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คํานํา 

 

 

ความโปรงใส หมายถึง การมองเห็นภาพโดยตลอดปราศจากประเด็น

แอบแฝงซอนเรน มีขอมูลชัดเจน ละเอียด ประกอบการดําเนินการและตัดสินใจ 

โดยความหมายของคําวา “ความโปรงใสในองคกร”(Corporate Transparency) 

ตามที่ระบุไวในวิกิพีเดีย จะเนนการขจัดอุปสรรคและ/หรือการอํานวยความสะดวก

ใหประชาชนในการเขาถึงขอมูลขาวสารขององคกร กฎ ระเบียบ และกระบวนการ

ทํางานโดยสะดวก จากคําจํากัดความดังกลาวอาจสรุปไดวาความโปรงใสที่ใช 

ในการบริหารงานจะหมายถึง การสรางความเปดเผย เปดโอกาสใหผูมีสวนได

สวนเสียทั้งจากภายในและภายนอกหนวยงานสามารถเขาถึงขอมูลดวยวิธีการ

ตางๆ มีการสื่อสาร การแสดงความรับผิดชอบพรอมรับการตรวจสอบ รวมทั้ง 

มีกระบวนการในการติดตามและประเมินผล 

สํานักงาน ก.พ. ไดมีบทบาทสําคัญในการสรางความโปรงใสในภาครัฐ โดย 

รวมมือกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ศึกษาวิจัยเรื่องการประเมินและ

สรางเครื่องมือวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ และจัดทําเครื่องมือ 

วัดความโปรงใสและตรวจสอบไดของสวนราชการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ 

เครื่องมือวัดความโปรงใสและตรวจสอบไดของสวนราชการ ในการประชุมเมื่อ

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ และไดนําไปดําเนินการสงเสริมสวนราชการใหสราง

มาตรฐานความโปรงใสในองคกรมาอยางตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๓  ปจจุบัน

มีหนวยงานที่ไดดําเนินการประเมินมาตรฐานความโปรงใสในภาครัฐหลาย

หนวยงาน สํานักงาน ก.พ.จึงไดศึกษาประเด็นประเมินความโปรงใสของ
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หนวยงานตางๆ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงตัวชี้วัดมาตรฐานความโปรงใสให

สอดคลองกัน สามารถนําไปใชเปนแนวทางการสรางมาตรฐานความโปรงใส

ในหนวยงานและพรอมรับการประเมินความโปรงใสจากหนวยงานอื่นไดดวย

เชนกัน ซึ่ง อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการสงเสริมจริยธรรมเพื่อราชการใสสะอาด 

ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ ไดมีมติเห็นชอบ

เครื่องมือวัดความโปรงใสและตรวจสอบไดของสวนราชการที่พัฒนาขึ้น พรอมทั้ง

ใหนําไปสงเสริมใหสวนราชการใชเปนแนวทางการสรางความโปรงใสใน

หนวยงานตอไป 

สํานักงาน ก.พ. หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือแนวทางการสรางมาตรฐานความ

โปรงใสของสวนราชการ นี้ จะเปนประโยชนตอสวนราชการในการสรางความ

โปรงของภาครัฐ ซึ ่งจะสงผลสืบเนื่องใหประเทศไทยไดรับความเชื่อถือจาก

สังคมโลกมากขึ้นในอนาคต 

 

 

 

 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ศูนยสงเสริมจริยธรรม 

มีนาคม ๒๕๕๘ 

  



 

บทที่ ๑ ขั้นตอนการสรางมาตรฐานความโปรงใส

    

บทที่  ๒ เครื่องมือวัดความโปรงใสและตรวจสอบไดของสวนราชการ

 

ภาคผนวก 

แบบฟอรมที่ ๑ และ 

RADAR CHART 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลม ๑

เมษายน ๒๕๕๔

แนวทางการสรางมาตรฐานความโปรงใส 

ขั้นตอนการสรางมาตรฐานความโปรงใส   

   

เครื่องมือวัดความโปรงใสและตรวจสอบไดของสวนราชการ

และ ๒       

       

  

๑ 

๒๕๕๔ 

เลม ๒ 

มีนาคม ๒๕๕๘
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สารบัญ 

หนา  
 

    ๕ 

เครื่องมือวัดความโปรงใสและตรวจสอบไดของสวนราชการ         ๑๗ 

                ๔๑ 

                ๔๙ 

๒๕๕๘ 
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บทที่ ๑ 

ขั้นตอนการสรางมาตรฐานความโปรงใสในหนวยงาน 

 
ทานเปนสวนหนึ่งของความสําเร็จในการสรางมาตรฐานความโปรงใส

ของการปฏิบัติงานในหนวยงาน โดยเริ่มจากการสรางมาตรฐานความ

โปรงใสตามแผนภูมิ ดังนี้ 
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ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ 

วางแผนและ 

เริ่มดําเนินการ 

ดําเนินการประเมิน

โปรงใสในหนวยงาน 

๑. ตั้งคณะทํางาน 

๒. นัดประชุมคณะทํางาน 

๓. ศึกษาคูมือและวิธีการประเมิน 

๔ .  กํ าหนดนโยบายด านความ

โปรงใส โดยอธิบดีลงนาม 

๕. กําหนดกรอบเวลาและแผนการ

ประเมินมาตรฐานความโปรงใส 

๖. สํารวจขอมูลของสํานัก/กอง

เกี่ ยวกับการดํ า เนินการตาม

ตัวช้ีวัด ๔ มิติ ๑๓ ตัวช้ีวัด 

๑. ศึกษาองคประกอบคณะกรรมการประเมินฯ 

๒. คัดเลือกและเสนอแตงตั้งคณะกรรมการ

ประเมินฯ 

๓. ชี้แจงแนวทางแกสํานัก/กองในการจัดทําและ

ประเมินมาตรฐานความโปรงใส โดยพิจารณา

ทั้งสิ่งที่ ไดดําเนินการอยูแลวและคิดริ เริ่ม

กิจกรรมใหมๆ ตามตัวชี้วัด 

๔. จัดเตรียมขอมูลและรายละเอียดเกณฑการ

ป ร ะ เ มิ น ป ร ะ กอ บ กา ร พิ จ า ร ณ า ขอ ง

คณะกรรมการประเมินฯ 

๕. นัดประชุมคณะกรรมการประเมินฯ 

๖. ขอขอมูลเพิ่มเติมจากผูมีสวนเกี่ยวของเพื่อ

ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ

ประเมินฯจนไดผลประเมินและหลักฐานที่

ถูกตองครบถวน 
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ขั้นตอนที ่๓ 

จัดทํารายงาน 

ผลการประเมิน 

๑. ประมวลและสรุปผลการประเมินฯ ตาม

เกณฑการใหคะแนนที่กําหนด / จัดทํา 

Radar Chart และรายงานผลการประเมิน 

๒ .  นัดประชุมกรรมการประ เมิ นฯ เพื่ อ

ตรวจสอบ/ยืนยันผลการประเมินและขอมูล

ที่ใชเปนหลักฐาน พรอมลงลายมือชื่อ 

๓ .  จั ดส ง รายงานผลการประ เมิน ไปยั ง

สํานักงาน ก.พ. ประกอบดวยรายชื่อ
คณะทํางาน นโยบายดานความโปรงใส 

รายชื่อคณะกรรมการประเมินฯ แบบฟอรม

ที่ ๑ แบบฟอรมที่ ๒ และ Radar Chart 
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ขั้นตอนที่ ๑  

สวนราชการวางแผนและดําเนนิการ 

 
 ในขั้นตอนแรก เมื่อฝายบริหารและคณะกรรมการจริยธรรมประจํา 

สวนราชการไดตระหนักถึงความสําคัญของการสรางมาตรฐานความโปรงใส 

ในองคกรและมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบเรื่องดังกลาวแลว ผูรับผิดชอบหลักจะตั้ง

คณะทํางานซึ่งมาจากสวนงานตางๆ ในองคกร โดยมีผูแทนจากศูนยปฏิบัติการ

ตอตานการทุจริต กลุมงานคุมครองจริยธรรม กองการเจาหนาที่ กลุมแผนงาน 

สํานัก/กอง หรือผูที่ ไดรับมอบหมายจากฝายบริหารเปนเลขานุการ และ

ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน หลังจากมีประชุมชี้แจงบทบาทหนาที่และภารกิจ

ของคณะทํางานและศึกษารายละเอียดเกณฑมาตรฐานความโปรงใสแลว  

ฝายเลขานุการจะเปนผูประสานสืบคนขอมูลตางๆที่เกี่ยวของ จากนั้น

คณะทํางานจะกําหนดระยะเวลาและแผนการประเมินอยางชัดเจนเพื่อใหเกิดผล

สัมฤทธิ์ในเวลาที่กําหนด การประเมินมาตรฐานความโปรงใสนี้จะมีทั้งระดับกรม

และระดับสํานัก/กอง ตามที่ระบุไวในรายละเอียดของแตละตัวชี้วัด ซึ่งหากเปน

ระดับสํานัก/กองใหนําคะแนนของทุกสํานัก/กอง มารวมกันแลวหาคาเฉลี่ย เพื่อ

เปนคะแนนระดับกรม   

 คณะทํางานควรประสานติดตอผูมีสวนเกี่ยวของจากทุกสํานัก/กอง เพื่อ

สํารวจรวบรวมขอมูลการดําเนินการตามเกณฑประเมินความโปรงใสทั้ง ๔ มิติ 

และนําสงขอมูลดังกลาวใหคณะกรรมการประเมินความโปรงใสพิจารณาตอไป  
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ขั้นตอนที่ ๒  

ดําเนินการประเมินมาตรฐานความโปรงใสในหนวยงาน 

 
 หลังจากจัดเตรียมขอมูลพื้นฐานตามขั้นตอนที่ ๑ แลว คณะทํางานศึกษา

ขอมูลเกี่ยวกับเกณฑการประเมินมาตรฐานความโปรงใส แลวแตงตั้งคณะกรรมการ

ประเมินผลการจัดทํามาตรฐานความโปรงใสของสวนราชการ โดยคณะกรรมการ

บางสวนมาจากภายนอกหนวยงาน เพื่อ ใหการประเมินมีมุมมองและ

ขอเสนอแนะที่หลากหลายจากคณะกรรมการ และสงผลตอการพัฒนา/ปรับปรุง

การดําเนินการของหนวยงานใหมีความโปรงใสและเปนธรรมอยางแทจริง 

คณะกรรมการดังกลาว ประกอบดวย 

 ผูเช่ียวชาญดานเนื้อหาและกระบวนงานของหนวยงาน 

อาจเปนผูบริหารของหนวยงาน หรือผูแทนที่มีความรูความเขาใจในภารกิจและ

กระบวนงานของหนวยงาน 

 ผูเชี่ยวชาญดานความโปรงใสและการตรวจสอบได อาจ

เปนผูแทนจากคณะกรรมการจริยธรรมประจําสวนราชการ กลุมงานคุมครอง

จริยธรรม หนวยงานภายใน หรือขาราชการเกษียณ ที่มีความรูความเขาใจดาน

ความโปรงใสและการตรวจสอบได 

 ผูแทนกลุมผูใชบริการ อาจเชิญมาจากผูที ่ติดตอกับหนวยงาน

เปนประจํา หรือจากสวนราชการที่มีการติดตอ ประสานงาน หรือใชบริการกับ

สวนราชการของทาน 

 ผูแทนสื่อมวลชน อาจเปนนักขาวที่ปฏิบัติงานประจํากรม หรือ

กระทรวง เพราะจะเขาใจงานของหนวยงาน 
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 นักวิชาการอิสระ เปนผูที่ทํางานทางวิชาการ และมีความรู ความเขาใจ

เกี่ยวกับภารกิจของหนวยงาน อาจเปนขาราชการเกษียณหรือที่ปรึกษาสวนราชการ

หรืออาจารยมหาวิทยาลัยที่เคยชวยงานสวนราชการ 

 ตอจากนั้นคณะทํางานประสานหนวยงานภายในใหส งหลักฐาน 

การดําเนินการของสํานัก/กอง ตามเกณฑการใหคะแนนที่กําหนดทั้ง ๔ มิติ เพื่อ

เปนการเตรียมขอมูลใหสอดคลองดับการประเมิน  จากนั้นกรรมการประเมินฯ

พิจารณาใหคะแนนใสแตละมิติ และตัวชี้วัดยอย ลงในแบบฟอรมที่ ๑ และ ๒ 

 เกณฑการประเมินนี้เปนการประเมินในระดับกรม ยกเวนตัวชี้วัดที่ ๒.๒ 

เปนระดับสํานัก/กอง ที่ตองนําผลรวมคะแนนของทุกสํานัก/กอง มาหาคาเฉลี่ย 
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องคประกอบของมาตรฐานความโปรงใส ๔ มิติ ๑๓ ตัวชี้วัด มีดังนี้ 

มิติที ่ ตัวชี้วัด 

๑ ดานนโยบาย/

ผูบริหาร และความ
พยายาม/ริเริ่ม ของ
หนวยงานในการ
สรางความโปรงใส 

๑.๑ มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความโปรงใส เปนการวัด

ระดับกรม 

๑.๒ บทบาทของผูบริหารในการสงเสริมเรื่อง

ความโปรงใสในองคกร 
เปนการวัด

ระดับกรม 
๑.๓ ความพยายาม/ริเริ่มของหนวยงานในการ

สรางความโปรงใส 

เปนการวัด

ระดับกรม 

๒ ดานความเปดเผย 

การมีระบบ
ตรวจสอบภายใน
องคกร และการมี
สวนรวม 

๒.๑ การเปดเผยขอมูลขาวสาร เปนการวัด

ระดับกรม 

๒.๒ การมีมาตรฐานการใหบริการประชาชนและ

ประกาศใหทราบ 

เปนการวัด

ระดับ

สํานัก/กอง 

๒.๓ การมีระบบตรวจสอบภายในที่ดําเนินการ

ตรวจสอบมากกวาเรื่องเงิน/บัญชี 

เปนการวัด

ระดับกรม 

 ๒.๔ การเผยแพรผลการปฏิบัติงานและผลการ

ประเมินตนเองตอสาธารณะ 

เปนการวัด

ระดับกรม 

๒.๕ การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม

ในการปฏิบัติราชการ 

เปนการวัด

ระดับกรม 

มิติที่ ๓ ดานการใช

ดุลยพินิจ 

๓.๑ การลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่

ผูปฏิบัติงาน 

เปนการวัด

ระดับกรม 

๓.๒ การใชดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล เปนการวัด

ระดับกรม 

     ๓.๒.๑ การใชดุลยพินิจในการบริหารงาน

บุคคล (การสรรหาและคัดเลือก)บุคลากร) 

เปนการวัด

ระดับกรม 
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มิติที ่ ตัวชี้วัด 

     ๓.๒.๒ การใชดุลยพินิจในการบริหารงาน

บุคคล (การบรรจุและแตงต้ังบุคลากร) 

เปนการวัด

ระดับกรม 

     ๓.๒.๓ การใชดุลยพินิจในการบริหารงาน

บุคคล (การพัฒนาบุคลากร) 

เปนการวัด

ระดับกรม 

๓.๓ การมีระบบบริหารความเสี่ยงดานความ

โปรงใส 

เปนการวัด

ระดับกรม 

๔ การมีระบบ/กลไก

จัดการรับเร่ือง
รองเรียน 

๔.๑ การมีหนวยงาน/ผูรับผิดชอบโดยตรงในการ

ดําเนินการตอเรื่องรองเรียน 

เปนการวัด

ระดับกรม 

๔.๒ การมีระเบียบปฏิบัติในการดําเนินการตอ

เรื่องรองเรียน 

เปนการวัด

ระดับกรม 

 
  

คณะทํางานสํารวจขอมูลตามมิติและตัวชี้วัดที่ระบุไวขางตน โดยดู

รายละเอียดจากระดับคะแนนที่กําหนดไวของแตละตัวชี้วัด แลวรวบรวม

หลักฐานขอมูลสนับสนุนคะแนนที่ได หากคณะทํางานเห็นวาเกณฑคะแนนควร 

เปนระดับใดจะตองจัดหาหลักฐานขอมูลประกอบใหสอดคลองครบถวน สําหรับ

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ เปนการประเมินระดับสํานัก/กอง คณะทํางานจะตองประเมินใน

ทุกสํานัก/กอง แลวนําคะแนนที่ไดของแตละสํานัก/กองมารวมกัน แลวหารดวย

จํานวนสํานัก/กองทั้งหมดของสวนราชการ เพื่อเปนคะแนนเฉลี่ย สวนตัวชี้วัด

ที่เหลือเปนการประเมินระดับกรม 

 เมื่อไดขอมูลดังกลาวรวมทั้งกรอบแนวทางการใหคะแนนแลว คณะทํางาน

จึงนําขอมูลเสนอคณะกรรมการประเมินฯ เพื่อพิจารณาครั้งที่  ๑  ในการ

พิจารณาของคณะกรรมการหากตองการขอมูลเพิ่มเติม หรือกรรมการมี
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ความเห็นแตกตางในการใหคะแนน คณะทํางานควรหาขอมูลหรือหลักฐาน

เพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาของกรรมการ รวมทั้งนําขอเสนอแนะเพื่อการ

ปรับปรุงแจงใหหนวยงานรับทราบ ซึ่งหนวยงานสามารถปรับปรุงตามขอเสนอแนะ

ของกรรมการไดทันที พรอมทั้งจัดทําขอมูลหลักฐานประกอบการพิจารณาของ

กรรมการเพิ่มเติม  

 อยางไรก็ตาม การกําหนดใหคะแนนในระดับใดจะตองมีหลักฐานขอมูล

การดําเนินการประกอบการใหคะแนนในระดับนั้นๆ และใหเก็บหลักฐานขอมูล

ไวพรอมรับการตรวจสอบ 
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ขั้นตอนที่ ๓  

การจัดทํารายงานผลการประเมินมาตรฐานความโปรงใส 

 
การจัดทํารายงานนับเปนขั้นตอนสําคัญของการประเมิน ทั้งนี้เพื่อให 

ผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายสามารถทําความเขาใจแบแนวทางการประเมิน รวมทั้ง

มีหลักฐานประกอบการพิจารณา เพื่อใหโปรงใสและเกิดความเขาใจรวมกัน โดย

หลังจากคณะกรรมการประเมินฯไดประเมินแลว คณะทํางานตองนําขอมูลมา

ประมวลและสรุปผลการประเมินตามแบบฟอรมที่ ๑ และแบบฟอรมที่ ๒  

จากนั้นนําคะแนนแตละตัวชี้วัดมาทํา Radar Chart โดยใชคะแนนเต็ม สําหรับ

คะแนนตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ถาคะแนนเฉลี่ยเปนทศนิยมมากกวา ๐.๕ ใหปดขึ้นเปน

จํานวนเต็ม เชนคะแนนเฉลี่ย ๓.๕๒ ปดเปนคะแนน ๔  และคณะทํางานจัดทํา

รายงานผลการประเมิน สงใหสํานักงาน ก.พ. ในขั้นตอนสุดทาย อยางไรก็ตาม

กอนการจัดสงรายงาน คณะทํางานควรจัดประชุมคณะกรรมการประเมิน เพื่อ

ตรวจสอบยืนยันผลการประเมิน และใหกรรมการทุกคนลงนานรับรองผล 

การประเมินที่ทายแบบฟอรม 

รายงานผลการประเมินฯ ประกอบดวย 

๑. รายชื่อคณะทํางานจัดทํามาตรฐานความโปรงใส 

๒. นโยบายดานความโปรงใส 

๓. รายชื่อคณะกรรมการประเมินมาตรฐานความโปรงใส 

๔. แบบฟอรมที่ ๑ 

๕. แบบฟอรมที่ ๒ พรอมขอเสนอแนะ และการพัฒนา/ปรับปรุงตาม

ขอเสนอแนะของของคณะกรรมการ (ถาม)ี 
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๖. Radar Chart  

 ๖.๑ คะแนนการประเมินครั้งนี้ 

๖.๒ คะแนนการประเมินเปรียบเทียบกับครั้งที่แลว พรอมทั้ง    

กิจกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงการดําเนินงาน  

สําหรับรายละเอียดหลักฐานขอมูลที่ใชยืนยันผลการประเมิน  ใหเก็บไวที่

หนวยงานพรอมรับการตรวจสอบ และสามารถใชเปนหลักฐานประกอบการ

ประเมินความโปรงใสของหนวยงานอื่นได 
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บทที่ ๒  

เครื่องมือวัดความโปรงใสและตรวจสอบไดของสวนราชการ 
  

สํานักงาน ก.พ. ไดพัฒนาเครื่องมือวัดความโปรงใสและตรวจสอบไดของ

สวนราชการขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสวนราชการไดมีแนวทางในการสราง

มาตรฐานความโปรงใสในหนวยงานพรอมทั้งพัฒนาหนวยงานใหมีความโปรงใส

ยิ่งขึ้น ซึ่งการสรางมาตรฐานความโปรงใสนี้จะเปนแนวทางการดําเนินการที่

สามารถใชตอบตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานอื่นได  ดังนี้  

  ๑. มาตรฐานความโปรงใส (๔ มิติหลัก ๑๓ ตัวชี้วัดยอย)   

๒. เกณฑการใหคะแนนประเมินตัวชี้วัดมาตรฐานความโปรงใส  

 

 

 

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ เห็นชอบเครื่องมือวัดความ

โปรงใสและตรวจสอบไดของสวนราชการ ประกอบดวย ๔ มิติ ๑๓ ตัวชี้วัด 

ตอมา อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับการสงเสริมจริยธรรมเพื่อราชการใสสะอาด ไดมีมติ

ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ เห็นชอบ “เครื่องมือ

วดัความโปรงใสและตรวจสอบไดของสวนราชการ” ที่พัฒนาขึ้น ดังนี้ 

 

 

 

 

๑. มาตรฐานความโปรงใส 
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 แสดงเจตจํานง/นโยบายของผูบริหารในการเอาจริงเอาจังตอการสราง

ความโปรงใส เนื่องจากผูบริหารของหนวยงานมีความสําคัญตอการสรางความ

โปรงใสของหนวยงาน เพราะผูบริหารหรือผูบังคับบัญชามีหนาที่กําหนดทิศทาง

ของหนวยงานและเปนตัวอยางที่ดีแกผูใตบังคับบัญชา ดวยการแสดงใหเห็น

อยางชัดเจนทั้งในระดับนโยบายวาหนวยงานจะเอาจริงเอาจังในการสรางความ

โปรงใสและแกไขปญหาทุจริตคอรรัปชั่น กํากับดูแล ติดตาม เปนการใหความสําคัญ

และสนับสนุนงานดานการเสริมสรางความโปรงใสในองคกร รวมทั้งสงเสริมให

บุคลากรผูใตบังคับบัญชามีคุณธรรม ซื่อสัตย โปรงใส 

มิติที่ ๑ ประกอบดวย ๓ ตัวชี้วัด ดังนี ้

๑.๑ มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความโปรงใส 

๑.๒ บทบาทของผูบริหารในการสงเสริมเรื่องความโปรงใสในองคกร 

 ๑.๓ ความพยายาม/ริเริ่มของหนวยงานในการสรางความโปรงใส 

 

 

 

แสดงระดับความเปดของหนวยงานดวยการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ 

และการเปดชองทางใหบุคคลภายนอกหนวยงานเขามามีสวนรวมรับรูขอมูล

เกี่ยวกับการดําเนินงาน และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของหนวยงาน เพื่อ

กระตุนการปรับระบบราชการสูการบริหารราชการที่เปดเผย โปรงใส เนนการมี

มิติท่ี ๑ ดานนโยบาย/ผูบริหารและความพยายาม/ริเริ่ม ของหนวยงานใน

การสรางความโปรงใส  

มิติท่ี ๒ ดานความเปดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองคกร และการมี

สวนรวม 
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สวนรวมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองตอความ

ตองการของประชาชน 

มิติที่ ๒ ประกอบดวย ๕ ตัวชี้วัด ดังนี ้

๒.๑ การเปดเผยขอมูลขาวสาร 

๒.๒ การมีมาตรฐานการใหบริการประชาชนและประกาศใหทราบ 

๒.๓ การมีระบบตรวจสอบภายในที่ดําเนินการตรวจสอบมากกวาเรื่อง

เงิน/บัญชี 

๒.๔ การเผยแพรผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองตอ

สาธารณะ  

๒.๕ การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติราชการ 

 

 

แสดงหลักการของหนวยงานในการใชดุลยพินิจอยางโปรงใสและเปนธรรม 

เนื่องจากในการสรางความโปรงใสนั้น หนวยงานตองทําใหการใชดุลยพินิจของ

เจาหนาที่หรือหนวยงานมีหลักเกณฑหรือแนวทางในการพิจารณาอยางชัดเจน 

มุงประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน ไมเลือกปฏิบัติ มีการใชขอมูลและ/หรือ

เทคโนโลยี เพื่อชวยในการตัดสินใจ พรอมทั้งเปดเผยและสามารถอธิบายผลที่

เกิดขึ้นจากการตัดสินใจดังกลาวได 

มิติที่ ๓ ประกอบดวย ๓ ตัวชี้วัด ดังนี ้

๓.๑ การลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 

๓.๒ การใชดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล 

  ๓.๒.๑ การใชดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล  

       (การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร) 

มิติท่ี ๓ ดานการใชดุลยพินิจ 



แนวทางการสรางมาตรฐานความโปรงใส ... ๒๐ 

 

  ๓.๒.๒ การใชดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล  

       (การบรรจุและแตงตั้งบุคลากร) 

 ๓.๒.๓ การใชดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล  

       (การพัฒนาบุคลากร) 

๓.๓ การมีระบบบริหารความเสี่ยงดานความโปรงใส 

 

 

แสดงระบบ/กลไกของหนวยงานที่สรางขึ้นเพื่อจัดการและตอบสนองตอ

ขอรองเรียน สามารถแกไขปญหาการรองเรียนไดอยางเหมาะสม เพื่อปองกันและ

ตอบสนองตอความเสี่ยงที่จะเกิดความไมเปนธรรม หรือการทุจริตคอรรัปชั่น 

มิติที่ ๔ ประกอบดวย ๒ ตัวชี้วัด ดังนี้  

๔.๑ การมีหนวยงาน/ผูรับผิดชอบโดยตรงในการดําเนินการตอเรื่อง

รองเรียน 

๔.๒ การมีระเบียบปฏิบัติในการดําเนินการตอเรื่องรองเรียน 

 
 

 การประเมินมาตรฐานความโปรงใสในแตละตัวชี้วัดเปนการประเมินแบบ

ขั้นบันได เกณฑการประเมินจะพิจารณาจากความกาวหนาของงานตามระดับขั้น

ความสําเร็จ (Milestone) หรือระดับความสมบูรณในการทํางานเพื่อบรรลุ

เปาหมายของแตละตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดหนึ่งประกอบดวยระดับคะแนน ๐-๕ จาก

ระดับความสมบูรณนอยไปสูระดับความสมบูรณมาก 

 เกณฑการประเมินและระดับคะแนนของ ๑๓ ตัวชี้วัด ใน ๔ มิติหลัก มีดังนี ้

 

มิติท่ี ๔ การมีระบบ/กลไกจัดการรับเร่ืองรองเรียน 

๒. เกณฑการใหคะแนนประเมินตวัชี้วดัมาตรฐานความโปรงใส 



แนวทางการสรางมาตรฐานความโปรงใส ... ๒๑ 

 

 

 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความโปรงใส (เปนตัวชี้วัดระดับกรม) 

คะแนน เกณฑการประเมิน 

๐  ไมมีการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับความโปรงใส การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม 

๑ มีการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับความโปรงใส การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม 

โดยผูบริหารและคณะกรรมการจริยธรรมประจําสวนราชการ  

๒  ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๑ และ 

๒. มีแผนงานดําเนินการตามนโยบายฯ และแนวทางการประเมินผลตามนโยบาย

ดังกลาวเปนระยะ ๆ โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมประจํา

สวนราชการ พรอมทั้งสื่อสารไปยังเจาหนาที่ทุกระดับดวยชองทางตาง ๆ  

๓  ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๒ และ 

๒. มีการกําหนดมาตรการ/วิธีการตางๆเพื่อสรางจิตสํานึก และวัฒนธรรม

หนวยงานดานความโปรงใส อาทิ การประชุมการสัมมนา การรณรงคเผยแพร

สื่อตาง ๆ การจัดทําคูมือเปนตน 

๔  ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๓ และ 

๒. มีการดําเนินการตามมาตรการ/วิธีการตางๆ ตามที่ระบ ุ

๕  ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๔ และ 

๒. มีการติดตามและทบทวนการดําเนินการตามนโยบายเปนระยะ ๆ พรอม

ทั้งจัดทํารายงานสรุปผลดําเนินการประจําป 

หมายเหตุ  

๑. ตัวช้ีวัด ๑.๒ เปนตัวช้ีวัดระดับกรมหรือเทียบเทา 

๒. ตัวอยางองคความรู หรือคูมือแนวทางที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานอยางโปรงใส เชน 

การประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน การปองกันความขัดแยง

มิติท่ี ๑ ดานนโยบาย/ผูบริหารและความพยายาม/ริเริ่ม ของหนวยงานใน

การสรางความโปรงใส  



แนวทางการสรางมาตรฐานความโปรงใส ... ๒๒ 

 

ระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม (CONFLICT OF INTERESTS) 

แนวทางการดําเนินการดานขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัตขิอมูลขาวสารของราชการ 

พ.ศ. ๒๕๔๐ ระเบียบการจัดซื้อจัดจาง การเรี่ยไร การสรางวัฒนธรรมองคกร เปนตน 

  



แนวทางการสรางมาตรฐานความโปรงใส ... ๒๓ 

 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ บทบาทของผูบริหารในการสงเสริมเรื่องความโปรงใสในองคกร   

คะแนน เกณฑการประเมิน 

๐  ผูบริหารไมแสดงบทบาทในการสงเสริมเรื่องความโปรงใส 

๑  ผูบริหารใหความสําคัญกับการกํากับดูแลการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และ

ขอบังคับจรรยาของหนวยงาน   

๒  ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๑ และ 

๒. ผูบริหาร มีการสื่อสารถึงความสําคัญและแนวทางในการดําเนินการสราง

ความโปรงใสของหนวยงาน   

๓  ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๒ และ 

๒. มีการมอบหมายผูรับผิดชอบเรื่องความโปรงใสอยางชัดเจน พรอมทั้งจัดสรร

งบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ     

๔  ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๓ และ 

๒. กําหนดใหกิจกรรมดานความโปรงใสเปนองคประกอบหนึ่งของการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล  

๕  ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๔ และ 

๒. มีการกําหนดมาตรการใหคุณใหโทษในการดําเนินการตามนโยบายดาน

ความโปรงใส  

หมายเหตุ  ตัวช้ีวัด ๑.๒ เปนตัวช้ีวัดระดับกรมหรือเทียบเทา 

  



แนวทางการสรางมาตรฐานความโปรงใส ... ๒๔ 

 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ความพยายาม/ริเริ่มของหนวยงานในการสรางความโปรงใส 

คะแนน เกณฑการประเมิน 

๐  ไมมีแนวทางหรอืกิจกรรมใด ๆ เพื่อใหการทํางานในหนวยงานเกิดความ

โปรงใส 

๑  มีแนวทางหรือกิจกรรมสงเสริม/ปลูกจิตสํานึกใหผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของ 

ปฏิบัติงานอยางโปรงใส ๑ กิจกรรรม 

๒  มีแนวทางหรือกิจกรรมสงเสริม/ปลูกจิตสํานึกใหผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของ 

ปฏิบัติงานอยางโปรงใส ๒ กิจกรรรม 

๓  มีแนวทางหรือกิจกรรมสงเสริม/ปลูกจิตสํานึกใหผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของ 

ปฏิบัติงานอยางโปรงใส ๓ กิจกรรรม 

๔  มีแนวทางหรือกิจกรรมสงเสริม/ปลูกจิตสํานึกใหผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของ 

ปฏิบัติงานอยางโปรงใส ๔ กิจกรรรม 

๕  มีแนวทางหรือกิจกรรมสงเสริม/ปลูกจิตสํานึกใหผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของ 

ปฏิบัติงานอยางโปรงใส ไมนอยกวา ๕ กิจกรรม และตองมีกิจกรรมใหม ๆ 

ที่ไมเคยทํามากอนอยางนอย ๒ กิจกรรม 

หมายเหตุ  

๑. ตัวช้ีวัด ๑.๓ เปนตัวช้ีวัดระดับกรมหรือเทียบเทา 

๒. ตัวอยางแนวทาง/กิจกรรมเพื่อใหการทํางานในหนวยงานเกิดความโปรงใส เชน การ

ใหขาราชการรวมแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงานอยางโปรงใส การคิดนวัตกรรม

หรือชองทางใหมๆเพื่อกระตุนเตือนใหมีการปฏิบัติงานอยางโปรงใส การจัดสื่อรณรงค 

การกําหนดชองทางใหสาธารณชนตรวจสอบการดําเนินการของหนวยงาน การใหขอมูล

การจัดซื้อจัดจางตอสาธารณชน เปนตน 

 

 

 



แนวทางการสรางมาตรฐานความโปรงใส ... ๒๕ 

 

 
 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑  การเปดเผยขอมูลขาวสาร 

คะแนน เกณฑการประเมิน 

๐  ไมมีการเปดเผยขอมูลขาวสาร 

๑  จัดสถานที่/ จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารสําหรับใหบริการขอมูลขาวสารตาม

มาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

เพื่อใหประชาชนสามารถเขาตรวจสอบและสืบคนขอมูลขาวสารไดสะดวก 

รวดเร็ว โดยมีผูบริหารระดับรองหัวหนาสวนราชการรับผิดชอบการ

ปฏิบัติงานเปนการเฉพาะ พรอมทั้งมีผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการใหบริการ

ขอมูลขาวสารเปนการเฉพาะ มีปายบอกที่ต้ังศูนยฯ อยางชัดเจน 

๒  ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๑ และ 

๒. มีขอมูลขาวสารของหนวยงานตามมาตรา ๗ และขอมูลเกี่ยวกับการ

กําหนดราคากลาง การประกวดราคา ประกาศสอบราคา จัดทําสรุปผลการ

จัดซื้อจัดจางเปนรายเดือน พรอมทั้งเผยแพรทางเว็บไซตหนวยงานหรือ

ชองทางอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 

๓  ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๒ และ 

๒. มีขอมูลขาวสารของหนวยงานตามมาตรา ๙ ครบถวนเปนปจจุบัน และ

จัดทําดัชนีขอมูลขาวสารไวใหบริการ ณ ศูนยขอมูลขาวสารอยางชัดเจน 

เพื่อใหการสืบคนขอมูลทําไดอยางสะดวก รวดเร็ว 

๔  ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๓ และ 

๒. จัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใชบริการ ณ ศูนยขอมูลขาวสาร รายงานให

ผูบริหารของสวนราชการทราบอยางสม่ําเสมอ (รายเดือนหรือรายไตรมาส) 

และมีการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ใน

การใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชนดวยความรวดเร็ว โดยมีเรื่องที่

สามารถตอบสนอง หรือใหบริการขอมูลขาวสารไดครบถวน รอยละ ๑๐๐ 

มิติท่ี ๒ ดานความเปดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองคกร และการมีสวนรวม 



แนวทางการสรางมาตรฐานความโปรงใส ... ๒๖ 

 

คะแนน เกณฑการประเมิน 

๕  ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๔ และ 

๒. เผยแพรขอมูลโดยเฉพาะในประเด็นที่สาธารณะใหความสนใจ สงผลกระทบ

ตอประชาชนโดยตรง และเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก (Core 

function) โดยเฉพาะการดําเนินโครงการขนาดใหญที่มีมูลคาสูง เชน 

รายงานการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ ขนาดใหญ รายงานการ

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดลอมของโครงการขนาดใหญ สัญญาสัมปทาน 

สัญญากับบริษัทเอกชน เปนตน 

หมายเหตุ  

๑. ตัวช้ีวัด ๒.๑ เปนตัวช้ีวัดระดับกรมหรือเทียบเทา 

๒. พระราชบัญญัติขอมลูขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ วาดวยการเปดเผยขอมูล

ขาวสาร มาตรา ๗ หนวยงานของรัฐตองสงขอมูลขาวสารของราชการอยางนอย

ดังตอไปน้ี (๑) โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน (๒) สรุปอํานาจหนาทีท่ี่

สําคญัและวิธีการดําเนนิงาน (๓) สถานที่ติดตอเพือ่ขอรับขอมูลขาวสาร หรือคําแนะนํา

ในการติดตอกับหนวยงานของรัฐ (๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือเวยีน 

ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตคีวาม และ (๕) ขอมูลขาวสารอืน่ตามที่

คณะกรรมการกําหนด มาตรา ๙ หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการ

อยางนอยดังตอไปนี้ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได (๑) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยทีม่ี

ผลโดยตรงตอเอกชน รวมทั้งความเห็นแยงและคําสั่งที่เกี่ยวของในการพิจารณาวินิจฉัย

ดังกลาว (๒) นโยบายหรือการตีความที่ไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา ตาม

มาตรา ๗ (๔) (๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของปที่กําลัง

ดําเนินการ (๔) คูมอืหรอืคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบ

ถึงสิทธิหนาที่ของเอกชน (๕) สิ่งพิมพที่ไดมีการอางอิงถึงตามมาตรา ๗ วรรคสอง (๖) 

สัญญาสมัปทาน สัญญาที่มีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน (๗) มติคณะรัฐมนตร ีหรือ

มติคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตร ีและ (๘) ขอมูล

ขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด



แนวทางการสรางมาตรฐานความโปรงใส ... ๒๗ 

 

  

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ การมมีาตรฐานการใหบริการประชาชน และประกาศใหทราบ 

คะแนน เกณฑการประเมิน 

๐  ไมมีการกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ 

๑  มีการกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ 

๒  ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๑ และ 

๒. ประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ เฉพาะภายในสถานที่

ใหบริการ  

๓  ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๒ และ 

๒. มีการจัดลําดับการใหบริการ กอน-หลัง และอัตราคาบริการ (ถามี) ให

ผูรับบริการรับทราบอยางชัดเจนทางชองทางตาง ๆ อาทิ สื่ออิเลกทรอนิกส 

หนังสือพิมพ วารสาร แผนพับ วิทยุ โทรทัศน  

๔  ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๓ และ 

๒. มีชองทางใหผูรับบริการเขาถึงขอมูลตามคะแนนระดับที่ ๓ ไดอยาง

สะดวก รวดเร็ว 

๕  ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๔ และ 

๒. มีระบบปองกันหรือตรวจสอบการละเวนไมปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นตอน

ที่กําหนด พรอมทั้งชี้แจงใหผูเกี่ยวของรับทราบ 

หมายเหตุ  ตัวช้ีวัด ๒.๒ เปนตัวช้ีวัดระดับสํานัก/กอง 

 

 

 

 



แนวทางการสรางมาตรฐานความโปรงใส ... ๒๘ 

 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ การมีระบบตรวจสอบภายในที่ดําเนินการตรวจสอบมากกวา 

เรื่องเงิน / บัญชี 

คะแนน เกณฑการประเมิน 

๐  ไมมีการตรวจสอบภายในของสวนราชการ  

๑  มีการตรวจสอบภายในของสวนราชการเฉพาะเรื่องเงิน/บัญชี 

๒  มีการตรวจสอบภายในของสวนราชการมากกวาเรื่องเงิน/บัญชี ๒ เรื่อง/

ดาน  

๓  มีการตรวจสอบภายในของสวนราชการมากกวาเรื่องเงิน/บัญชี ๓ เรื่อง/

ดาน  

๔  มีการตรวจสอบภายในของสวนราชการมากกวาเรื่องเงิน/บัญชี ๔ เรื่อง/

ดาน  

๕  มีการนําผลประเมินการตรวจสอบภายในไปใชปรับปรุงการทํางานใหมี

ประสิทธิภาพ และปองกันปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  

หมายเหตุ  ตัวช้ีวัด ๒.๓ เปนตัวช้ีวัดระดับกรมหรือเทียบเทา 

 

  



แนวทางการสรางมาตรฐานความโปรงใส ... ๒๙ 

 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๔ การเผยแพรผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองตอ

สาธารณะ 

คะแนน เกณฑการประเมิน 

๐  ไมมีการเผยแพรผลการปฏิบัติงานและผลประเมินการตรวจสอบภายในของ

หนวยงานตอสาธารณะ 

๑  มีการเผยแพรผลการปฏิบัติงานและผลประเมินการตรวจสอบภายในของ

หนวยงาน ภายในหนวยงานที่รับผิดชอบ 

๒  มีการเผยแพรผลการปฏิบัติงานและผลประเมินการตรวจสอบภายในของ

หนวยงาน ภายในหนวยงานที่รับผิดชอบ และผูบริหารระดับสํานัก/กอง 

ขึ้นไป 

๓  มีการเผยแพรผลการปฏิบัติงานและผลประเมินการตรวจสอบภายในของ

หนวยงาน ภายในหนวยงานที่รับผิดชอบ และผูบริหารระดับสํานัก/กอง 

ขึ้นไป ตอสาธารณะอยางนอย ๑ ชองทาง 

๔  มีการเผยแพรผลการปฏิบัติงานและผลประเมินการตรวจสอบภายในของ

หนวยงาน ภายในหนวยงานที่รับผิดชอบ และผูบริหารระดับสํานัก/กอง 

ขึ้นไป ตอสาธารณะอยางนอย ๒ ชองทาง 

๕  มีการเผยแพรผลการปฏิบัติงานและผลประเมินการตรวจสอบภายในของ

หนวยงาน ภายในหนวยงานที่รับผิดชอบ และผูบริหารระดับสํานัก/กอง 

ขึ้นไป ตอสาธารณะอยางนอย ๓ ชองทาง 

หมายเหตุ  ตัวช้ีวัด ๒.๔ เปนตัวช้ีวัดระดับกรมหรือเทียบเทา 

  



แนวทางการสรางมาตรฐานความโปรงใส ... ๓๐ 

 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๕ การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติราชการ 

คะแนน เกณฑการประเมิน 

๐  ไมเปดโอกาสใหประชาชนเขามามสีวนรวมในการปฏิบัติราชการ 

๑  เผยแพรงานตามภารกิจหลักของหนวยงานใหสาธารณะชนไดรับทราบโดย

ชองทางใดชองทางหนึ่ง เชน website หรือเอกสารรายงานประจําป อาทิ 

- หนวยงานประเภทนโยบาย/การบริหาร : เผยแพรในประเด็นการ

กําหนดนโยบายสาธารณะ  

- หนวยงานประเภทบังคับใชกฎหมาย : เผยแพรในประเด็นการควบคุม 

กํากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

การพิจารณาอนุมัติอนุญาตในแตละเรื่อง   

- หนวยงานประเภทสนับสนุนวิชาการ : เผยแพรในประเด็นเกี่ยวกับ

กิจกรรม/โครงการที่จะเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศตามภารกิจ

ของหนวยงาน  

- หนวยงานประเภทบริการ : เผยแพรในประเด็นเกี่ยวกับการใหบริการตาม

ภารกิจหลักของหนวยงาน 

๒  ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๑ และ 

๒. มีการเปดรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสีย 

(Stakeholder) ที่เกี่ยวของผานชองทาง และกระบวนการตาง ๆ ในภารกิจ

หลักไมนอยกวา ๕๐ %  

๓  ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๒ และ 

๒. มีนโยบายใหประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) เขามามี 

สวนรวมโดยระบุประเด็นที่ตองการสรางการมีสวนรวม ซึ่งตองเปนประเด็น 

ที่มีความสอดคลองกับภารกิจหลัก  

๔  ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๓ และ 

๒. ใหประชาชนเขามามีสวนรวมตามภารกิจหลักของหนวยงานตามนโยบายได 



แนวทางการสรางมาตรฐานความโปรงใส ... ๓๑ 

 

คะแนน เกณฑการประเมิน 

๕๐ % โดยประชาชนดังกลาวอาจมีคุณสมบัติ เชน ผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ 

ผูเชี่ยวชาญ ประชาชนผูไดรับประโยชน  

๕  ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๔ และ 

๒. ใหประชาชนตามเกณฑที่ระบุไวในระดับ ๔ คะแนน เขามามีสวนรวมตาม

ภารกิจหลักของหนวยงานตามนโยบายได ๗๐ % ของจํานวนภารกิจที่

ดําเนินการขึ้นไป 

หมายเหตุ   

๑. ตัวช้ีวัด ๒.๕ เปนตัวช้ีวัดระดับกรมหรือเทียบเทา 

๒. การมีสวนรวม หมายถึง กระบวนการที่ผูเกี่ยวของมีโอกาสรวมในการรับรู เรียนรู ทํา

ความเขาใจ แสดงทัศนะ เสนอปญหา/ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของ รวมคิดแนวทาง รวม

แกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ และรวมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการ

พัฒนา 

๓. ชองทาง /กระบวนการรับฟงความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสีย เชน โทรศัพท ตูรับ

ขอคิดเห็น ตู ปณ.รับเรื่องจากประชาชน เว็บไซต/เว็บบอรด การจัดกิจกรรม/สัมมนา/เวที 

เพื่อรับฟงความคิดเห็น 

 
  



แนวทางการสรางมาตรฐานความโปรงใส ... ๓๒ 

 

 
 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ การลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 

คะแนน เกณฑการประเมิน 

๐  เจาหนาที่ปฏิบัติงานโดยใชดุลยพินิจสวนตัวในการปฏิบัติงาน  

๑  มีหลักเกณฑหรือแนวทางในการปฏิบัติงานที่อยู ในภารกิจหลักของ

หนวยงาน 

๒  ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๑ และ 

๒. มีคูมือหรือมีการกําหนดหลักเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานที่อยูใน

ภารกิจหลักของหนวยงาน 

๓  ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๒ และ 

๒. มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดเก็บและประมวลผลขอมูลอยางเปนระบบ 

ทําใหสามารถสืบคนไดอยางสะดวก รวดเร็ว  

๔  ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๓ และ  

๒. มีการนําขอมูล มาใชประกอบการตัดสินใจของผูปฏิบัติงาน 

๕  ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๔ และ  

๒. มีแนวทางการติดตามทบทวน กฎ ระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ เพื่อนํามา

ปรับปรุงหลักเกณฑแนวทางการปฏิบัติงาน  

หมายเหตุ   

๑. ตัวช้ีวัด ๓.๑ เปนตัวช้ีวัดระดับกรมหรือเทียบเทา 

๒. การลดดุลยพินิจสามารถดําเนินการโดยวิธีการตาง ๆ เชน การมีหลักเกณฑที่ชัดเจน 

การเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของ การใชเทคโนโลยีและขอมูลทางวิชาการประกอบการ

ตัดสินใจ การพิจารณาเปนคณะบุคคล/กรรมการ ซึ่งเปนการลดความเสี่ยงตอโอกาสที่จะ

เกิดการใชอํานาจโดยมิชอบโดยตรง 

  

มิติท่ี ๓ ดานการใชดุลยพินิจ 



แนวทางการสรางมาตรฐานความโปรงใส ... ๓๓ 

 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ การใชดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล  

    ๓.๒.๑ การใชดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล  

         (การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร)  

คะแนน เกณฑการประเมิน 

๐  ไมมีหลักเกณฑในการพิจารณาดําเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของ

หนวยงาน 

๑  มีหลักเกณฑในการพิจารณาดําเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของ

หนวยงาน 

๒  ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๑ และ 

๒. มีระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหนวยงานที่ถูกตอง

และเปนปจจุบัน สามารถนําขอมูลที่มีอยูมาใชไดอยางสะดวก รวดเร็ว 

๓  ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๒ และ 

๒. มีการจัดทําแผนอัตราของหนวยงานลวงหนา 

๔  ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๓ และ 

๒. มีการวิเคราะหและจัดทําแนวทางการดําเนินการสรรหาและคัดเลือก

บุคลากรของหนวยงานที่เปนไปตาม กฎ ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของ 

๕  ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๔ และ 

๒. มีการประกาศเผยแพรหลักเกณฑ แนวทางการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

และประกาศผลพรอมระบุเหตุผลอยางชัดเจน 

หมายเหตุ  ตัวช้ีวัด ๓.๒.๑ เปนตัวช้ีวัดระดับกรมหรือเทียบเทา 

 

  



แนวทางการสรางมาตรฐานความโปรงใส ... ๓๔ 

 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ การใชดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล  

  ๓.๒.๒ การใชดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล  

              (การบรรจแุละแตงตั้งบุคลากร) 

คะแนน เกณฑการประเมิน 

๐  ไมมีหลักเกณฑในการพิจารณาดําเนินการบรรจุและแตงตั้งบุคลากรของ

หนวยงาน 

๑  มีหลักเกณฑในการพิจารณาดําเนินการบรรจุและแตงตั้งบุคลากรของ

หนวยงาน 

๒  ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๑ และ 

๒. มีระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหนวยงานที่ถูกตอง

และเปนปจจุบัน สามารถนําขอมูลที่มีอยูมาใชไดอยางสะดวก รวดเร็ว 

๓  ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๒ และ 

๒. มีการจัดทําแผนความกาวหนาในอาชีพ (Career Path) 

๔  ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๓ และ 

๒. มีการวิเคราะหและจัดทําแนวทางการดําเนินการบรรจุและแตงตั้ง

บุคลากรของหนวยงานที่เปนไปตาม กฎ ระเบียบ และขอบังคับที่เก่ียวของ 

๕  ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๔ และ 

๒. มีการประกาศเผยแพรหลักเกณฑ แนวทางการบรรจุและแตงตั้ง

บุคลากร และประกาศผลพรอมระบุเหตุผลอยางชัดเจน 

หมายเหตุ  ตัวช้ีวัด ๓.๒.๒ เปนตัวช้ีวัดระดับกรมหรือเทียบเทา 

 

 

  



แนวทางการสรางมาตรฐานความโปรงใส ... ๓๕ 

 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ การใชดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล  

  ๓.๒.๓ การใชดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล (การพัฒนาบุคลากร) 

คะแนน เกณฑการประเมิน 

๐  ไมมีหลักเกณฑในการประเมินและพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน 

๑  มีหลักเกณฑในการประเมินและพัฒนาบุคลากรของหนวยงานที่ครบถวน 

และเปนปจจุบัน 

๒  ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๑ และ 

๒. มีระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหนวยงานที่ถูกตอง 

และเปนปจจุบัน สามารถนําขอมูลที่มีอยูมาใชไดอยางสะดวก รวดเร็ว 

๓  ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๒ และ 

๒. มีการจัดทําแผนพฒันารายบคุคล (Individual Development Plan) 

๔  ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๓ และ 

๒. มีการวิเคราะหและจัดทําแนวทางการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร

ของหนวยงาน 

๕  ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๔ และ 

๒. มีการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน 

หมายเหตุ  ตัวช้ีวัด ๓.๒.๓ เปนตัวช้ีวัดระดับกรมหรือเทียบเทา 

 
  



แนวทางการสรางมาตรฐานความโปรงใส ... ๓๖ 

 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ การมีระบบบริหารความเสี่ยงดานความโปรงใส 

คะแนน เกณฑการประเมิน 

๐  ไมมีระบบบริหารความเสี่ยงดานความโปรงใส 

๑  มีการกําหนดเปาหมายการบริหารความเสี่ยงดานความโปรงใส 

๒  ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๑ และ 

๒. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยงดานความโปรงใส และความเสี่ยงที่อาจ

เปนเหตุใหเกิดการทุจริต หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ หรือการ

ปฏิบัติราชการเปนไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไมเพียงพอ ขาด

ความเชื่อถือในความมีคุณธรรม จริยธรรม คํานึงถึงผลประโยชนสวนตน

มากกวาประโยชนสวนรวม และการไมยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล  

๓  ๑. ตามคะแนนระดับที่  ๒ และ 

๒. มีการจัดทําแผนหรือกลยุทธ และกิจกรรมในการจัดการกับความเสี่ยง

ดานความโปรงใส 

๔  ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๓ และ 

๒. มีการดําเนินกิจกรรมตามแผนฯอยางเปนรูปธรรม 

๕  ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๔ และ 

๒. มีการติดตามผล และกําหนดแนวทางเฝาระวังความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต     

หมายเหตุ   

๑. ตัวช้ีวัด ๓.๓ เปนตัวช้ีวัดระดับกรมหรือเทียบเทา 

๒. ระบบบริหารความเสี่ยงดานความโปรงใส หมายถึง ระบบการบริหารปจจัยและควบคุม

กิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดําเนินการตาง ๆ โดยลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่จะเกิดการ

ทุจริตคอรรัปชันและทําใหเกิดความเสียหาย เพื่อใหระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่จะ

เกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่สามารถรับได ควบคุมได และตรวจสอบไดอยางมีระบบ  

๓. ความเสี่ยงของหนวยงานแตละประเภทอาจแตกตางกันขึ้นอยูกับภารกิจหลักและ

จํานวนงบประมาณที่ไดรับ 



แนวทางการสรางมาตรฐานความโปรงใส ... ๓๗ 

 

 
 

ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ การมีหนวยงาน/ผูรับผิดชอบโดยตรงในการดําเนินการตอเรื่อง

รองเรียน 

คะแนน เกณฑการประเมิน 

๐  ไมมีการกําหนดหนวยงาน/มอบหมายผูรับผิดชอบโดยตรงในการดําเนินการ

ตอเรื่องรองเรียน 

๑  มีการกําหนดหนวยงาน/มอบหมายผูรับผิดชอบโดยตรงในการดําเนินการ

ตอเรื่องรองเรียน 

๒  ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๑ และ 

๒. มีชองทางการรับเรื่องรองเรียนที่สะดวก รวดเร็ว 

๓  ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๒ และ 

๒. มีการสื่อสารประชาสัมพันธใหบุคลากรภายในกรมทราบ (วาไดมีการ

มอบหมายหนวยงาน/ผูรับผิดชอบ) 

๔  ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๓ และ 

๒. มีการสื่อสารประชาสัมพันธใหบุคลากรภายในและภายนอกกรมทราบ (วาไดมี

การมอบหมายหนวยงาน/ผูรับผิดชอบ) 

๕  ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๔ และ 

๒. มีการสงเรื่องรองเรียน ใหผูรับผิดชอบดําเนินการ 

หมายเหตุ   

๑. ตัวช้ีวัด ๔.๑ เปนตัวช้ีวัดระดับกรมหรือเทียบเทา 

๒. เรื่องรองเรียน หมายถึง เรื่องรองเรียน/รองทุกขที่หนวยงานไดรับผานชองทางการ

รองเรียนตาง ๆ รวมทั้งการไดรับการประสานงานจากสวนราชการอื่นมาเพื่อทราบหรือ

พิจารณาดําเนินการแกไขตามอํานาจหนาที ่

  

มิติท่ี ๔ การมีระบบ/กลไกจัดการรับเร่ืองรองเรียน 



แนวทางการสรางมาตรฐานความโปรงใส ... ๓๘ 

 

ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ การมีระเบียบปฏิบัติในการดําเนินการตอเรื่องรองเรียน 

คะแนน เกณฑการประเมิน 

๐  ไมมีการกําหนดระเบียบ/ขั้นตอนในการดําเนินการตอเรือ่งรองเรยีน  

๑  มีการกําหนดระเบียบปฏิบัติในการดําเนินการตอเรื่องรองเรียน 

๒  ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๑ และ 

๒. มีขั้นตอนการปฏิบัติในการดําเนินการตอเรือ่งรองเรียน 

๓  ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๒ และ 

๒. มีการเผยแพรระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติตอเรื่องรองเรยีนให

สาธารณชนรับทราบ  

๔  ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๓ และ 

๒. มีการรายงานผลการดําเนินการตอเรือ่งรองเรียนใหผูรองเรยีนทราบ  

๕  ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๔ และ 

๒. มีการรายงานผลการดําเนินการตอเรือ่งรองเรียน 

หมายเหตุ  ตัวช้ีวัด ๔.๒ เปนตัวช้ีวัดระดับกรมหรือเทียบเทา 

 

 

 

 

 

  



แนวทางการสรางมาตรฐานความโปรงใส ... ๓๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ภาคผนวก  

 

 

 

  



แนวทางการสรางมาตรฐานความโปรงใส ... ๔๐ 

 

 

 

  



แนวทางการสรางมาตรฐานความโปรงใส ... ๔๑ 

 

แบบฟอรมที่ ๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



แนวทางการสรางมาตรฐานความโปรงใส ... ๔๒ 

 

  



แนวทางการสรางมาตรฐานความโปรงใส ... ๔๓ 

 

ผลการประเมินมาตรฐานความโปรงใสและตรวจสอบไดของ.................(ชื่อสวนราชการ)......... 

ประเด็นหลัก 

(ตัวชี้วัด) 

คะแนนการประเมิน 

ขอเสนอแนะ 
รวม 

ไมม ี มี 

๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มิติที่ ๑ ดานนโยบาย/ผูบริหาร และความพยายาม/ริเริม่ ของหนวยงานในการ

สรางความโปรงใส 

        

๑.๑ มีนโยบายที่ชัดเจนเก่ียวกับความโปรงใส         

๑.๒ บทบาทของผูบริหารในการสงเสริมเรื่องความโปรงใสในองคกร         

๑.๓ ความพยายาม/ริเริ่มของหนวยงานในการสรางความโปรงใส         

มิติที่ ๒ ดานความเปดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองคกร และการมี 

สวนรวม 

        

๒.๑ การเปดเผยขอมูลขาวสาร         

๒.๒ การมีมาตรฐานการใหบริการประชาชนและประกาศใหทราบ         

๒.๓ การมีระบบตรวจสอบภายในที่ดําเนินการตรวจสอบมากกวาเรื่องเงิน/

บัญชี 

        

๒.๔ การเผยแพรผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองตอสาธารณะ         



แนวทางการสรางมาตรฐานความโปรงใส ... ๔๔ 

 

ประเด็นหลัก 

(ตัวชี้วัด) 

คะแนนการประเมิน 

ขอเสนอแนะ 
รวม 

ไมม ี มี 

๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๒.๕ การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติราชการ         

มิติที่ ๓  ดานการใชดุลยพินิจ         

๓.๑ การลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน         

๓.๒ การใชดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล         

      ๓.๒.๑ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร         

      ๓.๒.๒ การแตงต้ังและบรรจุบุคลากร         

      ๓.๒.๓ การพัฒนาบุคลากร         

๓.๓ การมีระบบบริหารความเสี่ยงดานความโปรงใส         

มิติที่ ๔  ดานการมีระบบ/กลไกจัดการรับเรื่องรองเรียน         

๔.๑ การมีหนวยงาน/ผูรับผิดชอบโดยตรงในการดําเนินการตอเรื่อง

รองเรียน 

        

๔.๒ การมีระเบียบปฏิบัติในการดําเนินการตอเรื่องรองเรียน         

 



แนวทางการสรางมาตรฐานความโปรงใส ... ๔๕ 

 

แบบฟอรมที่ ๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวทางการสรางมาตรฐานความโปรงใส ... ๔๖ 

 

 



แนวทางการสรางมาตรฐานความโปรงใส ... ๔๗ 

 

ผลการประเมินมาตรฐานความโปรงใสและตรวจสอบไดของ.................(ชื่อสวนราชการ)...... 

ประเด็นหลัก 

(ตัวชี้วัด) 

คะแนน

ประเมิน 

คําอธิบาย 

กิจกรรม/การดําเนินการ 

หลักฐานที่ใช

อางอิง 

มิติที่ ๑ ดานนโยบาย/ผูบริหาร และความพยายาม/ริเริ่ม ของหนวยงานในการ

สรางความโปรงใส 

   

๑.๑ มีนโยบายที่ชัดเจนเก่ียวกับความโปรงใส    

๑.๒ บทบาทของผูบริหารในการสงเสริมเรื่องความโปรงใสในองคกร    

๑.๓ ความพยายาม/ริเริ่มของหนวยงานในการสรางความโปรงใส    

มิติที่ ๒ ดานความเปดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองคกร และการมี

สวนรวม 

   

๒.๑ การเปดเผยขอมูลขาวสาร    

๒.๒ การมีมาตรฐานการใหบริการประชาชนและประกาศใหทราบ    

๒.๓ การมีระบบตรวจสอบภายในที่ดําเนินการตรวจสอบมากกวาเรื่อง

เงิน/บัญชี 

   

๒.๔ การเผยแพรผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองตอสาธารณะ    

๒.๕ การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติราชการ    

แบบฟอรมที่ ๒ 



แนวทางการสรางมาตรฐานความโปรงใส ... ๔๘ 

 

มิติที่ ๓  ดานการใชดุลยพินิจ    

๓.๑ การลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน    

๓.๒ การใชดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล    

     ๓.๒.๑ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร    

     ๓.๒.๒ การแตงต้ังและบรรจุบุคลากร    

     ๓.๒.๓ การพัฒนาบุคลากร    

๓.๓ การมีระบบบริหารความเสี่ยงดานความโปรงใส    

มิติที่ ๔  ดานการมีระบบ/กลไกจัดการรับเรื่องรองเรียน    

๔.๑ การมีหนวยงาน/ผูรับผิดชอบโดยตรงในการดําเนินการตอเรื่องรองเรยีน    

๔.๒ การมีระเบียบปฏิบัติในการดําเนินการตอเรื่องรองเรียน    
 

 

 

 

 

 

ลงนาม ..................................................... 

(.......................................) 

ประธานกรรมการ 
 

ลงนาม.................................................... 

(.......................................) 

กรรมการ 

 

ลงนาม.................................................... 

(.......................................) 

กรรมการ 
 

ลงนาม.................................................... 

(.......................................) 

กรรมการและเลขานุการ 

 

ลงนาม.................................................... 

(.......................................) 

กรรมการ 
 

ลงนาม.................................................... 

(.......................................) 

กรรมการ 

 



แนวทางการสรางมาตรฐานความโปรงใส ... ๔๙ 

 

RADAR  CHART 

กราฟใยแมงมุม  
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การแสดงผลการประเมินตาม 

Radar Chart 
 

สํานักงาน ก.พ. ไดนําการแสดงผลการประเมินตาม Radar Chart มาใช

ตั้งแตเริ่มตนโครงการการสรางมาตรฐานความโปรงใสในองคกร เพื่อใหเห็นผลของ

การประเมินและมีการเปรียบเทียบในทุกมิติ 

Radar Chart : เปนกราฟรูปหลายเหลี่ยมซึ่งจะแสดงการเปรียบเทียบ

ปริมาณความมาก-นอยของแตละสวน โดยการกําหนดตําแหนงจุดลงในแตละ

เสนแกนของกราฟ ซึ่งการกําหนดจุดลงบนแกนนี้ จะมีจุดกอนและจุดหลังเพื่อใช

ในการเปรียบเทียบเม่ือเวลาเปลี่ยนแปลงไป 

Radar Chart ดังกลาวนั้นนอกจากจะแสดงผลในเชิงเปรียบเทียบ

ระหวางมิติแลว ตอไปเมื่อสวนราชการมีการปรับปรุงตนเองในมิติตางๆ ก็สามารถ

แสดงพัฒนาการหรือการปรับปรุงดวยระดับคะแนนที่สูงขึ้น เปรียบเทียบกับผล

การประเมินเดิมลงใน Radar Chart นี้ ทําใหเกิดความเขาใจไดชัดเจนยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

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

หนาที่ของกราฟใยแมงมุม 

- ใชสําหรับเปรียบเทียบความสัมพันธในแตละดานของขอมูลแตละจุด 

- เพื่อดูความแตกตางระหวางเปาหมายกับปจจุบัน 

- เพื่อดูความแตกตางระหวางกอนเริ่มกิจกรรมและหลังจากทาํกิจกรรมแลว 

หลักสําคัญในการสรางกราฟใยแมงมุม  

- กําหนดจํานวนแกนที่ตองการจะแสดงขอมลู 

- แตละชัน้ของใยแมงมมุจะตองเทากันและมีคามากที่สุดเทากันดวย 

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

 
 

(สามารถใชโปรแกรม Microsoft Office Excel ชวยดําเนินการ โดยใสคะแนนเฉลี่ยทั้ง 4 มิติ

หลัก 13 ตัวชี้วัดยอยและเลือกเมนู Radar Chart) 
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