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เหตุผลและความส าคัญ 

 เป็นการด าเนินการที ่สอดคล้องกับการขับเคลื ่อนยุทธศาสตร ์และ
แผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นตามที่คณะรัฐมนตรีมี
มติรับทราบเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 รวมทั้ง สอดคล้องกับแนวทางด าเนินการ
ตามแผนการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพ่ือการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดอีย่างยั่งยืน ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555  

 เพ่ือส่งเสริมการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ป้องกันความเสี่ยง
และลดการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในหน่วยงานของส่วนราชการและจังหวัดอย่าง
ต่อเนื่อง ยั่งยืนและเป็นรูปธรรม 

 
การด าเนินการตามตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2557 
“ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ” 
  
การก าหนดกระบวนงาน และปัจจัยส าคัญในการสร้างความโปร่งใส 

1.  การก าหนดกระบวนงาน  คณะกรรมการกลั่นกรองข้อเสนอการ
เปลี่ยนแปลงการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนงานเพ่ือการบริการประชาชนและ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และภาคส่วนอ่ืน ได้แก่ ภาคราชการ และ
ภาคเอกชน ได้ก าหนดกระบวนงานที่น ามาสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
ระยะที่ 2 โดยพิจารณาจาก 

1) เป็นกระบวนงานที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและภาคธุรกิจสูง  
2) เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ การอนุมัติ อนุญาต และ  
3) สอดคล้องกับดัชนีความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (EoDB) 
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ของส่วนราชการและจังหวัด 
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 ทั้งนี้  กระบวนงานที่ก าหนดให้น ามาสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ ให้ด าเนินการตามแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

 ส่วนราชการระดับกรม ให้ด าเนินการตามกระบวนงานที่ก าหนดแบบ 
Top - Down 

 ส่วนราชการระดับจังหวัด ให้เลือกด าเนินการจากกระบวนงานหลัก 
6 กระบวนงาน ดังนี้ 

1) งานบัตรประชาชนและทะเบียนราษฎร์ 
2) งานจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
3) งานบริการจัดหางาน 
4) งานบริการผู้ป่วยนอก 
5) งานการถ่ายทอดความรู้และการให้บริการทางการเกษตร 
6) งานประกันสังคม 

2. ปัจจัยส าคัญในการสร้างความโปร่งใส คือปัจจัยส าคัญที่ได้ก าหนดขึ้น 
เพ่ือให้ส่วนราชการและจังหวัดมุ่งเน้นในการสร้างความโปร่งใส ลดการทุจริต
คอร์รัปชั่นตามประเภทกระบวนงาน  

ประเภทกระบวนงาน ปัจจัยส าคัญในการสร้างความโปร่งใส 
1. กระบวนงานเกี่ยวกับการ

ให้บริการประชาชนและ
บริการสาธารณะ  

 ลดความยุ่งยาก ซับซ้อนของกระบวนงาน 
 สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้รับบริการ 
 ให้บริการอย่างเป็นธรรม เสมอภาค 
 มีมาตรฐานการให้บริการและประกาศให้

ผู้รับบริการทราบ  
2. กระบวนงานเกี่ยวกับการ

ออกใบ อนุญาต อนุมัติ 
 มีเกณฑ์การตัดสินใจที่ชัดเจน ลดการใช้ดุลพินิจ  
 มีการให้ข้อมูล และสร้างความเข้าใจกับผู้รับบริการ 
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ประเภทกระบวนงาน ปัจจัยส าคัญในการสร้างความโปร่งใส 
และใบรับรอง  เน้นถูกต้องตามกฎระเบียบ 

 มีฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจ  
3. กระบวนงานเกี่ยวกับการ

ก า กั บ แ ล ะ บั ง คั บ ใ ช้
กฎหมาย  

 มีการควบคุม ติดตามอย่างเป็นระบบ 
 มีฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 
 มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 
 เน้นถูกต้องตามกฎหมาย ลดการใช้ดุลพินิจ 
 เน้นความเป็นธรรม เสมอภาค  

4. กระบวนงานการให้บริการ
ข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์
และเสนอแนะนโยบาย 

 มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ 
 มีฐานข้อมูลประกอบการเสนอแนะนโยบายและ

ให้บริการ 
 สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 มีการควบคุม ติดตามอย่างเป็นระบบ (เช่น มีติดตาม

หลังจากนโยบายได้มีการปฏิบัติ) 
5. กระบวนการจัดการข้อ

ร้องเรียน/แก้ ไขความ
ขัดแย้ง/ข้อพิพาท  

 สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้รับบริการ 
 มีเกณฑ์การตัดสินใจที่ชัดเจน ลดการใช้ดุลพินิจ 
 มีการควบคุม ติดตามอย่างเป็นระบบ 
 มีการเปิดเผยข้อมูลในการจัดการข้อร้องเรียน 
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ขั้นตอนการจัดท าแผนเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

 

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 เคยมีปัญหา
ด้านความโปร่งใส ตลอดจนการทุจริต คอร์รัปชั่น ควรน าเสนอข้อมูลความ
รุนแรงของปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในอดีตมาประกอบด้วย 
 

 
 

1. การระบุความส าคัญ
ของกระบวนงาน 

2. การระบุและ
คัดเลือกปัญหา/ความ
เสี่ยงของกระบวนงาน 

3. การวิเคราะห์
ปัญหา/ความเสี่ยงของ

กระบวนงาน 

4. การก าหนด
วัตถุประสงค์และ

ตัวชี้วัด 

5. การก าหนดแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหา / 

ความเสี่ยง 

6. ก าหนดปฏิทิน
ด าเนินงาน 
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2. การระบแุละคัดเลือกปัญหาหรือความเสี่ยงของกระบวนงาน 
2.1. จัดท าตารางการระบุและประเมินระดับความเสี่ยง 

1) แยกขั้นตอนการด าเนินงานของกระบวนงาน ให้แยกขั้นตอนการ
ด า เนินงานของกระบวนงาน แล้วระบุ ในช่อง “ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน” 

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

3) ประเมินความเสี่ยง  
- ให้ประเมินระดับความเสี่ยงจาก 2 ปัจจัยหลัก คือ โอกาสที่จะเกิด 

และความรุนแรงของผลกระทบ โดยการประเมินในแต่ละด้านให้
ประเมินในระดับ สูง – กลาง – ต่ า (ซึ่งจะมีคะแนนเท่ากับ 3, 2 และ 1 
คะแนนตามล าดับ) และท าเครื่องหมาย X ลงในช่องโอกาสที่จะเกิด 
และความรุนแรงของผลกระทบตามล าดับ 

- ค านวณคะแนนของความเสี่ยง โดยค านวณจาก 
 

คะแนนระดับความเสี่ยง = คะแนนโอกาสที่จะเกิด x คะแนนความรุนแรงของ
ผลกระทบ 

 
 
 
 



แนวทางการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัตริาชการของส่วนราชการและจังหวัด
 

6 
 

 แล้วน าผลการค านวณท่ีได้ กรอกลงในช่อง “คะแนน” ดังนี้ 
 

 ล าดับ ขั้นตอน
การ

ด าเนิน 
งาน 

ปัญหาหรือ
ความเสี่ยง
ในการเกิด

ทุจริต
คอร์รัปชั่น 

โอกาสที่จะเกิด 
ความรุนแรงของ

ผลกระทบ 
คะแนน 
(โอกาสx
ความ

รุนแรง) สูง 
(3) 

กลาง 
(2) 

ต่ า 
(1) 

สูง 
(3) 

กลาง 
(2) 

ต่ า 
(1) 

1 .........         

2 .........         

3 .........         

4 .........         
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2.2. จัดท าแผนภาพจัดล าดับและคัดเลือกปัญหาหรือความเสี่ยง ให้ส่วนราชการ
และจังหวัดจัดล าดับปัญหาหรือความเสี่ยงจากคะแนนความเสี่ยง (โอกาส 
x ความรุนแรง) จากนั้นให้เลือกปัญหาหรือความเสี่ยงที่มีคะแนนสูงสุดมา
ด าเนินการวิเคราะห์ในขั้นถัดไป 

ทั้งนี ้หากพบว่าปัญหาหรือความเสี่ยงมีความสัมพันธ์กัน หรือมีปัญหาหรือ
ความเสี่ยงที่มีคะแนนเท่ากันหลาย ๆ ตัว ส่วนราชการและจังหวัดอาจ
เลือกปัญหาหรือความเสี่ยง เพ่ือมาจัดการความเสี่ยงมากกว่า 1 ประเด็นได้  

 

โอ
กา

สท
ี่จะ

เก
ิด 

สูง 

   

กลาง 
 
 
 

  

ต่ า 
 
 
 

  

  ต่ า กลาง สูง 
  ความรุนแรงของผลกระทบ 
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3. การวิเคราะห์ปัญหาหรือความเสี่ยงของกระบวนงาน 
ให้น าปัญหาหรือความเสี่ยงที่จัดล าดับและคัดเลือกในข้อ 2 มาด าเนินการ

วิเคราะห์ ดังนี้  
- วิเคราะห์ต้นตอของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น แล้วระบุลงในกล่อง 

“สาเหตุ” ในแผนภาพ 
- วิเคราะห์ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น แล้วระบุลงในกล่อง “ผลกระทบ” ใน

แผนภาพ 

ทั้ งนี้ ในการวิ เคราะห์  ส่ วนราชการและจั งหวัด อาจใช้ เทคนิค อ่ืน  ๆ 
นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ได้ แต่ควรมีการวิเคราะห์ “สาเหตุ” และ “ผลกระทบ” 
โดยมีแกนกลาง คือ ปัญหาหลักท่ีได้คัดเลือกไว้ให้ครบถ้วน 

 

 
  

ผลกระทบ 1 ผลกระทบ 3 ผลกระทบ 2 

ปัญหาหรือ
ความเสีย่ง 

สาเหตุ 1 สาเหตุ 3 สาเหตุ 2 

ผลกระทบ
ของปัญหา 

สาเหตุของ
ปัญหา 

ปัญหาหลัก 
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4. ก าหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด 
4.1. ระบุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงาน ระบุเป้าหมายและผล

ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานตามแผนการสร้างความโปร่งใสใน
การปฏิบัติราชการ 

- ควรมุ่งเน้นการสร้างความโปร่งใส ป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น และอาจ
รวมถึงการลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น  

- ควรระบุขอบข่ายให้ชัดเจนว่าเป็นการจัดท าแผนในกระบวนการใด เป็น
การป้องกัน แก้ไขปัญหาหรือความเสี่ยงใด ตลอดจนผลส าเร็จที่คาดว่าจะ
ได้รับจากแผนงานดังกล่าว 

4.2. ก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด น้ าหนัก 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
1.  ……………………………………       

2.  ……………………………………       

3.  ……………………………………       

…       

รวม       

 
ให้ก าหนดตัวชี้วัด น้ าหนักและค่าเป้าหมาย อันแสดงให้เห็นถึงการพัฒนา

ในด้านความโปร่งใสในภาพรวมของการด าเนินงานของทั้งโครงการ ซึ่งควรจะ
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สอดคล้องกับระบุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงาน เช่น หากคาดหวัง
ว่าเรื่องร้องเรียนจะลดลง ควรก าหนดตัวชี้วัดจากจ านวนเรื่องร้องเรียน ทั้งนี้
ส่วนราชการและจังหวัดจะต้องก าหนดน้ าหนักตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนโดย
มีแนวทาง ดังนี้ 

1) ตัวชี้วัด ควรประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของ
โครงการและปัจจัยส าคัญในการสร้างความโปร่งใส (ตามประเภทของกระบวนงาน) 

2) น้ าหนัก ควรให้ความส าคัญกับตัวชี้วัดที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ในภาพรวม
ของโครงการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และให้น้ าหนักกับตัวชี้วัดปัจจัยส าคัญในการสร้าง
ความโปร่งใสในส่วนที่เหลือ 

3) เกณฑ์การให้คะแนน ควรน าค่าผลการด าเนินงานปัจจุบัน (Baseline) 
มาก าหนดในเกณฑ์การให้คะแนนระดับ 3 ส่วนเกณฑ์การให้คะแนนระดับ 5 ควรแสดง
ถึงการพัฒนาในเชิงบวกและบรรลุผลตามความมุ่งหวังของส่วนราชการและจังหวัด 
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ตัวอย่าง 

โครงการมีเป้าหมายในการสร้างความโปร่งใสของกระบวนงาน อาจใช้
ตัวชี้วัดจากพิจารณาตัวชี้วัด “จ านวนข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตในกระบวนงาน....” 

และกระบวนงานอยู่ในประเภทการให้บริการประชาชนและบริการ
สาธารณะมีปัจจัยส าคัญในการสร้างความโปร่งใส ดังนี้ 

- ลดความยุ่งยาก ซับซ้อนของกระบวนงาน 
- สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้รับบริการ 
- ให้บริการอย่างเป็นธรรม เสมอภาค 
- มีมาตรฐานการให้บริการและการประกาศให้ผู้รับบริการทราบ 

ส่วนราชการและจังหวัดอาจก าหนดตัวชี้วัด น้ าหนัก และค่าเป้าหมาย ดังนี้ 

ตัวชี้วัด น้ าหนัก 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
1.  จ านวนข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต

ในกระบวนงาน.... 
50% 2 - 1 - 0 

2.  ระยะเวลาเฉลี่ยที่ลดลงได้จาก
การลดขั้นตอน 

12.5% ไม่
ลดลง 

5  
นาท ี

10 
นาท ี

15 
นาท ี

20 
นาท ี

3.  ร้อยละของระดับการมีส่วนร่วม
ของกรรมการภาคประชาชน 

12.5% 60% 65% 70% 75% 80% 

4. ระดับความส าเร็จในการพัฒนา
ระบบการจัดล าดับการให้บริการ 

12.5% ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

5. การจัดท าป้ายประกาศขั้นตอน
การให้บริการและติดประกาศให้
ประชาชนทราบให้แล้ ว เสร็ จ
ภายในเวลาที่ก าหนด 

12.5% 15 
ส.ค. 
57 

10 
ส.ค. 
57 

5  
ส.ค. 
57 

31 
ก.ค. 
57 

25 
ก.ค. 
57 

รวม 100%      
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5. การก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา/ความเสี่ยง 
เพ่ือให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด ในส่วนราชการและจังหวัด

ก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือความเสี่ยงที่ได้คัดเลือกไว้ตามข้อ 3 โดย
วิเคราะห์จากปัจจัยส าคัญในการสร้างความโปร่งใส 

ในแต่ละปัจจัยส าคัญในการสร้างความโปร่งใส ให้ส่วนราชการและจังหวัด
ทบทวนมาตรการที่ได้ด าเนินการในปัจจุบันว่าได้ด าเนินการอะไรไปแล้วบ้าง แล้วให้
ส่วนราชการและจังหวัดประเมินตนเองว่ามาตรการดังกล่าวเพียงพอในการจัดการ
ความเสี่ยงหรือไม่ โดยระบุในแบบฟอร์มว่า “เพียงพอ” หรือ “ไม่เพียงพอ” หาก
เห็นว่าไม่เพียงพอ ควรก าหนดมาตรการเพ่ิมเติม โดยการกรอกข้อมูลมาตรการใน
ปัจจุบันมีหลักเกณฑ์ในการกรอกข้อมูล ดังนี้ 

- สิ่งที่ด าเนินการไปแล้ว โดยไม่ต้องด าเนินการใด ๆ อีก เช่น เป็นโครงการที่
เสร็จสิ้นไปแล้ว หรือเป็นกิจกรรมทีไ่ม่ต้องทบทวนสอบทานใด ๆ อีก ไม่ต้อง
น ามาระบ ุ

- สิ่งที่ด าเนินการไปแล้ว และยังต้องด าเนินการต่อเนื่อง โดยไม่เปลี่ยนแปลง
สาระส าคัญ เช่น มีระบบการสอบทานเช่นเดิม ให้ระบุในช่องมาตรการใน
ปัจจุบัน 

- สิ่งใหม่ที่ยังไม่เคยด าเนินการมาก่อน หรือ สิ่งที่เคยด าเนินการไปแล้ว  แต่มี
การเปลี่ยนแปลงหรือท าเพ่ิม เช่น (1) การอบรม มีการขยายผลในกลุ่มใหม่ 
(2) กระบวนการปฏิบัติงานที่เคยปฏิบัติเฉพาะในส่วนกลางแล้วได้ขยายผล
ไปยังส านักงานจังหวัด ให้ระบุในช่องมาตรการเพิ่มเติม 
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เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ควรทบทวนด้วยว่า มาตรการที่ได้ระบุไปทั้งหมดนั้น 
สามารถครอบคลุมสาเหตุของปัญหาได้อย่างครบถ้วนหรือไม่ 

กระบวนงาน.................................................................... 

ประเภทกระบวนงาน....................................................... 

ปัญหาหรือความเสี่ยง....................................................... 

ปัจจัยส าคัญ 
ในการสร้าง 
ความโปร่งใส 

มาตรการในปัจจุบัน ประเมิน
มาตรการ 
ในปัจจุบนั 

มาตรการเพ่ิมเติม 

ปัจจัยที่ 1 1. ………………….. 
2. ………………….. 

เพียงพอ/ 
ไม่เพียงพอ 

1. ………………….. 
2. ………………….. 

ปัจจัยที่ 2 1. ………………….. 
2. ………………….. 

เพียงพอ/ 
ไม่เพียงพอ 

1. ………………….. 
2. ………………….. 

ปัจจัยที่ 3 1. ………………….. 
2. ………………….. 

เพียงพอ/ 
ไม่เพียงพอ 

1. ………………….. 
2. ………………….. 

ปัจจัยที่ 4 1. ………………….. 
2. ………………….. 

เพียงพอ/ 
ไม่เพียงพอ 

1. ………………….. 
2. ………………….. 

อ่ืน ๆ 1. ………………….. 
2. ………………….. 

เพียงพอ/ 
ไม่เพียงพอ 

1. ………………….. 
2. ………………….. 
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6. การจัดท าแผนงานโดยละเอียด 
ให้น ามาตรการในปัจจุบันและมาตรการเพ่ิมเติมตามที่ระบุในข้อ 5 มาระบุ

รายละเอียดแผนงานโดยละเอียด โดยก าหนดระยะเวลาใช้ชัดเจน สมเหตุสมผล  

- กรณีท่ีเป็นมาตรการในเชิงโครงการ ควรแสดงรายละเอียดขั้นตอนหลักของ
โครงการ และมีระยะเวลาเริ่มต้น - สิ้นสุดของแต่ละขั้นตอนที่ชัดเจน 

- กรณีท่ีเป็นมาตรการในเชิงกิจกรรมที่ด าเนินการต่อเนื่อง หากเป็นปีแรกของ
มาตรการควรแสดงถึงระยะเวลาในการออกแบบกิจกรรม ทดลองปฏิบัติ 
เริ่มต้นน าไปปฏิบัติจริงและติดตามผล  หากเป็นมาตรการที่ได้ด าเนินการไป
แล้ว ควรมุ่งเน้นการตรวจสอบติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน หรือการ
ขยายผลต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ลดการทุจริตคอรร์ัปชั่นต่อไป 

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

...        

...        

...        

...        

หมายเหตุ 

1. ส่วนราชการและจังหวัดด าเนินการตามแผนสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ โดยพิจารณาให้ครอบคลุมตามแผนการด าเนินงานที่
ก าหนดไว้ในแผนระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2557 

2. ส่วนราชการและจังหวัดรายงานผลการด าเนินการตามแผนสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ รอบ 9 เดือน ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที ่
31 กรกฎาคม 2557 
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3. ส่วนราชการและจังหวัดรายงานผลการด าเนินการตามแผนสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 
31 ตุลาคม 2557 

 
ค าแนะน าในการกรอกแบบฟอร์ม 1 แผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

เพ่ือให้การน าเสนอแผนงาน มีล าดับขั้นการน าเสนอในเชิงของแผนงาน
โครงการ จึงขอให้ส่วนราชการและจังหวัด น าผลการจัดท าแผนตามขั้นตอน
ที ่ปรากฏในคู ่มือนี ้ ไปเร ียงล าดับใหม่ตามแบบฟอร์ม 1 แผนสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ดังนี้ 

ขั้นตอน แบบฟอร์ม 1 
1. การระบุความส าคัญของกระบวนงาน 
(ทั้งข้อ 1.1 และ 1.2) 

1. หลักการและเหตุผล 

2. การระบุและคัดเลือกปัญหาหรือความเสี่ยง
ของกระบวนงาน 

 

2.1 จัดท าตารางการระบุและประเมิน
ระดับความเสี่ยง 

3.1 การระบุและประเมินระดับความเสี่ยง 

2.2. จัดท าแผนภาพจัดล าดับและ
คัดเลือกปัญหาหรือความเสี่ยง 

3.2 จัดล าดับและคัดเลือกปัญหาหรือ
ความเสี่ยง 

3. การวิเคราะห์ปัญหาหรือความเสี่ยง
ของกระบวนงาน 

3.3 วิเคราะห์ปัญหาหรือความเสี่ยง
ของกระบวนงาน 

4. การก าหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด  
4.1 ระบุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ของการด าเนินงาน 
2. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการ
ด าเนินงาน 
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ขั้นตอน แบบฟอร์ม 1 
4.2 ก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 4. ก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

5. การก าหนดแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาหรือความเสี่ยง 

5.1 ก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา
หรือความเสี่ยง 

6. การจัดท าแผนการด าเนินงานโดย
ละเอียด 

5.2 แผนการด าเนินงาน 

การรายงานผล 

การรายงานพิจารณาจากความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนสร้าง
ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ และระดับความส าเร็จถ่วงน้ าหนักของการ
ด าเนินการตามตัวชี้วัดเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายที่ก าหนด  

1. ผลการด าเนินงานตามแผนสร้างความโปร่งใส  

มาตรการ ปฏิทินด าเนินงาน (2557) หมายเหตุ 

 เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

...        

...        

ค าสั่ง ให้รายงานผลใน Gantt Chart โดยเปรียบเทียบแผนกับผลการ
ด าเนินงาน โดยแผนใช้เส้นประ ผลการด าเนินงานใช้เส้นทึบ) 
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ตัวอย่าง 

มาตรการ ปฏิทินด าเนินงาน (2557) หมายเหตุ 

 เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

จัดอบรมส่งเสริม
คุณธรรม 

  

     

...        

ทั้งนี้ ส่วนราชการและจังหวัดจะต้องมีการด าเนินการตามแผนได้ครบถ้วน 
ร้อยละ 100 จึงจะพิจารณาคะแนนในส่วนของตัวชี้วัด 

2. ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด หมายถึง ตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ โดยคิดค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักตามเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้ในแผนที่ผ่าน
การพิจารณาแล้วเท่านั้น 

ตัวชี้วัด น้ าหนัก 
เกณฑ์การให้คะแนน ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

น้ าหนัก  
x ค่า

คะแนน 1 2 3 4 5 

...          

...          

...          

...          

ค่าคะแนนรวมของตัวชี้วัด  



แนวทางการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัตริาชการของส่วนราชการและจังหวัด
 

18 
 

  การคิดค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักในรูปร้อยละ ให้น าคะแนนถ่วงน้ าหนักจาก
ตารางที่ได้มาหารด้วย 5 และคูณด้วย 100 เช่น เมื่อคิดคะแนนถ่วงน้ าหนักจาก
ทุกตัวชี้วัด ได้เท่ากับ 4.15 คะแนน ส่วนราชการและจังหวัดจะได้คะแนนในรูปร้อยละ
เท่ากับ (4.15  5) x 100 = 83% 

ทั้ ง นี้ ร า ย ล ะ เ อี ย ด ใ น ก า ร บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ใ น ร ะบ บ ออน ไ ล น์ ท า ง 
www.cleanreport.go.th ส านักงาน ก.พ.ร. จะแจ้งให้ทราบต่อไป 

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


