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แผนการดําเนินงานจัดสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของกรมพัฒนาที่ดิน ประจําปีงบประมาณ 2555 

 

มิติ/ตัวชีว้ัด กิจกรรม เกณฑ์การให้คะแนน ผู้รับผิดชอบ 
มิติที่ ๑ ด้านนโยบาย/ผู้บริหาร และความพยายาม/ริเริม่ของกรมฯในการสร้างความโปร่งใส 
1.1 มีนโยบายที่ชดัเจนเกี่ยวกับความ
โปร่งใส 

1. กําหนดนโยบายสร้างมาตรฐานความโปรง่ใส  
กรมพัฒนาที่ดนิ  
2.เผยแพร่ไปยังเว็บไซด์กองฯและเผยแพร่บนเว็บ
ไซด์กรมฯ 
3. จัดทําแผนการดําเนินการจัดสร้างมาตรฐานความ
โปร่งใสของกรมฯ 
4.. ดําเนินการตามแผนการดาํเนินการจัดสร้าง
มาตรฐานความโปร่งใส  
5. ผลสําเร็จในการจัดสร้างความโปร่งใสใน
หน่วยงาน เช่น ได้รับรางวัล ได้รับการยกย่องชมเชย
หรือสามารถระบุผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดาํเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ หรือแผนอย่างเป็นรูปธรรม 

ระดับความสําเร็จของการมีนโยบายที่
ชัดเจนเกี่ยวกบัความโปร่งใส โดยมีเกณฑ์
การให้คะแนน คือ 
1 คะแนน มีการกําหนดนโยบายสร้าง
มาตรฐานความโปร่งใสกรมพัฒนาที่ดิน  
2 คะแนน มีการเผยแพร่ไปยังเว็บไซด์กองฯ
และเผยแพร่บนเว็บไซด์กรมฯ 
3 คะแนน มีการจัดทําแผนการดําเนินการ
จัดสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของกรมฯ 
4 คะแนน มีการดําเนินการตามแผนการ
ดําเนินการจัดสร้างมาตรฐานความโปร่งใส  
5 คะแนน มีผลสําเร็จในการจัดสร้างความ
โปร่งใสในหน่วยงาน เช่น ไดร้บัรางวัล ได้รับ
การยกย่องชมเชยหรือสามารถระบุผลลัพธ์
ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ 
หรือแผนอย่างเป็นรูปธรรม 
 

กกจ.(ส่วนงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม) 



๒ 

 

มิติ/ตัวชีว้ัด กิจกรรม เกณฑ์การให้คะแนน ผู้รับผิดชอบ 
1.2 บทบาทของผู้บริหารในการ

ส่งเสริมเรื่องความโปร่งใสในองค์กร     

(วัดระดับสํานัก/กอง) 

1. ผอ. สํานัก/กอง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน    
ไม่น้อยกว่า 5 ด้าน 
ตัวอย่างกิจกรรมด้านต่างๆ เช่น ด้านส่งเสรมิคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านการป้องกันการทุจริตประพฤติมชิอบ 
ด้านการรักษาจรรยา การสนับสนุนให้บุคลากรได้มี
โอกาสพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ใหค้วามรู้เกี่ยวกับ
งานด้านกฎหมายในการประชุมของหน่วยงาน     
ด้านการทําตัวเป็นต้นแบบ ด้านการกําหนดกติกา  
หรือมาตรฐานการทํางานของข้าราชการเพื่อลดช่อง
ทางการแสวงหาผลประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนกิจกรรมที่ ผอ.สํานัก/กองหรือผู้ที่

ได้รับมอบหมาย   มีส่วนร่วมในกิจกรรม

เสริมสร้างความโปร่งใสไม่น้อยกว่า  5 ด้าน   

๑ คะแนน  ผอ.สํานัก/กองหรือผู้ที่ได้รับ

มอบหมายมีสว่นร่วมในกิจกรรมเสริมสร้าง

ความโปร่งใสของหน่วยงาน       ๒ คะแนน 

ผอ.สํานัก/กองหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใส 

ไม่น้อยกว่า ๒ ด้าน๓ คะแนน ผอ.สํานัก/

กองหรือผู้ที่ไดร้ับมอบหมายมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมเสริมสร้างความโปรง่ใส ไม่น้อยกว่า 

๓ ด้าน๔ คะแนน ผอ.สํานัก/กองหรือผู้ที่

ได้รับมอบหมายมีส่วนร่วมในกิจกรรม

เสริมสร้างความโปร่งใส ไม่น้อยกว่า ๔ ด้าน

๕ คะแนน ผอ.สํานัก/กองหรือผู้ที่ได้รับ

มอบหมายมีสว่นร่วมในกิจกรรมเสริมสร้าง

ความโปร่งใส ไม่น้อยกว่า ๕ ด้าน 

 

สํานัก/กอง  
สพข.1-12 



๓ 

 

มิติ/ตัวชีว้ัด กิจกรรม เกณฑ์การให้คะแนน ผู้รับผิดชอบ 
1.3 ความพยายาม/ริเริ่มของกรมฯ
ในการสร้างความโปร่งใส 

1. การเผยแพร่บทความเกี่ยวกับการส่งเสริม
คุณธรรม และจริยธรรม ในเว็บไซด์กรมพัฒนาที่ดิน 
2. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างต่อสาธารณะชน 
3. การเผยแพร่กระบวนงานหรือขั้นตอนระยะเวลา
การทํางานให้ผู้ใช้บริการทราบ 
4. ออกประกาศกรมพัฒนาทีด่ิน เรื่อง หลักเกณฑ์ 
มาตรการ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อ
ร้องเรียน     (กิจกรรมใหม่) 
5. จัดทําคู่มือเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย
(กิจกรรมใหม่) 
 

จํานวนกิจกรรมที่กําหนดเพื่อให้ในกรมฯ มี
ความโปร่งใส (ไม่น้อยกว่า 5 ด้าน และ
อย่างน้อย 2 ดา้น เป็นกิจกรรมใหม่) ( 
กิจกรรมละ 1 คะแนน) 

กิจกรรมที ่1, 4 
กกจ.(ส่วนงาน
คุ้มครองจริยธรรม) 
กิจกรรมที ่2,3 
กค.(กลุ่มพัสดุ)/
ศสท.(ส่วนระบบ
เครือข่ายและ
คอมพิวเตอร์) 
กิจกรรมที ่5 
กกจ.(ส่วนงาน
วินัย) 

มิติที่ 2 ด้านความเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค์กร และการมีส่วนรว่ม 
2.1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
 

1. จัดสถานที่/จัดตั้งศูนย์ข้อมลูข่าวสารสําหรับ
ให้บริการข้อมลูข่าวสารของกรมพัฒนาที่ดนิ ตาม
มาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 2540 
2. จัดทําข้อมลูข่าวสารตามมาตรา 9 ครบถ้วน เป็น
ปัจจุบัน 
3. จัดทําดชันีข้อมูลข่าวสารไว้ให้บริการ ณ ศูนย์
ข้อมูลข่าวสารอย่างชัดเจนและสามารถสืบค้นได้
สะดวกรวดเร็ว  
4.มอบหมายให้ผู้บริหารระดับรองหัวหน้าส่วน
ราชการรับผดิชอบในการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.

ระดับความสําเร็จของการเปิดเผยข้อมลู
ข่าวสาร โดยมเีกณฑ์การให้คะแนน คือ 
1 คะแนน มีการจัดสถานที่/จัดตั้งศูนย์
สําหรับให้บริการข้อมูลข่าวสารของกรม
พัฒนาที่ดิน ตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
2 คะแนน มีการจัดทําข้อมลูข่าวสารตาม
มาตรา 9 ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 
3 คะแนน มีการจัดทําดัชนีข้อมูลข่าวสารไว้
ให้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอย่าง
ชัดเจนและสามารถสืบค้นไดส้ะดวกรวดเร็ว  

ศสท.(ส่วน
ฐานข้อมูล
สารสนเทศ) 
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มิติ/ตัวชีว้ัด กิจกรรม เกณฑ์การให้คะแนน ผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูลข่าวสารฯ เป็นการเฉพาะ  
5. เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประกวดราคา 
ประกาศสอบราคา จัดทําสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นรายเดือน และเผยแพร่บนเว็บไซด ์
6. จัดเก็บสถิตแิละสรุปผลการมาใช้บริการ ณ ศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร รายงานให้ผู้บริหารของส่วนราชการ
ทราบอย่างสม่ําเสมอ (รายเดือนหรือรายไตรมาส) 
7. ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 
ธันวาคม 2547 ในการให้บรกิารข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนด้วยความรวดเร็ว 
8.เผยแพร่ข้อมูลโดยเฉพาะในประเด็นที่สาธารณะให้
ความสนใจส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงและ
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก (Core 
function) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการมอบหมายให้ผู้บริหารระดับรอง
หัวหน้าส่วนราชการรับผดิชอบในการ
ปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ เป็น
การเฉพาะ และมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกบั
การประกวดราคา ประกาศสอบราคา จัดทาํ
สรุปผลการจดัซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน และ
เผยแพร่บนเว็บไซด ์
 
4 คะแนน มีการจัดเก็บสถิตแิละสรุปผลการ
มาใช้บริการ ณ ศูนย์ข้อมลูข่าวสาร รายงาน
ให้ผู้บริหารของส่วนราชการทราบอย่าง
สม่ําเสมอ (รายเดือนหรือรายไตรมาส) 
มีการปฏิบัติตามมตคิณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
28 ธันวาคม 2547 ในการให้บริการข้อมลู
ข่าวสารแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว 
5 คะแนน มีการเผยแพร่ข้อมูลโดยเฉพาะ
ในประเด็นทีส่าธารณะให้ความสนใจส่งผล
กระทบต่อประชาชนโดยตรงและเกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก (Core 
function) 
 
 

 



๕ 

 

มิติ/ตัวชีว้ัด กิจกรรม เกณฑ์การให้คะแนน ผู้รับผิดชอบ 
2.2 การมีมาตรฐานให้บริการ
ประชาชนและประกาศใหท้ราบ 
(วัดระดับ สํานัก/กอง) 

1. กําหนดขั้นตอนการให้บรกิารประชาชน (รวมถึง
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ภายใน และส่วนราชการที่มา
รับบริการ) 
2. ประกาศมาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการ
ประชาชน         
 - ภายในสถานที่ให้บริการ  
 - ภายในกรม  
 - ทางเว็บไซด ์
 - ทางช่องทางอื่นๆ เพิ่มอีกอย่างน้อย       1 
ช่องทาง เช่น เว็บไซด์กอง/สํานัก/สพข. 1-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับความสําเร็จการมีมาตรฐานให้บริการ
ประชาชนและประกาศให้ทราบ โดยมี
เกณฑ์การให้คะแนน คือ 
1 คะแนน มีการกําหนดขั้นตอนการ
ให้บริการประชาชน (รวมถึงข้าราชการ 
เจ้าหน้าที่ภายใน และส่วนราชการที่มารับ
บริการ) 
2 คะแนน มีการประกาศมาตรฐานและ
ขั้นตอนการใหบ้ริการประชาชนภายใน
สถานที่ให้บริการ  
3 คะแนน มีการประกาศฯ ภายในกรมฯ 4 
คะแนน มีการประกาศฯ ทางเว็บไซด์ 
 
5 คะแนน มีการประกาศฯ ทางช่องทาง
อื่นๆ เพิ่มอีกอย่างน้อย 1 ช่องทาง เช่น เว็บ
ไซด์กอง/สํานัก/สพข. 1-10 
 
 
 
 
 
 
 

กอง/สํานัก/ 
สพข.1-12 
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มิติ/ตัวชีว้ัด กิจกรรม เกณฑ์การให้คะแนน ผู้รับผิดชอบ 
2.3 การมีระบบตรวจสอบภายในที่
ดําเนินการตรวจสอบมากกว่าเรื่อง
เงิน/บัญช ี

1. จัดทําระบบการตรวจสอบเรื่องเงินและบัญช ี
2. จัดทําระบบการตรวจสอบเรื่องการพัสด ุ
3. จัดทําระบบการตรวจสอบผลการดําเนินงานตาม
ภารกิจของกรมฯ 
4. จัดทําระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณประจําปี 2555 
5. จัดทําระบบการควบคุมภายใน 

1. จํานวนระบบตรวจสอบภายในของกรมฯ 
(ไม่ต่ํากว่า 4 ระบบ)  
 ๑ คะแนน มีระบบตรวจสอบภายในสํานัก/
กองเฉพาะเรื่องเงิน/บัญชี 
 ๒ คะแนน มีระบบตรวจสอบภายในสํานัก/
กองมากกว่าเรื่องเงิน/บัญชี ๑ ระบบ 
 ๓ คะแนน มีระบบตรวจสอบภายในสํานัก/
กองมากกว่าเรื่องเงิน/บัญชี ๒ ระบบ 
 ๔ คะแนน มีระบบตรวจสอบภายในสํานัก/
กองมากกว่าเรื่องเงิน/บัญชี ๓ ระบบ 
 ๕ คะแนน มีระบบตรวจสอบภายในสํานัก/
กองมากกว่าเรื่องเงิน/บัญชี ๔ ระบบ 
 

กิจกรรมที1่-3 
ตสน. กิจกรรมที่ 
4 กผง.(ส่วน
ติดตามและ
ประเมินผล) 
กิจกรรมที ่๕ กค.
(ส่วนพัฒนา
ระบบงานคลัง) 

2.4 การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน
และผลการประเมินตนเองตอ่
สาธารณะ 

1. เผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมิน
ตนเอง 
- ภายในหน่วยตรวจสอบภายใน 
- ต่อผู้บริหารระดับสํานัก/กองขึ้นไป 
- ต่อสาธารณะอย่างน้อย 1 ชอ่งทาง 
- ต่อสาธารณะอย่างน้อย 2 ชอ่งทาง 
- ต่อสาธารณะอย่างน้อย 3 ชอ่งทาง 

ระดับความสําเร็จในการเผยแพร่ผลการ
ปฏิบัติงานและผลการประเมนิตนเองต่อ
สาธารณะ 
1 คะแนน มีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน
และผลการประเมินตนเองภายในหน่วย
ตรวจสอบภายใน 
2 คะแนน มีการเผยแพร่ฯตอ่ผู้บริหารระดบั
สํานัก/กองขึ้นไป 
3 คะแนน มีการเผยแพร่ฯตอ่สาธารณะ
อย่างน้อย 1 ชอ่งทาง 
 

ตสน./กผง./กค. 
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มิติ/ตัวชีว้ัด กิจกรรม เกณฑ์การให้คะแนน ผู้รับผิดชอบ 
4 คะแนน มีการเผยแพร่ฯตอ่สาธารณะ
อย่างน้อย 2 ชอ่งทาง 
5 คะแนน มีการเผยแพร่ฯตอ่สาธารณะ
อย่างน้อย 3 ชอ่งทาง 
 

2.5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ 

1. เผยแพร่งานตามภารกิจหลักของหน่วยงานให้
สาธารณะชนได้รับทราบโดยช่องทางใดช่องทางหนึ่ง 
เช่น เว็บไซด์ หรือเอกสารรายงานประจําปี 
2. กําหนดให้มกีารรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
และผู้มสี่วนไดเ้สีย (stakeholder) ที่เกี่ยวข้องผ่าน
ช่องทาง และกระบวนการต่างๆ ในภารกิจหลักไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50  
3. มีนโยบายให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยระบุ
ประเด็นทีต่้องการสร้างการมีส่วนร่วม ซึ่งตอ้งเป็น
ประเด็นที่มีความสอดคล้องกับภารกิจหลัก 
4. ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนรวมตามภารกิจหลักของ
สพข. ตามนโยบายได้ร้อยละ 50 โดยประชาชน
ดังกล่าวอาจมีคุณสมบัติ เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิ 
นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์ 
5. ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนรวมตามภารกิจหลักของ
สพข. ตามนโยบายได้ร้อยละ 70 

ระดับความสําเร็จของการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ราชการ โดยมเีกณฑ์การให้คะแนน คือ 
1 คะแนน มีการเผยแพร่งานตามภารกิจ
หลักชองหน่วยงานให้สาธารณะชนได้
รับทราบโดยชอ่งทางใดช่องทางหนึ่ง เช่น 
เว็บไซด์ หรือเอกสารรายงานประจําปี 
2 คะแนน มีการกําหนดให้มกีารรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนและผู้มสี่วนได้เสีย 
(stakeholder) ที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทาง 
และกระบวนการต่างๆ ในภารกิจหลักไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50  
3 คะแนน มีการกําหนดนโยบายให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยระบุประเดน็
ที่ต้องการสร้างการมีส่วนร่วม ซึ่งต้องเป็น
ประเด็นที่มีความสอดคลอ้งกับภารกิจหลัก 
4.คะแนน มีการให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนรวมตามภารกิจหลักของ สพข. ตาม
นโยบายได้ร้อยละ 50 โดยประชาชน

คณะทํางาน 
PMQA หมวด 6 
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มิติ/ตัวชีว้ัด กิจกรรม เกณฑ์การให้คะแนน ผู้รับผิดชอบ 
ดังกล่าวอาจมีคุณสมบัติ เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิ 
นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ประชาชนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 
5. คะแนน ใหป้ระชาชนเข้ามามีส่วนรวม
ตามภารกิจหลกัของ สพข. ตามนโยบายได้
ร้อยละ 70 
 

มิติที่ 3 ด้านการใช้ดุลยพินิจ 
3.1 การลดการใช้ดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
 

2. จัดทําคู่มือหรือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 2.1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 2.2 กระบวนการเบิกจ่ายเงิน 
 2.3 กระบวนการยานพาหนะ 
 2.4 กระบวนการระบบงานวิจัย 
 2.5 กระบวนการแผนงานและงบประมาณ 
 

1. จํานวนคู่มอืของกระบวนการตามภารกิจ
หลักของกรมฯ ที่ผู้บริหารใหค้วามเห็นชอบ 
(อย่างน้อย 5 กระบวนงาน) 
(กระบวนงานละ 1 คะแนน) 

กิจกรรมที ่2.1-
2.3 กค. 
กิจกรรมที ่2.4-  
2.5 กผง. 
 

3.2 การใชดุ้ลยพินิจในการ
บริหารงานบุคคล 

1. จัดทําหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งและการพิจารณาความดีความชอบของ
บุคลากร และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑด์ังกล่าวให้
บุคลากรได้ทราบ 
2. ประกาศเผยแพร่ข้อมูลผู้สมัครเพื่อเลื่อนตําแหน่ง
หรือพิจารณาความดีความชอบ 
 
 
 

ระดับความสําเร็จของการใชดุ้ลยพินิจใน
การบริหารงานบุคคล 
1 คะแนน มีการจัดทําหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งและการ
พิจารณาความดีความชอบของบุคลากร 
และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
บุคลากรได้ทราบ 
 
 

กกจ. 
(ส่วนพัฒนา
ระบบงานและ
อัตรากําลัง/ฝ่าย
ทะเบียนประวัติ
และบําเหน็จ
ความชอบ/ 
ฝ่ายสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง) 
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มิติ/ตัวชีว้ัด กิจกรรม เกณฑ์การให้คะแนน ผู้รับผิดชอบ 
3. จัดทําระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อใช้
เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาความดีความชอบ
หรือเลื่อนตําแหน่งบุคลากร 
4. รับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรภายใน
ประกอบการพิจารณาความดคีวามชอบหรือเลื่อน
ตําแหน่งบุคลากร 
5. ประกาศผลหรือเลื่อนตําแหน่งบุคลากรพร้อมระบุ
เหตุผลอย่างชัดเจน 
 

2 คะแนน มีประกาศเผยแพร่ข้อมูลผูส้มัคร
เพื่อเลื่อนตําแหน่งหรือพิจารณาความดี
ความชอบ 
3 คะแนน มีการจัดทําระบบฐานข้อมูล
บุคลากรที่มีคณุภาพเพื่อใช้เป็นหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาความดคีวามชอบหรือ
เลื่อนตําแหน่งบุคลากร 
4 คะแนน มีการรับฟังความคิดเห็นจาก
บุคลากรภายในประกอบการพิจารณาความ
ดีความชอบหรือเลื่อนตําแหน่งบุคลากร 
5 คะแนน มีประกาศผลหรือเลื่อนตําแหน่ง
บุคลากรพร้อมระบุเหตุผลอย่างชัดเจน 

3.3 การมีระบบบริหารความเสี่ยง
ด้านความโปรง่ใส 

1. การกําหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงด้าน
ความโปร่งใส 
2. วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงด้านความโปร่งใส
และความเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุให้เกิดการทุจรติ หรือ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าทีโ่ดยมชิอบ หรือการปฏิบัติ
ราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไม่เพียงพอ ขาดความเชื่อถือในความมี
คุณธรรม จริยธรรม คํานึงถึงผลประโยชน์สว่นตน
มากกว่าประโยชน์ส่วนรวม และการไม่ยึดมั่นในหลัก
ธรรมาภิบาล 
3. กําหนดแผนหรือกลยุทธ์จัดทํากิจกรรมในการ
จัดการกับความเสี่ยงด้านความโปร่งใส 

ระดับความสําเร็จของการมีระบบบริหาร
ความเสี่ยงด้านความโปร่งใส โดยมีเกณฑ์
การให้คะแนน คือ 
1 คะแนน มีการกําหนดเป้าหมายการ
บริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส 
2 คะแนน มีการวิเคราะห์และระบุความ
เสี่ยงด้านความโปร่งใสและความเสี่ยงที่อาจ
เป็นเหตุให้เกิดการทุจริต หรอืละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือการปฏิบัติ
ราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมี  
ความรับผิดชอบไม่เพียงพอ ขาดความ
เชื่อถือในความมีคุณธรรม จริยธรรม 

กผง.(ส่วนพัฒนา
ระบบมาตรฐาน
งาน) 
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มิติ/ตัวชีว้ัด กิจกรรม เกณฑ์การให้คะแนน ผู้รับผิดชอบ 
4. ดําเนินกิจกรรมตามแผนฯ อย่างเป็นรูปธรรม 
5. จัดทําตดิตามผลและกําหนดแนวทางเฝ้าระวัง
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
 

คํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่า
ประโยชน์ส่วนรวม และการไม่ยึดมั่นในหลกั
ธรรมาภิบาล 
3 คะแนน มีการกําหนดแผนหรือกลยุทธ์
จัดทํากิจกรรมในการจัดการกับความเสี่ยง
ด้านความโปรง่ใส 
4 คะแนน มีการดําเนินกิจกรรมตามแผนฯ 
อย่างเป็นรูปธรรม 
5 คะแนน มีการจัดทําติดตามผลและ
กําหนดแนวทางเฝ้าระวังความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต 

มิติที่ 4 การมีระบบ/กลไกจดัการรับเรื่องร้องเรียน 
4.1 การมีหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
โดยตรงในการดําเนินการต่อเรื่อง
ร้องเรียน (วัดระดับกอง/สํานัก) 

1. ผอ.กอง/สํานัก/สพข 1-12 มอบหมายให้ฝ่าย
บริหารทั่วไปทุกสํานัก/กอง สว่นกลางและศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของ สพข. 1-12 จัดตั้งเป็นศูนย์รบัเรื่องราว
ร้องทุกข์ (Help Desk) ภายในกอง/สํานัก/มีระบบ
ตรวจสอบภายในสํานัก/กองมากกว่าเรื่องเงิน/บัญชี 
สพข.1-12 
2. ให้มผีู้รับผดิชอบรับเรื่องร้องเรียนทุกเรื่อง 
3. ใหส้ํานัก/กอง สพข. 1-12 รับเรื่องร้องเรียนทุก
เรื่องและมกีารส่งต่อใหผู้้รับผดิชอบ 
4. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในกรมฯ ทราบว่า
มีหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน 
5. เผยแพร่ให้บุคคลภายนอกทราบว่ามีหน่วยงาน

ระดับความสําเร็จของการมีหน่วยงาน/
ผู้รับผดิชอบโดยตรงในการดําเนินการต่อ
เรื่องร้องเรียน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 
ดังนี้ 
1 คะแนน ผอ.กอง/สํานัก/สพข 1-12 
มอบหมายให้ฝา่ยบริหารทั่วไปทุกสํานัก/
กอง ส่วนกลางและศูนย์ข้อมลูข่าวสารของ 
สพข. 1-12 จดัตั้งเป็นศูนย์รบัเรื่องราวร้อง
ทุกข์ (Help Desk) ภายในกอง/สํานัก/
สพข.1-12 
2 คะแนน มีการให้ผู้รับผดิชอบรับเรื่อง
ร้องเรียนทุกเรื่อง 

กอง/สํานัก/สพข.
1-12 
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มิติ/ตัวชีว้ัด กิจกรรม เกณฑ์การให้คะแนน ผู้รับผิดชอบ 
และผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน 3 คะแนน ใหส้ํานัก/กอง รับเรื่องร้องเรียน

ทุกเรื่องและมีการส่งต่อใหผู้ร้ับผิดชอบ 
4 คะแนน มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
ภายในกรมฯ ทราบว่ามีหน่วยงาน/
ผู้รับผดิชอบรบัเรื่องร้องเรียน 
5 คะแนน มีการเผยแพร่ใหบุ้คคลภายนอก
ทราบว่ามีหน่วยงานและผู้รับผิดชอบรับ
เรื่องร้องเรียน 

4.2 การมีระเบียบปฏิบัติในการ
ดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียน 

1. จัดตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดระเบียบในการ
ดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียน 
2. จัดทําระเบียบการปฏิบัติในการดําเนินการต่อ
เรื่องร้องเรียน 
3. จัดทําขั้นตอนการปฏิบัติในการดําเนินการต่อเรื่อง
ร้องเรียน 
4. เผยแพร่ระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติให้
หน่วยงานภายในและภายนอกทราบ 
5. รายงานผลการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียน 

ระดับความสําเร็จของการมีระเบียบปฏิบัติ
ในการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียน 
1 คะแนน มีการจัดตั้งคณะทํางานเพื่อ
กําหนดระเบียบในการดําเนินการต่อเรื่อง
ร้องเรียน 
2 คะแนน มีการจัดทําระเบียบการปฏิบัติใน
การดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียน 
3 คะแนน มีการจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติใน
การดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียน 
4 คะแนน มีการเผยแพร่ระเบียบและ
ขั้นตอนการปฏิบัติให้หน่วยงานภายในและ
ภายนอกทราบ 
5 คะแนน มีการรายงานผลการดําเนินการ
ต่อเรื่องร้องเรียน 
 

กกจ.(ส่วนงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม) 

 


