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ค าน า 
จากเจตนารมณ์ของมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้การบริการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์
สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ อ านวยความ
สะดวก ลดขั้นตอนและระยะเวลา และตอบสนองความต้องการของประชาชน
ท าให้สามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว  

ส านักงาน ก.พ.ร. จึงจัดท าข้อเสนอแผนการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาล
ในภาคราชการเพ่ือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างยั่งยืน เพ่ือสนับสนุน
หน่วยงานภาคราชการให้สามารถบริหารราชการแผ่นดินร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  
24 เมษายน 2555 ได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอแผนการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาล
ในภาคราชการเพ่ือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างยั่งยืนดังกล่าว และ
เห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับส านักงาน ก.พ.ร. ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแผนการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพ่ือการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างยั่งยืน 

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ด าเนินโครงการ
สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการเพ่ือกระตุ้นการสร้างจิตส านึกให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงภายในหน่วยงานของส่วนราชการและ
จังหวัด โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงในกระบวนงานท างาน เพื่อหาแนวทาง
ลดช่องโหว่ของความไม่โปร่งใสอันน าไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ 
และด าเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยผลักดันให้มีการพัฒนา
ประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ ซึ่งเชื่อมโยงกับภาคประชาชนและภาคธุรกิจ 
ให้ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น อันจะเป็นปัจจัยส าคัญที่จะสนับสนุน



  

การขับเคลื่อนการบริหารงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและความเป็นเลิศ
ในการให้บริการประชาชน ส่งผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นต่อประชาชน ภาคธุรกิจ 
และภาพลักษณ์ของประเทศในระดับสากล 

คู่มือการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและ
จังหวัดนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางแก่หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอื่น
ที่สนใจได้น าไปใช้เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนงานให้มีความโปร่งใส 
ปูองกันความเสี่ยง และลดการทุจริตคอร์รัปชั่นในการปฏิบัติราชการ  
การให้บริการประชาชน และภาคธุรกิจ โดยเนื้อหาในคู่มือประกอบด้วย แนวทาง 
การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ และการประเมินผลส าเร็จในการ
สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

ส านักงาน ก.พ.ร. จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าส่วนราชการและจังหวัดจะมี
ความตระหนักถึงความส าคัญต่อการปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใส  
มีประสิทธิภาพ พร้อมน าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป 
 
 

ส านักงาน ก.พ.ร. 
กันยายน 2557 
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             คู่มือการสร้างความโปรง่ใสในการปฏิบัตริาชการของส่วนราชการและจังหวัด 

บทน า 

ธรรมาภิบาล (Good Governance หรือที่มักใช้ในภาคเอกชนว่า 
Good Corporate Governance เรียกโดยย่อว่า CG) มีการบัญญัติเป็นภาษาไทย
เอาไว้หลายค า อาทิ ธรรมาภิบาล ประชารัฐ ธรรมรัฐ ระบบบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี การปกครองโดยธรรม การก ากับดูเเลกิจการที่ดี บรรษัทภิบาล 
เป็นต้น  

โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนพฤษภาคม 2542 ได้เห็นชอบให้ใช้ค าว่าระบบ
การบริหารและการจัดการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล (Good Governance) 
ซึ่งความหมายของค าว่า ธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือการบริหารจัดการที่ดี 
คือ ระบบโครงสร้าง กระบวนการต่าง ๆ ที่ได้วางแนวปฏิบัติหรือวางกฎเกณฑ์
ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม เพื่อให้ส่วนต่าง ๆ ของสังคม
มีการพัฒนาและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและเป็นธรรม 

ที่มาของการน าธรรมาภิบาลมาใช้ในภาคราชการ 

ธรรมาภิบาล (Good Governance) ในภาคราชการเกิดจากภาวะวิกฤติ
ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงของไทยในปี พ.ศ 2540 ซึ่งภาควิชาการและ
ผู้ได้รับผลกระทบเห็นว่า สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากความหย่อนประสิทธิภาพของกลไก
การบริหารกิจการบ้านเมือง การบริหารราชการ การก าหนดนโยบายสาธารณะ 
และการทุจริตมิชอบในวงราชการ อันเป็นความรับผิดชอบของภาคราชการ 
ทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ า ขณะเดียวกันในภาคประชาชนอันเป็นพลังส าคัญ
ก็มีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความตื่นตัวและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจน
ตระหนักในสิทธิและหน้าที่ของแต่ละฝุายเพ่ิมขึ้น หากความอ่อนแอและหย่อน
ประสิทธิภาพดังกล่าวไม่ได้รับการจัดการแก้ไขอย่างแท้จริง โอกาสที่จะน าพา
ประเทศฟ้ืนตัวจากวิกฤติย่อมเป็นไปได้ยาก ทั้งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย
ร้ายแรงต่อเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศยิ่งขึ้นอีกด้วย ซึ่งต่อมา
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ได้มีประกาศระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 และเริ่มมีผลบังคับใช้กับหน่วยงานของรัฐ 
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2542 จึงนับได้ว่าเป็นก้าวแรกของการวางฐานในการ
บริหารราชการแนวใหม่ที่น าไปสู่การพัฒนาระบบราชการอย่างเป็นรูปธรรม  

หลักการพื้นฐาน 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 มีหลักพ้ืนฐานของการบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี 6 ประการ คือ 

(1) หลักนิติธรรม ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้ทันสมัย
และเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคมและสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎ ข้อบังคับเหล่านี้ โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่
ตามอ าเภอใจหรืออ านาจของตัวบุคคล 

(2) หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตัวอย่างแก่สังคมและส่งเสริม
สนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพ่ือให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ 
จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตเป็นนิสัยประจ าชาติ 

(3) หลักความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของ
คนในชาติ โดยปรับปรุงกลไกการท างานขององค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใส 
มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย 
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและมีกระบวนการให้ประชาชน
ตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้ 

(4) หลักความมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม รับรู้
และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาส าคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแจ้ง
ความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การแสดงประชามติ หรืออ่ืน ๆ 

(5) หลักความรับผิดชอบ ได้แก่ การตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความส านึก
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ในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและ
กระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจน การเคารพในความเห็นที่แตกต่างและ
ความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระท าของตน 

(6) หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัด
เพ่ือให้เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด
ใช้ของอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้า และบริการที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้
ในเวทีโลก และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน 

การด าเนินงานของส านักงาน ก.พ.ร.  

ส านักงาน ก.พ.ร. จึงจัดท าข้อเสนอแผนการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาล
ในภาคราชการเพ่ือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างยั่งยืน เพ่ือสนับสนุน
หน่วยงานภาคราชการให้สามารถบริหารราชการแผ่นดินร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  
24 เมษายน 2555 ได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอแผนการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาล
ในภาคราชการเพ่ือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างยั่งยืนดังกล่าว และ
เห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับส านักงาน ก.พ.ร. ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแผนการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพ่ือการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างยั่งยืน 

ภายใต้ข้อเสนอฯ ดังกล่าว ส านักงาน ก.พ.ร. จึงได้ด าเนินโครงการสร้าง
ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการเพ่ือกระตุ้นการสร้างจิตส านึกให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงภายในหน่วยงานของส่วนราชการและ
จังหวัด โดยพฒันาประสิทธิภาพกระบวนงานให้มีความโปร่งใส ปูองกันความเสี่ยง 
และลดการทุจริตคอร์รัปชั่นในการปฏิบัติราชการ การให้บริการประชาชน และ
ภาคธุรกิจ  
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แนวคิดหลักของแผนงาน 

1. มุ่งเน้นการพัฒนาในมิติกระบวนงานที่ส่งผลต่อการให้บริการ
ประชาชน และภาคธุรกิจเป็นส าคัญ   

2. ขอบเขตของแผนงานเป็นการสร้างความโปร่งใส ปูองกันความเสี่ยง 
และลดการทุจริตคอร์รัปชั่นในการปฏิบัติราชการ การให้บริการประชาชนและ
ภาคธุรกิจ โดยมีนิยาม ดังนี้ 

- ความโปร่งใส คือ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่าง
ตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก
และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้ 

- ทุจริต (ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1(1) หมายถึง “เพ่ือ
แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน”  

ค าว่า “ทุจริตต่อหน้าที่”ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 4 หมายถึง 
“การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในต าแหน่ง หรือละเว้นการปฏิบั ติ
อย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้อ่ืนเชื่อว่ามีต าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มี
ต าแหน่งหรือหน้าที่นั ้น หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ ทั้งนี ้  เพื่อแสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส าหรับตนเองหรือผู้อื่น” 

 
ทุจริตและคอร์รัปชั่น เป็นค าที่มักใช้คู่กัน ค าว่าคอร์รัปชั่น เป็นการ

ทับศัพท์ภาษาอังกฤษค าว่า corruption มีการตีความถึงความหมายแคบกว้าง
แตกต ่างก ัน อย ่างไรก็ตามก ็ม ักจะต้องมีการทุจร ิต เป ็นพื ้นฐาน ส ่วน
ราชบัณฑิตยสถาน ได้ก าหนดศัพท์บัญญัติของค าว่า corruption ในสาขา
นิติศาสตร์ไว้ว่า “การทุจริต การฉ้อราษฎร์บังหลวง” ในสาขารัฐศาสตร์ก าหนด
ไว้ว่า “การทุจริตในต าแหน่งหน้าที่  การฉ้อราษฎร์บังหลวง” 
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- ความเสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์การด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริตคอร์รัปชั่น
เป็นส าคัญ 

จึงกล่าวได้ว่า แผนสร้างความโปร่งใสใสการปฏิบัติราชการมีแนวคิด
จากหลักธรรมาภิบาล หรือการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
โดยมุ่งเน้นการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนงาน โดยเฉพาะกระบวนงานที่ส่งผล
ต่อการให้บริการประชาชน และภาคธุรกิจเป็นส าคัญ เพื่อสร้างความโปร่งใส 
ลดความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
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แบบ อร ม การคัดเลือกกระบวนงานท่ีจะน ามาสร้างความโปร่งใส

ล าดับ กระบวนงาน
หลักของ
หน่วยงาน

ลัก ณะของกระบวนงาน

มีความเส่ียงสูง
ในการเกิดการ

ทุจริต
คอร รัปชั่น

เก่ียวข้องกับ
การให้บริการ
ต่อประชาชน

โดยตรง

มีผลกระทบต่อ
สิทธิของ

ประชาชน

ก่อให้เกิด
ส่วนได้ส่วนเสีย
ต่อประชาชนสูง

1 ...........

2 ...........

3 ...........

4 ...........

5 ...........

แนวทางการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกกระบวนงานในการสร้างความโปร่งใส 

คัดเลือกกระบวนงานที่จะน ามาสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ตามข้ันตอน (ภาพที่ 1) ดังนี้  

1. ระบุกระบวนงานหลักของหน่วยงานเพ่ือให้เห็นภาพรวมการด าเนินงาน
ทั้งหมด 

2. คัดเลือกกระบวนงานที่จะน ามาสร้างความโปร่งใส โดยพิจารณา
จากกระบวนงานที่มีลักษณะ ดังนี้ 

- ต้องเป็นกระบวนงานที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดการทุจริต
คอร์รัปชั่นและควรเป็นกระบวนงานที่ 

- เกี่ยวข้องกับการให้บริการต่อประชาชนโดยตรง และ/หรือ 
- มีผลกระทบต่อสิทธิของประชาชน และ/หรือ 
- ก่อให้เกิดส่วนได้ส่วนเสียต่อประชาชนสูง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 การคัดเลือกกระบวนงานท่ีจะน ามาสร้างความโปร่งใส 
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ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ปัญหาและความเสี่ยงของกระบวนงาน 

1. การระบุและคัดเลือกปัญหาหรือความเสี่ยงของกระบวนงาน (ภาพที่ 2) 

1) จัดท าแยกขั้นตอนการด าเนินงานของกระบวนงาน ให้แยกขั้นตอน
การด าเนินงานของกระบวนงาน แล้วระบุในช่อง “ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน” 

2) ระบุปัญหาหรือความเสี่ยงในการเกิดทุจริตคอร์รัปชั่น ให้ระบุปัญหา
หรือความเสี่ยงในการเกิดทุจริตคอร์รัปชั่น โดยพิจารณาทั้งจาก 
“ปัญหา” ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตและในปัจจุบัน และคาดการณ์สิ่งที่
อาจจะเกิดขึ้น “ความเสี่ยง” ในอนาคต แล้วระบุในช่อง “ปัญหา
หรือความเสี่ยงในการเกิดทุจริตคอร์รัปชั่น” 

3) ประเมินความเสี่ยง  
- ให้ประเมินระดับความเสี่ยงจาก 2 ปัจจัยหลัก คือ โอกาสที่จะเกิด 

และความรุนแรงของผลกระทบ โดยการประเมินในแต่ละด้าน
ให้ประเมินในระดับ สูง – กลาง – ต่ า (ซึ่งจะมีคะแนนเท่ากับ 3, 2 
และ 1 คะแนนตามล าดับ) และท าเครื่องหมาย X ลงในช่องโอกาส
ที่จะเกิด และความรุนแรงของผลกระทบตามล าดับ 

- ค านวณคะแนนของความเสี่ยง โดยค านวณจาก 
 

คะแนนระดับความเสี่ยง = คะแนนโอกาสที่จะเกิด x คะแนนความรุนแรงของ
ผลกระทบ 

 
 แล้วน าผลการค านวณท่ีได้ กรอกลงในช่อง “คะแนน” ดังนี้ 
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 ล าดบั 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ปัญหาหรือความ
เสี่ยงในการเกดิ
ทุจริตคอร รัปชั่น 

โอกาสที่จะเกิด 
ความรุนแรงของ

ผลกระทบ 
คะแนน 
(โอกาส

x 
ความ

รุนแรง) 

สูง 
(3) 

กลาง 
(2) 

ต่ า 
(1) 

สูง 
(3) 

กลาง 
(2) 

ต่ า 
(1) 

1 การรับเรื่อง 1.1 การให้ บริการ
ไม่เป็นไปตาม 
ล าดับขั้น 

      1 

2 การกลั่นกรอง
ขั้นต้น 

2.1  การแจ้ง
คุณสมบัติอัน
เป็นเท็จ 

      4 

3 การพิจารณา 3.1 การพิจารณา
อนุมัติ อนุญาต
ที่ไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ ์

      6 

4 การแจ้งผล 4.1 การแจ้งผล
ล่าช้า (เพื่อให้
ผู้ประกอบการขอ
เข้ามาเร่งรัด) 

      3 

 

1.1. จัดท าแผนภาพจัดล าดับและคัดเลือกปัญหาหรือความเสี่ยง (ภาพที่ 3) ให้
ส่วนราชการและจังหวัดจัดล าดับปัญหาหรือความเสี่ยงจากคะแนน
ความเสี่ยง (โอกาส x ความรุนแรง) จากนั้นให้เลือกปัญหาหรือความ
เสี่ยงที่มีคะแนนสูงสุดมาด าเนินการวิเคราะห์ในข้ันถัดไป  

ทั้งนี้ หากพบว่าปัญหาหรือความเสี่ยงมีความสัมพันธ์กัน หรือมีปัญหา
หรือความเสี่ยงที่มีคะแนนเท่ากันหลาย ๆ ตัว ส่วนราชการและจังหวัดอาจเลือก
ปัญหาหรือความเสี่ยง เพ่ือมาจัดการความเสี่ยงมากกว่า 1 ประเด็นได้  

ภาพที่ 2 การระบุและประเมินระดับความเสี่ยง 

 ตวัอ
ย่าง
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 โอ

กา
สท

ี่จะ
เก

ิด 
สูง    

กลาง 
 
 
 

2.1 3.1 

ต่ า 
 

1.1 
 

 4.1 

  ต่ า กลาง สูง 
  ความรุนแรงของผลกระทบ 

 

จากตัวอย่างนี้ ความเสี่ยง 3.1 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตที่ไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ มีค่าคะแนนสูงสุด  

2. การวิเคราะห ปัญหาหรือความเสี่ยงของกระบวนงาน (ภาพที่ 4) 

ให้น าปัญหาหรือความเสี่ยงที่จัดล าดับและคัดเลือกในขั้นตอนที่ 2 มา
ด าเนินการวิเคราะห์ ดังนี้  

- วิเคราะห์ต้นตอของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น แล้วระบุลงในกล่อง 
“สาเหตุ” ในแผนภาพ 

- วิเคราะห์ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น แล้วระบุลงในกล่อง “ผลกระทบ” 
ในแผนภาพ 
 

ภาพที่ 3 แผนภาพจัดล าดับและคดัเลือกปญัหาหรือความเสี่ยง 
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ประชาชนได้ใช้
สินค้า/บริการ
ด้อยคุณภาพ 

ความน่าเช่ือถือ
ขององค์กร 

ภาพลักษณ์
ประเทศเสียหาย 

ผู้ประกอบการ
เข้ามาเร่งรัด 

ขาดการสอบทาน/
มีส่วนร่วมจาก

ประชาชน 

แนวปฏบิัต ิ
ไม่ชัดเจน 

ผลกระทบ
ของปัญหา 

สาเหตุของ
ปัญหา 

ปัญหาหลัก 
3.1 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตที่ไม่

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

ทั้งนี้ในการวิเคราะห์ ส่วนราชการและจังหวัดอาจใช้เทคนิคอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก
ที่ก าหนดไว้ได้ แต่ควรมีการวิเคราะห์ “สาเหตุ” และ “ผลกระทบ” โดยมี
แกนกลาง คือ ปัญหาหลักท่ีได้คัดเลือกไว้ให้ครบถ้วน 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
  ภาพที่ 4 แผนภาพการวิเคราะห์ปญัหาหรือความเสี่ยงของกระบวนงาน 

 ตวัอ
ย่าง
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ขั้นตอนที ่3 การก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาและความเสี่ยงของกระบวนงาน 

เพ่ือให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด ให้ส่วนราชการและ
จังหวัดก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือความเสี่ยงที่ได้คัดเลือกไว้ ใน
ขั้นตอนที่ 2 โดยน าปัจจัยส าคัญในการสร้างความโปร่งใสมาประกอบการวิเคราะห์ 

ในแต่ละปัจจัยส าคัญในการสร้างความโปร่งใส ให้ส่วนราชการและ
จังหวัดทบทวนมาตรการที่ได้ด าเนินการในปัจจุบันว่าได้ด าเนินการอะไรไปแล้ว 
จากนั้นให้ส่วนราชการและจังหวัดประเมินตนเองว่ามาตรการดังกล่าวเพียงพอ
ในการจัดการความเสี่ยงหรือไม่ โดยระบุในแบบฟอร์มว่า “เพียงพอ” หรือ “ไม่
เพียงพอ” หากเห็นว่าไม่เพียงพอ ควรก าหนดมาตรการเพ่ิมเติม โดยการกรอก
ข้อมูลมาตรการในปัจจุบันมีหลักเกณฑ์ในการกรอกข้อมูล (ภาพที่ 5) ดังนี้ 

- สิ่งที่ด าเนินการไปแล้ว โดยไม่ต้องด าเนินการใด ๆ อีก เช่น 
เป็นโครงการที่เสร็จสิ้นไปแล้ว หรือเป็นกิจกรรมที่ไม่ต้องทบทวนสอบทานใด ๆ อีก 
ไม่ต้องน ามาระบุ 

- สิ่งที่ด าเนินการไปแล้ว และยังต้องด าเนินการต่อเนื่อง โดยไม่เปลี่ยนแปลง
สาระส าคัญ เช่น มีระบบการสอบทานเช่นเดิม ให้ ระบุในช่องมาตรการใน
ปัจจุบัน 

- สิ่งใหม่ที่ยังไม่เคยด าเนินการมาก่อน หรือ สิ่งที่เคยด าเนินการ
ไปแล้ว แต่มีการเปลี่ยนแปลงหรือท าเพ่ิม เช่น (1) การอบรม มีการขยายผลใน
กลุ่มใหม่ (2) กระบวนการปฏิบัติงานที่เคยปฏิบัติเฉพาะในส่วนกลางแล้วได้
ขยายผลไปยังส านักงานจังหวัด ให้ระบุในช่องมาตรการเพิ่มเติม 
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เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ควรทบทวนด้วยว่า มาตรการที่ได้ระบุ
ไปทั้งหมดนั้น สามารถครอบคลุมสาเหตุของปัญหาที่ได้วิเคราะห์มาแล้ว
ในขั้นตอนที่ 2 ได้ครบถ้วนหรือไม่ 

ปัจจัยส าคัญ 
ในการสร้าง 
ความโปร่งใส 

มาตรการในปัจจุบัน ประเมิน
มาตรการ 
ในปัจจุบนั 

มาตรการเพ่ิมเติม 

1. ลดความยุ่งยาก 
ซับซ้อนของ
กระบวนงาน 

1.1 การลดขั้นตอนการให้ 
บริการ ปี 2545 

เพียงพอ/ 
ไม่เพียงพอ 

1.1  การทบทวนการลดขั้นตอน
การให้บริการ (ร่วมกับ
การทบทวนแนวปฏิบัติใน
การพิจารณาใหม่) 

2. สร้างการมีส่วนร่วม 
กับผู้รับบริการ 

2.1 การส ารวจผ่านกล่อง
รับฟังความคิดเห็น
และสรุปผล 

2.2 การรับเรื่องร้องเรยีน
ผ่านช่องทางต่าง ๆ 

เพียงพอ/ 
ไม่เพียงพอ 

2.1 การส่งเสรมิ/จูงใจในการ
แสดงความคดิเห็นของ
ประชาชน 

3. ให้บริการอย่าง
เป็นธรรม เสมอภาค 

3.1 ระบบคิวอิเล็กทรอนิกส ์ เพียงพอ/ 
ไม่เพียงพอ 

3.1. พัฒนาระบบสารสนเทศ 
เพื่อแจ้งผลผ่านระบบ
อินเตอรเ์นต็ (ระยะออกแบบ) 

4. มีมาตรฐานการ
ให้บริการและ
การประกาศให้
ผู้รับบริการทราบ 

4.1 การทบทวนคู่มือการ
ปฏิบัติงานปี 2546 

เพียงพอ/ 
ไม่เพียงพอ 

4.1 การทบทวนแนวปฏิบัติใน
การพิจารณาอนุมัติ อนญุาต 

4.2 การจดัท าปูายประกาศ 
เพื่อแจ้งข้ันตอนการ
ให้บริการ (ภายหลังการ
ทบทวน) 

 
 

ภาพที่ 5 ตารางก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือความเสี่ยง 

 ตวัอ
ย่าง

 



13 
             คู่มือการสร้างความโปรง่ใสในการปฏิบัตริาชการของส่วนราชการและจังหวัด 

ขั้นตอนที่ 4 การจัดท าแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 

 

เพ่ือให้สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่วนราชการ
ต้องมีการสื่อสารสร้างความเข้าใจและความส าคัญของการสร้างความโปร่งใส
ในกระบวนงาน โดยจัดท าเป็นแผนสร้างความโปร่งในการปฏิบัติราชการเพ่ือ
เป็นการก าหนทิศทาง มาตรการการด าเนินงาน แผนการด าเนินงานให้ชัดเจน 
ซึ่งโครงร่างของแผนควรประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การระบุความส าคัญ
ของกระบวนงาน 

2. การระบุและคัดเลือก
ปัญหา/ความเส่ียงของ

กระบวนงาน 

3. การวิเคราะหป์ัญหา/
ความเส่ียงของ
กระบวนงาน 

4. การก าหนด
วัตถุประสงค์และตัวชีว้ัด 

5. การก าหนดแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหา / 

ความเส่ียง 

6. ก าหนดปฏิทิน
ด าเนินงาน 

ภาพที่ 6 ล าดับการจดัท าแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัตริาชการ 
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 บทสรุปผูบ้ริหาร (Executive Summary)  
  1. หลักการและเหตุผล 

 อธิบายถึงความส าคัญ ผลกระทบ หรือความรุนแรงของ
ปัญหา/ ความเสี่ยง (แสดงสถิติที่เกี่ยวข้อง) รวมทั้ง ระบุเหตุผล
ความจ าเป็นในการเลือกกระบวนงาน 

 2. วัตถุประสงค  และเป้าหมายของการด าเนินงาน 
 ระบุเปูาหมายและผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานตามแผน 

 3. แนวทางการวิเคราะห ปัญหา 
 ระบุและประเมินระดับความเสี่ยง จ าแนกขั้นตอนการด าเนินงาน

ของกระบวนงานและระบุให้เห็นชัดเจนว่า ปัญหา/ ความเสี่ยง
ของการเกิดการทุจริต เกิดขึ้นในขั้นตอนใด (มีได้มากกว่า 
1 ขั้นตอน) ซึ่งหลักการส าคัญคือ ต้องมีผลกระทบสูง และ
เมื่อน ามาด าเนินการแก้ไขปรับปรุงแล้ว ต้องส่งผลให้กระบวน
ดังกล่าวเกิดความโปร่งใส และเห็นผลได้อย่างชัดเจน  

 จัดล าดับและคัดเลือกปัญหาหรือความเสี่ยง 
 การวิเคราะห ปัญหาของกระบวนงาน – แยกแยะ แสดงให้

เห็นถึงต้นตอของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นของกระบวนงาน
ที่เลือกมาแก้ไข โดยเทคนิคต่าง ๆ เช่น Problem Tree/ Diagram 
หรือ Mind Map เป็นต้น 

 4. ก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย - ระบุเปูาหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของการด าเนินการ  

  5. แนวทางแก้ไขปัญหาหรือความเสี่ยง 
 ก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาหรือความเสี่ยง โดยประเมิน

มาตรการที่ด าเนินการในปัจจุบันว่าเพียงพอหรือไม่เพียงพอ 
เพื่อค้นหามาตรการเพิ่มเติม 

 แผนการด าเนินงาน – ระบุกิจกรรมที่ต้องด าเนินการตามแนวทาง 
การแก้ไขปัญหา และก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ 
(Workplan & Key Milestone) 
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จากข้ันตอนการจัดท าแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ตามที่แสดงในภาพที่ 6 คือ การน าผลการวิเคราะห์ที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 – 3 มาจัดท า
เป็นแผนฯ โดยขออธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมของบางล าดับ ดังนี้ 
1. การระบุความส าคัญของกระบวนงาน 

1.1. ระบุความส าคัญของกระบวนงาน ให้อธิบายถึงความส าคัญของ
กระบวนงานพอสังเขป ตลอดจนน าเสนอข้อมูล หรือค่าสถิติต่าง ๆ 
ประกอบ เช่น ค่าสถิติจ านวนผู้ใช้บริการ มูลค่าทางเศรษฐกิจ หรือ
ผลกระทบทางสังคม เป็นต้น 

1.2. ระบุผลกระทบหากมีการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้อธิบายถึงผลกระทบหากมี
การทุจริตคอร์รัปชั่นพอสังเขป และหากกระบวนงานนั้น ๆ เคยมี
ปัญหาด้านความโปร่งใส ตลอดจนการทุจริต คอร์รัปชั่น ควรน าเสนอ
ข้อมูลความรุนแรงของปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในอดีตมาประกอบด้วย 

2. ก าหนดวัตถุประสงค และตัวชี้วัด 
2.1. ระบุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการด าเนินงาน ระบุเปูาหมายและ

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานตามแผนการสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการ 
- ควรมุ่งเน้นการสร้างความโปร่งใส ปูองกันการทุจริต คอร์รัปชั่น และ

อาจรวมถึงการลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น  
- ควรระบุขอบข่ายให้ชัดเจนว่าเป็นการจัดท าแผนในกระบวนการใด 

เป็นการปูองกัน แก้ไขปัญหาหรือความเสี่ยงใด ตลอดจนผลส าเร็จที่
คาดว่าจะได้รับจากแผนงานดังกล่าว 

ตัวอย่างการก าหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน 

เพ่ือลดความเสี่ยงในการทุจริตคอรัปชั่นในกระบวนการ... โดยการทบทวน
กระบวนการ สร้างการมีส่วนร่วมและมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใส 
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ตัวอย่างการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน 

1) ลดข้อร้องเรียนจากกระบวนการอนุมัติ อนุญาต 
2) ทบทวนหลักเกณฑ์การพิจารณาให้มีความชัดเจนและลดระยะเวลา

ขั้นการให้บริการให้ลดลงไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง 
3) สร้างการมีส่วนร่วมในการแสดงข้อคิดเห็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 

 

2.2 ก าหนดตัวชี้วัดและค่าเปูาหมาย 

ให้ก าหนดตัวชี้วัด น้ าหนักและค่าเปูาหมาย อันแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาใน
ด้านความโปร่งใสในภาพรวมของการด าเนินงานของทั้งโครงการ ซึ่งควรจะ
สอดคล้องกับระบุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการด าเนินงาน เช่น หาก
คาดหวังว่าเรื่องร้องเรียนจะลดลง ควรก าหนดตัวชี้วัดจากจ านวนเรื่องร้องเรียน 
ทั้งนี้ส่วนราชการและจังหวัดจะต้องก าหนดน้ าหนักตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้
คะแนนโดยมีแนวทาง ดังนี้ 

1) ตัวชี้วัด ควรประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ในภาพรวม
ของโครงการและปัจจัยส าคัญในการสร้างความโปร่งใส (ตามประเภทของ
กระบวนงาน) 

2) น้ าหนัก ควรให้ความส าคัญกับตัวชี้วัดที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ในภาพรวม
ของโครงการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และให้น้ าหนักกับตัวชี้วัดปัจจัยส าคัญในการ
สร้างความโปร่งใสในส่วนที่เหลือ 

3) เกณฑ การให้คะแนน ควรน าค่าผลการด าเนินงานปัจจุบัน (Baseline) 
มาก าหนดในเกณฑ์การให้คะแนนระดับ 3 ส่วนเกณฑ์การให้คะแนนระดับ 5 
ควรแสดงถึงการพัฒนาในเชิงบวกและบรรลุผลตามความมุ่ งหวังของ
ส่วนราชการและจังหวัด 
  



17 
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ตัวอย่างการก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

โครงการมีเป้าหมายในการสร้างความโปร่งใสของกระบวนงาน 
อาจใช้ตัวชี้วัดจากพิจารณาตัวชี้วัด “จ านวนข้อร้องเรียนเรื่องการ
ทุจริตในกระบวนงาน....” 

และกระบวนงานอยู่ในประเภทการให้บริการประชาชนและ
บริการสาธารณะมีปัจจัยส าคัญในการสร้างความโปร่งใส ดังนี้ 

- ลดความยุ่งยาก ซับซ้อนของกระบวนงาน 
- สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้รับบริการ 
- ให้บริการอย่างเป็นธรรม เสมอภาค 
- มีมาตรฐานการให้บริการและการประกาศให้ผู้รับบริการทราบ 

 

ทัง้นี้ ตัวชี้วัด น้ าหนัก และค่าเปูาหมาย อาจก าหนด ดังนี้ 

                ตัวชี้วัด น้ าหนัก 
เกณฑ การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
1. จ านวนข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต

ในกระบวนงาน.... 
50 2 - 1 - 0 

2. ระยะเวลาเฉลี่ยที่ลดลงได้จากการ 
ลดขั้นตอน 

10 ไม่
ลดลง 

5  
ช่ัวโมง 

10 
ช่ัวโมง 

15 
ช่ัวโมง 

20 
ช่ัวโมง 

3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของข้อคิดเห็นจาก
ผู้รับบริการ 

10 10 15 20 30 35 

4. ระดับความส าเร็จในการออกแบบ
ระบบสารสนเทศ เพื่อแจ้งผลผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต 

10 ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

5. ระดับความส าเร็จในการทบทวนแนว
ปฏิบัติ ในการพิจารณาอนุมั ติ
อนุญาต 

10 ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

 ตวัอ
ย่าง
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                ตัวชี้วัด น้ าหนัก 
เกณฑ การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
6. การจัดท าปูายประกาศขั้นตอนการให้บริการ

และติดประกาศให้ประชาชนทราบให้
แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 

10 15 
ส.ค. 
57 

10 
ส.ค. 
57 

5  
ส.ค. 
57 

31 
ก.ค. 
57 

25 
ก.ค. 
57 

รวม 100      

ทั้งนี้ ตัวชี้วัดที่เป็นระดับความส าเร็จ หรือ milestone จะต้องมีการก าหนด
รายละเอียดระดับความส าเร็จในแต่ละข้ันไว้อย่างชัดเจนด้วย เช่น 
 

ระดับความส าเร็จในการออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อแจ้ง
ผลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  

ระดับท่ี 1 เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานในระบบปัจจุบัน 
ระดับท่ี 2 เก็บรวบรวมความต้องการของผู้ใช้งาน 
ระดับท่ี 3 ออกแบบกระบวนการ 
ระดับที่ 4 ก าหนดความต้องการ (requirement) ของระบบ 
ระดับที่ 5 สรุปผลและน าเสนอผู้บริหาร เพ่ือขออนุมัติด าเนินการ

ในปีต่อไป 

3. ก าหนดปฏิทินด าเนินงาน 
ให้น ามาตรการในปัจจุบันและมาตรการเพ่ิมเติมตามที่ระบุในขั้นตอนที่ 3 

มาระบุรายละเอียดแผนงานโดยละเอียด โดยก าหนดระยะเวลาให้ชัดเจน สมเหตุสมผล 

กรณีท่ีเป็นมาตรการในเชิงโครงการ ควรแสดงรายละเอียดขั้นตอนหลักของ
โครงการ และมีระยะเวลาเริ่มต้น – สิ้นสุดของแต่ละขั้นตอนที่ชัดเจน 

กรณีท่ีเป็นมาตรการในเชิงกิจกรรมที่ด าเนินการต่อเนื่อง หากเป็นปีแรกของ
มาตรการควรแสดงถึงระยะเวลาในการออกแบบกิจกรรม ทดลองปฏิบัติ 

 ตวัอ
ย่าง
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เริ่มต้นน าไปปฏิบัติจริงและติดตามผล หากเป็นมาตรการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว ควร
มุ่งเน้นการตรวจสอบติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน หรือการขยายผล
ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ลดการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อไป 

  มาตรการ  เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ 

1. การทบทวนแนวปฏิบัติ
ในการพิจารณา
อนุมัติ อนุญาต 

       

1.1 รวบรวมข้อมูล
การพิจารณาที่
ส าคัญในอดตี 

       

1.2 คณะท างาน
สังเคราะห์ข้อมูล 

 

      

1.3 คณะท างานยกร่าง
แนวปฏิบัติ
และน าเสนอ
คณะกรรมการ 

 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ตวัอ
ย่าง 
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ขั้นตอนที่ 5 การรายงานผล 

การรายงานผลพิจารณาจากความส าเร็จของการด าเนินการตาม
แผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ และระดับความส าเร็จถ่วงน้ าหนัก
ของการด าเนินการตามตัวชี้วัดเมื่อเทียบกับค่าเปูาหมายที่ก าหนด  

1. ผลการด าเนินงานตามมาตรการ 

- มาตรการปัจจุบัน (เฉพาะที่ด าเนินการต่อเนื่อง) 

มาตรการ ปฏิทินด าเนินงาน (2557) หมายเหตุ 

 เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2.2 การส ารวจผ่าน
กล่องรับฟัง
ความคิดเห็น
และสรุปผล 

      สรุปผลทุกเดือน 

2.3 การรับเรื่องร้อง 
เรียนผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ 

      สรุปผลทุก 3 เดือน 

 

 ตวัอ
ย่าง
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- มาตรการเพิ่มเติม 

 
มาตรการ 

ปฏิทินด าเนินงาน (2557) หมายเหตุ 

 เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.1 การทบทวนการ
ลดขั้นตอนการ
ให้บริการ (ร่วมกับ
การทบทวนแนว
ปฏิบัติในการ
พิจารณาใหม่) 

 

      

2.1  การส่งเสรมิ/จูงใจ
ในการแสดง
ความคิดเห็นของ
ประชาชน 

       

3.1. พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อ
แจ้งผลผ่านระบบ
อินเตอร์เนต็ 
(ระยะออกแบบ) 

       

4.1 การทบทวนแนว
ปฏิบัติในการพิจารณา 
อนุมัติ อนุญาต 

       

4.2 การจดัท าปูาย 
ประกาศเพื่อแจ้ง
ขั้นตอนการให้ 
บริการ (ภายหลัง
การทบทวน) 

       

หมายเหตุ เส้นทึบ หมายถึง แผนการด าเนินงาน เส้นประ หมายถึง ผลการด าเนินงาน 

 ตวัอ
ย่าง
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ทั้งนี้ ส่วนราชการและจังหวัดจะต้องมีการด าเนินการตามแผนได้
ครบถ้วน ร้อยละ 100 จึงจะพิจารณาคะแนนในส่วนของตัวชี้วัด 

 
2. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัด หมายถึง ตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ โดยคิดค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักตามเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้ในแผนที่ผ่าน
การพิจารณาแล้วเท่านั้น 

น้ าหนัก 
เกณฑ การให้คะแนน ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 

ที่ได้ 

น้ าหนัก  
x ค่า

คะแนน 1 2 3 4 5 

1. จ านวนข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตในกระบวนงาน.... 
50 2 - 1 - 0 0 5 2.5 

2. ระยะเวลาเฉลี่ยที่ลดลงได้จากการลดขั้นตอน 
10 ไม่

ลดลง 
5  

ช่ัวโมง 
10 

ช่ัวโมง 
15 

ช่ัวโมง 
20 

ช่ัวโมง 
22 5 0.5 

3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของข้อคิดเห็นจากผู้รับบริการ 
10 10 15 20 30 35 30 4 0.4 

4. ระดับความส าเร็จในการออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อแจ้งผลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
10 ระดับ 

1 
ระดับ 

2 
ระดับ 

3 
ระดับ 

4 
ระดับ 

5 
5 5 0.5 

5. ระดับความส าเร็จในการทบทวนแนวปฏิบัติในการพิจารณาอนุมตัิอนุญาต 
10 ระดับ 

1 
ระดับ 

2 
ระดับ 

3 
ระดับ 

4 
ระดับ 

5 
5 5 0.5 

 
 
 

 ตวัอ
ย่าง 
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น้ าหนัก 
เกณฑ การให้คะแนน ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 

ที่ได้ 

น้ าหนัก  
x ค่า

คะแนน 1 2 3 4 5 

6. การจัดท าปูายประกาศขั้นตอนการให้บริการและติดประกาศให้ประชาชนทราบให้แล้วเสร็จ
ภายในเวลาที่ก าหนด 
10 15 

ส.ค. 
57 

10 
ส.ค. 
57 

5  
ส.ค. 
57 

31 
ก.ค. 
57 

25 
ก.ค. 
57 

15 ก.ค. 57 5 0.5 

ค่าคะแนนรวมของตัวชี้วัด 4.9 

 

การคิดค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักในรูปร้อยละ ให้น าคะแนนถ่วงน้ าหนักจาก
ตารางที่ได้มาหารด้วย 5 และคูณด้วย 100 เช่น เมื่อคิดคะแนนถ่วงน้ าหนักจาก
ทุกตัวชี้วัด ได้เท่ากับ 4.9 คะแนน ส่วนราชการและจังหวัดจะได้คะแนนในรูป
ร้อยละเท่ากับ (4.9  5) x 100 = 98% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตวัอ
ย่าง 
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การทบทวนตรวจสอบคุณภาพของแผนสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการ 

เพื่อให้สามารถผลักดันแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ให้สามารถด าเนินการได้อย่างเป็นขั้นตอน มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตาม
เปูาหมายในการสร้างความโปร่งใส ส่วนราชการควรทบทวนตรวจสอบคุณภาพ
ของแผนในแต่ละหัวข้อ เพื่อให้มั่นใจว่า 

- หลักการและเหตุผล มีการอธิบายถึงความส าคัญ ผลกระทบ ของปัญหา
หรือความเสี่ยงในการทุจริต ไม่โปร่งใสของกระบวนงานที่ด าเนินการ 

- วัตถุประสงค  และเป้าหมายของการด าเนินงานมีความชัดเจน 
- แนวทางการวิเคราะห ปัญหา มีการจ าแนกขั้นตอนของกระบวนงาน 

เพ่ือระบุปัญหา หรือความเสี่ยงในการทุจริต ไม่โปร่งใส 
- แนวทางแก้ไขปัญหาหรือความเสี่ยงมีชัดเจน สามารถน าไปปฏิบัติได้

ภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
- ตัวชี้วัดความส าเร็จสามารถสะท้อนถึงการพัฒนาในด้านความโปร่งใส

ในภาพรวมของการด าเนินงานของทั้งโครงการ สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ และ
เปูาหมาย ตลอดจนมีการก าหนดผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
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          หลักการและเหตุผล... 
 มีการอธิบายถึงความส าคัญของกระบวนงานพอสังเขป 
 มีการน าเสนอข้อมูลสถิติการด าเนินงานมาประกอบ เพ่ือให้

เห็นความส าคัญของกระบวนงานดังกล่าว 
 มีการระบุถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทุจริต

คอร์รัปชั่นพอสังเขป โดยอธิบายว่า หากกระบวนการนั้น ไม่มีความโปร่งใส เกิดการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น จะส่งผลกระทบต่อประชาชน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
หรือความมั่นคงอย่างไร 
 

           
          วัตถุประสงค  และเป้าหมายของการด าเนินงาน... 

 มีวัตถุประสงค์ เปูาหมายให้ชัดเจน โดยควรตอบได้ว่า  
แผนงานนี้ต้องการท าอะไร  
พัฒนาอะไร (วัตถุประสงค์)    
ผลที่ได้คืออะไร (เปูาหมาย)   
ผลกระทบที่เกิดขึ้นคืออะไร (ผลที่คาดว่าจะได้รับ)  

 มีการระบุผลที่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะได้รับ
ประโยชน์จากการด าเนินงาน  
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แนวทางการวิเคราะห ปัญหา… (การระบุขั้นตอนของ

กระบวนงาน/ระบุปัญหา) 
 มีการจ าแนกขั้นตอนภายในกระบวนงานครบถ้วน ทุกขั้นตอน 

(ไม่ใช่เลือกน าเสนอเพียงบางขั้นตอน) 
 ผลการวิเคราะห์ปัญหา มุ่งเน้นเพ่ือความโปร่งใส หรือความ

เสี่ยงที่จะเกิดทุจริตคอร์รัปชั่น (หากเป็นปัญหาเรื่องความล่าช้า ความผิดพลาด 
ประสิทธิภาพการท างาน ควรเชื่อมโยงให้เห็นว่าจะท าให้เกิดผลกระทบต่อความ
โปร่งใส ความเสี่ยงที่จะเกิดทุจริตคอรร์ัปชั่นอย่างไร) 
 

 

             

แนวทางแก้ไขปัญหาหรือความเสี่ยง... 

ส่วนราชการต้องวิเคราะห์ลักษณะของกระบวนงาน 
เพ่ือระบุว่าเป็นประเภทกระบวนงานใด  น าปัจจัยส าคัญภายใต้
ประเภทกระบวนงานนั้นมาพิจารณาด าเนินการ 

 กระบวนงานเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนและบริการสาธารณะ 
 ลดความยุ่งยาก ซับซ้อนของกระบวนงาน 
 สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้รับบริการ 
 ให้บริการอย่างเป็นธรรม เสมอภาค 
 มีมาตรฐานการให้บริการและประกาศให้ผู้รับบริการทราบ 
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 กระบวนงานเกี่ยวกับการออกใบ อนุญาต อนุมัติ และใบรับรอง 

 มีเกณฑ์การตัดสินใจที่ชัดเจน ลดการใช้ดุลพินิจ  
 มีการให้ข้อมูล และสร้างความเข้าใจกับผู้รับบริการ 
 เน้นถูกต้องตามกฎระเบียบ 
 มีฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 

 กระบวนงานเกี่ยวกับการก ากับและบังคับใช้กฎหมาย 
 มีการควบคุม ติดตามอย่างเป็นระบบ 
 มีฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 
 มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 
 เน้นถูกต้องตามกฎหมาย ลดการใช้ดุลพินิจ 
 เน้นความเป็นธรรม เสมอภาค 

 กระบวนงานการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์และเสนอแนะนโยบาย 
 มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ 
 มีฐานข้อมูลประกอบการเสนอแนะนโยบายและให้บริการ 
 สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 มีการควบคุม ติดตามอย่างเป็นระบบ (เช่น มีติดตามหลังจาก

นโยบายได้มีการปฏิบัติ) 

 กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/แก้ไขความขัดแย้ง/ ข้อพิพาท 
 สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้รับบริการ 
 มีเกณฑ์การตัดสินใจที่ชัดเจน ลดการใช้ดุลพินิจ 
 มีการควบคุม ติดตามอย่างเป็นระบบ 
 มีการเปิดเผยข้อมูลในการจัดการข้อร้องเรียน 
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“ความสอดคล้องกับปัจจัยส าคัญในการสร้างความโปร่งใส” 

 
 แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือความเสี่ยง ได้มีการน าปัจจัยส าคัญ

มาพิจารณาทุกปัจจัยอย่างครบถ้วน 
 ปัจจัยส าคัญในการสร้างความโปร่งใสสอดคล้องกับประเภท

กระบวนงานที่ก าหนด (เช่น ลักษณะงานบริการ ก็ไม่ควรน าปัจจัยส าคัญของประเภท
กระบวนงานการก ากับและบังคับใช้กฎหมายมาใช้) 

 มีการระบุและวิเคราะห์ความพอเพียงของทุกปัจจัยส าคัญ 
 เมื่อพิจารณาคุณภาพของมาตรการโดยรวม แสดงให้เห็นการ

เปลี่ยนแปลงของกระบวนงานอย่างชัดเจน  
หากเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงน้อยหรือไม่เปลี่ยนแปลง (ไม่มี

มาตรการเพิ่มเติม) ส่วนราชการควรทบทวนอีกครั้ง 

“ความสอดคล้องกับประเด็นอ่ืน ๆ” 

 คะแนนระดับความเสี่ยงสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ความเพียงพอ
ของมาตรการ เช่น ผลคะแนนประเมินความเสี่ยงสูง แต่เมื่อวิเคราะห์ความ
เพียงพอของมาตรการ พบว่ามาตรการในปัจจุบันมีความพอเพียงทุกข้อ (ไม่มี
มาตรการเพ่ิมเติม) ควรให้ทบทวนการประเมินความเสี่ยง หรือความเพียงพอ
ของมาตรการใหม่ เนื่องจากทั้ง 2 ส่วนควรมีความสัมพันธ์กัน เช่น หากความเสี่ยงสูง 
อาจเป็นสิ่งสะท้อนว่ามาตรการปัจจุบันไม่เพียงพอ 

 มาตรการมีความสอดคล้องกับสาเหตุของความเสี่ยง ว่าสามารถ
ตอบสนองต่อสาเหตุของความเสี่ยงได้ครบถ้วนทุกสาเหตุ 

 มาตรการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเปูาหมายของแผน 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ… 

              ตรวจสอบความครบถ้วนขององค ประกอบตัวชี้วัด  
 มีตัวชี้วัดที่สะท้อนผลส าเร็จของทั้งโครงการ  
 ตัวชี้วัดสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เปูาหมาย และผลลัพธ์จาก

ความเสี่ยงที่ได้วิเคราะห์ไว้  
 มีตัวชี้วัดที่สะท้อนปัจจัยส าคัญในการสร้างความโปร่งใสครบถ้วน 
 ตัวชี้วัดสอดคล้องกับมาตรการที่ก าหนด 

ตรวจสอบความสมบูรณ ของตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 มีการแสดงข้อมูลพ้ืนฐาน (based line)  
 มีการก าหนดค่าเปูาหมายอย่างเหมาะสม 
 กรณีที่เป็นตัวชี้วัดระดับความส าเร็จ (milestone) มีการอธิบาย

ความส าเร็จในแต่ละระดับอย่างชัดเจน 
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          แผนการด าเนินงาน...  
 มีการน ามาตรการที่ด าเนินการในปัจจุบันและมาตรการเพ่ิมเติม

จากตารางการวิเคราะห์ปัญหามาจัดท าแผนการด าเนินงานอย่างครบถ้วน
มาตรการ 

 มีการก าหนดระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมอย่างละเอียด  
 มีการอธิบายแผนงานและขั้นตอนการด าเนินงานอย่างละเอียด 

(ไม่ใช่มีระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุดเท่า ๆ กันทุกขั้นตอน) 
 ระยะเวลาการด าเนินงานควรสิ้นสุดและวัดผลลัพธ์ความส าเร็จได้

ภายในปีงบประมาณ 
 กรณีที่แผนการด าเนินงานต้องท าต่อเนื่องในปีต่อไป ส่วนราชการ

มีการระบมุาตรการและผลลัพธ์ความส าเร็จที่สามารถท าได้ในปีงบประมาณ 
 ขั้นตอนการด าเนินงานของมาตรการมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน 

เช่น หากมีการปรับเปลี่ยนกระบวนงานให้มีความโปร่งใส ควรเริ่มต้นจากการ
ออกแบบ / ทบทวนกระบวนงาน สรุปผลเป็นการจัดท าคู่มือ และการนิเทศ / ฝึกอบรม 
หากมีการสลับขั้นตอนหรือมีระยะเวลาไม่เหมาะสม ควรให้ส่วนราชการทบทวน
หรือชี้แจง 
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ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

เปูาหมายส าคัญในการสนับสนุนให้ส่วนราชการจัดท าแผนสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานตนเอง ซึ่งไม่เพียงแต่การด าเนินการ
ตามแนวทางและข้ันตอนตามคู่มือฉบับนี้ มุ่งหวังให้ส่วนราชการสามารถน าแผน
ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จต่อไปนี้ 

 ส่วนราชการควรมีความเข้าใจต่อแนวคิดเรื่องความเสี่ยงที่มีผลต่อ
ความโปร่งใสและการทุจริตคอร์รัปชั่น กล่าวคือ ความเสี่ยง คือ ความเป็นไปได้
ที่จะเกิดเหตุการณ์ซึ่งมีอยู่หลายระดับ ตั้งแต่มีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (ไม่ได้
หมายความว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นจริง) เคยเกิดขึ้นมาแล้ว (และอาจจะ
เกิดขึ้นมาอีก) เกิดขึ้นประจ า (พบบ่อยจนคาดได้ว่าจะเกิดเหตุการณ์) ดังนั้น 
ต้อง “เปิดใจ” ในการวิเคราะห์เพ่ือมองปัญหาให้รอบด้าน โดยเฉพาะในทัศนคติ
ที่ว่า “ความเสี่ยงนี้ไม่เคยเกิด” หรือ “ท าตามระเบียบที่ก าหนดไว้แล้ว ไม่น่าจะเกิด
ความเสี่ยง” ล้วนแต่เป็นช่องโหว่ที่ท าให้เกิดความเสียหายมาแล้วทั้งสิ้น 

 การคิดวิเคราะห์ของส่วนราชการ ควรใช้มุมมองที่เป็นองค์รวมของ
ส่วนราชการนั้น ๆ ไม่ใช่ส านักใดส านักหนึ่ง กองใดกองหนึ่งที่ได้รับมอบหมายให้
จัดท าแผน (หรือกระท่ังการพิจารณาถึงศักยภาพของเจ้าหน้าที่ที่มาเขียนแผนว่า
มีความรอบรู้ในงานของส่วนราชการมากน้อยเพียงใดด้วย ) เนื่องจากการ
ด าเนินงานตามกระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ จะมีความเชื่อมโยงกันอยู่เสมอ เช่น 
การให้บริการของส านักหนึ่ง อาจมีต้นทางจากที่หนึ่ง มีการส่งมอบงานให้อีกหน่วยงานหนึ่ง
ด าเนินการ มีการอาศัยองค์ความรู้/ความเชี่ยวชาญจากอีกหน่วยงานหนึ่ง มีฝุายสนับสนุน
จากอีกหลายหน่วยงาน เช่น ด้านสารสนเทศ บุคลากร สิ่งอ านวยความสะดวก 
เครื่องมืออุปกรณ์ ฯลฯ ดังนั้น การปูองกันและแก้ไขปัญหาจึงอาจไม่สิ้นสุดที่เพียง
หน่วยงานเดียว จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ ประสานงาน และแก้ไขในเชิงระบบ
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ที่เชื่อมโยงกัน แต่ละหน่วยงานภายใต้ส่วนราชการนั้น ๆ  ต้อง “ร่วมกันคิด ร่วมกันท า” 
จึงจะประสบความส าเร็จ 

 การใช้มุมมองของสาธารณะจากหน่วยงานภายนอกที่มีต่อส่วนราชการ
ในการมองปัญหา และก าหนดแนวทางแก้ไข ส่วนราชการควรพิจารณาว่าอะไร
คือปัญหาส าคัญในมุมมองของสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นผู้รับบริการจากที่มี
ข้อร้องเรียน การสอบถามความคิดเห็น ไปจนถึงข่าวจากสื่อมวลชนในเชิง
ตรวจสอบการท างาน หรือที่เป็นประเด็นทางสังคมที่เคยเกิดขึ้น ฯลฯ ทั้งนี้ การใช้
มุมมองจากภายนอกแล้วมองกลับมาในองค์กร (outside in) จะช่วยให้เกิด
มุมมองที่แตกต่าง ทั้งในการมองปัญหา ความเสี่ยง ตลอดจนแนวทางแก้ไขซึ่งจะ
ช่วยให้การจัดท าแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการมีความชัดเจนตรง
ประเด็นก่อประโยชน์แก่ส่วนราชการและประชาชนมากยิ่งขึ้น 

 การสร้างความโปร่งใส ลดการทุจริตคอร์รัปชั่นให้ได้ผลอย่างยั่งยืน 
ควรมุ่งเน้นมาตรการในการแก้ไขเชิงระบบ เช่น การเปลี่ยนแปลงกระบวนการ/
ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน การสร้างหลักเกณฑ์การพิจารณาที่มีความชัดเจนและ
แจ้งให้ผู้รับบริการรับรู้ เข้าใจ การสร้างระบบการตรวจสอบและเก็บข้อมูลการ
ด าเนินงานย้อนหลังให้ชัดเจน มาตรการในบางลักษณะเป็นลักษณะที่ต้อง
ทบทวน หรือต้องมีการด าเนินการเป็นระยะ ๆ เช่น การอบรมให้ความรู้ การน า
ขั้นตอนเดิมมาซักซ้อมท าความเข้าใจ การประชาสัมพันธ์ ฯลฯ จึงควรเป็น
มาตรการเสริมของการเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่มาตรการหลักของแผนงาน ดังนั้น 
เมื่อจัดท าแผนเสร็จสิ้นแล้ว ควรมีการทบทวนอีกครั้งด้วยค าถามว่า “มีการ
เปลี่ยนแปลงอะไรที่เกิดขึ้นบ้าง” จากแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ฉบับนี้ และหากมีมาตรการด าเนินการมาก แต่ไม่สะท้อนถึงผลที่จะได้รับ
หรือไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง ส่วนราชการควรทบทวนการวิเคราะห์กระบวนงานใหม่
อีกครั้ง 
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การประเมินผลส าเร็จในการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

เพ่ือส่งเสริมการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ปูองกันความเสี่ยง
และลดการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในหน่วยงานของส่วนราชการอย่างต่อเนื่อง 
ยั่งยืน และเป็นรูปธรรม ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ก าหนดกรอบการประเมินผลส าเร็จ
ของส่วนราชการในการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ตามตัวชี้วัด 
“การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ” ตามกรอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปี พ.ศ. 2557 ดังนี้  

1. ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

 กระบวนงานที่ก าหนดให้ส่วนราชการและจังหวัดมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
กรณีส่วนราชการ กระบวนงานที่เลือกมาด าเนินการสร้างความโปร่งใส

ในการปฏิบัติราชการ พิจารณาจาก (1) เป็นกระบวนงานที่ส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนและภาคธุรกิจสูง (2) เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ การอนุมัติ อนุญาต 
และ (3) สอดคล้องกับดัชนีความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (EoDB)  

กรณีจังหวัด กระบวนงานที่ก าหนดให้จังหวัดด าเนินการสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการ พิจารณาจากกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการที่มี
การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ได้แก่ (1) งานบัตรประชาชนและ
ทะเบียนราษฎร์ (2) งานจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (3) งานบริการจัดหางาน 
(4) งานบริการผู้ปุวยนอก (5) งานการถ่ายทอดความรู้และการให้บริการทางการเกษตร 
และ (6) งานประกันสังคม โดยให้จังหวัดวิเคราะห์และคัดเลือก 1 กระบวนงาน 
เพ่ือด าเนินการตามแนวทางการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ (การวิเคราะห์
และคัดเลือกกระบวนงาน ให้จังหวัดอ้างอิงจากสถิติข้อร้องเรียน ผลส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หรือข้อเสนอแนะและผลการด าเนินการสร้าง
ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของปีที่ผ่านมา) 
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 เกณฑ์ความส าเร็จในการจัดท าแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
พิจารณาใน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) เกณฑ์พ้ืนฐาน และ (2) เกณฑ์คุณภาพ 

(1) เกณฑ พื้นฐาน : พิจารณาองค์ประกอบหลักของแผนสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการ ซึ่งก าหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ให้ครบถ้วนทั้ง 5 องค์ประกอบ 
เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้อย่างเป็นขั้นตอน มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์ของการสร้างความโปร่งใส ดังนี้  

- หลักการและเหตุผล ที่อธิบายถึงความส าคัญ ผลกระทบ ของปัญหา
หรือความเสี่ยงในการทุจริต ไม่โปร่งใสของกระบวนงานที่ด าเนินการ  

-  วัตถุประสงค  และเป้าหมายของการด าเนินงานที่ชัดเจน  
-  แนวทางการวิเคราะห ปัญหา ระบุขั้นตอนของกระบวนงาน เพ่ือระบุ

ปัญหา หรือความเสี่ยงในการทุจริต ไม่โปร่งใส  
-  ขั้นตอน และแผนการด าเนินงานที่ชัดเจน สามารถน าไปปฏิบัติได้

ภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนด  
-  ตัวชี้วัดความส าเร็จที่สะท้อนถึงการพัฒนาในด้านความโปร่งใส

ในภาพรวมของการด าเนินงานของทั้งโครงการ สอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์ และเปูาหมาย ตลอดจนมีการก าหนดผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

(2) เกณฑ คุณภาพ : พิจารณาความสอดคล้องของแนวทางการด าเนินงาน
และการแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับปัจจัยส าคัญในการสร้างความโปร่งใสของ
แต่ละประเภทกระบวนงาน ดังนี้ 
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ประเภทกระบวนงาน ปัจจัยส าคัญในการสร้างความโปร่งใส 

1. กระบวนงานเกี่ยวกับการ
ให้บริการประชาชนและ
บริการสาธารณะ  

 ลดความยุ่งยาก ซับซ้อนของกระบวนงาน 
 สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้รับบริการ 
 ให้บริการอย่างเป็นธรรม เสมอภาค 
 มีมาตรฐานการให้บริการและประกาศให้ผู้รับบริการทราบ  

2. กระบวนงานเกี่ยวกับการ
ออกใบ อนุญาต อนุมัติ และ
ใบรับรอง 

 มีเกณฑ์การตัดสินใจที่ชัดเจน ลดการใช้ดุลพินิจ  
 มีการให้ข้อมูล และสร้างความเข้าใจกับผู้รับบริการ 
 เน้นถูกต้องตามกฎระเบียบ 
 มีฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจ  

3.  กระบวนงานเกี่ยวกับการก ากับ
และบังคับใช้กฎหมาย  

 มีการควบคุม ติดตามอย่างเป็นระบบ 
 มีฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 
 มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 
 เน้นถูกต้องตามกฎหมาย ลดการใช้ดุลพินิจ 
 เน้นความเป็นธรรม เสมอภาค  

4. กระบวนงานการให้บริการ
ข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์
และเสนอแนะนโยบาย 

 มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ 
 มีฐานข้อมูลประกอบการเสนอแนะนโยบายและ

ให้บริการ 
 สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 มีการควบคุม ติดตามอย่างเป็นระบบ (เช่น มีติดตาม

หลังจากนโยบายได้มีการปฏิบัติ) 
5. กระบวนการจัดการข้อ

ร้องเรยีน/แก้ไขความขัดแย้ง/ 
ข้อพิพาท  

 สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้รับบริการ 
 มีเกณฑ์การตัดสินใจที่ชัดเจน ลดการใช้ดุลพินิจ 
 มีการควบคุม ติดตามอย่างเป็นระบบ 
 มีการเปิดเผยข้อมูลในการจัดการข้อร้องเรียน 

 
 



36 
             คู่มือการสร้างความโปรง่ใสในการปฏิบัตริาชการของส่วนราชการและจังหวัด 

2. ระดับความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ 

 พิจารณาจากความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการ และระดับความส าเร็จถ่วงน้ าหนักของการด าเนินการตาม
ตัวชี้วัดเมื่อเทียบกับค่าเปูาหมายที่ก าหนด 
 ตัวชี้วัด หมายถึง ตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนสร้างความโปร่งใสในการ

ปฏิบัติราชการ ซึ่งจ านวนตัวชี้วัดขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ทั้งนี้ ตัวชี้วัดควร
สะท้อนความโปร่งใสของส่วนราชการ สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ และ
เปูาหมายที่ก าหนด 

3. ผลส ารวจความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

 เพ่ือเป็นการประเมินความส าเร็จของการด าเนินการสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการ โดยวัดผลลัพธ์จากความเห็นของผู้รับบริการที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนงานที่ส่วนราชการด าเนินการสร้างความโปร่งใส 
 ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือเจ้าหน้าที่

ของรัฐ (ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการผู้ให้บริการ) หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนที่มารับบริการจากส่วนราชการ 
 ประเด็นการส ารวจความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ แบ่งเป็น 3 มิติ 

ได้แก่  

ด้านความโปร่งใส 

1. ท่านได้รับทราบข้อมูลการให้บริการ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ 
เป็นอย่างด ี

2. ท่านได้รับทราบขั้นตอน และมาตรฐานระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินงาน
ให้บริการอย่างเพียงพอ 
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3. ท่านได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานระยะเวลา
ที่หน่วยงานก าหนด 

4. ท่านได้รับการบริการอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 

5. หน่วยงานที่ท่านใช้บริการมีช่องทางการรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหน้าที่และความประพฤติของเจ้าหน้าที่อย่างเหมาะสม (ช่องทาง
ที่ท าให้ยื่นข้อร้องเรียนรู้สึกปลอดภัย/ไม่กังวล/ไม่มีผลกระทบทางลบ) 

6. กรณีมีเรื่องร้องเรียน หน่วยงานมีการตอบกลับเรื่องร้องเรียน หรือแจ้ง
ผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของท่านได้อย่างประสิทธิภาพ  

 
ด้านความเชื่อถือ ไว้วางใจ 

7. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ให้บริการท่านปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
(เช่น รับผิดชอบต่อผลของงานที่เกิดขึ้น ไม่ละเลยในการปฏิบัติหน้าที่) 

8. ท่านมีความมั่นใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ว่าถูกต้อง สามารถ
เชื่อถือได้ 

ด้านการคอร รัปชั่น 

9. ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยได้ยิน/รับทราบว่าเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ 
เคยรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาค ร้องขอสิ่งตอบแทนหรือประโยชน์
อ่ืนใดเพ่ือแลกเปลี่ยนกับการได้รับบริการ 

10. ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกร้องขอ/เสนอให้เงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับ
บริจาค ร้องขอสิ่งตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าทีท่ี่ให้บริการ  

---------------------------------------------- 
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ภาคผนวก 
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แบบ อร ม 1 แผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัตริาชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

กรม.............................. 

กระทรวง...................................... 

กระบวนงาน............................................. 
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อธิบายถึงความส าคัญ ผลกระทบ ของปัญหาหรือความเส่ียงในการทุจริต ไม่โปร่งใสของกระบวนงาน
ที่ด าเนินการ โดย 

 ระบุความส าคัญของกระบวนงาน : อธิบายถึงความส าคัญของกระบวนงานพอสังเขป ตลอดจน
น าเสนอข้อมูล หรือค่าสถิติต่าง ๆ ประกอบ เช่น ค่าสถิติจ านวนผู้ใช้บริการ มูลค่าทางเศรษฐกิจ 
หรือผลกระทบทางสังคม เป็นต้น 

 ระบุผลกระทบหากมีการทุจริตคอร์รัปชั่น : อธิบายถึงผลกระทบหากมีการทุจริตคอร์รัปชั่นพอ
สังเขป และหากกระบวนงานนั้น ๆ เคยมีปัญหาด้านความโปร่งใส ตลอดจนการทุจริต คอร์รัปชั่น 
ควรน าเสนอข้อมูลความรุนแรงของปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในอดีตมาประกอบด้วย 

ระบุเปูาหมายและผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานตามแผนการสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

 ควรมุ่งเน้นการสร้างความโปร่งใส ปูองกันการทุจริต คอร์รัปชั่น และอาจรวมถึงการลด
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น  

 ควรระบุขอบข่ายให้ชัดเจนว่าเป็นการจัดท าแผนในกระบวนการใด เป็นการปูองกัน แก้ไข
ปัญหาหรือความเสี่ยงใด ตลอดจนผลส าเร็จที่คาดว่าจะได้รับจากแผนงานดังกล่าว  

 
แผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

กรม.............................. กระทรวง...................................... 
กระบวนงาน............................................. 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 ……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. วัตถุประสงค  และเป้าหมายของการด าเนินงาน 
 ……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….. 
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 ระบุขั้นตอนการด าเนินงานของกระบวนงาน เพื่อวิเคราะห์ปัญหา หรือความเสี่ยงในการทุจริต 
ไม่โปร่งใส โดยพิจารณาทั้งจาก “ปัญหา” ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตและในปัจจุบัน และคาดการณ์สิ่งที่
อาจจะเกิดขึ้น “ความเสี่ยง” ในอนาคต 

 ประเมินความเส่ียงจาก 2 ปัจจัยหลัก คือ โอกาสที่จะเกิด และความรุนแรงของผลกระทบ 

3. แนวทางการวิเคราะห ปัญหา 
 ……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.1 ระบุและประเมินระดับความเสี่ยง 
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 จัดล าดับและคัดเลือกปัญหาหรือความเสี่ยง : ประเมินจากคะแนนความเสี่ยง (โอกาส x ความรุนแรง) 
เพื่อเลือกปัญหาหรือความเส่ียงที่มีคะแนนสูงสุดมาด าเนินการวิเคราะห์สาเหตุในข้อ 3.3 ต่อไป 

 หากพบว่าปัญหาหรือความเสี่ยง มีความสัมพันธ์กันหรือมีคะแนนเท่ากัน อาจเลือกมาด าเนินการ
ในข้อ 3.3 ได้มากกว่า 1 ประเด็น 

น าปัญหาหรือความเส่ียงที่จัดล าดับและคัดเลือกในข้อ 3.2 มาวิเคราะห์หาสาเหตุและผลกระทบ ดังนี้  
 วิเคราะห์ต้นตอของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น แล้วระบุลงในกล่อง “สาเหตุ” ในแผนภาพ 3.3 
 วิเคราะห์ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น แล้วระบุลงในกล่อง “ผลกระทบ” ในแผนภาพ 3.3 
 ในการวิเคราะห์ ส่วนราชการและจังหวัดอาจใช้เทคนิคอื่น ๆ นอกเหนือจากแบบฟอร์มที่ก าหนดไว้ได้ 

แต่ควรมีการวิเคราะห์ “สาเหตุ” และ “ผลกระทบ” โดยมีแกนกลาง คือ ปัญหาหลักที่ได้คัดเลือกไว้ 
ให้ครบถ้วน 

3.2 จัดล าดับและคัดเลือกปัญหาหรือความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 วิเคราะห ปัญหาหรือความเสี่ยงของกระบวนงาน 
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ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเปูาหมาย อันแสดงให้เห็นถึงความส าเร็จในการสร้างความโปร่งใส 
 ตัวชี้วัด ควรประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของโครงการ และปัจจัยส าคัญใน

การสร้างความโปร่งใส (ตามประเภทของกระบวนงาน) 
 น้ าหนัก ควรให้ความส าคัญกับตัวชี้วัดที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของโครงการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 

และให้น้ าหนักกับตัวชี้วัดปัจจัยส าคัญในการสร้างความโปร่งใสในส่วนที่เหลือ 
 เกณฑ การให้คะแนน ควรน าค่าผลการด าเนินงานปัจจุบัน (Baseline) มาก าหนดในเกณฑ์การให้

คะแนนระดับ 3 ส่วนเกณฑ์การให้คะแนนระดับ 5 ควรแสดงถึงการพัฒนาในเชิงบวกและบรรลุผล
ตามความมุ่งหวังของส่วนราชการและจังหวัด 

4. ก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
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 ในแต่ละปัจจัยส าคัญในการสร้างความโปร่งใส ให้ส่วนราชการและจังหวัด 
- ทบทวนมาตรการที่ได้ด าเนินการในปัจจุบันว่าได้ด าเนินการอะไรไปแล้วบ้าง  
- ประเมินตนเองว่ามาตรการดังกล่าวเพียงพอในการจัดการความเสี่ยงหรือไม่ โดยระบุใน
แบบฟอร์มว่า “เพียงพอ” หรือ “ไม่เพียงพอ” หากเห็นว่าไม่เพียงพอ ควรก าหนดมาตรการเพิ่มเติม 

 ส่วนราชการอาจระบปุัจจยัเพิ่มเติมอื่น ๆ ได้ 

5. แนวทางแก้ไขปัญหาหรือความเสี่ยง 
 ……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.1 การก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาหรือความเสี่ยง 
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 ให้น ามาตรการในปัจจุบันและมาตรการเพิ่มเติมตามข้อ 5.1 มาระบุรายละเอียดแผนงาน
โดยละเอียด โดยก าหนดระยะเวลาใช้ชัดเจน สมเหตุสมผล 

5.2 แผนการด าเนินงาน 

 
------------------------------------------ 
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