 คะแนน มีการแต่งตั"งคณะทาํงาน/ทมีงานของสาํนัก/กอง เพื� อดาํเนินการนาํเทคโนโลยีมาใช้ 
0 คะแนน ไม่มีการนาํเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการภายในสาํนัก/กอง เพื� อลดดุลยพินิจของเจ้าหน้าที�  

2
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มิติที  5 ดา้นระบบการใหบ้ริการ     
5.3 การจัดทาํคู่มือมาตรฐานการให้บริการประชาชน 

หมายเหตุ  1.ตัวชี" วัด 5.3 เป็นตัวชี" วัดระดับสาํนัก/กอง รวมหมายถึง หน่วยงานภายในที� ส่วนราชการเรียกชื� อเป็นอย่างอื� น เช่น ศูนย์ เป็นต้น 
      2.ประชาชนในที� นี"  รวมถึงข้าราชการ เจ้าหน้าที� ภายในกรมและส่วนราชการที� มาติดต่อรับบริการ 
  

 

 

5 คะแนน 1.มีการมอบหมายเจ้าหน้าที� หรือทมีงานในการจัดทาํคู่มือมาตรฐานการให้บริการประชาชนและ 
2.มีร่างคู่มือมาตรฐานการให้บริการประชาชนอย่างน้อย 2 กระบวนงานและ 
3.มีคู่มือมาตรฐานการให้บริการประชาชนอย่างน้อย 2 กระบวนงานซึ� งได้รับการเหน็ชอบจากผู้อาํนวยการสาํนัก/กองและ 
4.มีการเผยแพร่คู่มือมาตรฐานการให้บริการประชาชนอย่างน้อย 2 กระบวนงานในข้อ 3 ให้ผู้รับบริการทราบ 

4 คะแนน 1.มีการมอบหมายเจ้าหน้าที� หรือทมีงานในการจัดทาํคู่มือมาตรฐานการให้บริการประชาชนและ 
2.มีร่างคู่มือมาตรฐานการให้บริการประชาชนอย่างน้อย 2 กระบวนงานและ 
3.มีคู่มือมาตรฐานการให้บริการประชาชนอย่างน้อย 2 กระบวนงาน ซึ� งได้รับการเหน็ชอบจากผู้อาํนวยการสาํนัก/กอง 

 3 คะแนน 1.มีการมอบหมายเจ้าหน้าที� หรือทมีงานในการจัดทาํคู่มือมาตรฐานการให้บริการประชาชนและ 
2.มีร่างคู่มือมาตรฐานการให้บริการประชาชนอย่างน้อย 2 กระบวนงาน 

2 คะแนน 1.มีการมอบหมายเจ้าหน้าที� หรือทมีงานในการจัดทาํคู่มือมาตรฐานการให้บริการประชาชนและ 
2.มีร่างคู่มือมาตรฐานการให้บริการประชาชนอย่างน้อย 1 กระบวนงาน 

1 คะแนน มีการมอบหมายเจ้าหน้าที� หรือทมีงานในการจัดทาํคู่มือมาตรฐานการให้บริการประชาชน 
0 คะแนน ไม่มีการจัดทาํคู่มือมาตรฐานการให้บริการประชาชน 

2
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มิติที  5 ดา้นระบบการใหบ้ริการ     
5.4 การประกาศมาตรฐานการให้บริการประชาชนผ่านช่องทางดังนี"  

            1) ประกาศในสถานที� ให้บริการ      2)  ประกาศในสถานที� ราชการ      3)  ประกาศในเวบ็ไซด์ 
 

หมายเหตุ  1.ตัวชี" วัด 5.4 เป็นตัวชี" วัดระดับสาํนัก/กอง รวมหมายถึง หน่วยงานภายในที� ส่วนราชการเรียกชื� อเป็นอย่างอื� น เช่น ศูนย์ เป็นต้น 
      2.ประชาชนในที� นี"  รวมถึงข้าราชการ เจ้าหน้าที� ภายในกรมและส่วนราชการที� มารับบริการ 

 

 

 

5 คะแนน ประกาศมาตรฐานการให้บริการประชาชนในสถานที� ให้บริการ (สาํนัก/กอง)   ภายในกรมหรือเทยีบเทา่ เช่น 
บอร์ดปิดประกาศของกรม  ในเวบ็ไซด์และช่องทางอื� น ๆ เพิ� มอกีอย่างน้อย 2 ช่องทาง 

4 คะแนน ประกาศมาตรฐานการให้บริการประชาชนในสถานที� ให้บริการ (สาํนัก/กอง) ภายในกรมหรือเทยีบเทา่ เช่น บอร์ดปิด
ประกาศของกรม  ในเวบ็ไซด์และช่องทางอื� น ๆ เพิ� มอกีอย่างน้อย 1 ช่องทาง 

 3 คะแนน ประกาศมาตรฐานการให้บริการประชาชนในสถานที� ให้บริการ (สาํนัก/กอง) ภายในกรมหรือเทยีบเทา่ เช่น บอร์ดปิดประกาศ
ของกรม และเวบ็ไซด์เทา่นั"น 

2 คะแนน ประกาศมาตรฐานการให้บริการประชาชนในสถานที� ให้บริการ (สาํนัก/กอง)และภายในกรมหรือเทยีบเทา่ เช่น บอร์ดปิดประกาศของ
กรมเทา่นั"น  

1 คะแนน ประกาศมาตรฐานการให้บริการประชาชนในสถานที� ให้บริการ (สาํนัก/กอง) เทา่นั"น 
0 คะแนน ไม่มีการประกาศมาตรฐานการให้บริการประชาชนรับทราบ 
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  หลกัการและแนวทางในการนาํเครื องมือ  ฯ ไปใช ้

 

(1)   หน่วยงานบริการภาครัฐสมัครใจเข้าร่วมเป็นหน่วยงานนําร่อง เพื� อจัดทาํ (สร้าง) 
มาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร    

(2) ให้หน่วยงานบริการภาครัฐในข้อ (1)  จัดทาํรายงานการประเมินผลตนเอง    
โดยใช้เครื� องมือวัดความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ของหน่วยงานบริการภาครัฐ (เบื"องต้น)  

      (3) ในการจัดทาํรายงานการประเมินผลตนเองของหน่วยงานบริการภาครัฐในข้อ  (1)  
จะต้องเป็นการดาํเนินการของคณะกรรมการประเมินผลการจัดทาํ (สร้าง) มาตรฐานความโปร่งใส
ของกรมหรือเทียบเท่าที� มีจํานวนอย่างน้อย 5 คน  ซึ� งมาจากการแต่งตั"งของส่วนราชการ  
ประกอบด้วย  

• ผู้เชี� ยวชาญด้านเนื"อหาและกระบวนงานของหน่วยงาน 

• ผู้เชี� ยวชาญด้านความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ 

• ผู้แทนกลุ่มผู้ใช้บริการ 

• นักวิชาการอสิระ 

• ผู้แทนสื� อมวลชน 
 
สรุปได้ดังนี"   
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ขั*นตอน 

การเขา้ร่วมเป็นหน่วยงานนาํร่อง 
จดัทํามาตรฐานความโปร่งใสในองคก์ร 
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- สาํนักงาน ก.พ. ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมเป็นหน่วยงานนาํร่องการ
จัดทาํ(สร้าง)มาตรฐานความโปร่งใสไปยังส่วนราชการและให้ส่วนราชการ
ส่งแบบตอบรับคืนไปที�  สาํนักงาน ก.พ. ทางโทรสาร 0 2547 1739 หรือ             
0 2547 1727 ภายในเวลาที� กาํหนดและส่งฉบับจริงอย่างเป็นทางการตามมา  
ในภายหลัง 
- ส่วนราชการนําร่อง ตั"งคณะกรรมการประเมินผลการจัดทาํ (สร้าง)
มาตรฐานความโปร่งใสของกรมหรือเทยีบเทา่ 

ส่วนราชการนาํร่องดาํเนินการจัดทาํ (สร้าง) มาตรฐานความโปร่งใสและกาํกับดูแล

หน่วยงานภายใน ให้ปฏิบัติตามแนวทางที� กาํหนดไว้ใน คู่มือ แนวทางการสร้าง

มาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร 

คณะกรรมการประเมินผลการจัดทาํ (สร้าง) มาตรฐานความโปร่งใสของกรม  
หรือเทยีบเทา่ พิจารณาผลการจัดทาํ (สร้าง) มาตรฐานความโปร่งใสของ     
แต่ละหน่วยงานภายในกรมหรือเทยีบเทา่ของตนเองและสรุปผลเป็นภาพรวม
ของส่วนราชการ  รวมทั"ง  จัดแสดงผลด้วยการใช้  Radar Chart 

ส่วนราชการนาํร่องส่งผลการประเมินมายัง สาํนักงาน ก.พ.             
(พิจารณาจากวันที� ที�  สาํนักงาน ก.พ. ถนนพิษณโุลก กทม.หรือ   

สาํนักงาน ก.พ.  จ.นนทบุรี  ได้รับเอกสาร) 

คณะทาํงาน ฯ ของสาํนักงาน ก.พ.ซึ� งแต่งตั"ง โดยประธาน อ.ก.พ.วิสามัญ
เกี� ยวกบัการส่งเสริมจริยธรรมเพื� อราชการใสสะอาด พิจารณาผลการจัดทาํ 
(สร้าง) มาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานนาํร่อง และนาํผลการพิจารณา
ของคณะทาํงาน ฯ เสนอ อ.ก.พ.วิสามัญเกี� ยวกับการส่งเสริมจริยธรรมเพื� อ
ราชการใสสะอาด  เพื� อพิจารณา 
 

  1-10 เม.ย.52 

   16 เม.ย.52 
 ถงึ 30 พ.ค.52 

  1-30 มิ.ย.52 

  1-10 ก.ค.52 

  1-15  ก.ย. 52 สาํนักงาน ก.พ.แจ้งผลการพิจารณา ให้หน่วยงานนาํร่องรับทราบ 

    

         

13 ก.ค.-31 ส.ค.52 

 
30 



คู่มอื แนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในองคก์ร                                            

31 

 

 
 
 
 

เอกสารที หน่วยงานนาํร่อง 
จะตอ้งจดัส่งใหสํ้านกังาน ก.พ.  

ภายในวนัที  10 กรกฎาคม 2552 
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      หนงัสือจากหวัหนา้ส่วนราชการ ส่งเอกสารดงัต่อไปนี*  ไปยงั สํานกังาน ก.พ. 
 
1.โครงสร้างและหน้าที�  ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในกรมหรือเทียบเท่า ตามที� ได้รับ
มอบหมายซึ� งอาจจะแตกต่างจากที� ปรากฏในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของแต่ละหน่วยงาน 

2.คาํสั�งหัวหน้าส่วนราชการแต่งตั"งคณะกรรมการประเมินผลการจัดทาํ(สร้าง)มาตรฐานความ
โปร่งใสของกรมหรือเทียบเท่า (โปรดแจ้ง ตําแหน่งและหน่วยงานของกรรมการให้ทราบด้วย 
พร้อมเหตุผลในการแต่งตั"ง) เช่น ส่วนราชการแต่งตั"งนาย ก.เป็นผู้แทนกลุ่มผู้ใช้บริการ โปรดให้
เหตุผลว่าทาํไมจึงแต่งตั"งนาย ก. เป็นต้น 

3. ผลการประเมินมาตรฐานความโปร่งใสของคณะกรรมการประเมินผลการจัดทาํมาตรฐาน    
ความโปร่งใสของกรมหรือเทยีบเทา่ ซึ� งประกอบไปด้วย 

3.1  แบบฟอร์มที�  1 จาํนวน 2 ชุด 
3.2  แบบฟอร์มที�  2 จาํนวน 2 ชุด 
3.3  การนําเสนอมาตรฐานความโปร่งใสภาพรวมของส่วนราชการด้วย Radar Chart   

จาํนวน 2 ชุด 
 หมายเหตุ - เอกสาร 3.1-3.3 จะต้องมีลายเซน็ของคณะกรรมการประเมิน  ฯ  ทุกคน 
ทุกแผ่น 

      - หลักฐานที� แจ้งไว้ในแบบฟอร์มที�  2 ถ่ายภาพใส่ CD 2 แผ่น โดยจัด
หมวดหมู่หลักฐาน ตามระดับคะแนน 1-5 ของแต่ละตัวชี" วัดย่อยของแต่ละมิติ ตั"งแต่มิติที�  1-5 
สาํหรับ  Radar Chart  บันทกึใส่ CD แผ่นเดียวกบัแบบฟอร์มที�  2  

          - ภาพหลักฐานที� ถ่ายใส่ CD ต้องเห็นชื� อที� แสดงว่าเป็นหลักฐานของการ
ประเมินตัวชี" วัดย่อยใด และชื� อส่วนราชการภายในกรมหรือเทยีบเท่า  เช่น  หลักฐานของตัวชี" วัด
ย่อยที�  5.3   คือ  คู่มือมาตรฐานการให้บริการของ  ศูนย์ ก.  กรม ข.  ฉะนั"น ภาพถ่าย กคื็อ  
ภาพปกคู่มือมาตรฐานการให้บริการ ซึ� งจะต้องถ่ายให้เห็นชื� อคู่มือดังกล่าวและชื� อศูนย์ ก. และ 
กรม ข. ที� ชัดเจน เป็นต้น 
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       ประเด็นอธิบายเพิ มเติม เพื อใหส่้วนราชการมีความเขา้ใจชดัเจนมากยิ งขึ* น 
 

� ส่วนราชการไม่จาํเป็นจะต้องได้คะแนนภาพรวมแต่ละมิติในระดับ 5 เพราะเจตนารมณ์ 
ต้องการให้ส่วนราชการร่วมมือกันเริ มต้นสร้างมาตรฐานความโปร่งใสให้เกิดขึ" นใน
องค์กรอย่างค่อยเป็นค่อยไปและมีพัฒนาการ จึงนาํเสนอด้วย Radar Chart เพื� อให้
เห็นการเปลี� ยนแปลงในแต่ละปี  เช่น ปีนี" ได้คะแนน 2 ปีหน้าก็พยายามทาํให้คะแนน
สงูขึ"น กจ็ะเหน็พัฒนาการได้จากระดับคะแนนที� เพิ� มสงูขึ"น เป็นต้น แต่ถ้าภายใน 45 วันนี"  
ทาํได้คะแนนถึงระดับ 5 กย็ิ� งดีมาก  จะได้เป็นตัวอย่างให้กบัส่วนราชการอื� น 

� การแต่งตั"งคณะกรรมการประเมินผล ฯ ของกรมหรือเทยีบเท่า เป็นการแต่งตั"งบุคคลจาก
ภายนอก ยกเว้น ผู้เชี� ยวชาญด้านเนื"อหาและกระบวนงานของหน่วยงาน   

� อ.ก.พ.ฯ มีมติให้ประเมินตัวชี" วัดในระดับสาํนัก/กอง  (แต่ละส่วนราชการอาจเรียก
หน่วยงานภายในที� แตกต่างกัน เช่น ศูนย์ เป็นต้น  การประเมินในที� นี"  จะประเมินทุก
หน่วยงานภายในกรมหรือเทยีบเท่า) ดังนั"น ถ้าที� ใดของการประเมินในคู่มือนี"  ปรากฏ   
คาํว่า ทุกสาํนัก/กอง ให้รวมหมายถึง ทุกหน่วยงานภายในที� ส่วนราชการเรียกชื� อเป็น
อย่างอื� นด้วย เช่น ศูนย์ เป็นต้น 

� การประกาศเกียรติคุณในเดือนกันยายน 2552 เป็นการประกาศว่ามีหน่วยงานใดบ้างที�
ให้ความสาํคัญร่วมสร้างมาตรฐานความโปร่งใสให้เกิดขึ"นในภาคราชการ และแสดงผล
งานด้วย Radar Chart  มิได้ประกาศว่าหน่วยงานใดได้ที�  1, 2..... 

� การดาํเนินการภายในเพื� อจะให้หน่วยงานภายในกรมหรือเทยีบเท่า นาํเครื� องมือวัดความ
โปร่งใส ฯ ไปใช้ประเมิน ขึ"นอยู่กบักระบวนการ ขั"นตอนของแต่ละส่วนราชการ 
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ภาคผนวก 

 
   แบบฟอรม์ที  1 
           แบบฟอรม์ที  2 

  กว่าจะมาเป็นมาตรฐานความโปร่งใส 
      Radar Chart 
      เกณฑก์ารประเมินตวัชี* วดัมาตรฐานความโปร่งใส 
         ซึ งเป็นส่วนที ขา้ราชการจากส่วนราชการประเภทบริการ 

              มาร่วมกนัสรา้งในการประชุมเชิงปฏิบติัการทั*ง 6 รุ่น 
              ในช่วงเดือนกุมภาพนัธ-์มีนาคม 2552 
           รายชื อขา้ราชการจากส่วนราชการประเภทบริการที มีส่วนร่วม 
            สรา้งเกณฑก์ารประเมินตวัชี* วดัมาตรฐานความโปร่งใส 

     ในการประชุมเชิงปฏิบติัการทั*ง 6 รุ่น 
 
(การประชุมเชิงปฏิบติัการทั*ง 6 รุ่น จดัในวนัที  17, 20, 25, 27 กุมภาพนัธ ์     
และ 3-4  มีนาคม 2552  ณ หอ้ง 6301 ชั*น 3 อาคาร 6 สํานกังาน ก.พ.        
จงัหวดันนทบุรี) 
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แบบฟอรม์ที  1 
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ประเด็นหลกั 

(ตวัชี* วดั) 

คะแนนการประเมิน ลาํดบั
ความ
สําคญั 

ขอ้เสนอแนะ 

รวม ไม่ม ี ม ี

0 1 2 3 4 5 

1.ดา้นนโยบาย/ผูบ้ริหาร  (ในการใหค้วามสาํคญัต่อ
ความโปร่งใสและการตรวจสอบไดข้องฝ่ายบริหาร) 

         

 1.1 การมีนโยบายที� ชัดเจนเกี� ยวกบัความโปร่งใสและ
การตรวจสอบได้ 

         

 1.2 การมีความพยายาม/ความคิดริเริ� มของหน่วยงาน
ในการทาํงานเพื� อความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ 

         

 1.3 บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมเรื� องความ
โปร่งใสในองค์กร  (เช่น กลไกที� ผู้บริหารใช้ เป็นต้น) 

         

2.ดา้นขอ้มูลข่าวสาร          

 2.1 การเปิดเผยข้อมูลที� สาํคัญ/สาธารณชนควรรับรู้
ผ่านสื� อมวลชนเป็นระยะ  

         

 2.2 การมีระเบียบที� ชัดเจนเกี� ยวกบัการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร          

3.ดา้นระบบตรวจสอบการทํางานภายในองคก์ร          

 3.1 การมีระบบตรวจสอบภายในที� ดาํเนินการ
ตรวจสอบมากกว่าเรื� องเงิน/บัญชี 

         

 3.2 การมีแผนปฏบิัติการเพื� อดาํเนินงานตรวจสอบภายในองค์กร          

 3.3 การเผยแพร่ผลการปฏบิัติงานและผลการประเมิน
ตนเองต่อสาธารณะ 

             

ประเด็นหลกั 

(ตวัชี* วดั) 

คะแนนการประเมิน ลาํดบั
ความ
สําคญั 

ขอ้เสนอแนะ 

รวม ไม่ม ี ม ี

0 1 2 3 4 5 

1.ดา้นนโยบาย/ผูบ้ริหาร  (ในการใหค้วามสาํคญัต่อ
ความโปร่งใสและการตรวจสอบไดข้องฝ่ายบริหาร) 

         

แบบฟอร์มที�  1 

เครื องมือวดัความโปร่งใสและการตรวจสอบไดข้องหน่วยงานภาครฐัดา้นการบริการ (เบื* องตน้)  

แบบฟอร์มที�  1 
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ประเด็นหลกั 

(ตวัชี* วดั) 
คะแนนการประเมิน ลาํดบั

ความ
สําคญั 

ขอ้เสนอแนะ 

รวม ไม่ม ี ม ี

0 1 2 3 4 5 

4.ดา้นระบบการรบัเรื องรอ้งเรียน          

 4.1 การมีหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการ
ดาํเนินการต่อเรื� องร้องเรียน 

         

4.2 การมีระเบียบปฏบิัติในการดาํเนินการต่อเรื� อง
ร้องเรียน 

         

 4.3 ความหลากหลายของช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ  อาท ิ  
         1) เวบ็ไซด์ 
         2) ตู้รับเรื� องร้องเรียน 
         3) สายด่วน 
         4) Help Desk 
         5) สถานที� ทาํงาน 
         6) จดหมาย 
         7) ร้องเรียนโดยตรงต่อผู้บริหาร 
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ประเด็นหลกั 

(ตวัชี* วดั) 
คะแนนการประเมิน ลาํดบั

ความ
สําคญั 

ขอ้เสนอแนะ 

รวม ไม่ม ี ม ี

0 1 2 3 4 5 

5.ดา้นระบบการใหบ้ริการ          

    5.1 การกาํหนดมาตรฐานการให้บริการและ
ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั"นตอน 

         

    5.2 การใช้เทคโนโลยีในการให้บริการ เพื� อลด   
ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที�    

         

     5.3 การจัดทาํคู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ประชาชน 

         

     5.4 การประกาศมาตรฐานการให้บริการประชาชน
ผ่านช่องทางดังนี"  
           1) ประกาศในสถานที� ให้บริการ 
           2)  ประกาศในสถานที� ราชการ 
           3)  ประกาศในเวบ็ไซด์ 
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แบบฟอรม์ที  2 
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คู่มอื แนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในองคก์ร         

 
ประเด็นหลกั 
(ตวัชี* วดั) 

คะแนน 
ประเมิน 

คําอธิบาย 
กิจกรรม/การดําเนินการ 

หลกัฐานที ส่งใหส้ํานกังาน ก.พ.พจิารณา 

1.ดา้นนโยบาย/ผูบ้ริหาร  (ในการใหค้วามสาํคญัต่อ
ความโปร่งใสและการตรวจสอบไดข้องฝ่ายบริหาร) 

   

 1.1 การมีนโยบายที� ชัดเจนเกี� ยวกบัความโปร่งใสและ
การตรวจสอบได้ 

   

 1.2 การมีความพยายาม/ความคิดริเริ� มของหน่วยงาน
ในการทาํงานเพื� อความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ 

   

 1.3 บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมเรื� องความ
โปร่งใสในองค์กร  (เช่น กลไกที� ผู้บริหารใช้ เป็นต้น) 

   

2.ดา้นขอ้มูลข่าวสาร    

 2.1 การเปิดเผยข้อมูลที� สาํคัญ/สาธารณชนควรรับรู้
ผ่านสื� อมวลชนเป็นระยะ  

   

 2.2 การมีระเบียบที� ชัดเจนเกี� ยวกบัการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร    

3.ดา้นระบบตรวจสอบการทํางานภายในองคก์ร    

 3.1 การมีระบบตรวจสอบภายในที� ดาํเนินการ
ตรวจสอบมากกว่าเรื� องเงิน/บัญชี 

   

 3.2 การมีแผนปฏบิัติการเพื� อดาํเนินงานตรวจสอบภายในองค์กร    

 3.3 การเผยแพร่ผลการปฏบิัติงานและผลการประเมิน
ตนเองต่อสาธารณะ 

   

เครื องมือวดัความโปร่งใสและการตรวจสอบไดข้องหน่วยงานภาครฐัดา้นการบริการ (เบื* องตน้)  

แบบฟอร์มที�  2 
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คู่มอื แนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในองคก์ร         

ประเด็นหลกั 
(ตวัชี* วดั) 

คะแนน
ประเมิน 

คําอธิบาย 
กิจกรรม/การดําเนินการ 

หลกัฐานที ส่งใหส้ํานกังาน ก.พ.พจิารณา 

4.ดา้นระบบการรบัเรื องรอ้งเรียน  
  

 4.1 การมีหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการ
ดาํเนินการต่อเรื� องร้องเรียน 

 
  

4.2 การมีระเบียบปฏบิัติในการดาํเนินการต่อเรื� อง
ร้องเรียน 

 
  

 4.3 ความหลากหลายของช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ  อาท ิ  
         1) เวบ็ไซด์ 
         2) ตู้รับเรื� องร้องเรียน 
         3) สายด่วน 
         4) Help Desk 
         5) สถานที� ทาํงาน 
         6) จดหมาย 
         7) ร้องเรียนโดยตรงต่อผู้บริหาร 
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คู่มอื แนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในองคก์ร         

ประเด็นหลกั 

(ตวัชี* วดั) 
คะแนน
ประเมิน 

คําอธิบาย 
กิจกรรม/การดําเนินการ 

หลกัฐานที ส่งใหส้ํานกังาน ก.พ.พจิารณา 

5.ดา้นระบบการใหบ้ริการ    

    5.1 การกาํหนดมาตรฐานการให้บริการและ
ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั"นตอน 

   

    5.2 การใช้เทคโนโลยีในการให้บริการ เพื� อลด   
ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที�    

   

     5.3 การจัดทาํคู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ประชาชน 

   

     5.4 การประกาศมาตรฐานการให้บริการประชาชน
ผ่านช่องทางดังนี"  
           1) ประกาศในสถานที� ให้บริการ 
           2)  ประกาศในสถานที� ราชการ 
           3)  ประกาศในเวบ็ไซด์ 
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กว่าจะมาเป็นมาตรฐานความโปร่งใส 
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 สรุปขั*นตอน การจัดทาํเครื� องมือวัดความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ของหน่วยงาน
บริการภาครัฐ (เบื"องต้น)  

1.มิถุนายน 2548 – มกราคม 2549 ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สาํนักงาน ก.พ.มอบหมายให้
ศูนย์สาธารณประโยชน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศึกษาวิจัย โครงการประเมินและสร้าง
เครื� องมือชี" วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์การศึกษา คือ  

1.1 เพื� อสร้างองค์ความรู้เกี� ยวกบัการพัฒนาตัวชี" วัดความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ 

 1.2 เพื� อสร้างตัวชี" วัดความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ของหน่วยงานภาครัฐ 

 1.3 เพื� อพัฒนาตัวชี" วัดที� คิดค้นขึ"นมาจากหน่วยงานนาํร่อง จาํนวน 2 แห่ง 
 1.4 เพื� อจัดทาํข้อเสนอแนะในการวัดความโปร่งใสการตรวจสอบได้  

  2.ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม  สาํนักงาน ก.พ. รายงานผลการศึกษาโครงการ ฯ  ให้ อ.ก.พ.
วิสามัญเกี� ยวกับการเสริมสร้างจริยธรรมเพื� อราชการใสสะอาด  ครั"งที�  4/2549   วันพุธที�  7 มิถุนายน 
2549 ทราบ ซึ� งที� ประชุมรับทราบและมีความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื� อการใช้ประโยชน์จากผลการ
ศึกษาวิจัย  
 3.ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สาํนักงาน ก.พ. นาํผลการวิจัย เสนอ อ.ก.พ. วิสามัญเกี� ยวกับการ
เสริมสร้างจริยธรรมเพื� อราชการใสสะอาด  ครั*งที  4/2551 วนัที  5 มิถุนายน 2551และ      
ครั*งที  5/2551 วนัที  21 กรกฎาคม 2551  ซึ� งมีมติ สรุปได้ดังนี"   

� เห็นชอบมาตรฐานความโปร่งใส 5 มิติ ประกอบด้วย 15 ตัวชี" วัดย่อย 

ตามที� ฝ่ายเลขานุการนาํเสนอ โดยขอให้ปรับถ้อยคาํตัวชี" วัดที�  1.3 จาก การที ผูบ้ริหารสูงสุดเป็นที 
ยอมรบัเรื องความซื อสตัย ์สุจริต โปร่งใส  เป็น  บทบาทของผูบ้ริหารในการส่งเสริมเรื องความ
โปร่งใสในองคก์ร เช่น กลไกที� ผู้บริหารใช้ เป็นต้น 

� ให้ใช้มาตรฐานนี" เป็นพื"นฐานในการส่งเสริมการดาํเนินการทดลองนาํร่อง  
ในปีงบประมาณ 2552 เฉพาะหน่วยงานประเภทบริการ  ซึ� งในอนาคตสามารถปรับปรุงตัวชี" วัดย่อย
เหล่านี" ให้ครอบคลุมด้านอื� น ๆ เพิ� มเติมได้อกี 

� หลักการและแนวทางการนาํเครื� องมือวัดความโปร่งใส ฯ ไปใช้ ให้เป็นไป 

ตามที� ฝ่ายเลขา ฯ เสนอในการประชุม อ.ก.พ.ฯ ครั"งที�  4/2551 กล่าวคือ 
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 หลกัการและแนวทาง ในการนาํเครื� องมือนี" ไปใช้เพื� อการประเมินความโปร่งใสและ 
การตรวจสอบได้ของภาครัฐ ต้องดาํเนินการ ดังนี"  

(1)   หน่วยงานบริการภาครัฐเข้ารับการประเมินด้วยความสมัครใจ  
                  (2) ให้หน่วยงานบริการที� สมัครใจเข้ารับการประเมินจัดทาํรายงาน 
การประเมินผลตนเองตามเครื� องมือวัดความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ของหน่วยงานบริการ
(เบื" องต้น) ที� ได้จากการศึกษาวิจัยโครงการประเมินและสร้างเครื� องมือชี" วัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ  
            (3) ในการจัดทํารายงานการประเมินผลตนเองของหน่วยงานบริการที� สมัครใจ        
ใน (2)  จะต้องดาํเนินการโดยคณะกรรมการประเมินผลตนเองของหน่วยงานที� มีจาํนวนอย่างน้อย 
5 คน  ซึ� งมาจากการแต่งตั"งของหน่วยงาน ประกอบด้วย  
                      -ผู้เชี� ยวชาญด้านเนื"อหาและกระบวนงานของหน่วยงาน 
                      -ผู้เชี� ยวชาญด้านความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ 
                      -ผู้แทนกลุ่มผู้ใช้บริการ 
                      -นักวิชาการอสิระ 
                      -ผู้แทนสื� อมวลชน 
                     (4) อ.ก.พ.วิสามัญเกี� ยวกับการส่งเสริมจริยธรรมเพื� อราชการใสสะอาดซึ� งแต่งตั"ง
โดย ก.พ. ทาํหน้าที� ประเมิน จากรายงานดังกล่าวและอาจเกบ็ข้อมูลภาคสนามเพิ� มเติมหากจาํเป็น 
ผลการพิจารณาขั"นสดุท้าย ขึ"นอยู่กบัดุลยพินิจของ อ.ก.พ. ป็นหลัก 

� ส่วนเกณฑ์การพิจารณานั"น จะใช้การตรวจสอบ  (check list) จากระดับ 

สาํนัก/กอง ว่ามีการดําเนินการตามตัวชี" วัดย่อยหรือไม่ ถ้ามี  กจ็ะมีการให้คะแนนตั"งแต่ 1-5 

จากนั"น จะนาํคะแนนตัวชี" วัดย่อยของแต่ละสาํนัก/กอง มาหาค่าเฉลี� ย ซึ� งจะได้ออกมาเป็นภาพรวม
ของหน่วยงานระดับกรม  และนาํค่าเฉลี� ยของตัวชี" วัดย่อยแต่ละตัวมาเขียนกราฟ (Radar Chart) 
กจ็ะสามารถเปรียบเทยีบความเปลี� ยนแปลงระดับตัวชี" วัดในแต่ละปีได้ 
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Radar Chart 
(กราฟใยแมงมุม) 
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Radar Chart  :  เป็นกราฟรูปหลายเหลี� ยมซึ� งจะแสดงการเปรียบเทยีบปริมาณ
ความมาก-น้อย ของแต่ละส่วน โดยการกาํหนดตาํแหน่งจุดลงในแต่ละเส้นแกนของกราฟ  
ซึ� งการกาํหนดจุดลงบนแกนนี"  จะมีจุดก่อนและหลัง   การแก้ไขปรับปรุง หรืออาจใช้ใน
การเปรียบเทยีบเมื� อเวลาเปลี� ยนแปลงไป   
 
หนา้ที ของกราฟใยแมงมุม 
     -ใช้สาํหรับเปรียบเทยีบความสมัพันธใ์นแต่ละด้านของข้อมูลแต่ละจุด 
     - เพื� อดูความแตกต่างระหว่างเป้าหมายกบัปัจจุบัน 
     - เพื� อดูความแตกต่างระหว่างก่อนเริ� มกจิกรรมและหลังจากทาํกจิกรรมแล้ว 
 
หลกัสําคญัในการสรา้งกราฟใยแมงมุม 

- กาํหนดจาํนวนแกนที� ต้องการจะแสดงข้อมูล 
- แต่ละชั"นของใยแมงมุมจะต้องเท่ากนัและมีค่ามากที� สดุเท่ากนัด้วย 

ที� มา : www.tjs.co.th/document/MSS/04.05-Graph.doc 

 

ตวัอย่าง 

 
 
(สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel ช่วยดาํเนินการ โดยใส่คะแนนเฉลี� ยทั"ง 15     
 ตัวชี" วัดย่อยและเลือกเมนู   Radar Chart) 
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เกณฑก์ารประเมินตวัชี* วดัมาตรฐานความโปร่งใส 
ซึ งเป็นส่วนที ขา้ราชการจากส่วนราชการประเภทบริการ 

มาร่วมกนัสรา้งในการประชุมเชิงปฏิบติัการทั*ง 6 รุ่น 
ในช่วงเดือนกุมภาพนัธ-์มีนาคม 2552 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



มิติที�  1ดา้นนโยบาย/ผูบ้ริหาร  (ในการใหค้วามสําคญัต่อความโปร่งใสและการตรวจสอบไดข้องฝ่ายบริหาร) 
1.1 การมีนโยบายที� ชัดเจนเกี� ยวกบัความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ 

5  รุ่น 1 มีนโยบายที� ชัดเจนเกี� ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้และกาํหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์เพื� อให้หน่วยงานถือปฏบิัติและมีการติดตามประเมินผลการดาํเนินงานตามนโยบาย    
รุ่น 2 มกีารจัดตั0งศูนย์ราชการใสสะอาด มกีารแต่งตั0งคณะทาํงาน มนีโยบายเป็นลายลักษณอ์กัษร มแีผนปฏบิตักิารและดาํเนินการตามแผน รุ่น 3 มนีโยบายเป็นลายลักษณอ์กัษรและมกีารประกาศให้
ข้าราชการและประชาชน.......ทราบตามช่องทางต่าง ๆ  รุ่น 4 มนีโยบายและประกาศวิสยัทศัน์ทั0งจัดเวทสีมัมนาเพื� อสร้างเครือข่ายภาคประชาชนร่วมระดมความคิดเหน็เพื� อดาํเนินการให้
หน่วยงานโปร่งใสและตรวจสอบได้แล้วเสรจ็ รุ่น 5 มีการกาํหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ มีหน่วยงานรับผิดชอบ กาํหนดแผนดาํเนินการ เผยแพร่ เชิญชวนให้ดาํเนินการ มีการ
ดาํเนินการตามแผน ตดิตามรายงานผลการดาํเนินการ (ระบุการมสี่วนร่วมของผู้มสี่วนเกี� ยวข้อง) เผยแพร่ให้ทราบอย่างชัดเจน รุ่น 6 มผีลการปฎบิตังิานสงูกว่าแผนที� ตั0งไว้ 

4  รุ่น 1 มนีโยบายที� ชัดเจนเกี� ยวกบัความโปร่งใสและตรวจสอบได้และกาํหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์เพื� อให้หน่วยงานถือปฏบิัติ    รุ่น 2 มีการรายงานผล  รุ่น 3 มีนโยบายเป็นลายลักษณ์อกัษร
และมกีารประกาศให้ข้าราชการและประชาชนทราบ  รุ่น 4 มกีารแต่งตั0งคณะกรรมการผู้รับผดิชอบและเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมสี่วนร่วม  รุ่น 5 มกีารกาํหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 
มหีน่วยงานรับผดิชอบ กาํหนดแผนดาํเนินการ เผยแพร่ เชิญชวนให้ดาํเนินการ  รุ่น 6 มกีารดาํเนินการตามแผนและได้ผลการปฏบิตังิานได้ตามแผนที� ตั0งไว้ 

 3  รุ่น 1 มนีโยบายเกี� ยวกบัความโปร่งใสและตรวจสอบได้และประกาศใช้ในองคก์รแต่ยังขาดความต่อเนื� อง รุ่น 2 กรมเปลี� ยนผู้บริหารบ่อยทาํให้นโยบายไม่ชัดเจนและไม่ถูกนาํไปปฏบิัติ  มีนโยบาย
ชัดเจนแต่วิธกีารที� มอบให้ปฏบิตัไิม่ชัดเจน ระยะเวลากระชั0นชิดเกนิไป ไม่มกีารกาํหนดวิธกีารตรวจสอบที� ชัดเจน  ไม่ได้รับความร่วมมอืจากบุคลากรในกรม    รุ่น 3 มนีโยบายเป็นลายลักษณอ์กัษร 
มมีาตรการ กลไก การตรวจสอบความโปร่งใสและประกาศให้ข้าราชการทราบเป็นการภายใน  รุ่น 4 มีนโยบายแต่ยังขาดหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการปฏบิัติ  รุ่น 5 มีการกาํหนดนโยบายและมี
หน่วยงานที� รับผดิชอบ รุ่น 6 มนีโยบายเป็นลายลักษณอ์กัษร มแีผนการดาํเนินงาน และประชาสมัพันธใ์ห้ทราบโดยทั�วกนั 

2  รุ่น 1 มนีโยบายเกี� ยวกบัความโปร่งใสและตรวจสอบได้ แต่ไม่มีการกาํหนดแผนในการปฏบิัติ  รุ่น  2 มีการพูดถึงเรื� องของความโปร่งใสแต่ไม่ได้ดาํเนินการอย่างเป็นรูปธรรม   รุ่น 3 มีนโยบายเป็น
ลายลักษณ์อกัษร แต่ไม่มีรายละเอยีดเกี� ยวกบัมาตรการ กลไก การตรวจสอบความโปร่งใส รุ่น 4  มีนโยบายแต่ยังขาดการประชาสมัพันธใ์ห้ทราบ     รุ่น 5 มีนโยบายเป็นลายลักษณ์อกัษร แต่ไม่มี
แผนงานดาํเนินการ รุ่น 6 มนีโยบายเป็นลายลักษณอ์กัษร แต่ยังไม่มแีผนการดาํเนินงาน 

1  รุ่น 1  มีนโยบายเกี� ยวกบัความโปร่งใสและตรวจสอบได้ที� ไม่ชัดเจน  รุ่น 2 ผู้บริหารให้ความสาํคัญและมีนโยบายแต่ข้าราชการไม่เหน็ความชัดเจนเกี� ยวกบัเรื� องนี0  รุ่น 3 มีการพูดถึง กล่าวถึงเกี� ยวกบั
นโยบายความโปร่งใส   รุ่น 4 มนีโยบายแต่ยังไม่ครอบคลุมทุกด้านหรือทุกมติ ิรุ่น 5 มีนโยบายด้านความโปร่งใสและตรวจสอบได้แต่ไม่เป็นลายลักษณ์อกัษร  รุ่น 6 มีนโยบายแต่ยังไม่สามารถแสดงให้
เหน็ถงึความโปร่งใสและความพร้อมรับการตรวจสอบได้ 

0  รุ่น 1  ไม่มีการกาํหนดนโยบายเกี� ยวกบัความโปร่งใสและตรวจสอบได้  รุ่น 2  ผู้บริหารไม่ให้ความสาํคัญและไม่มีการให้นโยบายที� ชัดเจนเพื� อนาํไปสู่การปฏบิัติ  รุ่น 3 ไม่มีนโยบายเกี� ยวกบัความโปร่งใส  
รุ่น 4 ไม่มนีโยบายที� ชัดเจนรุ่น 5 ไม่มนีโยบาย ไม่มแีผนเกี� ยวกบัความโปร่งใส  รุ่น 6 ไม่มกีารกาํหนดนโยบายเกี� ยวกบัความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 



มิติที�  1ดา้นนโยบาย/ผูบ้ริหาร  (ในการใหค้วามสําคญัต่อความโปร่งใสและการตรวจสอบไดข้องฝ่ายบริหาร) 
        1.2 การมีความพยายาม/ความคิดริเริ� มของหน่วยงานในการทาํงานเพื� อความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ 

5  รุ่น 1 มีการนาํกระบวนการทั0งหมดมาปฏบิัติงานในเชิงรุก มีการจัดประชุมโดยให้หน่วยงานต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการปฏบิัติตามแนวทางที� วางไว้ เช่น  การวางระบบควบคุมภายใน 
โดยให้มีการนาํมาปรับปรุงแก้ไขเพื� อพัฒนาในขั0นต่อไป   รุ่น 2 มีการกาํหนดแผน มีการจัดตั0งคณะทาํงานเพื� อดาํเนินการในเรื� องดังกล่าว มีการกาํหนดขั0นตอน วิธีการตรวจสอบ 
รุ่น 3 ติดตาม ประเมินผลการดาํเนินงานตามคู่มือและพบความสาํเรจ็ในการดาํเนินงาน   รุ่น 4 เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามแผน   รุ่น 5 มีการเผยแพร่คู่มือทั0งภายในและภายนอกองค์กร  รุ่น 6 มีผลการปฏิบัติงานสูงกว่าแผนที� ตั0งไว้และสามารถตรวจสอบได้ โดยหน่วยงานภายในและ
บุคคลภายนอก 

4  รุ่น 1 มีการดําเนินงาน ปฏิบัติงาน ลงมือปฏิบัติจริง รุ่น 2 มีการนาํระบบ IT มาใช้ในการทาํงาน คณะทาํงานมีการประชุมต่อเนื� อง ขาดความต่อเนื� องในการดาํเนินการตาม......            
รุ่น 3 มีการดําเนินงานตามคู่มือ   รุ่น 4 เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ รุ่น  5  มี คู่มือที� มีความสมบูรณ์พร้อมเผยแพร่     
รุ่น 6 มีการดาํเนินงานตามแผนและได้ผลการปฏบิัติงานตามแผนที� ตั0งไว้ 

 3  รุ่น 1 มีการจัดตั0งศูนย์ หน่วยงาน กาํหนดหน้าที�  นโยบายในการปฏบิัติงานที� ชัดเจนขึ0น   รุ่น 2   ขาดความคิดริเริ� มในการใช้วิธีการใหม่ ๆ  มีความพยายามแต่ในบางเรื� องไม่สามารถทาํ
ได้ครบ  รุ่น 3 เผยแพร่คู่มือการดาํเนินงาน  รุ่น 4 มีการประชุมวิเคราะห์ความเสี� ยงของการทาํงานและจัดแผนปฏิบัติการทาํงานเพื� อความโปร่งใส   รุ่น 5 มีร่างคู่มือ รุ่น 6 มีความ
พยายาม/ความคิดริเริ� มมีผู้รับผิดชอบ มีแนวทางการดาํเนินงานที� ชัดเจน โดยมีการประกาศ ประชาสมัพันธใ์ห้ทราบโดยทั�วกนั 

2  รุ่น 1 มีการกาํหนดแนวทาง แต่ยังไม่มีการปฏิบัติงาน รุ่น 2 มีนโยบายแต่ขาดผู้ปฏิบัติ มีผู้ปฏิบัติเป็นจาํนวนน้อย รู้ เฉพาะกลุ่ม มีความคิดที� จะทาํงานเพื� อความร่วมมือจากคนในองค์กร
อย่างแท้จริง  รุ่น 3 จัดทาํคู่มือการดาํเนินงาน   รุ่น 4 มีแนวทางและมีกจิกรรม/โครงการในการพยายาม/ความคิดริเริ� มของหน่วยงาน รุ่น  5 จัดตั0งคณะทาํงานจัดทาํคู่มือการปฏิบัติงานให้
มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้  รุ่น 6 มีความพยายาม/ความคิดริเริ� ม มีผู้รับผิดชอบ มีแนวทางการการดาํเนินงาน 

1  รุ่น 1 หน่วยงานให้ความสาํคัญ แต่ยังไม่มีการเสนอแนวทาง ยังไม่มีการเสนอโครงการ   รุ่น 2 นาํนโยบายไปปฏิบัติแต่ขาดทศิทางที� ชัดเจน  รุ่น 3 มีการแต่งตั0งคณะทาํงาน/  มีการศึกษา  
รุ่น 4  มีแนวทางในการทาํงานเพื� อความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ รุ่น  5 หน่วยงานกาํหนดแนวทางในการทาํงาน  รุ่น 6 มีความพยายาม/ ความคิดริเริ� ม แต่ขาดผู้รับผิดชอบและแนว
ทางการทาํงานที� ชัดเจน 

0  รุ่น 1 ยังไม่มีการเสนอแนวทาง  รุ่น 2 มีนโยบายแต่ไม่มีการนาํไปปฏบิัติ  รุ่น 3 ไม่มี   รุ่น 4  ไม่มีความพยายาม/ความคิดริเริ� ม รุ่น  5 หน่วยงานไม่มีความรับรู้  ไม่พยายาม ไม่คิดริเริ� ม 
รุ่น 6 ไม่มีความพยายาม/ความคิดริเริ� มของหน่วยงานในการทาํงานเพื� อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 



มิติที�  1ดา้นนโยบาย/ผูบ้ริหาร  (ในการใหค้วามสําคญัต่อความโปร่งใสและการตรวจสอบไดข้องฝ่ายบริหาร) 

        1.3 บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมเรื� องความโปร่งใสในองค์กร  (เช่น กลไกที� ผู้บริหารใช้ เป็นต้น) 

 
 

5  รุ่น 1ผู้บริหารผลักดนัและสนับสนุนให้มกีารจัดโครงการเพื� อคดัเลือกหน่วยงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏบิตังิาน   รุ่น 2 ผู้บริหารให้ความสาํคัญกบัการดาํเนินงาน ผู้บริหารสร้าง
ความเชื� อมั�นในการสร้างความโปร่งใสอย่างเป็นธรรม    รุ่น 3 ผู้บริหารประเมนิมาตรการ กลไก    รุ่น 4 ผู้บริหารให้ความสาํคญัเป็นแบบอย่างที� ด ีรุ่น 5 ผู้บริหารกระตุ้นหรือตดิตามผล 
รุ่น 6  ผู้บริหารผลักดนัและสนับสนุนให้มกีารจัดโครงการเพื� อคดัเลือกหน่วยงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏบิตังิาน 

4  รุ่น 1 ผู้บริหารมสี่วนร่วมในการส่งเสริมและให้ความสาํคญัอย่างชัดเจน รุ่น 2 มกีารจัดฝึกอบรมในเรื� องจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที�  ผู้บริหารเป็นตวัขบัเคลื� อนที� สาํคญั มกีารเน้นยํ0าในที� ประชุมอย่าง
สมํ�าเสมอ มีการตั0งคณะกรรมการพิจารณาในเรื� องของความโปร่งใส      รุ่น 3 ผู้บริหารกาํหนดและประกาศบังคับใช้มาตรการ กลไก รุ่น 4 การพิจารณาแต่งตั0งโยกย้ายมีการแต่งตั0ง
คณะกรรมการรับผิดชอบโดยเฉพาะ   ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนองค์กรตรวจสอบภายในมีการจัดตั0งศูนย์ใสสะอาด รุ่น 5 เริ� มมีการดาํเนินการตามแผน  รุ่น 6 ผู้บริหารมีส่วนร่วมและให้
ความสาํคญัในการส่งเสริมเรื� องความโปร่งใสในองคก์ร 

 3  รุ่น 1 ผู้บริหารให้ความสาํคัญในการส่งเสริมเรื� องความโปร่งใสในองค์กรแต่ไม่มีการส่งเสริมให้บุคลากรนาํไปปฏบิัติ  รุ่น 2 ผู้บริหารให้ความสาํคัญเรื� องความโปร่งใสอยู่ในอนัดับรอง กลไกการ
ปฏบิตัไิม่ต่อเนื� อง   รุ่น 3 ผู้บริหารกาํหนดมาตรการ กลไกดาํเนินการ  รุ่น 4 การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารขาดมาตรฐานในการปฏบิัติงาน รุ่น 5 มีนโยบาย มีแผนการดาํเนินการ ประกาศให้ภายใน
กรมรับทราบ  รุ่น 6 ผู้บริหารมบีทบาทให้ความสาํคญั มกีลไก/แนวทางปฏบิตัทิี� ชัดเจน แต่ขาดการดาํเนินการอย่างต่อเนื� อง 

2  รุ่น 1 ผู้บริหารมบีทบาทในการส่งเสริมเรื� องความโปร่งใสในองคก์รยังไม่เป็นรูปธรรม   รุ่น 2 นโยบายกบัการปฏบิัติไม่สอดคล้องกนั ผู้บริหารให้ความสนใจเฉพาะเรื� องที� มีผลกระทบรุนแรงต่อองค์กร  
รุ่น 3 ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจให้เกดิการปฏบิัติ  รุ่น 4 ขาดแบบอย่างที� ดีจากผู้บริหารองค์กร  รุ่น 5 มีนโยบาย มีแผนการดาํเนินการ รุ่น 6 ผู้บริหารมีบทบาท  ให้ความสาํคัญ แต่ขาดกลไก/แนวทาง
ปฏบิตัทิี� ชัดเจน 

1  รุ่น 1 ผู้บริหารไม่มกีารกาํหนดกลไกที� ชัดเจนในการส่งเสริมเรื� องความโปร่งใส   รุ่น 2 กระบวนการหรือกลไกขาดความชัดเจน   รุ่น 3 ผู้บริหารเป็นแบบอย่างในการสร้างความโปร่งใส    รุ่น 4  ผู้บริหาร
ภายในองคก์ารให้ความสาํคญักบักระบวนการดงักล่าวน้อย รุ่น 5 มนีโยบายแต่ไม่มแีผนการดาํเนินการ  รุ่น 6 ผู้บริหารมบีทบาท แต่ไม่ให้ความสาํคญั 

0  รุ่น 1 ผู้บริหารไม่เหน็ความสาํคัญ   รุ่น 2 ไม่มีกลไกในการส่งเสริมความโปร่งใส    รุ่น 3 ไม่มี    รุ่น 4  -  รุ่น 5 ผู้บริหารไม่มีบทบาทในการส่งเสริมเรื� องความโปร่งใส  รุ่น 6  ผู้บริหารไม่มีบทบาทในการ
ส่งเสริมเรื� องความโปร่งใสในองคก์ร 



มิติที(  2 ดา้นขอ้มูลข่าวสาร      2.1 การเปิดเผยข้อมูลที� สาํคัญ/สาธารณชนควรรับรู้ผ่านสื� อมวลชนเป็นระยะ  

5  รุ่น 1 มีมุมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มีช่องทางเผยแพร่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างน้อย 2 ช่องทาง มีการจัดตั0งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มีคณะทาํงานรับผิดชอบด้านข้อมูลข่าวสาร (แผนปฏบิัติการ  
ผู้รับผิดชอบ การตอบสนอง) มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเป็นปัจจุบัน มีช่องทางแสดงความคิดเห็น (2 way 
communication) เช่น web boardและการตดิตามประเมนิผลอย่างเป็นระบบ รุ่น 2 มกีารเปิดเผยข้อมูลที� สาํคญัไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 มกีารเปิดเผยข้อมูลที� สาํคญัผ่านสื� อมากกว่าหรือเท่ากบั 3 
ช่องทาง มกีารกาํหนดหน่วยงานรับผดิชอบไว้ชัดเจน มกีารกาํหนดระยะเลาในการดาํเนินงานที� ชัดเจน  รุ่น 3 มีกลไกการเปิดเผย เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับทราบอย่างแท้จริง ทั0ง
ด้านการจัดทาํเวบ็ไซต์ ผลิตสื� อสิ� งพิมพ์ การประชุมทางวิชาการอย่างสมํ�าเสมอ รุ่น 4 เปิดเผยข้อมูลผ่าน web สิ� งพิมพ์ของหน่วยงาน  รุ่น 5 มีการประเมินผลและรายงานความสาํเรจ็ของ
คณะกรรมการ ฯ รุ่น  6 ทบทวนปัญหาอปุสรรค สรปุข้อมูลความคดิเหน็ สรปุในรายงานประจาํปีเพื� อเผยแพร่ 

4  รุ่น 1 มีมุมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มีช่องทางเผยแพร่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างน้อย 2 ช่องทาง มีการจัดตั0งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มีคณะทาํงานรับผิดชอบด้านข้อมูล ข่าวสาร (แผนปฏบิัติการ  ผู้รับผิดชอบ           
การตอบสนอง) มกีารเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบญัญัตขิ้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 มกีารปรับปรงุฐานข้อมูลเป็นปัจจุบนั รุ่น 2มกีารเปิดเผยข้อมูลที� สาํคัญไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 มีการเปิดเผยข้อมูลที�
สาํคญัผ่านสื� อไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง รุ่น 3 ประชาชนสามารถขอข้อมูลขององคก์รได้หลายช่องทางและสะดวก      รุ่น 4  - รุ่น 5 คณะกรรมการมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที� สาํคัญเป็นระยะผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ทั0งภายในและภายนอกหน่วยงาน รุ่น 6 มกีารนาํข้อมูล การจัดทาํโครงการของราชการให้ประชาชนมกีารตรวจสอบได้ (ตามมาตรา 9) และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น website 
วิทยุ โทรทศัน์ การแถลงข่าว ตามระเบยีบสาํนักนายกรัฐมนตรีด้วยการรับฟังความคดิเหน็ของประชาชน 

 3  รุ่น 1 มีมุมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มีช่องทางเผยแพร่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างน้อย 2 ช่องทาง มีการจัดตั0งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มีคณะทาํงานรับผิดชอบด้านข้อมูลข่าวสาร(แผนปฏิบัติการ  
ผู้รับผดิชอบ การตอบสนอง) มกีารเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบญัญัตขิ้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 รุ่น 2 มกีารเปิดเผยข้อมูลที� สาํคญัไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 มกีารเปิดเผยข้อมูลที� สาํคัญผ่านสื� อไม่
น้อยกว่า 2 ช่องทาง  รุ่น 3 มีกลไกเผยแพร่กิจกรรม เปิดเผยข้อมูลในระดับที� ไม่เป็นความลับต่อสื� อมวลชนและประชาชนโดยการสมัมนา ประชุม แต่ไม่สมํ�าเสมอ   รุ่น 4   -    รุ่น 5 จัดตั0ง
คณะกรรมการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารระดบักรมและเพิ� มช่องทางต่ออกี  รุ่น 6 มกีารจัดแสดง ประกาศ ประกวดราคา สอบราคา ณ ศูนย์ข้อมูลและมกีารสรปุผลการพิจารณาจัดซื0อจัดจ้าง 

2  รุ่น  1 มมีุมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มชี่องทางเผยแพร่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างน้อย 2 ช่องทาง มกีารจัดตั0งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มคีณะทาํงานรับผดิชอบด้านข้อมูลข่าวสาร  (แผนปฏบิตักิาร  ผู้รับผิดชอบ 
การตอบสนอง) รุ่น 2 มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที� สาํคัญไม่น้อยกว่าร้อยละ 30  มีการเปิดเผยข้อมูลที� สาํคัญผ่านสื� อไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง รุ่น 3 ปรับระบบภายในหน่วยงานให้  Expose to public 
(เปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณชน) ในระดับเหมาะสม   รุ่น 4   เปิดเผยผ่านวิทยุ/โทรทศัน์ (แต่ติดขัดเรื� องงบประมาณ/ข่วงเวลา)  รุ่น 5 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลมากขึ0น จากสาํนัก/กองสู่ระดับกรม เช่น 
จดหมายข่าว เสยีงตามสาย.. รุ่น 6 มกีารจัดสถานที� ให้ประชาชนทราบถงึข้อมูลและจัดทาํบญัชีข้อมูลข่าวสาร 

1  รุ่น 1 มมีุมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  รุ่น 2 มกีารวิเคราะห์ข้อมูลสาํคญัที� ควรเปิดเผย   รุ่น 3 มชี่องทางการเปิดเผยข้อมูลที� จาํกดั     รุ่น 4   - รุ่น 5 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภายในสาํนัก/กอง เช่น หนังสอืเวียน
ภายในหรือการตดิประกาศข่าวสารที� บอร์ด   รุ่น 6  ต้องมขี้อมูล พันธกจิหน่วยงาน โครงสร้าง ข้อมูลพื0นฐานขององคก์ร (ตามมาตรา 7) 

0  1      รุ่น  1 ไม่มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร     รุ่น 2 ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร รุ่น 3 ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนทราบ     รุ่น 4   - รุ่น 5 ไม่มีช่องทางการเปิดเผยข้อมูล                                                    
รุ่น    รุ่น 6 ไม่มกีารเปิดเผยข้อมูลที� สาํคญั/สาธารณชนรับรู้  

 รุ่น  3 หมายเหตุ   เฉพาะข้อมูลที�ไม่มีชั �นความลับ      การเผยแพร่ข้อมูลของบางกระทรวง อาจมอบหมายให้บางกรมชี �แจง ไม่ได้แปลว่า กรมนั�นไม่มี
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2.2 การมีระเบียบที� ชัดเจนเกี� ยวกบัการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

5  รุ่น 1 มีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร  มีการจัดทาํระเบียบเกี� ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร มีการนาํเสนอผู้บริหารเพื� อให้ความ เห็นชอบระเบียบ ฯ  มีคู่มือการ
ดาํเนินการตามระเบียบเกี� ยวกบัการเปิดเผยข้อมูล ฯ มีการประชุมชี0แจงเจ้าหน้าที� และประชาสมัพันธใ์ห้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสยีทราบ  รุ่น 2 มีการนาํประกาศการจัดซื0อจัดจ้างเผยแพร่ใน
เวบ็ไซต์ รุ่น 3 มีระเบียบข้อมูลข่าวสารที� ชัดเจน มีการเผยแพร่ให้ข้าราชการและประชาชนรับทราบและที� คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน มีการเกบ็สถิติ
ข้อมูลที� เผยแพร่แล้ว  รุ่น 4 มีระเบียบที� ต้องปฏบิัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร และตัวชี0 วัดอยู่แล้ว รุ่น 5 คณะกรรมการกาํหนดร่างระเบียบ ที� ระบุประเภทและลักษณะ
ของข้อมูลที� จะเปิดเผยอย่างชัดเจน  รุ่น 6 สรุปปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะเพื� อปรับปรุงแก้ไข และนาํเสนอต่อผู้บริหาร 

4  รุ่น 1 มีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร  มีการจัดทาํระเบียบเกี� ยวกบัการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร มีการนาํเสนอผู้บริหารเพื� อให้ความ เห็นชอบระเบียบ 
ฯมีคู่มือการดาํเนินการตามระเบียบเกี� ยวกบัการเปิดเผยข้อมูล ฯ   รุ่น 2  มีการเผยแพร่สทิธิของประชาชนผ่านทางช่องทางต่าง ๆ  5 ช่องทาง   รุ่น 3 ออกระเบียบชัดเจน
ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ข้าราชการรับทราบระเบียบ ฯ และมีเจ้าหน้าที� รับผิดชอบ   รุ่น  4   -   รุ่น 5 มีการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารอย่างน้อย 1 ครั0งในการ
พิจารณาประเภทและลักษณะของข้อมูลข่าวสารที� เปิดเผยได้   รุ่น 6 จัดทาํรายงานตามแบบรายงานการติดตามประเมินผลของหน่วยงานรัฐของสาํนักงานคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสาร 

 3  รุ่น 1 มีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร  มีการจัดทาํระเบียบเกี� ยวกบัการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร มีการนาํเสนอผู้บริหารเพื� อให้ความเหน็ชอบระเบียบ ฯ 
รุ่น 2 มีการให้ความรู้ เกี� ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสาร  รุ่น 3 อาศัย พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารเป็นเกณฑ์ ออกระเบียบการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน    รุ่น  4   -  
รุ่น 5 มีการตั0งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานดูแลเรื� องระเบียบข้อมูลข่าวสาร  รุ่น 6  มีการจัดทาํข้อมูล/สถานที� /เจ้าหน้าที� ให้บริการแก่ประชาชน 

2  รุ่น 1 มีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร  มีการจัดทาํระเบียบเกี� ยวกบัการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร  รุ่น 2 มีการจัดตั0งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารและมีเจ้าหน้าที� อาํนวย
ความสะดวก รุ่น 3 ศึกษาระเบียบที� เกี� ยวข้อง จัดประชุมหารือ เพื� อจัดทาํระเบียบ ฯ ของหน่วยงาน     รุ่น  4   -   รุ่น 5 หน่วยงานงานภายในกรมอย่างน้อย 2 หน่วยงาน มีการนาํ
ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร มาเป็นแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  รุ่น 6 มีการจัดทาํระเบียบให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร 2540 

1 รุ่น 1 มีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร    รุ่น 2 ผู้บริหารให้ความสาํคัญ  รุ่น 3 ใช้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ฯ เป็นเกณฑ์แต่ไม่ออกระเบียบเป็นการเฉพาะของหน่วยงาน   รุ่น  4   -              
รุ่น 5 หน่วยงานที� เกี� ยวข้อง เช่น สาํนักแผน สารสนเทศ เป็นต้น กระตุ้นให้มีการนาํ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ  รุ่น 6 มีหน่วยงานที� รับผิดชอบตาม 
พ.ร.บ.และมีการตั0งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ/หน่วยงาน 

0  รุ่น 1 ไม่มีการดาํเนินการ     รุ่น 2 ไม่มีกฎ ระเบียบเกี� ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร    รุ่น 3 ไม่มีการกาํหนดให้เป็นระเบียบเกี� ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร       รุ่น 4  -   
รุ่น 5 ไม่มีการกาํหนดระเบียบ   รุ่น 6 ไม่มีกฎ ระเบียบที� ชัดเจนเกี� ยวกบัการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 



มิติที(  3  ดา้นระบบตรวจสอบการทํางานภายในองคก์ร 
 3.1 การมีระบบตรวจสอบภายในที� ดาํเนินการตรวจสอบมากกว่าเรื� องเงิน/บัญชี 

 

5  รุ่น 1 ระบบตรวจสอบต้องได้มาตรฐาน  รุ่น 2 มีการตรวจสอบภายในในเรื� องอื� น ๆ ด้วย  รุ่น 3 มีแผน/ระบบการตรวจสอบที� ชัดเจน มีรายงานเป็นระยะ ๆ อย่างสมํ�าเสมอ 
และประเมินผล  รุ่น 4 หน่วยงานมีระบบตรวจสอบภายในที� มากกว่าเรื� องเงิน/บัญชี เช่น มีระบบการตรวจสอบด้านระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี� ยง รวมทั0งการ
ตรวจสอบด้านการปฏบิัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ซึ� งการตรวจสอบภายในต้องปฏบิัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในที� กรมบัญชีกลางกาํหนด 3 ด้าน คือ ด้าน
การเงิน/บัญชี  ด้านกฎระเบียบ ฯ ด้านการดาํเนินงาน รุ่น 5ปรับปรุงหรือพัฒนาระบบตรวจสอบภายในหลังการรายงานผล รุ่น 6 ทบทวนแผนงานและจัดทาํข้อเสนอแนะเพื� อ
ปรับปรุง 

4  รุ่น 1 สรุปผลการดาํเนินงานนาํเสนอผู้บริหาร  รุ่น 2 มีระบบการตรวจสอบภายในด้านการเงิน/บัญชี  รุ่น 3 มีการปฏบิัติ ตรวจสอบจากส่วนกลาง แผนของกรม      
รุ่น 4  หน่วยงานที� มีระบบการตรวจสอบภายใน ครอบคลุมทุกด้านตามที� กาํหนดไว้ในแผน ฯ รุ่น 5 มีการรายงานผลต่อผู้บริหารและผู้ที� เกี� ยวข้อง รุ่น 6 มีการรายงานผลต่อ
ผู้บริหารและผู้ที� เกี� ยวข้อง  

 3  รุ่น 1 มีการจัดทาํแผนการดาํเนินงานและสามารถดาํเนินงานตามแผน  รุ่น 2 มีแนวทางการตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ รุ่น 3 มีระบบและมีแผนการตรวจสอบในระดับกรม ฯ  
รุ่น 4 หน่วยงานมีระบบการตรวจสอบภายใน แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกด้าน ทาํให้การปฏบิัติของเจ้าหน้าที� หรือผู้บริหารบางครั0งไม่รู้ ว่าปฏบิัติงานถูกต้องหรือไม่ 
รุ่น 5 มีการติดตามประเมินผล  รุ่น 6 มีการติดตามประเมินผลแผนงานการตรวจสอบและการกาํกบัภายใน 

2  รุ่น 1 มีคณะทาํงานและมีการวิเคราะห์ความเสี� ยง  รุ่น 2 มีการนาํนโยบายไปสู่การปฏบิัติ  รุ่น 3 มีระบบตรวจสอบเป็นทางการ แต่ยังไม่ชัดเจน/ดาํเนินการอย่างไม่มีประสทิธภิาพ        
รุ่น 4 กรมมีคณะกรรมการที� ทาํหน้าที� ตรวจสอบดาํเนินงานต่าง ๆ  เช่น มีคณะกรรมการตดิตามตัวชี0 วัด รุ่น 5 สามารถนาํระบบการตรวจสอบภายในไปสู่การปฏบิัติ  รุ่น 6 สามารถนาํ
แผนงานการตรวจสอบและกาํกบัการดาํเนินงานภายในไปสู่การปฏบิัติ 

1  รุ่น 1 มีระบบตรวจสอบภายในมากกว่า 1 ระบบ นอกเหนือจากเรื� องเงิน/บัญชี   รุ่น 2 มีนโยบายในการตรวจสอบภายใน  รุ่น 3 มี แต่ไม่เป็นทางการ ใช้วิธรีายงานผ่านผู้บังคับบัญชา  รุ่น  4  
มีการกาํหนดแนวทาง/มอบผู้รับผิดชอบที� ทาํงานในด้านนี0 เป็นกรณพีิเศษ รุ่น 5 มีระบบการตรวจสอบภายในมากกว่า 1 ระบบ รุ่น 6 มีแผนงานการตรวจสอบและกาํกบัภายใน นอกเหนือจาก
ระบบตรวจสอบภายในการเงิน/บัญชี 

0  รุ่น 1 มีระบบตรวจสอบภายในเรื� องเงิน/บัญชี   รุ่น 2 ไม่มีระบบการตรวจสอบภายในด้านอื� น ๆ   รุ่น 3 ไม่มี    รุ่น 4 ไม่มีการตรวจสอบนอกเหนือจากเรื� องการเงิน/บัญชี (ตรวจสอบเฉพาะเรื� อง
การเงิน/บัญชี) รุ่น 5 มีระบบการตรวจสอบภายในเฉพาะเรื� องเงิน/บัญชี  รุ่น 6 มีระบบการตรวจสอบภายในเฉพาะเรื� องเงิน/บัญชี 



มิติที(  3.ดา้นระบบตรวจสอบการทํางานภายในองคก์ร 
3.2 การมีแผนปฏบิัติการเพื� อดาํเนินงานตรวจสอบภายในองค์กร 

 
 
 

5  รุ่น 1 มีการตรวจสอบที� เป็นมาตรฐาน ตามหน่วยงานกาํหนด รุ่น 2 มีการรายงานผลการปฏิบัติตามแผน รุ่น 3 ผลการประเมินได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชน                                                                                                                           
รุ่น 4 มีแผนปฏบิัติงานตรวจสอบทุกปีให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบผลการปฏบิัติงาน รุ่น 5 มีการเผยแพร่ผลการปฏบิัติงาน รวมทั0งมีการ
ปรับปรุงหรือพัฒนาแผนปีต่อไป รุ่น 6 รายงานผลการดาํเนินงานต่อผู้บริหาร 

4  รุ่น 1 มีการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานตามแผน   รุ่น 2 มีการปฏบิัติตามแผน  รุ่น 3 มีแผนและดาํเนินงานตามแผนอย่างมีประสทิธภิาพ  รุ่น 4  มีแผน  และ
ปฏบิัติได้ครบทุกกจิกรรม แล้วมีการรายงานผลการตรวจสอบเสนอผู้บริหารเพี� อทราบและสั�งการ รุ่น 5 มีการติดตามประเมินผลและรายงาน รุ่น 6 ทบทวนปรับปรุงการ
ปฏบิัติงานและประเมินผล 

 3  รุ่น 1 มีการดาํเนินงานตามแผนปฏบิัติงานรายปี    รุ่น 2 มีแผนในการตรวจสอบภายใน   รุ่น 3 มีการปฏบิัติตามแผนการปฏบิัติการ แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกภารกจิ รุ่น 4  มีแผน  
และปฏบิัติได้ครบถ้วนทุกกจิกรรม รุ่น 5 มี และปฏบิัติครบตามแผน รุ่น 6 มีการติดตามกาํกบัการดาํเนินงาน 

2 รุ่น 1 มีแผนการปฏบิัติงานรายปี      รุ่น 2 มีการประชุมในการกาํหนดแผน  รุ่น 3 มีแผนปฏบิัติการ แต่ยังไม่ระบุชัดเจนในการปฏบิัติ/บังคับใช้ รุ่น 4  มีแผนการตรวจสอบ แต่
ปฏบิัติได้ไม่ครบทุกกจิกรรมตามแผน รุ่น 5 มี แต่ปฏบิัติไม่ครบตามแผน  รุ่น 6 นาํแผนปฏบิัติการไปใช้ 

1  รุ่น 1 มีคณะทาํงานดาํเนินงานตรวจสอบภายในองค์กร     รุ่น 2 มีนโยบายในการตรวจสอบภายใน    รุ่น 3 มี แต่ไม่มีแผนปฏบิัติการอย่างเป็นทางการ   รุ่น 4 มีแผนการตรวจสอบ โดย
ผู้บริหารอนุมัติ รุ่น 5 มี แต่ไม่ปฏบิัติตามแผน รุ่น 6 มีแผนปฏบิัติการ 

0  รุ่น 1 ไม่มีแผนปฏบิัติการเพื� อดาํเนินงานตรวจสอบภายในองค์กร    รุ่น 2 ไม่มีแผนการตรวจสอบภายในองค์กร    รุ่น 3 ไม่มี   รุ่น 4 ไม่มีแผนการตรวจสอบ รุ่น 5 ไม่มีแผนการดาํเนินงาน
ตรวจสอบภายในองค์กร รุ่น 6 ไม่มีแผนการดาํเนินงานตรวจสอบภายในองค์กร 



มิติที(  3.ดา้นระบบตรวจสอบการทํางานภายในองคก์ร+ 
3.3 การเผยแพร่ผลการปฏบิัติงานและผลการประเมินตนเองต่อสาธารณะ 

 
 

5  รุ่น 1มีการทบทวน นาํเสนอต่อผู้บริหาร      รุ่น 2 มีการเผยแพร่ผลการดาํเนินงานและผลการประเมินตนเองต่อสาธารณชนมากกว่า 2 ช่องทาง 
รุ่น 3 มีหน่วยงานรับผิดชอบเฉพาะ  มีรายงานประจาํปีของหน่วยงาน  เผยแพร่ในหลายช่องทาง สมํ�าเสมอ และรับฟังความคิดเหน็จากสาธารณชน 
รุ่น 4 เผยแพร่  (กฎบัตร แผนการตรวจสอบ แต่ผลการปฏบิัติงานเผยแพร่ไม่ได้) ต่อสาธารณชนได้ต่อเรื� องที� เผยแพร่ได้เนื� องจากงานตรวจสอบภายในมีกฎระเบียบ 
ข้อบังคับๆไว้ ซึ� งบางเรื� องเป็นเรื� องลับ รุ่น 5 มีการปรับปรุงช่องทางในการเผยแพร่   รุ่น 6 ทบทวนเพื� อปรับปรุงวิธกีารเผยแพร่ 

4  รุ่น 1 นาํรายงาน เอกสารวิชาการ เผยแพร่ ประชาสมัพันธผ์่านช่องทางต่าง ๆ   รุ่น 2 มีการเผยแพร่ผลการดาํเนินงานและผลการประเมินตนเองต่อสาธารณชน 2 ช่องทาง        
รุ่น 3 มีหน่วยงานรับผิดชอบเฉพาะ  มีรายงานประจาํปีของหน่วยงาน  เผยแพร่ในหลายช่องทาง สมํ�าเสมอ  รุ่น 4  เผยแพร่ได้เฉพาะกฎบัตรการตรวจสอบภายในให้ทราบได้
ทุกภาคส่วน รุ่น 5 มีการติดตามประเมินผลการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ รุ่น 6 มีการติดตามประเมินผลการเผยแพร่ข้อมูล 

 3  รุ่น 1 มีการสรุปผลการดาํเนินงานในรูปแบบรายงาน เอกสารวิชาการ เป็นต้น   รุ่น 2 มีการเผยแพร่ผลการดาํเนินงานและผลการประเมินตนเองต่อสาธารณชน 1 ช่องทาง         
รุ่น 3  มีหน่วยงานรับผิดชอบเฉพาะ  มีรายงานประจาํปีของหน่วยงาน    รุ่น 4 เผยแพร่เฉพาะหน่วยงานที� เกี� ยวข้อง รุ่น 5 มีการเผยแพร่ผ่านช่องทางอื� นเพิ� มอกี 1 ช่องทาง 
รุ่น 6 มีการเผยแพร่โดยผ่านสารสนเทศ 

2  รุ่น 1 มีการเผยแพร่ผลการปฏบิัติงานมากกว่า 1 ช่องทาง เช่น นสพ.  Website เป็นต้น   รุ่น 2 มีการประเมิน เผยแพร่ผลการดาํเนินงานให้บุคลากรภายในองค์กรทราบ 
รุ่น 3 เผยแพร่อย่างเป็นทางการแต่ไม่สมํ�าเสมอ/วงแคบ      รุ่น 4 เผยแพร่เฉพาะกลุ่ม/บางหน่วยงานภายในกรม รุ่น 5 มีการเผยแพร่โดยผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
รุ่น 6 มีการเผยแพร่โดยผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 

1  รุ่น 1 มีการเผยแพร่ภายในองค์กร  รุ่น 2 มีการประเมินแต่ไม่เผยแพร่ผลการประเมินตนเองต่อสาธารณชน  รุ่น 3 เผยแพร่ แต่ยังไม่เป็นทางการ (ปากต่อปาก) /เมื� อได้รับการร้องขอ    
รุ่น 4 เผยแพร่เฉพาะภายในหน่วยตรวจสอบภายใน   รุ่น 5 มีการเผยแพร่เมื� อมีการขอดู    รุ่น 6 มีรายงานผลการปฏบิัติงาน 

0  รุ่น 1 ไม่มีการเผยแพร่      รุ่น 2  ไม่มีการประเมิน ไม่มีการเผยแพร่ผลการดาํเนินงานและผลการประเมินตนเองต่อสาธารณชน   รุ่น 3 ไม่มี   รุ่น 4 ไม่มีการเผยแพร่ 
รุ่น 5 ไม่มีการเผยแพร่  รุ่น 6 ไม่มีรายงานผลการปฏบิัติงาน 
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4.1 การมีหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการดาํเนินการต่อเรื� องร้องเรียน 

5  รุ่น 1 มีหน่วยงานและผู้รับผิดชอบโดยตรงในการรับข้อร้องเรียนและมีการดาํเนินการกบัข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ  รุ่น 2 มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง มีแผน
ดาํเนินการระยะสั0น ระยะยาว ปฏบิัติตามแผนอย่างครบถ้วน มีการติดตามผลและประเมินผล  รุ่น 3 มีหน่วยงาน/ผู้รับเรื� อง/มีกระบวนการรับเรื� อง แก้ไข และติดตาม
ประเมินผล รุ่น 4 มีหน่วยงานที� รับผิดชอบโดยตรง มีการสื� อสารประชาสมัพันธอ์ย่างสมํ�าเสมออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั0ง  รุ่น 5 มีการดาํเนินการและตอบข้อร้องเรียน 
รุ่น 6 ศูนย์มีการดาํเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื� อง 

4  รุ่น 1 มีหน่วยงานและผู้รับผิดชอบโดยตรงในการรับเรื� องร้องเรียน รุ่น 2 มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง มีแผนดาํเนินการระยะสั0นระยะยาว ปฏบิัติตามแผนไม่ครบถ้วนและ
การติดตามผล รุ่น 3 มีหน่วยงาน/ผู้รับเรื� อง/มีกระบวนการรับเรื� อง แก้ไขเรื� อง   รุ่น 4 มีหน่วยงานที� รับผิดชอบโดยตรง มีการสื� อสารประชาสมัพันธใ์ห้กบัประชาชนทั�วไปได้
ทราบ รุ่น 5 มีศูนย์ ฯและมีกระบวนการและขั0นตอนชัดเจน รุ่น 6 ศูนย์มีการดาํเนินงานอย่างเป็นระบบและทาํกจิกรรมประชาสมัพันธส์่งเสริมภายนอกองค์กร มีแนวทางการ
ปฏบิัติงานที� ดี เพื� อลดปัญหาการเกดิข้อร้องเรียน 

 3  รุ่น 1 มีผู้รับผิดชอบโดยตรงและมีแนวทางในการจัดตั0งหน่วยงาน รุ่น 2 มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงและมีแผนดาํเนินการระยะสั0นระยะยาวแต่ไม่ได้ดาํเนินการตามแผน          
รุ่น 3 มีหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ/มีกระบวนการรับเรื� อง    รุ่น 4 มีหน่วยงานที� รับผิดชอบโดยตรง มีการสื� อสารประชาสมัพันธใ์ห้บุคลากรภายในองค์กรทราบ  
รุ่น 5 จัดตั0งศูนย์ร้องเรียนอย่างเป็นทางการ รุ่น 6 จัดตั0งศูนย์ร้องเรียนอย่างเป็นทางการ มีผู้รับผิดชอบโดยตรง (ประชาสมัพันธใ์ห้ทราบทั0งภายในและภายนอกองค์กร ผู้ร้องเรียน
สามารถส่งเรื� องและติดตามผลจากผู้รับผิดชอบโดยตรง การดาํเนินงานสะดวก ลดจาํนวนเวลา) 

2  รุ่น 1 มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบโดยตรง       รุ่น 2 มีผู้รับผิดชอบแต่ไม่มีหน่วยงานในการรับเรื� องร้องเรียนโดยตรง รุ่น 3 มีหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ/แต่ไม่มกีารเผยแพร่              
รุ่น 4 มีหน่วยงานที� รับผิดชอบ  แต่ไม่มีการสื� อสารประชาสมัพันธ ์ รุ่น 5 มอบหน่วยงานที� รับผิดชอบรับเรื� องร้องเรียนและมีการส่งต่อให้ผู้รับผิดชอบ  รุ่น 6มีหน่วยงานรับผิดชอบ 
ประกอบกบัมแีนวทางการดาํเนินการและกาํหนดเวลาที� ชัดเจน (เจ้าหน้าที� ภายในองค์กรทราบแนวทาง สามารถเสนอเรื� องร้องเรียนได้ตรงช่องทาง แต่ประชาชนทั�วไปไม่ทราบ) 

1  รุ่น 1 มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบการดาํเนินการต่อเรื� องร้องเรียนเฉพาะเรื� อง     รุ่น 2 มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง แต่ไม่มแีผนในการดาํเนินการที� ชัดเจน   รุ่น 3 มีหน่วยงาน แต่ไม่มี
ผู้รับผิดชอบ   รุ่น 4 มีผู้รับผิดชอบแต่ยังไม่มกีลุ่มงานที� รับผดิชอบโดยตรง   รุ่น 5 มีหน่วยงานรับเรื� องอย่างเดียว ไม่มีความชัดเจนในเรื� องการดาํเนินการ รุ่น 6 มีหน่วยงานรับเรื� องอย่าง
เดียว ไม่มีความชัดเจนในเรื� องการดาํเนินการ (เจ้าหน้าที� ภายในองค์กรรับเรื� องส่งต่อนักบริหาร ซึ� งการดาํเนินงานและผลการพิจารณาไม่ชัดเจน ไม่ทราบกาํหนดเวลา)  

0 รุ่น 1 ไม่มีการกาํหนดหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการดาํเนินการต่อเรื� องร้องเรียน  รุ่น 2 ไม่มีหน่วยงานที� รับผิดชอบชัดเจน   รุ่น 3  ไม่มีหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ  รุ่น 4  ไม่มีหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน  รุ่น 5 ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบ  รุ่น 6 ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบ 
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5  รุ่น 1 มีระเบียบปฏบิัติในการดาํเนินการต่อข้อร้องเรียนที� มีประสทิธภิาพสามารถดาํเนินการต่อข้อร้องเรียนได้ครบถ้วนภายในเวลาที� กาํหนดและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
รุ่น 2 มีระเบียบปฏบิัติที� ชัดเจน ประกาศให้ประชาชนรับทราบโดยทั�วกนั มีการปฏบิัตคิรบถ้วนทุกขั0นตอนตามระเบียบ มีการปฏบิัติภายในระยะเวลาที� กาํหนด มกีารทบทวน 
รุ่น 3 มี  แต่มีผู้ปฏบิัตติามระเบียบ ฯ 100 % รุ่น 4 มีระเบียบปฏบิัติที� มีการกาํหนดเวลาในการดาํเนินการต่อเรื� องร้องเรียนและมีการประชาสมัพันธ ์ รุ่น 5 เผยแพร่ประชาสมัพันธ ์ 
รุ่น 6  มีระเบียบปฏบิัติที� ชัดเจน มกีารปฏบิัตคิรบถ้วนทุกขั0นตอน และประกาศให้ประชาชนรับทราบ รวมทั0งมีการดาํเนินการภายในเวลาที� กาํหนด 

4  รุ่น 1มีระเบียบปฏบิัติชัดเจน มีการประกาศใช้ เผยแพร่ไปสู่ผู้ปฏบิัติแต่ยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย รุ่น 2 มีระเบียบปฏบิัติที� ชัดเจน ประกาศให้ประชาชนรับทราบโดยทั�วกนั   
มีการปฏบิัติครบถ้วนทุกขั0นตอนตามระเบียบ มีการปฏบิัติภายในระยะเวลาที� กาํหนด รุ่น 3 มี  แต่มีผู้ปฏบิัติตามระเบียบฯ 70 %  รุ่น 4 มีระเบียบปฏบิัติในการดาํเนินการต่อเรื� อง
ร้องเรียน  ไม่ได้กาํหนดระยะเวลาในการดาํเนินการ และไม่มีการประชาสมัพันธ ์รุ่น 5 ประกาศใช้โดยผู้บริหารลงนาม  รุ่น 6 มีระเบียบปฏบิัติที� ชัดเจน แต่การดาํเนินงานไม่ครบถ้วน
ตามขั0นตอน 

 3  รุ่น 1มีระเบียบปฏบิัติในการดาํเนินการต่อข้อร้องเรียนอย่างชัดเจน มีการประกาศใช้ รุ่น 2 มีระเบียบปฏบิัติที� ชัดเจน ประกาศให้ประชาชนรับทราบโดยทั�วกนั มีการปฏบิัติครบถ้วน    
ทุกขั0นตอนตามระเบียบ   รุ่น 3 มี  แต่ปฏบิัติตามระเบียบ ฯ 50 %    รุ่น 4   ไม่มีระเบียบปฏบิัติอย่างชัดเจน แต่มีขั0นตอนที� ชัดเจนในการดาํเนินการ และมีการประชาสมัพันธใ์ห้
ประชาชนทราบ รุ่น 5 กาํหนดกรอบโดยคณะทาํงาน  รุ่น 6 มีระเบียบปฏบิัติ แต่การประชาสมัพันธย์ังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 

2  รุ่น 1มีระเบียบปฏบิัติในการดาํเนินการต่อข้อร้องเรียนแต่ยังไม่ชัดเจน   รุ่น 2 มีระเบียบปฏบิัติที� ชัดเจน ประกาศให้ประชาชนรับทราบโดยทั�วกนั รุ่น 3 มี  แต่ไม่มีการนาํไปใช้อย่าง
เคร่งครัด  รุ่น 4  มีขั0นตอนการปฏบิัติในการดาํเนินการต่อเรื� องร้องเรียน และมีการประชาสมัพันธใ์ห้บุคลากรทราบ รุ่น 5 มีการประชุมจัดทาํแผนโดยคณะทาํงาน  รุ่น 6 มีระเบียบปฏบิัติ 
แต่ไม่ชัดเจนและไม่มีการนาํไปใช้อย่างเคร่งครัด 

1  รุ่น 1  เริ� มมีแนวทางแต่ยังไม่มีระเบียบ     รุ่น 2  มีระเบียบปฏบิัติที� ชัดเจน    รุ่น 3 ไม่มีระเบียบของหน่วยงาน แต่ใช้ระเบียบหน่วยงานอื� น  รุ่น 4  มีขั0นตอนการปฏบิัติในการดาํเนินการต่อ
เรื� องร้องเรียน แต่ไม่มีการประชาสมัพันธ ์รุ่น 5 จัดตั0งคณะทาํงานโดยผู้บริหาร.... รุ่น 6 ไม่มีระเบียบของหน่วยงาน แต่มีการนาํระเบียบหรือวิธกีารปฏบิัติของหน่วยงานอื� นมาใช้ 

0  รุ่น 1ไม่มีระเบียบปฏบิัติในการดาํเนินการต่อเรื� องร้องเรียน    รุ่น 2 ไม่มีระเบียบในการดาํเนินการต่อเรื� องร้องเรียน     รุ่น 3 ไม่มี   รุ่น 4  ไม่มีระเบียบปฏบิัติอย่างชัดเจน ไม่มีขั0นตอนในการ
ดาํเนินการ รุ่น 5 ไม่มีการกาํหนดระเบียบ/เกณฑก์ารรับข้อร้องเรียน  รุ่น 6 ไม่มีระเบียบปฏบิัติรับเรื� องร้องเรียน 
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        4.3 ความหลากหลายของช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ 

 

 

5  รุ่น 1มีช่องทางการร้องเรียนครบทุกช่องทาง มีความทนัสมัย เข้าถึงได้ง่ายและมีการประชาสมัพันธใ์ห้ทราบถึงช่องทางการร้องเรียน 
รุ่น 2 มีช่องทางการรับเรื� องร้องเรียนไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง  คือ จดหมาย ตู้ รับเรื� องร้องเรียน ร้องเรียนโดยตรงต่อหน่วยงานที� รับผิดชอบ สายด่วน เวบ็ไซต์ 
รุ่น 3 มี 7 ช่องทางขึ0นไป   รุ่น 4  มีช่องทางหลากหลายของช่องทางการร้องเรียนไม่น้อยกว่า 5 ช่องทางและมีการประชาสมัพันธ ์รุ่น 5 มี 5 ช่องทาง  รุ่น 6 มีช่องทาง
รับเรื� องร้องเรียนตั0งแต่ 5 ช่องทางขึ0นไปและสามารถเข้าถึงง่าย  สะดวก รวดเรว็ 

4  รุ่น 1มีช่องทางการร้องเรียนอย่างน้อย 6 ช่องทาง รุ่น 2 มีช่องทางการรับเรื� องร้องเรียนไม่น้อยกว่า 4 ช่องทาง  คือ จดหมาย ตู้ รับเรื� องร้องเรียน ร้องเรียนโดยตรงต่อ
หน่วยงานที� รับผิดชอบ สายด่วน รุ่น 3 มี 6 ช่องทาง  รุ่น 4  มีช่องทางหลากหลายของช่องทางการร้องเรียนไม่น้อยกว่า 4 ช่องทางและมีการประชาสมัพันธ ์                  
รุ่น 5 มี 4 ช่องทาง    รุ่น 6 มีช่องทางรับเรื� องร้องเรียนตั0งแต่ 4 ช่องทางขึ0นไปและสามารถเข้าถึงง่าย 

 3  รุ่น 1มีช่องทางการร้องเรียนอย่างน้อย 4 ช่องทาง รุ่น 2 มีช่องทางการรับเรื� องร้องเรียนไม่น้อยกว่า 3ช่องทาง  คือ จดหมาย ตู้ รับเรื� องร้องเรียน ร้องเรียนโดยตรงต่อหน่วยงานที�
รับผิดชอบ รุ่น 3 มี  5 ช่องทาง  รุ่น 4  มีช่องทางหลากหลายของช่องทางการร้องเรียนไม่น้อยกว่า 3 ช่องทางและมีการประชาสมัพันธ ์ รุ่น 5 มี 3 ช่องทาง  รุ่น 6 มีช่องทางรับ
เรื� องร้องเรียนตั0งแต่ 3 ช่องทางขึ0นไปและสามารถเข้าถึงง่าย 

2  รุ่น 1มีช่องทางร้องเรียนอย่างน้อย 2 ช่องทาง   รุ่น 2 มีช่องทางการรับเรื� องร้องเรียนไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง  คือ จดหมาย ตู้ รับเรื� องร้องเรียน   รุ่น 3  มี 3-4 ช่องทาง                  
รุ่น 4 มีช่องทางร้องเรียนไม่น้อยกว่า 2 ช่องทางและมีการประชาสมัพันธ ์ รุ่น 5 มี 2 ช่องทาง รุ่น 6 มีช่องทางรับเรื� องร้องเรียนตั0งแต่ 2 ช่องทางขึ0นไป และสามารถเข้าถึงง่าย 

1  รุ่น 1มีช่องทางรับเรื� องร้องเรียนอย่างน้อย 1 ช่องทาง   รุ่น 2 มีช่องทางการร้องเรียนไม่น้อยกว่า 1 ช่องทาง  คือ จดหมาย รุ่น 3 มี 1-2 ช่องทาง    รุ่น 4 มีช่องทางร้องเรียน ไม่น้อยกว่า 1 
ช่องทางและมีการเผยแพร่ประชาสมัพันธ ์รุ่น 5 มี  1 ช่องทาง เช่น ตู้ รับความคิดเหน็ รุ่น 6 มีช่องทางรับเรื� องร้องเรียนอย่างน้อย 1 ช่องทาง 

0 รุ่น 1ไม่มีช่องทางรับเรื� องร้องเรียน    รุ่น 2 ไม่มีช่องทางการรับเรื� องร้องเรียน     รุ่น 3 ไม่มี     รุ่น 4 ไม่มีช่องทางการร้องเรียน รุ่น 5 ไม่มีช่องทางการับเรื� องร้องเรียน รุ่น 6 ไม่มีช่องทางรับ
เรื� องร้องเรียน 



มิติที(  5 ดา้นระบบการใหบ้ริการ        5.1 การกาํหนดมาตรฐานการให้บริการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั0นตอน 

 

 

5  รุ่น 1มกีารกาํหนดมาตรฐานการให้บริการแต่ละขั0นตอนครบถ้วน มผีู้รับผดิชอบอย่างชัดเจนโดยครอบคลุมร้อยละ 100 ของกระบวนงานทั0งหมดและมกีารประกาศขั0นตอนและระยะเวลาแล้ว
เสรจ็ให้ผู้รับบริการทราบ    รุ่น 2 หน่วยงานมมีาตรฐานประกาศให้ผู้รับบริการทราบอย่างชัดเจนทั�วถงึและระยะเวลาดาํเนินงาน  (จาํนวน 80% ของภารกจิ)     รุ่น 3 มมีาตรฐานและ
กาํหนดผู้รับผดิชอบ   รุ่น 4 มกีารกาํหนดให้ทุกหน่วยงานในองคก์ร มรีะเบยีบวิธปีฏบิตังิานที� ระบุถงึขั0นตอนการปฏบิตังิาน ขั0นตอนการให้บริการและกาํหนดผู้รับผดิชอบอย่างชัดเจน       
โดยผ่านความเหน็ชอบจากผู้บริหารระดบัสงู     รุ่น 5 เสนอผู้มอีาํนาจให้ความเหน็ชอบและประกาศใช้        รุ่น 6 เสนอผู้มอีาํนาจให้ความเหน็ชอบและประกาศใช้ 

4  รุ่น 1มกีารกาํหนดมาตรฐานการให้บริการแต่ละขั0นตอนครบถ้วน มผีู้รับผดิชอบอย่างชัดเจนโดยครอบคลุมร้อยละ 75 ของกระบวนงานทั0งหมด     รุ่น 2 มกีารกาํหนดมาตรฐานการให้บริการและ
ผู้รับผดิชอบและประกาศให้ผู้รับบริการทราบ/ขาดการประเมนิผล  (จาํนวน 75% ของภารกจิ)    รุ่น 3 มมีาตรฐาน/ปฏบิตัติามแต่ไม่ครบกระบวนการ      รุ่น 4 มกีารกาํหนดมาตรฐานคู่มอื 
แผนผงั ขั0นตอนงาน การให้บริการของตาํแหน่งต่าง ๆ และได้มกีารจัดบอร์ดเพื� อกาํหนดระยะเวลาการให้บริการ   รุ่น 5 รับฟังความคดิเหน็ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี เพื� อนาํมาปรับปรงุแก้ไขที�
สมบูรณม์ากขึ0น    รุ่น 6 ประชุม/ชี0แจงและทาํความเข้าใจแก่ผู้ปฏบิตัเิพื� อนาํมาปรับปรงุแก้ไขให้สมบูรณย์ิ� งขึ0น 

 3  รุ่น 1มกีารกาํหนดมาตรฐานการให้บริการแต่ละขั0นตอนครบถ้วน มผีู้รับผดิชอบอย่างชัดเจนโดยครอบคลุมร้อยละ 50 ของกระบวนงานทั0งหมด        รุ่น 2 มกีารประกาศไว้อย่างชัดเจน มกีารกาํหนด
ระยะเวลาและมาตรฐานการให้บริการ  (จาํนวน 70% ของภารกจิ)    รุ่น 3 มมีาตรฐานแต่ไม่นาํไปปฏบิตั ิ     รุ่น 4 มกีารกาํหนดมาตรฐานการให้บริการแล้วแต่ยังขาดความชัดเจน ผู้ปฏบิตัไิม่จริงจัง
กบัการปฏบิตังิานและควรจะมกีารเปลี� ยนแปลงกรรมวิธใีนการทาํงานของกรม      รุ่น 5 จัดทาํร่างกาํหนดมาตรฐานการให้บริการ     รุ่น 6 จัดทาํร่างกาํหนดมาตรฐานการให้บริการ 

2  รุ่น 1มกีารกาํหนดมาตรฐานการให้บริการและผู้รับผดิชอบแต่ละขั0นตอนได้ครบถ้วน โดยครอบคลุมร้อยละ 25 ของกระบวนงานทั0งหมด    รุ่น 2 มกีารกาํหนดมาตรฐานการให้บริการไม่ครบทุกภารกจิ/
กาํหนดครบทุกภารกจิแต่จะปฏบิตัเิฉพาะที� มกีารวัดผล (จาํนวน 65% ของภารกจิ)   รุ่น 3 ไม่มกีารกาํหนดเป็นลายลักษณอ์กัษรแต่มแีนวทางปฏบิตั ิ    รุ่น 4 มกีารกาํหนดมาตรฐานแต่ไม่ได้นาํมาใช้และ
ไม่ได้กาํหนดผู้รับผดิชอบอย่างแท้จริง     รุ่น 5 แต่งตั0งคณะทาํงานกาํหนดมาตรฐานการให้บริการ เพื� อจัดทาํร่างมาตรฐานการให้บริการ    รุ่น 6 แต่งตั0งคณะทาํงานกาํหนดมาตรฐานการให้บริการ เพื� อ
จัดทาํร่างมาตรฐานการให้บริการ 

1  รุ่น 1มกีารกาํหนดมาตรฐานการให้บริการและผู้รับผดิชอบบางขั0นตอนแต่ไม่ครบถ้วน   รุ่น 2 มกีารกาํหนดมาตรฐานการให้บริการบางภารกจิ (จาํนวน 60% ของภารกจิ)    รุ่น 3 มกีารริเริ� ม/ความคดิ/แต่
ยังไม่มมีาตรฐาน  รุ่น 4  -  รุ่น 5 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื� อเป็นแนวทางในการกาํหนดมาตรฐานการให้บริการ  รุ่น 6 ศึกษา  วเิคราะห์ข้อมูลเพื� อเป็นแนวทางในการกาํหนดมาตรฐานการให้บริการ 

0  รุ่น 1ไม่มกีารกาํหนดมาตรฐานการให้บริการและผู้รับผดิชอบในแต่ละขั0นตอน  รุ่น 2 ไม่มกีารกาํหนดมาตรฐานการให้บริการและผู้รับผดิชอบ  รุ่น 3 ไม่มกีารกาํหนดมาตรฐานและแนวทาง    รุ่น 4  -       
รุ่น 5 ไม่มกีารกาํหนดมาตรฐานการให้บริการและไม่มผีู้รับผดิชอบในแต่ละขั0นตอน  รุ่น 6 ไม่มกีารกาํหนดมาตรฐานการให้บริการและไม่มผีู้รับผดิชอบในแต่ละขั0นตอน 



มิติที(  5 ดา้นระบบการใหบ้ริการ 

       5.2 การใช้เทคโนโลยีในการให้บริการ เพื� อลดดุลยพินิจของเจ้าหน้าที�    

5  รุ่น 1มีการใช้เทคโนโลยีในการให้บริการเพื� อลดดุลยพินิจของเจ้าหน้าที� โดยครอบคลุมร้อยละ 100 ของกระบวนงานทั0งหมด รุ่น 2 มีการนาํ IT มาใช้ในการให้บริการ 3 งาน    
รุ่น 3 มีการใช้เทคโนโลยี รุ่น 4 ให้คะแนนหน่วยงานเกนิมาตรฐาน   หน่วยงานมีการนาํข้อมูลต่าง ๆ ลงใน....ของสาํนักงาน สามารถเปิดดูได้ รุ่น 5 มีการใช้เทคโน ฯ ไม่
น้อยกว่า 3 กระบวนงาน/ระบบงาน  รุ่น 6 ความพึงพอใจของผู้ใช้(หน่วยงานนาํร่อง) คิดเป็นร้อยละไม่น้อยกว่า 70% 

4  รุ่น 1มีการใช้เทคโนโลยีในการให้บริการเพื� อลดดุลยพินิจของเจ้าหน้าที� โดยครอบคลุมร้อยละ 75 ของกระบวนงานทั0งหมด  รุ่น 2 มีการนาํ IT มาใช้ในการให้บริการ     2 งาน   
รุ่น 3 มีเทคโนโลยีแต่เจ้าหน้าที� ยังใช้ไม่เตม็ประสทิธภิาพ รุ่น 4 ได้มีการใช้เทคโนโลยีในการให้บริการ ได้ทาํการตรวจสอบสิ� งของที� กระทาํผดิเพื� อให้ถูกต้องมากขึ0น        มีการจัดทาํ  E-
document เพื� อลดความรวดเรว็ในการส่งเอกสาร รุ่น 5 กาํหนดหน่วยงานนาํร่องในการใช้เทคโน ฯ ตามแผน ฯ  รุ่น 6 กาํหนดหน่วยงานนาํร่องในการใช้เทคโนโลยี 

 3  รุ่น 1มีการใช้เทคโนโลยีในการให้บริการเพื� อลดดุลยพินิจของเจ้าหน้าที� โดยครอบคลุมร้อยละ 50 ของกระบวนงานทั0งหมด รุ่น 2 มีการนาํ IT มาใช้ในการให้บริการ 1 งาน  รุ่น 3 มี
เทคโนโลยี แต่ยังไม่ครบวงจร รุ่น 4 มีเพียงการใช้เทคโนโลยีในการให้บริการงานภารกจิหลักที� ชัดเจน แต่ภารกจิสนับสนุนไม่มีการใช้เทคโนโลยีเพื� อลดดุลยพินิจ 
รุ่น 5 ร่างแผนและพิจารณาอนุมัติเพื� อนาํไปปฏบิัติใช้  รุ่น 6 จัดเตรียม/จัดหาทรัพยากรเพื� อนาํไปปฏบิัติใช้ 

2  รุ่น 1มีการใช้เทคโนโลยีในการให้บริการเพื� อลดดุลยพินิจของเจ้าหน้าที� โดยครอบคลุมร้อยละ 25 ของกระบวนงานทั0งหมด รุ่น 2 มีการจัดทาํแผนการนาํ IT มาใช้ในการให้บริการ        
รุ่น 3 จัดเตรียมงบประมาณดาํเนินการ     รุ่น 4 กรมมีเทคโนโลยีเพื� อให้บริการผร็ับบริการแต่เนื� องจากการใช้ดุลยพินิจไม่สามารถใช้เทคโนโลยีช่วยได้/มีระบบคิวโดยใช้กระดาษ          
มีการใช้เทคโนบางส่วนของงาน แต่ไม่ทุกงาน/ส่วนมากงานต้องใช้ดุลยพินิจ ใช้เทคโนโลยีการให้บริการน้อยมาก/องค์กรยังขาดเทคโนในการให้บริการ/การใช้เทคโนเพื� อใช้ดุลยมีน้อย  
รุ่น 5 แต่งตั0งคณะทาํงาน   รุ่น 6 รวบรวมข้อมูลเพื� อศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเบื0องต้นอย่างน้อย 1 กระบวนงาน 

1  รุ่น 1มีการใช้เทคโนโลยีในการให้บริการเพื� อลดดุลยพินิจของเจ้าหน้าที�  บางกระบวนงาน  รุ่น 2 ตั0งคณะทาํงานเพื� อจัดทาํแผนการนาํ IT มาไว้ในการให้บริการ  รุ่น 3 มีความคิดริเริ� ม/ศึกษา
ความเป็นไปได้      รุ่น 4 ไม่ค่อยมีการใช้เทคโนโลยีเท่าไร   รุ่น 5 ศึกษาความเป็นไปได้ในการนาํเทคโน ฯมาใช้ในกระบวนงานด้านใดบ้าง/อย่างไร    รุ่น 6  แต่งตั0งคณะกรรมการและ
คณะทาํงานเพื� อดาํเนินการนาํเทคโนโลยีมาใช้ 

0  รุ่น 1ไม่มีการนาํเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการ     รุ่น 2 ไม่มีการใช้เทคโนโลยีในการให้บริการ  (หมายเหตุ อาจประเมินบางหน่วย-ภารกจิบางหน่วยงานไม่มีการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที� /
ไม่มีการให้บริการประชาชนโดยตรง)   รุ่น 3 ไม่มี  รุ่น 4   กรมจาํต้องให้ความชัดเจนถูกต้องของเอกสารหลักฐานเพื� อประกอบการพิจารณาอนุญาต เพราะการใช้ดุลยพินิจเป็นเรื� องของบุคคล 
จึงไม่สามารถใช้เทคโนโลยีมาปรับใช้ได้ เป็นหน่วยงานที� ใช้ดุลยพินิจในการปฏบิัติงาน รุ่น 5 ไม่มีการนาํเทคโนโลยีมาใช้ เพื� อลดดุลยพินิจของเจ้าหน้าที�    รุ่น 6 ไม่มีการนาํเทคโนโลยีมาใช้ เพื� อ
ลดดุลยพินิจของเจ้าหน้าที�  
 



มิติที(  5 ดา้นระบบการใหบ้ริการ     5.3 การจัดทาํคู่มือมาตรฐานการให้บริการประชาชน 

 
 
 
 
 

5  รุ่น 1มีการจัดทาํคู่มือมาตรฐานการให้บริการประชาชนครบถ้วนทุกกระบวนงาน เผยแพร่ให้หน่วยงานที� เกี� ยวข้องทุกหน่วยงานและนาํไปปฏบิัติได้ร้อยละ 75 ของกระบวนงาน
ทั0งหมด ร้อยละ 100 ของกระบวนงานทั0งหมด  รุ่น 2 มีการจัดทาํคู่มือและเผยแพร่ประชาสมัพันธใ์ห้ประชาชนรับทราบ  รุ่น 3 มีครบแล้วนาํไปปฏบิัติ  รุ่น 4 เหน็ความสาํคัญ
ของการมีมาตรฐานการให้บริการประชาชนครบทุกด้านเพื� อประโยชน์ของประชาชนแลละหน่วยงานรองรับความโปร่งใส  รุ่น 5 นาํไปปฏบิัติได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75              
รุ่น 6 มีคู่มือเป็นมาตรฐานการให้บริการประชาชน 

4  รุ่น 1มีการจัดทาํคู่มือมาตรฐานการให้บริการประชาชนครบถ้วนทุกกระบวนงาน เผยแพร่ให้หน่วยงานที� เกี� ยวข้องทุกหน่วยงานและนาํไปปฏบิัติได้ร้อยละ 75 ของกระบวนงานทั0งหมด ร้อยละ 75   
ของกระบวนงานทั0งหมด    รุ่น 2 มีการจัดทาํคู่มือการให้บริการประชาชน แต่ยังไม่เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ    รุ่น 3  มีคู่มือแต่ไม่ได้นาํไปปฏบิัต ิ  รุ่น 4 มีหรือเสนอความสาํคัญ
ของการมีมาตรฐานการให้บริการประชาชน แต่ไม่ครบทุกด้านหรือเฉพาะกรณ ี  รุ่น 5 นาํไปปฏบิัติได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50   รุ่น 6 จัดทาํรูปเล่ม 

 3  รุ่น 1มีการจัดทาํคู่มือมาตรฐานการให้บริการประชาชนครบถ้วนทุกกระบวนงาน และเผยแพร่ให้หน่วยงานที� เกี� ยวข้องทุกหน่วยงาน  รุ่น 2 มีการจัดทาํคู่มือแต่ยังไม่ครบทุกด้าน  รุ่น 3 มี
แต่ยังไม่ครบ   รุ่น 4 มีการจัดทาํคู่มือแต่ไม่สามารถให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั�วถึง/ไม่ครบทุกงานบริการหรือครบทุกเรื� อง รุ่น 5 มีคู่มือบางกระบวนงานที� ได้รับการเผยแพร่แล้ว 
รุ่น 6 รวบรวมข้อมูลและรายละเอยีดเสนอผู้บริหาร ฯ 

2  รุ่น 1มีการจัดทาํคู่มือมาตรฐานการให้บริการประชาชนบางกระบวนงาน และเผยแพร่ให้หน่วยงานที� เกี� ยวข้องทุกหน่วยงาน   รุ่น 2 มีการจัดทาํคู่มือเป็นบางเรื� อง               
รุ่น 3 อยู่ระหว่างการจัดทาํยังไม่แล้วเสรจ็ รุ่น 4 มีการจัดทาํคู่มือมาตรฐานการให้บริการแล้ว แต่ขาดการเผยแพร่ประชาสมัพันธอ์ย่างสมํ�าเสมอ หรือจากข้อมูลเพื� อให้เจ้าหน้าที� เข้าใจหน้าที�  
รุ่น 5 มีคู่มือในการให้บริการแต่ยังไม่ครบทุกกระบวนงาน  รุ่น 6  ศึกษาข้อมูลและกาํหนดขั0นตอนการปฏบิัติงาน 

1  รุ่น 1มีการจัดทาํคู่มือมาตรฐานการให้บริการประชาชนบางกระบวนงาน   รุ่น 2 มีเกณฑก์ารให้บริการ แต่ไม่ได้จัดทาํเป็นคู่มือ     รุ่น 3 ศึกษา/เตรียมการสาํหรับจัดทาํ  
รุ่น 4 ไม่ค่อยได้ติดต่อกบัประชาชนเท่าไหร่ หรือขาดความสาํคัญต่อการมีคู่มอืมาตรฐานการให้บริการประชาชน  กล่าวคือ เป็นเรื� องที� ผู้ติดต่อต้องข้าใจและรู้ เอง รุ่น 5 มีหลักเกณฑใ์นการ
ให้บริการแต่ยังไม่มีคู่มือการให้บริการ  รุ่น 6 จัดตั0งคณะทาํงาน 

0  รุ่น 1ไม่มีการจัดทาํคู่มือมาตรฐานการให้บริการประชาชน   รุ่น 2 หน่วยงานไม่มีการให้บริการประชาชน/และไม่มีการจัดทาํคู่มือ  รุ่น 3 ไม่มี  รุ่น 4  - รุ่น 5 ไม่มี  รุ่น 6  ไม่มี 



มิติที(  5 ดา้นระบบการใหบ้ริการ     
    5.4 การประกาศมาตรฐานการให้บริการประชาชนผ่านช่องทางดังนี0  

           1) ประกาศในสถานที� ให้บริการ 2)  ประกาศในสถานที� ราชการ      3)  ประกาศในเวบ็ไซด์ 

 

5 รุ่น 1มีการประกาศมาตรฐานการให้บริการประชาชนครบทุกกระบวนงานและครบทุกช่องทางเป็นปัจจุบันทนัต่อสถานการณ ์ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและ
สามารถแจ้งข้อร้องเรียนได้  รุ่น 2 มีการประกาศมาตรฐาน ฯ ผ่านช่องทาง 3 ช่องทาง ดังนี0  1) ประกาศในสถานที� ให้บริการ 2) ประกาศในสถานที� ราชการ                         
3)  ประกาศในเวบ็ไซด์      รุ่น 3   ม ี  รุ่น 4 มีการประกาศมาตรฐานการให้บริการประชาชนให้ผู้รับบริการรับทราบทั0งด้านการประกาศในสถานที� ให้บริการ สถานที�
ราชการและในเวบ็ไซต์ ครบทุกช่องทาง เพื� อให้ประชาชนได้รับการอาํนวยความสะดวกมากกว่าอดีต   รุ่น 5 ประกาศมาตรฐานไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง      รุ่น 6 ประกาศ
มาตรฐานไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 

4  รุ่น 1 มีการประกาศมาตรฐานการให้บริการประชาชนครบทุกกระบวนงานและครบทุกช่องทางเป็นปัจจุบันทนัต่อสถานการณ ์   รุ่น 2  -  รุ่น 3 มี/แต่ช่องทางยังไม่หลากหลาย  
รุ่น 4 มีการประกาศไม่ครบทุกช่องทาง ทาํให้ไม่ได้รับความสนใจจากประชาชน/ขาดการประชาสมัพันธ ์รุ่น 5 ประกาศมาตรฐานไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง   รุ่น 6 ประกาศ
มาตรฐานไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง 

 3  รุ่น 1มีการประกาศมาตรฐานการให้บริการประชาชนครบทุกกระบวนงานและครบทุกช่องทาง รุ่น 2 มีการประกาศมาตรฐาน ฯ ผ่านช่องทาง 2 ช่องทาง รุ่น 3 มี/ประกาศยังไม่ทั�วถึง  
รุ่น 4 มีการประกาศผ่านช่องทางในสถานที� ราชการเท่านั0น (ประกาศเป็นเอกสารแจ้งเวียนเท่านั0น) รุ่น 5 ติดประกาศในสถานที� ให้บริการ เพิ� มเติมจากคะแนนที�  2   รุ่น 6 ติดประกาศ
ในสถานที� ให้บริการเพิ� มเติม 

2  รุ่น 1มีการประกาศมาตรฐานการให้บริการประชาชนบางกระบวนงานและครบทุกช่องทาง     รุ่น 2  -     รุ่น 3 มีประกาศเฉพาะภายในหน่วยงาน  รุ่น 4 - รุ่น 5 ประกาศแจ้งเวียนใน
หน่วยงานราชการอื� น ๆ (เฉพาะราชการ)  รุ่น 6 ประกาศแจ้งเวียนในหน่วยงานราชการอื� น ๆ  

1  รุ่น 1มีการประกาศมาตรฐานการให้บริการประชาชนบางกระบวนงานและไม่ครบทุกช่องทาง     รุ่น 2 มีการประกาศมาตรฐาน ฯ ผ่านช่องทาง 1 ช่องทาง รุ่น 3 มีความคิดริเริ� มจัดทาํช่องทาง  
รุ่น 4  - รุ่น 5 ปิดประกาศเผยแพร่ในบอร์ดของหน่วยงาน  รุ่น 6 ปิดประกาศเผยแพร่ในบอร์ดของหน่วยงาน 

0  รุ่น 1ไม่มีการประกาศมาตรฐานการให้บริการประชาชน    รุ่น 2 ไม่มีการประกาศมาตรฐานการให้บริการประชาชน     รุ่น 3 ไม่มี         รุ่น  4   - รุ่น 5 ไม่มีการประกาศมาตรฐานการให้บริการ
ประชาชน    รุ่น 6 ไม่มีการประกาศมาตรฐานการให้บริการประชาชน 



คู่มอื แนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในองคก์ร                                            
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        รายชื อขา้ราชการจากส่วนราชการประเภทบริการ 

ที มีส่วนร่วมสรา้งเกณฑก์ารประเมินตวัชี* วดัมาตรฐานความโปร่งใส 
                               ในการประชุมเชิงปฏิบติัการทั*ง 6 รุ่น 

 
 

 

 

 



การประชุมเชิงปฏิบติัการเสริมสรา้งความรูแ้นวทางการสรา้งมาตรฐานความโปร่งใส 
รุ่นที�  1 

วนัองัคารที�  17 กุมภาพนัธ ์2552 
เวลา 08.45-16.30 น. 

ณ หอ้งประชุม 6301 ชั2น 3 อาคาร 6 (ติดสระว่ายนํ2 า) สํานกังาน ก.พ. นนทบุรี 

 
สํานกันายกรฐัมนตรี 

กรมประชาสมัพนัธ ์
   
1 นางพิมพา เชิงสมล นักวิชาการตรวจสอบภายในชาํนาญการ 
2 นางสภุารัตน์ แผ่นเงิน นักทรัพยากรบุคคลชาํนาญการ 

 
สํานกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค 

   
3 นางสาวพิมพัฒน์ ธนะสลัีงกูร นักสบืสวนสอบสวนปฏบัิติการ 
4 นางสาวณัฐพร จอมคาํสิงห์ นิติกร 

 
กระทรวงวฒันธรรม 

กรมศิลปากร 
   
5 นางจิตรปรีดี พร้อมศรีทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการพิเศษ 
6 นางอจัฉรา ลี7 ระเดช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการ 
7 นายธนารัฐ ศรีสมบูรณ์ นักทรัพยากรบุคคลชาํนาญการ 
8 นายชฎารุจ เมฆขลา เจ้าหน้าที= บริหารทั=วไป 

 
กระทรวงสาธารณสุข 

กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ 
   
9 นางจันฑนา จินดาถาวรกจิ นิติกรชาํนาญการ 
10 นายบุญเลิศ เตียงสวุรรณ นิติกรชาํนาญการ 
11 นางสอนจิตร เอี= ยมสกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์

   
12 นางอนงค์ สขุยิ= ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการ 
13 นางแสงมณี ประยูรเวชสทิธิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการ 
14 นางอารญา ภัทฌาลัยพงศ์ นิติกรชาํนาญการ 

 



 
 
กรมสุขภาพจิต 

   
15 นางสาวเตือนฤดี ลิ= มสายควร นิติกรชาํนาญการพิเศษ 
16 นางเอื7อมพร เพช็รน้อย เจ้าพนักงานธุรการชาํนาญงาน 
17 นางสาวเสาวนีย์ ภิญโญ เจ้าพนักงานเวชสถิติชาํนาญงาน 

 
กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก 

   
18 นางสาวอรวรรณ ญาณวิดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการพิเศษ 
19 นางรุจิรา ทวีรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการ 
20 นายชนะ งามสุขไพศาล นักทรัพยากรบุคคล 
21 นางสาวณัฐพร ทรัพย์ดี เจ้าหน้าที= ฝ่ายบริหารทั=วไป 

 
กรมการแพทย ์

   
23 นางสาวกญัญรัตน์ ขาํสกุล นักทรัพยากรบุคคลชาํนาญการ 
24 นางสาววรรณวิสา แสงนพรัตน์ นักทรัพยากรบุคคลชาํนาญการ 
25 นางสาวอาทติยา ธาราเวชรักษ์ นักทรัพยากรปฏบัิติการ 
26 นางสาวบุษบง  พนักงานประจาํสาํนักงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การประชุมเชิงปฏิบติัการเสริมสรา้งความรูแ้นวทางการสรา้งมาตรฐานความโปร่งใส 

รุ่นที�  2 
วนัศุกรที์�  20 กุมภาพนัธ ์2552 

เวลา 08.45-16.30 น. 
ณ หอ้งประชุม 6301 ชั2น 3 อาคาร 6 (ติดสระว่ายนํ2 า) สํานกังาน ก.พ. นนทบุรี 

 
กระทรวงการคลงั 

 
กรมบญัชีกลาง 

   
1 นางสาวพนิดา พิทยาธรเทพ นักวิชาการคลังชาํนาญการ 
2 นางแก้วกาญจน์ ชื= นโรจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการ 
3 นางสาวอนงค์ สมบุญเจริญ นิติกรชาํนาญการ 
4 นายรุ่งโรจน์ เสาวภิชาติ นิติกรปฏบัิติการ 

 
กระทรวงพาณิชย ์

กรมการคา้ต่างประเทศ 
   
5 นายสง่า กระต่ายทอง นักวิชาการพาณิชย์ชาํนาญการพิเศษ 
6 นางสาวอรวรรณ วัฒนพานิชกจิ นักวิชาการพาณิชย์ชาํนาญการ 
7 นางสริินันท ์ เจริญธรรมวัฒน์ นักทรัพยากรบุคคลชาํนาญการ 

 
กรมการคา้ภายใน 

   
8 นายอมัพล มงคลอนิทร์ นิติกร 
9 นายสรุภพ จันทร์เปล่ง นักทรัพยากรบุคคล 
10 นายปริย สรรค์นิกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ 

   
11 นางฤดีรื= น เริงรณอาษา นักวิชาการทรัพยากรบุคคลชาํนาญการพิเศษ 
12 นางสาวปราณี ฉัตรสมพร นักทรัพยากรบุคคลชาํนาญการ 
13 นายวิชัย ชาติสวุรรณ นักวิชาการพาณิชย์ชาํนาญการ 

 
 
 
 



กรมทรพัยสิ์นทางปัญญา 
   

14 พ.จ.ท.จาํรัส ยิบพิกุล นักทรัพยากรบุคคลชาํนาญการ 
15 นางสาวชนัญชิดา พรมแดง นักวิชาการพาณิชย์ปฏบัิติการ 

 
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

   
16 นางนิทรา สนัติวิบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการพิเศษ 
17 นางวิภา หมดภัย นักจัดการงานทั=วไปชาํนาญการ 
18 นางสาวสวีุรยา ปั7นปาน นักทรัพยากรบุคคลชาํนาญการ 

 
กรมส่งเสริมการส่งออก 

   
19 นางสาวนิตยา สาํเนียงเสนาะ นักวิชาการพาณิชย์ชาํนาญการ 
20 นางสาวกรทอง แท้เที= ยงธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
21 นางเบญจมาศ  เจ้าพนักงานธุรการชาํนาญงาน 

 
กระทรวงมหาดไทย 

 
กรมการพฒันาชุมชน 

   
22 นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชาํนาญการพิเศษ 
23 นายคมสทิธิH  สริุยวรรณ นิติกรชาํนาญการ 
24 นางทกัษิณานันท ์ สบืสนิมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการ 

 
กรมการปกครอง 

   
25 นายมะลิ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการ 
26 นายวิษณพุงษ์ โพธพิิรุฬห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการ 

 
กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

   
27 นางเสาวนีย์ เอื7อวรกุลชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการ 
28 นางสาวปรางค์เนตร เฟื= องฟุ้ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบัิติการ 
29 นางสาวเกศรินทร์ กระแสเศียร นิติกรปฏบัิติการ 

 
 
 



กรมโยธาธิการและผงัเมือง 
   

30 นางสาวพินนรินทร์ หินคาํ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการ 
31 นายเกษม โคเลิศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการ 
32 นางสาวประภาศรี พรรณหาญ นักทรัพยากรบุคคลชาํนาญการ 

 
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ�น 

   
33 นายชลธี ยังตรง ผู้อาํนวยการกองการเจ้าหน้าที=  
34 นายสวิุชชา เพง็ไพบูลย์ หัวหน้ากลุ่มงานวินัย 
35 นายสมบุญ เอี= ยมรุจิรา นิติกรชาํนาญการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมเชิงปฏิบติัการเสริมสรา้งความรูแ้นวทางการสรา้งมาตรฐานความโปร่งใส 
รุ่นที�  3 

วนัพุธที�  25 กุมภาพนัธ ์2552 
เวลา 08.45-16.30 น. 

ณ หอ้งประชุม 6301 ชั2น 3 อาคาร 6 (ติดสระว่ายนํ2 า) สํานกังาน ก.พ. นนทบุรี 
 

กระทรวงการต่างประเทศ 
 
กรมเอเชียใต ้ตะวนัออกกลางและแอฟริกา 

   
1 นางสาวณัฐสดุา เมตตาประเสริฐ นักการทูตปฏบัิติการ 
2 นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ นักการทูตชาํนาญการ 

 
กรมเอเซียตะวนัออก 

   
3 นางจิตสคุนธ์ ไพศาลอชัพงษ์ นักการทูตชาํนาญการ 
4 นางปรางค์ทพิย์ กาญจนหัตถกจิ นักการทูตชาํนาญการ 

 
กรมเอเซียน 

   
5 นางรัชนี ทองสมิา เจ้าพนักงานธุรการชาํนาญงาน 

 
สํานกังานความร่วมมือเพื�อการพฒันาระหว่างประเทศ 

   
6 นางสาวสณุีพรรณ บุญทรง เจ้าพนักงานพัสดุชาํนาญงาน 

 
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต ้

   
7 นายวรวุฒิ พงษ์ประภาพันธ ์ เลขานุการกรม 
8 นางสาววารุณี ปั=นกระจ่าง นักการทูตชาํนาญการ 

 
 
 
 
 
 
 



กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั�นคงของมนุษย ์
สํานกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครวั 

   
9 นางสาวมนชยา ปรีชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการ 
10 นางสริิโสภา เกลี7ยงนวล นิติกรชาํนาญการ 
11 นางสาวจุฑามณี ทตัติยพงศ์ นักทรัพยากรบุคคลชาํนาญการ 

 
สํานกังานส่งเสริมสวสัดิภาพและพทิกัษเ์ด็ก เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส คนพกิารและผูสู้งอายุ 

   
12 นายธร์ี ทองเทพ นิติกรชาํนาญการ 
13 นายปุณณัตถ์ สามชูศรี นักจัดการงานทั=วไปปฏบัิติการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมเชิงปฏิบติัการเสริมสรา้งความรูแ้นวทางการสรา้งมาตรฐานความโปร่งใส 
รุ่นที�  4 

วนัศุกรที์�  27 กุมภาพนัธ ์2552 
เวลา 08.45-16.30 น. 

ณ หอ้งประชุม 6301 ชั2น 3 อาคาร 6 (ติดสระว่ายนํ2 า) สํานกังาน ก.พ. นนทบุรี 

 
กระทรวงการต่างประเทศ 

กรมยุโรป 
   
1 นายสรยศ คาํบันลือ นักการทูตปฏบัิติการ 

 
กระทรวงการท่องเที�ยวและกีฬา 

 
สํานกังานพฒันาการท่องเที� ยว 

   
2 นางสาวอนงค์วรรณ ดาวัลย์ นักพัฒนาการทอ่งเที= ยวปฏบัิติการ 
3 นางสาววิพิชภา ฐิติพัฒนพงศ์ นิติกรปฏบัิติการ 

 
สํานกังานพฒันาการกีฬาและนนัทนาการ 

   
4 นางภารดี พาททีนิ นักจัดการงานทั=วไปชาํนาญการ 
5 นางสาวสายพิน ชินะกูล นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏบัิติการ 
6 นางสาวหทยัรัตน์ กรมแสง เจ้าหน้าที= ปฏบัิติงานศูนย์บริการจัดการ 

 
กระทรวงยุติธรรม 

กรมบงัคบัคดี 
   
7 นางภาณมุาส ปุนประเสริฐผล นักทรัพยากรบุคคลชาํนาญการ 
8 นางรุ่งนท ี ไชยสง่าศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการ 

 
กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ 

   
9 นางเปรมยุดา ตั7งเจริญสขุ นักวิชาการยุติธรรมชาํนาญการ 
10 นางมยุรา สนส่ง นักวิชาการยุติธรรมชาํนาญการ 
11 นายประสทิธิH  มหาวงศ์ นักวิชาการยุติธรรมปฏบัิติการ 

 
 
 



กรมคุมประพฤติ 
   

12 นางสาวนันทวดี จันทร์ศรี พนักงานคุมประพฤติปฏบัิติการ 
13 นางสาวณัฏฐณิชา เตชะศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบัิติการ 

 
กรมพินจิและคุม้ครองเด็กและเยาวชน 

   
14 นายพิศาล ซ่อมเชียง พนักงานคุมประพฤติปฏบัิติการ 
15 นางเพชรรัตน์ เวชภติู นักสงัคมสงเคราะห์ชาํนาญการ 
16 นางสาวจันทร์เพญ็ ทองคง นักจัดการงานทั=วไปชาํนาญการ 

 
สถาบนันติิวิทยาศาสตร ์

   
17 นายเด่นภมิู ถาดไธสง นิติกรชาํนาญการ 
18 ส.ต.อ.ภมิูนทร์ เนียมครู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการ 
19 นายเบญ็จรงค์ จาํปานาค นักทรัพยากรบุคคลชาํนาญการ 
20 นายภาณวัุฒน์ บุณโยประการ นิติกรปฏบัิติการ 
21 นางสาวอารยา  นิติกรชาํนาญการ 

 
กรมราชทณัฑ ์

   
22 นายพประทปี ซ่อมเชียง นักทณัฑวิทยาชาํนาญการ 
23 นายทวี ทวีชนม์  
24 นายเช  นักทณัฑวิทยาชาํนาญการ 
25 นายเลอวรรณ เศวตฉัตร นักทณัฑวิทยาชาํนาญการ 

 
กระทรวงแรงงาน 

กรมการจดัหางาน 
   

25 นางสรีุย์ ยิ7มย่อง นักทรัพยากรบุคคลชาํนาญการ 
26 นางสชุาดา ดุจจานุทศัน์ นักวิชาการแรงงานชาํนาญการ 
27 นางสาวจิดาภา เนียมศรี นักวิเทศสมัพันธ์ชาํนาญการ 

 
กรมการจดัหางาน 

   
28 นายวีรเดช พลสวัสดิH  นิติกรชาํนาญการ 
29 นางสชุาดา ตุจจานุทศัน์ นักวิชาการแรงงานชาํนาญการ 
30 นางสาวจิดาภา เนียมศรี นักวิเทศสมัพันธ์ชาํนาญการ 



กรมพฒันาฝีมือแรงงาน 
   

31 ว่าที= ร้อยตรีสมศักดิH  เนียมสวุรรณ นิติกรชาํนาญการ 
32 นายปกรณ์ ศรีเพชร นิติกรชาํนาญการ 
33 นายสง่า แสนเดช นาํติกรชาํนาญการ 

 
กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 

   
34 นางสรีุย์ ยิ7มย่อง นักทรัพยากรบุคคลชาํนาญการ 
35 นายไชยยศ สว่างจันทร์ นิติกรชาํนาญการ 
36 นางสาวอจัฉรา รองสวัสดิH  นักวิชาการสถิติชาํนาญการ 

 
สํานกังานประกนัสงัคม 

   
37 นายโกมินทร์ ชาวนาใต้ ผู้อาํนวยการกองการเจ้าหน้าที=  
38 นายสรุสทิธิH  ศรีแก้ว นิติกรชาํนาญการ 
39 นายสชุาติ แก้วดี นิติกรชาํนาญการ 

 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

   
40 นายอธปิไตย ไพแดง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการพิเศษ 
41 นายภิญญา รงรองรจเรจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการ 
42 นายสปุรีชา แสนศรี นิติกรชาํนาญการ 

 
กระทรวงสาธารณสุข 

กรมอนามยั 
   

43 นางสาวชุติภา วระวิบูล นิติกรชาํนาญการพิเศษ 
44 นางสาวณัฏฐิณี ปิ= นเนียม นักทรัพยากรบุคคลปฏบัิติการ 
45 นางสาวรัชวรรณ กล้าปีกแดง นักทรัพยากรบุคคลปฏบัิติการ 
46 นางสาวอรุณี มนประณีต นักวิชาการตรวจสอบภายในชาํนาญการ 
47 นางวัลภา จงรุ่งเรือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการพิเศษ 
48 นางสาวมณีรัตน์ โอวาทวงศ์ นักนิกรปฏบัิติการ 

 
 
 



การประชุมเชิงปฏิบติัการเสริมสรา้งความรูแ้นวทางการสรา้งมาตรฐานความโปร่งใส 
รุ่นที�  5 

วนัองัคารที�  3 มีนาคม 2552 
เวลา 08.45-16.30 น. 

ณ หอ้งประชุม 6301 ชั2น 3 อาคาร 6 (ติดสระว่ายนํ2 า) สํานกังาน ก.พ. นนทบุรี 
 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ� งแวดลอ้ม 
กรมทรพัยากรธรณี 

   
1 นายพีระพงษ์ คืนคง นักธรณีวิทยาชาํนาญการพิเศษ 
2 นายปาลศักดิH  เชาว์นนฤทธิH  นักทรัพยากรบุคคลชาํนาญการ 
3 นางสาวอุบลรัตน์ กล้าณรงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
กรมทรพัยากรนํ2 า 

   
4 นายทวีศักดิH  สขุธงไชยกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการ 
5 นางสาววรัทยา ทบัทมิทอง นักจัดการงานทั=วไปชาํนาญการ 
6 นายชาคริต คูวิบูลศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบัิติการ 

 
กรมทรพัยากรนํ2 าบาดาล 

   
7 นางดวงพร จั=นหยง นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
8 นางสาววรีวสยา สนิธุเดชะ นักทรัพยากรบุคคลชาํนาญงาน 
9 นางสาวดารา ติLบเตปิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบัิติการ 
10 นางสาวจารุณี จรรยาลักษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบัิติการ 
11 นางสาวอญัชลี จั=นพลอย นักทรัพยากรบุคคลชาํนาญการพิเศษ 

 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ� งแวดลอ้ม 

   
12 นางนิตยา สหนันทพ์ร หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที=  
13 นางณัฐธดิา จันทรสขุ นักวิชาการสิ= งแวดล้อม 

 
กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์าและพนัธุพ์ชื 

   
14 นางอจัฉรา หลิมวานิช นักทรัพยากรบุคคลชาํนาญการ 
15 นางสรีุรัตน์ วรรณหงส์ เจ้าพนักงานธุรการปฏบัิติงาน 

 
 



กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝั�ง 
   

16 นายวรพจน์ ทรัพย์เกดิ นักทรัพยากรบุคคลชาํนาญการ 
17 นางสาวกฤษณี อดุลย์ธนกาญจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการพิเศษ 

 
กรมป่าไม ้

   
18 นางสาวเพญ็ศิริ ประเสริฐอมัพร ผู้อาํนวยการส่วนการเจ้าหน้าที=  
19 นายธรียุทธ สมตน ผู้อาํนวยการส่วนเสริมสร้างวินัย 
20 นายสรัุติ กาญจนกุญชร ผู้อาํนวยการส่วนฝึกอบรม 
21 นางประภัสสร กระจายศรี นักจัดการงานทั=วไปชาํนาญการ 
22 นายศักรินทร์  เจ้าหน้าที= ป่าไม้อาวุโส 
23 นางช่อทพิย์ อานันทรั์ตนกุล นักวิชาการป่าไม้ชาํนาญการ 
24 นายสนัติ สมเลข เจ้าพนักงานป่าไม้ชาํนาญงาน 
25 นางสาวรัตนา  สะอาดนัก นักวิชาการป่าไม้ปฏบัิติการ 

 
กระทรวงคมนาคม 

กรมทางหลวง 
   

26 นางจิรวรรณ สวรรคทตั ผู้อาํนวยการฝ่ายวินัย 
27 นายโสภณ มานะกุล ผู้อาํนวยการฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที= สัมพันธ์ 
28 นางสาวณัฐนันท ์ สทุวีปราโมชานนท ์ นักทรัพยากรบุคคลชาํนาญการ 
29 นางอาภา วิชา นักทรัพยากรบุคคลชาํนาญการพิเศษ 

 
กรมทางหลวงชนบท 

   
30 นายเดโช ชนะสวุรรณ์ นักทรัพยากรบุคคล 
31 นายชยทตั วัฒนุกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบัิติการ 
32 นางสาวมนัสนันท ์ จารุเสน เจ้าหน้าที= บริหารงานทั=วไป 

 
กระทรวงศึกษาธิการ 

สํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษา 
   

33 นางสาววาณี ทพัพะปุรณะ นักวิชาการศึกษาชาํนาญการพิเศษ 
34 นางสาวกอบสขุ อตัถิ นักวิชาการศึกษาชาํนาญการ 
35 นางสาวณัฐวลัญชน์ รังสติราพร นักวิชาการศึกษาชาํนาญการ 

 
 



สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   

36 นายอธปิไตย โพแตง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการพิเศษ 
 
สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

   
18 นายภาสกร เทมกรณ์ นักวิชาการศึกษาชาํนาญการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมเชิงปฏิบติัการเสริมสรา้งความรูแ้นวทางการสรา้งมาตรฐานความโปร่งใส 
รุ่นที�  6 

วนัพุธที�  4 มีนาคม 2552 
เวลา 08.45-16.30 น. 

ณ หอ้งประชุม 6301 ชั2น 3 อาคาร 6 (ติดสระว่ายนํ2 า) สํานกังาน ก.พ. นนทบุรี 
 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
กรมชลประทาน 

   
1 นายอภิชาต เมฆอคัฆภรณ์ นิติกรชาํนาญการ 
2 นางสาวเทพวัลย์ นาคประเสริฐ นิติกรชาํนาญการ 
3 นายประพนธ ์ หิรัญตีรพล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการพิเศษ 

 
กรมตรวจบญัชีสหกรณ ์

   
4 นางวาสนา เอยีดวะณะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการ 
5 นางสาวสริิวรรณ เกดิผล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการ 
6 นางอจัฉรา อรุณส่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการ 

 
กรมประมง 

   
4 นางนฤมล จันทรแสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการ 
5 นายอนุธน สตีะสตุ นิติกรชาํนาญการ 
6 นายนุกูล ปิ= นสวุรรณ นิติกรชาํนาญการ 

 
กรมพฒันาที� ดิน 

   
7 นางสาวอุไรวรรณ ถายา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการ 
8 นายนคร เกดิยินดี นักทรัพยากรบุคคลชาํนาญการพิเศษ 
9 นางสาวผ่องศรี พรมสอน นักทรัพยากรบุคคลชาํนาญการ 

 
กรมส่งเสริมการเกษตร 

   
10 นางสาวนา สขุประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการ 
11 นางสาววนิลุบล สขุประเสริฐ นิติกร 
12 นางสาวจุฬาลักษณ์ มลิวัลย์ นิติกร 

 
 



กรมส่งเสริมสหกรณ ์
   

13 นายเสนอ ชูจันทร์ ผู้อาํนวยการกองการเจ้าหน้าที=  
14 นายเกรียงไกร ครุฑไทย นักวิชาการสหกรณ์ชาํนาญการ 
15 นายคัมภีร์ นับแสง นิติกรชาํนาญการ 

 
สํานกังานการปฏิรูปที� ดินเพื�อเกษตรกรรม 

   
16 นางสาววิไลลักษณ์ เพชรล้อม นิติกรชาํนาญการพิเศษ 
17 นายอเนก ธาํรงมาส นิติกรชาํนาญการ 
18 นางสาวภคมน สทิธปิระสาท นิติกร 

 
กระทรวงพลงังาน 

 
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน 

   
19 นางสาวจารุวรรณ พิพัฒน์พุทธพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
20 นายวรเทพ ยอดดี นักทรัพยากรบุคคล 

 
กรมเชื2 อเพลิงธรรมชาติ 

   
21 นางจิตติมา อรรถอารุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการพิเศษ 
22 นางสาวภิราย์ บัวอยู่ นักทรัพยากรบุคคล 
23 นางสาวลัญจนา สขุศรีทอง นักทรัพยากรบุคคล 
24 นางสาวจุฑารัตน์ วินิจสกุลไทย นักวิดเคราะห์นโยบายและแผนปฏบัิติการ 

 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

   
19 นางยุพรัตน์ ศตวิริยะ นักวิชาการอุตสาหกรรมชาํนาญการพิเศษ 
20 นางพรรณ ี จิรบุญไพสฐิ นักจัดการงานทั=วไปชาํนาญการ 
21 นางสาวต้องใจ ชาํนาญงาน เจ้าพนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมชาํนาญงาน 
22 นางศรีสดุา สาํราญรมย์ ผู้อาํนวยการ 
23 นางสวัสดิH  ชูพึ= งอาตม์ ผู้อาํนวยการ 

 
 
 



กรมอุตสาหกรรมพื2 นฐานและเหมืองแร่ 
   

24 นายภักดิH  ทรงเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการพิเศษ 
25 นายกติติ แจงจาํรูญ นักวิเคาะห์นโยบายและแผนชาํนาญการ 
26 นายสมชัย เอมบาํรุง นิติกรชาํนาญการ 

 
 
 
 
 
 
 

 




