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 ค าน า  

 ตามนโยบายรัฐบาลข้อ ๑0 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ กรมควบคุมโรคได้ด าเนินการสร้างความโปร่งใสตามแนวทางของส านักงาน ก.พ. และ
ส านักงาน ป.ป.ช. โดยก าหนดเป็นตัวชี้วัด ๙ ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานตามแนวทางการสร้างความโปร่งใสของ
หน่วยงาน ดังนั้นเ พ่ือให้หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคมีแนวทางการสร้างความโปร่งใสที่ชัดเจน                 
กลุ่มคุ้มครองจริยธรรมจึงได้จัดท าคู่มือสร้างความโปร่งใสกรมควบคุมโรค เพ่ือให้หน่วยงานน าไปปรับใช้ให้เหมาะ กับ
บริบทของหน่วยงาน 

 ท้ายนี้กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานและผู้สนใจในการ
น าไปใช้สร้างความโปร่งใสของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป 
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สารบัญ 
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 วิธีการประเมินความโปร่งใส                 ๒๓ 

ส่วนที่ ๓ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน     
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 วิธีการด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  ๒๕ 

 วิธีการเก็บข้อมูล        ๒๕ 

 

 

 

 



บทน า 

ความโปร่งใส หมายถึง การมองเห็นภาพโดยตลอดปราศจากประเด็นแอบแฝงซ่อนเร้น มีข้อมูลชัดเจน 
ละเอียด ประกอบการประสานงาน การร่วมมือร่วมใจ และการตัดสินใจ โดยความหมายของค าว่า ความโปร่งใส
ในองค์กร (Corporate transparency) ตามที่ระบุไว้ในวิกิพีเดีย จะเน้นการขจัดอุปสรรค และ/หรือการอ านวย
ความสะดวกให้ประชาชน เข้าสู่ข้อมูลข่าวสารขององค์กร กฎหมาย กฎระเบียบ และกระบวนการท างาน
โดยสะดวก จากค าจ ากัดความดังกล่าว อาจสรุปได้ว่า ความโปร่งใสที่ใช้ในการบริหารงานจะหมายถึง การสร้าง
ความเปิดเผย เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลด้วย
วิธีการต่างๆ มีการสื่อสาร การแสดงความรับผิดชอบ พร้อมรับการตรวจสอบ รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตาม
และประเมินผล          ที่ได้รับการยอมรับว่าเที่ยงตรงและเชื่อถือได้ในสังคมโลกยุคปัจจุบันได้เน้นถึงความส าคัญ
ของความโปร่งใสว่า          เป็นมาตรการส าคัญที่จะช่วยป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ช่วยให้หน่วยงานและ
ผู้ปฎิบัติมีความรับผิดชอบ และมีการปฏิบัติงาน หรือมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสร้าง
ความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้รับบริการอย่างทั่วถึง มิใช่เฉพาะกลุ่มหรือพวกพ้องดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่ภาครัฐ
จะต้องมีมาตรการ และแนวทางในการสร้างความโปร่งใสให้เป็นรูปธรรม เพ่ือให้ได้รับการยอมรับและเชื่อถือ 

กรมควบคุมโรคได้เริ่มด าเนินการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นปีแรก 
โดยได้ก าหนดนโยบายด้านความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ภายใต้แผนป้องกันและปราบปรามทุจริตกรมควบคุม
โรค ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ และด าเนินการจัดท ามาตรฐานความโปร่งใสของกรมควบคุมโรค ใน ๕ มิติหลัก 
๑๕ ตัวชี้วัดย่อยตามแนวทางของส านักงาน ก.พ. แล้วส่งผลให้ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม ส านักงาน ก.พ. 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๕๗ นอกจากการจัดท ามาตรฐานความโปร่งใสของส านักงาน ก.พ. แล้ว      
กรมควบคุมโรคยังได้ด าเนินการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่ วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของส านักงาน ป.ป.ช.  

ในปี ๒๕๕๘ กรมควบคุมโรคได้รับการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับกรม การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล     กรมควบคุมโรคจึงถ่ายระดับตัวชี้วัดสู่หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค โดยก าหนดเป็นตัวชี้วัดที่ 
๙ ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานตามแนวทางการสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน และได้จัดท าคู่มือแนว
ทางการสร้างความโปร่งใสของกรมควบคุมโรค เพ่ือให้หน่วยงานได้น าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานสร้าง                
ความโปร่งใสในหน่วยงานของตน โดยมิติและตัวชี้วัดย่อยที่ก าหนดไว้ ได้มีการพัฒนา และปรับให้สอดคล้องกับ
สภาพการบริหารงานจริงภายในหน่วยงาน  สามารถประเมินและน าข้อมูลมาสนับสนุนการประเมินได้โดยไม่ยากนัก 
นอกจากนี้ ขั้นตอน และกระบวนการประเมินก็ก าหนดให้สะดวกแก่ผู้ด าเนินการภายใต้หลักการของความโปร่งใส
และตรวจสอบได้ กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหน่วยงานจะได้มีส่วนร่วมในการสร้างมาตรฐาน
ความโปร่งของกรมควบคุมโรค ซึ่งจะส่งผลสืบเนื่องให้กรมควบคุมโรคได้รับความเชื่อถือจากองค์กรต่างๆมากยิ่งขึ้นใน
อนาคต 

 

  



๒ 

 

๑. วัตถุประสงค ์
๑.๑ เพ่ือเผยแพร่แนวทางการจัดท ามาตรฐานความโปร่งใสของกรมควบคุมโรคตามแนวทางของส านักงาน 

ก.พ. และ ป.ป.ช. 
๑.๒ เพ่ือสื่อสารให้บุคลากรกรมควบคุมโรคมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินการสร้างความโปร่งใส

ของกรมควบคุมโรค 
๑.๓ เพ่ือให้บุคลากรกรมควบคุมโรค สามารถน าแนวทางไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๒. ขอบเขต 

คู่มือนี้ครอบคลุมขั้นตอนการด าเนินงานสร้างความโปร่งใสของกรมควบคุมโรคประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ตามแนวทางของส านักงาน ก.พ. ใน ๔ มิติหลัก ๑๓ ตัวชี้วัดย่อย  และส านักงาน ป.ป.ช.จ านวน ๓ แบบ  

 
๓. ค าจ ากัดความ 

๓.๑ การสร้างความโปร่งใส หมายถึงเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสที ่
๓.๑.๑ ส านักงาน ก.พ.ก าหนดขึ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

เพ่ือให้ทุกส่วนราชการใช้ในการประเมินตนเองและด าเนินการจัดท ามาตรฐานความโปร่งใสตามเกณฑ์ ๔ มิติหลัก   
๑๓ ตัวชี้วัดย่อย ประกอบด้วย 

 มิติที่ ๑ ด้านนโยบาย/ผู้บริหาร และความพยายาม/ริเริ่ม ของหน่วยงานในการสร้างความ
โปร่งใส 

 มิติที่ ๒ ด้านความเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค์กร และมีส่วนร่วม 
 มิติที่ ๓ ด้านการใช้ดุลยพินิจ 
 มิติที่ ๔ ด้านการมีระบบ/กลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียน 
๓.๑.๒ ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดขึ้น เพ่ือให้ทุกส่วนราชการใช้ในการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน มีจ านวน ๓ แบบ คือ 
แบบประเมิน ๑ Internal Integrity & Transparency Assessment (IIT) คือ การประเมิน

จากมุมมองภายในองค์กร 
แบบประเมิน ๒ External Integrity & Transparency Assessment (EIT) คือ การประเมิน

จากมุมมองภายนอกองค์กร 
แบบประเมิน ๓ Evidence Base Integrity & Transparency Assessment (EBIT) คือ การ

ประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
๓.๒ คณะท างานสร้างความโปร่งใสของกรมควบคุมโรค หมายถึง คณะท างานที่กรมแต่งตั้ง ประกอบด้วย 

ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆในสังกัดกรมควบคุมโรค โดยมีกลุ่มคุ้มครองจริยธรรมเป็นเลขานุการ และ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะท างาน เพ่ือรับผิดชอบด าเนินการสร้างความโปร่งใสของกรมควบคุมโรคให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ในมิติต่างๆท่ีก าหนดไว้ 

๓.๓ คณะกรรมการประเมินผลการสร้างความโปร่งใสของกรมควบคุมโรค หมายถึง คณะท างานที่กรม
แต่งตั้งขึ้น เพ่ือท าหน้าที่ในการตรวจสอบและประเมินผลการสร้างความโปร่งใสของกรมใน ๔ มิติหลัก ๑๓ ตัวชี้วัดย่อย 
และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานตามแบบที่ ๓ โดยคณะกรรมการบางส่วนมาจาก
ภายนอกกรม เพ่ือให้การประเมินตนเองมีความโปร่งใสและเป็นธรรมอย่างแท้จริง 



 

๓.๔ หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคทุกหน่วยงาน ทั้งที่ตั้งอยู่ในส่วนกลางและ
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ – ๑๒ 

๓.๕ ตัวชี้วัดระดับกรม หมายถึง ตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินการด าเนินงานของกรมควบคุมโรคตามเกณฑ์ที่
ส านักงาน ก.พ. และส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 

๓.๖ ตัวชี้วัดระดับส านัก/กอง หมายถึง ตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุม
โรคตามเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.พ. และส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 

 
๔. ความรับผิดชอบ 

๔.๑ อธิบดี รองอธิบดี มีหน้าที่รับผิดชอบ คือ ก าหนดทิศทาง/นโยบายด้านความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
๔.๒ คณะท างานสร้างความโปร่งใสของกรมควบคุมโรค มีหน้าที่รับผิดชอบ คือ ด าเนินการศึกษา           

และสร้างความโปร่งใสของกรมควบคุมโรคให้เป็นไปตามเกณฑ์ในมิติต่างๆ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานภายใน
กรมและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การประเมินผลการบรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งคณะท างานจะเป็นผู้
รวบรวมหลักฐานการให้คะแนนของแต่ละตัวชี้วัดเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาคณะกรรมการประเมิน 

๔.๓ คณะกรรมการประเมินผลการสร้างความโปร่งใสของกรมควบคุมโรค มีหน้าที่รับผิดชอบ คือ 
ตรวจสอบและยืนยันผลการประเมินการสร้างความโปร่งใสของกรมใน ๔ มิติ ๑๓ ตัวชี้วัดย่อย และการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานตามแบบที่ ๓ Evidence Base Integrity & Transparency 
Assessment 
๔.๔ หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ประเมินตนเองด้านการจัดท ามาตรฐานความโปร่งใสตามเกณฑ์ ๔ มิติ
หลัก ๑๓ ตัวชี้วัดย่อย และแบบที่ ๓  Evidence Base Integrity & Transparency Assessment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 แผนผังกระบวนการประเมินความโปร่งใสของกรมควบคุมโรค 

ขั้นตอน ระยะ 
เวลา 

กรม คณะท างาน
สร้างความ
โปร่งใส 

คณะกรรมการ
ประเมินผลการ
จัดท าแนวทาง

สร้างความ
โปร่งใส 

หน่วยงาน เอกสารบันทึก 

ชี้แจงเกณฑ์ตัวชี้วัดและแนว
ทางการสร้างความโปร่งใส
กรมแก่ทุ กหน่ วยง านใน
สังกัดกรมควบคุมโรค 
 

ก.พ.      แนวทางการ
สร้างความ
โปร่งใส/ตัวชี้วัด 

แต่งตั้ งคณะท างานสร้าง
ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส ข อ ง ก ร ม
ควบคุมโรค 
 

ก.พ.      ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานสร้าง
ความโปร่งใสของ
กรมควบคุมโรค 

ประชุมคณะท า งาน เพื่ อ
ทบทวนผลการด าเนินงาน
สร้างความโปร่งใสปีที่ผ่าน
มา /ทบทวนนโยบาย 
 
 

มี.ค.      มติการประชุม
คณะท างานสร้าง
ความโปร่งใสของ
กรมควบคุมโรค 

แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ประเมินความโปร่งใส 

มี.ค.      ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ประเมินความ
โปร่งใส 

เสนอผู้บริหาร ลงนาม 
เห็นชอบ 
 
 
 
 

มี.ค.      นโยบายด้าน
ความโปร่งใส 
 

ประกาศนโยบายฯ แก่ทุก
หน่ ว ย ง าน ในสั ง กั ดกรม
ควบคุมโรค 
 
 
 
 
 

มี.ค.      หนังสือเวียน
แจ้งนโยบายฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เร่ิม 

ชี้แจงเกณฑ์ 

แต่งต้ัง
คณะท างาน 

ทบทวน     
ผลการ

ด าเนินงานปี
ที่ผ่านมา 

และทบทวน
นโยบาย  

แต่งต้ัง
คณะกรรมการ 

ลงนาม 

ประกาศ
นโยบาย
พร้อมทั้ง

ชี้แจงคู่มือฯ 

ประกาศ
นโยบายและ

ทั้งชี้แจงคู่มือฯ 

ไม่
เห็นชอบ 

เห็นชอบ 



 

ขั้นตอน ระยะ 
เวลา 

กรม คณะท างาน
สร้างความ
โปร่งใส 

คณะกรรมการ
ประเมินผลการ
จัดท าแนวทาง

สร้างความ
โปร่งใส 

หน่วยงาน เอกสารบันทึก 

น านโยบายไปปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 
 

มี.ค.      

ก า กั บ  ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร
ด าเนินงานของหน่วยงานใน
สังกัดกรมควบคุมโรค  
 
 
 
 
 
 
 

มี.ค. 
– 
มิ.ย. 

     หลักฐาน 
เอกสารผลการ
ประเมินตนเอง
ของหน่วยงานใน
สังกัดกรมควบคุม
โรค 

รวบรวมข้อมูลผลส ารวจเพื่อ
ใช้ประกอบการตรวจสอบ
ยืนยันผลการประเมินของ
คณะกรรมการประเมิน 
 

มิ.ย.      หลักฐาน 
เอกสารผลการ
ประเมินตนเอง
ของหน่วยงานใน
สังกัดกรมควบคุม
โรค 

 ประชุมคณะกรรมการฯ 
เ พื่ อ ใ ห้ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ประเมินฯ ตรวจสอบยืนยัน
ผลการประเมินและข้อมูล
ห ลั ก ฐ า น ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง 
พร้อมทั้งลงนามรับรองผล
การประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 

ก.ค.     แบบฟอร์มที่ 1 
แบบฟอร์มที่ 2 
Radar Chart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ทุกหน่วยงาน
ส า รว จข้ อมู ล
การด าเนินงาน
ต า ม เ ก ณ ฑ์
ตัวชี้วัด 
 

รวบรวมข้อมูล
ผลประเมิน 

ตรวจสอบ 
ยืนยันผลการ
ประเมินและ

ข้อมูลหลักฐาน
ให้สอดคล้อง 
พร้อมทั้งลง
นามรับรอง 

ศึกษาคู่มือฯ 
ด าเนินการ
ตามคู่มือฯ 



๖ 

 

ขั้นตอน ระยะ 
เวลา 

กรม คณะท างาน
สร้างความ

โปร่งใส 

คณะกรรมการ
ประเมินผลการ
จัดท าแนวทาง

สร้างความ
โปร่งใส 

หน่วยงาน เอกสารบันทึก 

สรุปผลการด าเนินการ
จัดท าแนวทางสร้างความ
โปร่งใสของกรมควบคุม
โรค พร้อมข้อเสนอแนะ
เพื่อด าเนินการต่อไป 
 
 
 
 
 
 

ก.ค.      รายงาน
สรุปผลการ
ด าเนินการจัดท า
แนวทางสร้าง
ความโปร่งใสของ
กรมควบคุมโรค
พร้อม
ข้อเสนอแนะ 

เ ส น อ ผู้ บ ริ ห า ร เ พื่ อ
รับทราบข้อมูลและลงนาม 
แล้วส่งผลการประเมินฯ 
ให้ส านักงาน ก.พ. และ
ส านักงาน ป.ป.ช.  
 

ก.ค.      หนังสือน า
ส่งผลการประเมิน
ความโปร่งใสของ
กรมควบคุมโรค
ไปยังส านักงาน 
ก.พ. และ
ส านักงาน ป.ป.ช.
  

 

 
เอกสารอ้างอิง 
๖.๑ คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ ของส านักงาน ก.พ. และส านักงาน ป.ป.ช. 
 
แบบฟอร์มท่ีใช้ 
๗.๑ แบบวัดความโปร่งใส และการตรวจสอบได้ของของส านักงาน ก.พ. 
๗.๒ แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน ป.ป.ช. 
๗.๓ Radar Chart 
 
 
 
 
 
 

 

สรุปผลการ
ด าเนินการจัดท า
แนวทางสร้าง
ความโปร่งใส

ของกรมควบคุม
โรค พร้อม

เสนอแนะเพื่อ
ด าเนินการในปี

ต่อไป 

รับทราบ/
เห็นชอบ 

สิ้นสุด 



 

ส่วนที่ ๒ 
เครื่องมือวัดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมควบคุมโรค 

 
ตามที่ส านักงาน ก.พ. ได้จัดท าเครื่องมือเพ่ือให้ส่วนราชการได้ใช้ประเมินมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กรของ
ตนเองดังนี ้
1. มิติและตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใส 
2. เกณฑ์ในการให้คะแนนประเมินตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใส 
 
มิติและตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใส 
อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรมเพ่ือราชการใสสะอาด ได้มีมติเห็นชอบมาตรฐานความโปร่งใส 
ประกอบด้วย 4 มิติหลัก 13 ตัวชี้วัดย่อย เพ่ือให้ส่วนราชการน าไปใช้เป็นแนวทางในการประเมินมาตรฐานความ
โปร่งใสในองค์กรของตนเอง ดังนี้ 

มิติที่ 1 ด้านนโยบาย/ผู้บริหาร และความพยายาม/ริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส 
แสดงเจตจ านง/นโยบายของผู้บริหารในการเอาจริงเอาจังต่อการสร้างความโปร่งใสเนื่องจากผู้บริหารของ
หน่วยงานมีความส าคัญต่อการสร้างความโปร่งใสของหน่วยงานเพราะผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ก าหนด
ทิศทางของหน่วยงาน และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนทั้งในระดับ
นโยบายว่าหน่วยงานจะเอาจริงเอาจังในการสร้างความโปร่งใสและแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น ก ากับดูแล
ติดตาม เป็นการให้ความส าคัญและสนับสนุนงานด้านการเสริมสร้างความโปร่งใสในองค์กร รวมทั้งส่งเสริมให้
บุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชา มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส 
มิติที่ 1 ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
1.1 มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความโปร่งใส 
1.2 บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมเรื่องความโปร่งใสในองค์กร 
1.3 ความพยายาม/ริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส 
 
มิติที่ 2 ด้านความเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค์กร และการมีส่วนร่วม 
แสดงระดับความเปิดเผยของหน่วยงานด้วยการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ และการเปิดช่องทางให้
บุคคลภายนอกหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงาน และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงาน เพ่ือกระตุ้นการปรับระบบราชการสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน 
มิติที่ 2 ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
2.1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
2.2 การมีมาตรฐานการให้บริการประชาชนและประกาศให้ทราบ 
2.3 การมีระบบตรวจสอบภายในที่ด าเนินการตรวจสอบมากกว่าเรื่องเงิน/บัญชี 
2.4 การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองต่อสาธารณะ 
2.5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 



๘ 

 

มิติที่ 3 ด้านการใช้ดุลยพินิจ 

แสดงหลักการของหน่วยงานในการใช้ดุลยพินิจอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมเนื่องจากในการสร้างความโปร่งใสนั้น 
หน่วยงานต้องท าให้การใช้ดุลยพินิจ ของเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานมีหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการพิจารณาอย่าง
ชัดเจน มุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ไม่เลือกปฏิบัติ ใช้ข้อมูลและ/หรือเทคโนโลยี เพ่ือช่วยในการ
ตัดสินใจ พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนจากการตัดสินใจ ดังกล่าวได ้
มิติที่ 3 ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
3.1 การลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
3.2 การใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล 
3.3 การมีระบบบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส 
 
มิติที่ 4 ด้านการมีระบบ/กลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียน 
แสดงระบบ/กลไกของหน่วยงานที่สร้างขึ้นเพ่ือจัดการและตอบสนองต่อข้อร้องเรียนสามารถแก้ไขปัญหาและ
คุ้มครองผู้ร้องเรียนได้อย่างเหมาะสม เพ่ือป้องกันและตอบสนองต่อความเสี่ยงที่จะเกิดความไม่เป็นธรรม หรือ
การทุจรติคอร์รัปชั่น 
มิติที่ 4 ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
4.1 การมีหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน 
4.2 การมีระเบียบปฏิบัติในการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. เกณฑ์ในการให้คะแนนประเมินตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใส 

การประเมินความโปร่งใสในแต่ละตัวชี้วัดเป็นการประเมินแบบขั้นบันได เกณฑ์การประเมินจะพิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของงานตามระดับขั้นความส าเร็จ (Milestone) หรือระดับความสมบูรณ์ในการท างานเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัด ตัวชี้วัดหนึ่งประกอบด้วยระดับคะแนน 0-5 จากระดับความสมบูรณ์น้อยไปสู่ระดับ
ความสมบูรณ์มาก เกณฑ์การประเมินและระดับคะแนนของ 13 ตัวชี้วัด ใน 4 มิติหลัก มีดังนี้ 
 
 

 

ตัวช้ีวัดที่ 1.1 มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความโปร่งใส  (เป็นตัวชี้วัดระดับกรมหรือเทียบเท่า) 

ระดับคะแนน  เกณฑ์การประเมิน 
0 คะแนน ไม่มีการก าหนดนโยบายด้านความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม * 
๑ คะแนน มีการก าหนดนโยบายด้านความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
๒ คะแนน ๑. ตามคะแนนล าดับที่ ๑ และ 

๒. มีการสื่อสารถึงความส าคัญของนโยบายด้านความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ไปยังเจ้าหน้าที่ทุกระดับ 

๓ คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 2 และ 
2. มีการจัดท ายุทธศาสตร์ หรือแผนการด าเนินการจัดสร้างมาตรฐานความโปร่งใสใน
หน่วยงาน 

๔ คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 3 และ 
2. มีการด าเนินการตามยุทธศาสตร์หรือตามแผนการด าเนินการจัดสร้างมาตรฐานความ
โปร่งใสในหน่วยงาน 

๕ คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 4 และ 
2. มีผลส าเร็จในการจัดสร้างความโปร่งใสในหน่วยงาน เช่น ได้รับรางวัล ได้รับการยกย่อง
ชมเชย หรือสามารถระบุผลลัพธ์ 

 

หมายเหตุ    *   นโยบายด้านความโปร่งใสและตรวจสอบได้ตามระดับคะแนน ๑ คะแนน และยุทธศาสตร์หรือ
แผนการด าเนินการจัดสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในหน่วยงานตามระดับคะแนน ๓ คะแนนนี้ครอบคลุมถึง
นโยบาย ยุทธศาสตร์ หรือแผนชื่ออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และหากส่วนราชการมีการ
ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ หรือแผนหลายประการก็ควรน าทั้งหมดมาแสดงร่วมกัน 

 

 

 

 

 

มิติที่ ๑ ด้านนโยบาย/ผู้บริหาร และความพยายาม/ริเริ่ม ของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส 



๑๐ 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 1.2 บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมเรื่องความโปร่งใสในองค์กร (เป็นตัวชี้วัดระดับกรมหรือ
เทียบเท่า) 

ระดับคะแนน  เกณฑ์การประเมิน 
0 คะแนน ผู้บริหารไม่แสดงบทบาทในการส่งเสริมเรื่องความโปร่งใส 
๑ คะแนน มีผู้บริหารสูงสุด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใสของ

หน่วยงาน 
๒ คะแนน ผู้บริหารสูงสุด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใส ไม่น้อย

กว่า 2 ด้าน 
๓ คะแนน ผู้บริหารสูงสุด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใส ไม่น้อย

กว่า 3 ด้าน 
๔ คะแนน ผู้บริหารสูงสุด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใส ไม่น้อย

กว่า 4 ด้าน 
๕ คะแนน ผู้บริหารสูงสุด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใส ไม่น้อย

กว่า 5 ด้าน 
 

หมายเหตุ  *     ตัวอย่างการแสดงบทบาทมีส่วนร่วมของผู้บริหาร เช่น การเป็นประธาน เป็นที่ปรึกษา เป็น
คณะท างาน เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีการสั่งการและติดตามผลการด าเนินงาน สนับสนุนด้านงบประมาณและ
ทรัพยากรอย่างเพียงพอ การมีมาตรการจูงใจ การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ การเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาค
ส่วน ฯลฯ 

             **     ตัวอย่างกิจกรรมด้านต่างๆ เช่น ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้านการป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ด้านการรักษาจรรยา ด้านการท าตัวเป็นต้นแบบ ด้านการก าหนดกติกาหรือมาตรฐานการท างาน
ของข้าราชการเพ่ือลดช่องทางการแสวงหาผลประโยชน์ ฯลฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มิติที่ ๑ ด้านนโยบาย/ผู้บริหาร และความพยายาม/ริเริ่ม ของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส 



 

 

ตัวช้ีวัดที ่1.3 ความพยายาม/ริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส (เป็นตัวชี้วัดระดับกรมหรือ
เทียบเท่า) 

ระดับคะแนน  เกณฑ์การประเมิน 
0 คะแนน ไม่มีแนวทางหรือกิจกรรมใด ๆ เพื่อให้การท างานในหน่วยงานเกิดความโปร่งใส 
๑ คะแนน ในแต่ละปีงบประมาณมีการคิดริเริ่ม แนวทางหรือกิจกรรมเพ่ือให้การท างานภายใน

หน่วยงานมีความโปร่งใส 1 อย่าง 
๒ คะแนน ในแต่ละปีงบประมาณมีการคิดริเริ่ม แนวทางหรือกิจกรรมเพ่ือให้การท างานภายใน

หน่วยงานมีความโปร่งใส 2 อย่าง 
๓ คะแนน ในแต่ละปีงบประมาณมีการคิดริเริ่ม แนวทางหรือกิจกรรมเพ่ือให้การท างานภายใน

หน่วยงานมีความโปร่งใส 3 อย่าง 
๔ คะแนน ในแต่ละปีงบประมาณมีการคิดริเริ่ม แนวทางหรือกิจกรรมเพ่ือให้การท างานภายใน

หน่วยงานมีความโปร่งใส 4 อย่าง 
๕ คะแนน ในแต่ละปีงบประมาณมีการคิดริเริ่ม แนวทางหรือกิจกรรมเพ่ือให้การท างานภายใน

หน่วยงานมีความโปร่งใสไม่น้อยกว่า5 อย่าง และต้องมีกิจกรรมใหม่ๆ ที่ไม่เคยท ามาก่อน 
อย่างน้อย 
2 กิจกรรม 

 

หมายเหตุ  *     ตัวอย่างแนวทาง/กิจกรรมเพ่ือให้การท างานในหน่วยงานเกิดความโปร่งใส เช่น การตั้ง 
บุคคลภายนอก (ระดับกรม) มาเป็นกรรมการ การจัดท าโปสเตอร์ หรือ แผ่นพับรณรงค์ต่อ 
ต้านคอร์รัปชั่น การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณชน การจัดบรรยาย 
พิเศษเรื่องความส าคัญของความโปร่งใส การก าหนดวิธีการ ช่องทางให้สาธารณชนได้ตรวจ 
สอบการด าเนินการของหน่วยงาน การเผยแพร่กระบวนงานหรือขั้นตอนระยะเวลาการ 
ท างานให้ผู้ใช้บริการได้ทราบ ฯลฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

มิติที่ ๑ ด้านนโยบาย/ผู้บริหาร และความพยายาม/ริเริ่ม ของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส 



๑๒ 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 2.1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (เป็นตัวชี้วัดระดับกรมหรือเทียบเท่า) 

ระดับ
คะแนน  

เกณฑ์การประเมิน 

0 คะแนน ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
๑ คะแนน จัดสถานที่/ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารส าหรับให้บริการข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 แห่ง พรบ.ข้อมูล

ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารได้
โดยสะดวก มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสารหรือปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารเป็นการเฉพาะ มีป้ายบอกถึงที่ตั้งของสถานที่หรือศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานจัดไว้
ส าหรับการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ที่เข้าใจได้ง่ายและมองเห็นได้ชัดเจน 

๒ คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 1 และ 
2. มีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน (ตามบริบทหน้าที่ของแต่ละกรม) 

๓ คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 2 และ 
2. จัดท าดัชนีข้อมูลข่าวสารไว้ให้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอย่างชัดเจนและสามารถสืบค้นได้สะดวก 
รวดเร็ว มีการมอบหมายให้ผู้บริหารระดับรองหัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ เป็นการเฉพาะ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประกวดราคาประกาศสอบราคา 
จัดท าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ 

๔ คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 3 และ 
2. จัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใช้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รายงานให้ผู้บริหารของส่วนราชการ
ทราบอย่างสม่ าเสมอ (รายเดือนหรือรายไตรมาส) และมีการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 
ธันวาคมพ.ศ. 2547 ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว โดยมเีรื่องท่ีสามารถ
ตอบสนอง หรือให้บริการข้อมูลข่าวสารได้ครบถ้วน ร้อยละ 100 

๕ คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 4 และ 
2. เผยแพร่ข้อมูลโดยเฉพาะในประเด็นที่สาธารณะให้ความสนใจ ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง 
และเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก (Core function) โดยเฉพาะการด าเนินโครงการขนาด
ใหญ่ที่มีมูลค่าสูง เช่น รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการขนาดใหญ่ รายงานการประเมิน
คุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการขนาดใหญ่ สัญญาสัมปทาน สัญญากับบริษัทเอกชน ข้อมูลการด ารง
ต าแหน่งและการได้รับผลประโยชน์อื่นของผู้บริหาร เป็นต้น 

 

 

 

 

มิติที่ 2 ด้านความเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค์กร และการมีส่วนร่วม 



 

 

หมายเหตุ  *     มาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ บัญญัติไว้ดังนี้ 

มาตรา 9 ภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่าง
น้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ          ที่คณะกรรมการก าหนด 

(1) ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและค าสั่งที่เกี่ยวข้องในการ
พิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว 
(2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 (4) 
(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีที่ก าลังด าเนินการ 
(4) คู่มือหรือค าสั่งเก่ียวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ 
ของเอกชน 
(5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง 
(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดท าบริการ
สาธารณะ 
(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี 
ทั้งนี้ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่น ามาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย 
(8) ข้อมูลข่าวสารอ่ืนตามที่คณะกรรมการก าหนด ข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามวรรคหนึ่ง 
ถ้ามีส่วนที่ต้องห้ามมิให้เปิดเผยตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 อยู่ด้วย ให้ลบหรือตัดทอนหรือท าโดยประการ
อ่ืนใดที่ไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้น บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิเข้า
ตรวจดู ขอส าเนาหรือขอส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งได้ ในกรณีที่สมควร
หน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได้ ในการ
นี้ให้ค านึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยประกอบด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน  
คนต่างด้าวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดให้เป็นไปตามท่ีก าหนดโดยกฎกระทรวง                  มติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2547 เกี่ยวกับการก าหนดมาตรการให้ทุกหน่วยงานของรัฐ ให้บริ การข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ แก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว โดยต้องถือปฏิบัติเมื่อประชาชนขอข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ 
- กรณีท่ีประชาชนขอข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐ และข้อมูลข่าวสารนั้นหน่วยงานของรัฐมีข้อมูลข่าวสาร
พร้อมที่จะจัดหาให้ได้ จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วหรือภายในวันที่รับค าขอ 
- ในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารที่ขอมีเป็นจ านวนมาก หรือไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน จะต้อง
แจ้งให้ผู้ขอข้อมูลทราบภายใน 15 วัน รวมทั้งแจ้งก าหนดวันที่จะด าเนินการแล้วเสร็จให้ผู้ขอข้อมูลทราบด้วย 
- ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามค าขอ จะต้องแจ้งค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
พร้อมเหตุผลให้ผู้ขอข้อมูลทราบภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับค าขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

 
 
 
ตัวช้ีวัดที่ 2.2 การมีมาตรฐานการให้บริการประชาชน และประกาศให้ทราบ (เป็นตัวชี้วัดระดับส านัก/กอง) 

ระดับคะแนน  เกณฑ์การประเมิน 
0 คะแนน ไม่มีการก าหนดมาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการประชาชน 
๑ คะแนน มีการก าหนดมาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการประชาชน 
๒ คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 1 และ 

2. ประกาศมาตรฐานและข้ันตอนการให้บริการประชาชนเฉพาะภายในสถานที่ให้บริการ 
๓ คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 2 และ 

2. ประกาศมาตรฐานและข้ันตอนการให้บริการประชาชนภายในกรมหรือเทียบเท่า 
๔ คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 3 และ 

2. ประกาศมาตรฐานและข้ันตอนการให้บริการประชาชนทางเว็บไซต์ 
๕ คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 4 และ 

2. ประกาศมาตรฐานและข้ันตอนการให้บริการประชาชนทางช่องทางอ่ืนๆ เพิ่มอีกอย่างน้อย 
1 ช่องทาง 

 

หมายเหตุ  *     ประชาชนในที่นี้รวมถึงข้าราชการ เจ้าหน้าที่ภายในกรมและส่วนราชการที่มารับบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มิติที่ 2 ด้านความเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค์กร และการมีส่วนร่วม 



 

 

 

ตัวช้ีวัดที ่2.3 การมีระบบตรวจสอบภายในที่ด าเนินการตรวจสอบมากกว่าเรื่องเงิน/บัญชี 
(เป็นตัวชี้วัดระดับกรมหรือเทียบเท่า) 

ระดับคะแนน  เกณฑ์การประเมิน 
0 คะแนน ไม่มีระบบตรวจสอบภายในของส านัก/กอง 
๑ คะแนน มีระบบตรวจสอบภายในส านัก/กองเฉพาะเรื่องเงิน/บัญชี 
๒ คะแนน มีระบบตรวจสอบภายในส านัก/กองมากกว่าเรื่องเงิน/บัญชี 1 ระบบ 
๓ คะแนน มีระบบตรวจสอบภายในส านัก/กองมากกว่าเรื่องเงิน/บัญชี 2 ระบบ 
๔ คะแนน มีระบบตรวจสอบภายในส านัก/กองมากกว่าเรื่องเงิน/บัญชี 3 ระบบ 
๕ คะแนน มีระบบตรวจสอบภายในส านัก/กองมากกว่าเรื่องเงิน/บัญชี 4 ระบบ 

 

หมายเหตุ  *    ระบบตรวจสอบภายใน เป็นตัวชี้วัดที่มีอยู่ในทุกภาคส่วนราชการอยู่แล้วเป็นงานของเจ้าหน้าที ่
ตรวจสอบภายใน  

**      ระบบตรวจสอบที่มากกว่าเรื่องเงิน/บัญชี เช่น ระบบพัสดุ ระบบการจัดซื้อ จัดจ้าง ระบบบริหารความ 
เสี่ยง ฯลฯ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มิติที่ 2 ด้านความเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค์กร และการมีส่วนร่วม 



๑๖ 

 

 

          

ตัวช้ีวัดที ่2.4 การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองต่อสาธารณะ 
(เป็นตัวชี้วัดระดับกรมหรือเทียบเท่า) 

ระดับคะแนน  เกณฑ์การประเมิน 
0 คะแนน ไม่มีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองต่อสาธารณะ* 
๑ คะแนน มีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเฉพาะภายในหน่วยตรวจสอบ

ภายใน 
๒ คะแนน มีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเฉพาะภายในหน่วยตรวจสอบ

ภายใน และผู้บริหารระดับส านัก/กองขึ้นไป 
๓ คะแนน มีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเฉพาะภายในหน่วยตรวจสอบ

ภายใน และผู้บริหารระดับส านัก/กองขึ้นไป และต่อสาธารณะ อย่างน้อย 1 ช่องทาง 
๔ คะแนน มีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเฉพาะภายในหน่วยตรวจสอบ

ภายใน และผู้บริหารระดับส านัก/กองขึ้นไป และต่อสาธารณะ อย่างน้อย 2 ช่องทาง 
๕ คะแนน มีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเฉพาะภายในหน่วยตรวจสอบ

ภายใน และผู้บริหารระดับส านัก/กองขึ้นไป และต่อสาธารณะ อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
 

หมายเหตุ  *  การเผยแพร่ในตัวชี้วัดนี้ต้องเผยแพร่ทั้งผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และผลการประเมิน
ตนเองของหน่วยตรวจสอบภายในเท่าที่สามารถจะเผยแพร่ได้ อาจท าในลักษณะของการสรุปผลหรือการสรุป
ข้อมูลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบ 

             **     ตัวอย่างช่องทางการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง เช่น รายงานประจ าปี 
หนังสือแจ้งเวียน จดหมายข่าว แผ่นพับ โปสเตอร์ เอกสารแจกของส่วนราชการ บอร์ดประชาสัมพันธ์ และ
เว็บไซต์องค์กร ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

มิติที่ 2 ด้านความเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค์กร และการมีส่วนร่วม 



 

 

 

ตัวช้ีวัดที ่2.5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ (เป็นตัวชี้วัดระดับกรมหรือ
เทียบเท่า) 

ระดับคะแนน  เกณฑ์การประเมิน 
0 คะแนน ไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ* 
๑ คะแนน เผยแพร่งานตามภารกิจหลักของหน่วยงานให้สาธารณะชนได้รับทราบโดยช่องทางใดช่องทาง

หนึ่ง เช่น website หรือเอกสารรายงานประจ าปี 
- หนว่ยงานนโยบายการบริหาร ประเด็นการก าหนดนโยบายสาธารณะ 
- หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ประเด็นการควบคุม ก ากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย กฎระเบียบการ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตในแต่ละเรื่อง 
- หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ประเด็นเกี่ยวกับกิจกรรม/โครงการที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาประเทศตามภารกิจของหน่วยงาน 
- หน่วยงานบริการ ประเด็นภารกิจหลักการบริการของหน่วยงาน 

๒ คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 1 และ 
2. มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(stakeholder) ที่
เกี่ยวข้องผ่านช่องทาง และกระบวนการต่างๆ ในภารกิจหลักไม่น้อยกว่า 50 % 

๓ คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 2 และ 
2. มีนโยบายให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยระบุประเด็นที่ต้องการสร้างการมีส่วนร่วม ซึ่ง
ต้องเป็นประเด็นที่มีความสอดคล้องกับภารกิจหลัก 

๔ คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 3 และ 
2. ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตามภารกิจหลักของหน่วยงานตามนโยบายได้ 50 % โดย
ประชาชนดังกล่าวอาจมีคุณสมบัติ เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ประชาชนผู้
ได้รับประโยชน์ 

๕ คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 4 และ 
2. ให้ประชาชนตามเกณฑ์ท่ีระบุไว้ในระดับ 4 คะแนน เข้ามามีส่วนร่วมตามภารกิจหลักของ
หน่วยงานตามนโยบายได้ 70 % ของจ านวนภารกิจที่ด าเนินการขึ้นไป 

 

หมายเหตุ  *  การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการที่ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีโอกาสได้เข้า
ร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่ วมคิด
แนวทาง ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

           **   ช่องทาง / กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น โทรศัพท์/ตู้
รับข้อคิดเห็น/ตู้ ปณ. รับเรื่องจากประชาชน/เว็บไซต์/เว็บบอร์ด การจัดกิจกรรม/สัมมนา/เวทีเพ่ือรับฟังความ
คิดเห็น ฯลฯ 

 

มิติที่ 2 ด้านความเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค์กร และการมีส่วนร่วม 



๑๘ 

 

 

 

ตัวช้ีวัดที ่3.1 การลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (เป็นตัวชี้วัดระดับกรมหรือเทียบเท่า) 

ระดับคะแนน  เกณฑ์การประเมิน 
0 คะแนน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยใช้ดุลยพินิจส่วนตัว ไม่มีคู่มือ ไม่มีการก าหนดมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานหรือไม่มีการใช้เทคโนโลยี 
๑ คะแนน มีแนวทางในการปฏิบัติงานที่อยู่ในภารกิจหลักของหน่วยงาน 
๒ คะแนน 1. มีแนวทางในการปฏิบัติงานที่อยู่ในภารกิจหลักของหน่วยงาน 

2. มีคู่มือหรือมีการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างน้อย 2 กระบวนงาน 
๓ คะแนน 1. มีแนวทางในการปฏิบัติงานที่อยู่ในภารกิจหลักของหน่วยงาน 

2. มีคู่มือหรือมีการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 3 กระบวนงาน 
๔ คะแนน 1. มีแนวทางในการปฏิบัติงานที่อยู่ในภารกิจหลักของหน่วยงาน 

2. มีคู่มือหรือมีการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 4 กระบวนงาน 
๕ คะแนน 1. มีแนวทางในการปฏิบัติงานที่อยู่ในภารกิจหลักของหน่วยงาน 

2. มีคู่มือหรือมีการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 5 กระบวนงานขึ้นไป 
 

หมายเหตุ  *  การลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่สามารถด าเนินการได้โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การมี
หลักเกณฑ์  ที่ชัดเจน การเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้อง การใช้เทคโนโลยีและข้อมูลทางวิชาการประกอบการตัดสินใจ 
การพิจารณาเป็นคณะบุคคล/กรรมการ การลดการใช้ดุลยพินิจนี้เป็นการลดความเสี่ยงต่อโอกาส ที่จะเกิดการใช้
อ านาจโดยมิชอบโดยตรง การใช้ดุลยพินิจต้องมีหลักการ มุ่งประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าส่วนตน การสร้างความ
โปร่งใสต้องท าให้การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่และให้การปฏิบัติงาน มีหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการพิจารณา
อย่างชัดเจน มีการใช้เทคโนโลยี และ/หรือใช้ข้อมูลเพ่ือช่วยในการตัดสินใจ หรือมีการพิจารณาเป็นคณะบุคคล/
กรรมการ หรือมีช่องทางให้หน่วยงาน/บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้และตัดสินใจ รวมทั้งสามารถ
เปิดเผยและอธิบายผลที่เกิดข้ึนจากการตัดสินใจดังกล่าวได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

มิติที่ มิติที่ 3  ด้านการใช้ดุลพินิจ 



 

 

ตัวช้ีวัดที ่3.2 การใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล (เป็นตัวชี้วัดระดับกรมหรือเทียบเท่า) 

ระดับคะแนน  เกณฑ์การประเมิน 
0 คะแนน ไม่มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งและพิจารณาความดีความชอบของ

บุคลากร 
๑ คะแนน มีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง การพิจารณาความดี

ความชอบของบุคลากร และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวให้บุคลากรได้ทราบ 
๒ คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 1 และ 

2. มีการประกาศเผยแพร่ข้อมูลผู้สมัครเพ่ือเลื่อนต าแหน่งหรือพิจารณาความดีความชอบ 
๓ คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 2 และ 

2. มีระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่มีคุณภาพเพ่ือใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบ หรือเลื่อนต าแหน่งบุคลากร 

๔ คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 3 และ 
2. มีการรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรภายในประกอบการพิจารณาความดีความชอบ หรือ
เลื่อนต าแหน่งบุคลากร 

๕ คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 4 และ 
2. มีการประกาศผลการพิจารณาความดีความชอบ หรือเลื่อนต าแหน่ง พร้อมระบุเหตุผล
อย่างชัดเจน 

 

หมายเหตุ  *  ระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่มีคุณภาพนั้น หมายถึง มีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่เรียกใช้ได้ง่าย 
สะดวก รวดเร็ว และข้อมูลที่จัดเก็บมีความครบถ้วน ละเอียด ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ที่สามารถใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจได้ในทุกกระบวนการของการบริหารงานบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มิติที่ มิติที่ 3  ด้านการใช้ดุลพินิจ 



๒๐ 

 

 

ตัวช้ีวัดที ่3.3 การมีระบบบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส (เป็นตัวชี้วัดระดับกรมหรือเทียบเท่า) 

ระดับคะแนน  เกณฑ์การประเมิน 
0 คะแนน ไม่มีระบบบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส 
๑ คะแนน มีการก าหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส 
๒ คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 1 และ 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงด้านความโปร่งใส และความเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุให้เกิด
การทุจริต หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือการปฏิบัติราชการเป็นไปในลักษณะที่
ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ ขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมจริยธรรม ค านึงถึง
ผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมและไม่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 

๓ คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 2 และ 
2. มีการจัดท าแผนหรือกลยุทธ์ และกิจกรรมในการจัดการกับความเสี่ยงด้านความโปร่งใส 

๔ คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 3 และ 
2. มีการด าเนินกิจกรรมตามแผนฯอย่างเป็นรูปธรรม 

๕ คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 4 และ 
2. มีการติดตามผล และก าหนดแนวทางเฝ้าระวังความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

 

หมายเหตุ  *  ระบบบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัย และควบคุม
กิจกรรม รวมทั้งกระบวนการการด าเนินการต่างๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิ ดการทุจริตคอร์รัปชั่น
และท าให้เกิดความเสียหาย เพ่ือให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่
สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ ความเสี่ยงของหน่วยงานแต่ละประเภทอาจ
แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับภารกิจหลักและจ านวนงบประมาณที่ได้รับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มิติที่ มิติที่ 3  ด้านการใช้ดุลพินิจ 



 

 

 

ตัวชี้วัดที ่4.1 การมีหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน (เป็นตัวชี้วัดระดับส านัก/
กอง) 

ระดับคะแนน  เกณฑ์การประเมิน 
0 คะแนน ไม่มีการก าหนดหน่วยงาน/มอบหมายผู้รับผิดชอบโดยตรงภายในส านัก/กองในการ

ด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน 
๑ คะแนน มีการก าหนดหน่วยงาน/มอบหมายเจ้าหน้าที่ภายในส านัก/กองให้รับผิดชอบรับเรื่อง

ร้องเรียนเฉพาะเรื่อง 
๒ คะแนน มีการมอบหมายหน่วยงานภายในส านัก/กองให้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียนทุกเรื่อง 
๓ คะแนน มีการมอบหมายหน่วยงานภายในส านัก/กองให้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียนทุกเรื่องและมีการ

ส่งต่อให้ผู้รับผิดชอบ 
๔ คะแนน 1. มีการมอบหมายหน่วยงานภายในส านัก/กองให้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียนทุกเรื่องและมี

การส่งต่อให้ผู้รับผิดชอบและ 
2. มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในกรมทราบ 
(ว่าได้มีการมอบหมายหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ) 

๕ คะแนน 1. มีการมอบหมายหน่วยงานภายในส านัก/กองให้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียนทุกเรื่องและมี
การส่งต่อให้ผู้รับผิดชอบและ 
2. มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในและภายนอกกรมทราบ  
(ว่าได้มีการมอบหมายหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ) 

 

หมายเหตุ  *  - ระบบการรับเรื่องร้องเรียนสร้างขึ้นเพ่ือป้องกันและตอบสนองต่อความเสี่ยงด้านการทุจริต
และความไม่เป็นธรรม 

- เรื่องร้องเรียน หมายถึง เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่หน่วยงานได้รับผ่านช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ รวมทั้งการ
ได้รับการประสานงานจากส่วนราชการอ่ืนมาเพ่ือทราบหรือพิจารณาด าเนินการแก้ไขตามอ านาจหน้าที่ 

 

 

 

 

 

 

 

มิติม ิ มิติที่ ๔ ด้านการมีระบบ/กลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียน 



๒๒ 

 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 4.2 การมีระเบียบปฏิบัติในการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน (เป็นตัวชี้วัดระดับกรมหรือเทียบเท่า) 

ระดับคะแนน  เกณฑ์การประเมิน 
0 คะแนน ไม่มีการก าหนดระเบียบในการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน 
๑ คะแนน มีการจัดตั้งคณะท างานเพื่อก าหนดระเบียบในการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน 
๒ คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 1 และ 

2. มีระเบียบการปฏิบัติในการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน 
๓ คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 2 และ 

2. มีขั้นตอนการปฏิบัติในการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน 
๔ คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 3 และ 

2. เผยแพร่ระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติให้หน่วยงานภายในและภายนอกทราบ 
๕ คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 4 และ 

2. มีการรายงานผลการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มิติม ิ มิติที่ ๔ ดา้นการมีระบบ/กลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียน 



 

 

 

 ในการประเมินความโปร่งใส ตามตัวชี้วัด ๔ มิติหลัก ๑๓ ตัวชี้วัดย่อย กรมควบคุมโรคได้ด าเนินการตาม
ขัน้ตอน ดังนี้ 

ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
เก็บรวบรวมข้อมูล 
สรุปผลการประเมิน 

๓.๑ ก าหนดประชากรและเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

      ประชากร (POPULATION) 

      ประชากรที่ใช้ในการประเมิน คือ หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ พบว่า       
กรมควบคุมโรคมีหน่วยงานในสังกัดทั้งหมดจ านวน ๓๙ หน่วยงาน ดังนี้ 

หน่วยงานตามโครงสร้างหลัก ประกอบด้วย 
๑.๑ หน่วยงานส่วนกลาง จ านวน ๑๕ หน่วยงาน 
๑.๒ หน่วยงานส่วนภูมิภาค จ านวน ๑๒ หน่วยงาน 

 ๒.  หน่วยงานตามโครงสร้างภายใน ประกอบด้วย 
      ๒.๑ หนว่ยงานตามโครงสร้างภายใน จ านวน ๑๒ หนว่ยงาน 
 
       กลุ่มตัวอย่าง (SAMPLE) 

       กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ทุกหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดกรมควบคุมโรค 

 

๓.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
 ใช้วิธีออกแบบส ารวจเพ่ือให้หน่วยงานประเมินตนเองในตัวชี้วัด ๔ มิติหลัก ๑๓ ตัวชี้วัดย่อย โดยให้ทุก
หน่วยงานประเมินการด าเนินงานการสร้างความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง ตามเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด 
(รายละเอียดตามเกณฑ์ตัวชี้วัด ภาคผนวก ก) ในแบบฟอร์ม 1 และ 2 (รายละเอียดตามแบบฟอร์มประเมินฯ
ตัวชี้วัด ภาคผนวก ข) 
 
 
 
 
 
 
 

๓. วิธีด าเนินการประเมินความโปร่งใส 



๒๔ 

 

 
๓.๓ เก็บรวบรวมข้อมูล 
 กลุ่มคุ้มครองจริยธรรมรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงาน น ามาวิเคราะห์ผล และพิจารณาความครบถ้วนของ
เอกสารหลักฐานที่ใช้อ้างอิงตามคะแนนที่ได้จากการประเมิน หากเอกสารหลักฐานที่ได้อ้างอิงมีข้อมูลไม่เพียงพอ
ตามคะแนนการประเมิน  ประสานกับหน่วยงานเพ่ือขอข้อมูลดังกล่าวเพ่ิมเติม เมื่อได้ข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วน ามาท า
การวิเคราะห์ผล ดังนี้ 
 
คะแนนตัวชี้วัด  = ผลรวมคะแนนที่ได้ของทุกหน่วยงาน 
                จ านวนหน่วยงาน 
 
๓.๔ สรุปผลการประเมิน 
 กลุ่มคุ้มครองจริยธรรมสรุปผลการประเมินความโปร่งใสของกรมควบคุมโรค ๔ มิติหลัก ๑๓ ตัวชี้วัดย่อย 
จากนั้นน าคะแนนของตัวชี้วัดย่อยแต่ละตัวมาท า Radar Chart  (ตัวอย่าง Radar Chart เปรียบเทียบข้อมูล
ระหว่างปี 2556 และ 2557 ภาคผนวก ค) เพ่ือสรุปภาพรวมเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างปี เพ่ือให้
คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบยืนยันผลการประเมินและข้อมูลหลักฐานให้สอดคล้อง และลงนามรับรองผล
การประเมินเมื่อได้สรุปผลการประเมินฯ ที่ถูกต้องครบถ้วน จัดส่งผลให้กับส านักงาน ก.พ. พร้อมทั้งจัดท าสรุปผล
พร้อมข้อเสนอแนะการด าเนินการในปีต่อไป เสนอผู้บริหารกรมควบคุมโรค (ตัวอย่างสรุปผลปีที่ผ่านมา 
ภาคผนวก ง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ ๓ 
เครื่องมือทีใ่ช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของกรมควบคุมโรค 

ตามท่ีส านักงาน ป.ป.ช ได้จัดท าเครื่องมือเพ่ือให้ส่วนราชการได้ใช้ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานขององค์กร ดังนี้ 
 ๑. แบบประเมิน Internal Integrity & Transparency Assessment (IIT) คือ การประเมินจาก
มุมมองภายในองค์กร 
 2. แบบประเมิน External Integrity & Transparency Assessment (EIT) คือ การประเมินจาก
มุมมองภายนอกองค์กร 
 3. แบบประเมิน Evidence Base Integrity & Transparency Assessment (EBIT) คือ การ
ประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
 

วิธีการเก็บข้อมูล 

 ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน กรมควบคุมโรคได้ด าเนินการตามข้ันตอน 
ดังนี้ 

แบบประเมิน Internal Integrity & Transparency Assessment (IIT)  คือ การประเมินจากมุมมอง
ภายในองค์กร  
โดยกลุ่มคุ้มครองจริยธรรมจัดเตรียมรายชื่อบุคลากร (ข้าราชการ, พนักงานราชการ, ลูกจ้าง ฯลฯ) ภายใน
หน่วยงานกรมควบคุมโรค จ านวน 300 รายชื่อ ครอบคลุมทุกระดับชั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 
สังกัด 

แบบประเมิน External Integrity & Transparency Assessment (EIT) คือ การประเมินจากมุมมอง
ภายนอกองค์กร 
 โดยกลุ่มคุ้มครองจริยธรรมจัดเตรียมรายชื่อผู้มีส่วนได้เสีย จ านวน 300 รายชื่อ เช่น รายชื่อ
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ, รายชื่อผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา รายชื่อนิติบุคคล (กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง), รายชื่อ
ประชาชนผู้มายื่นข้อกล่าวหาร้องเรียน, รายชื่อหน่วยงานราชการที่มาติดต่อราชการกับกรมควบคุมโรค เป็นต้น 
ทั้งนี้ รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องครอบคลุมทุกภารกิจของกรมควบคุมโรค โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ชื่อ สกุล (กรณีนิติบุคล ชื่อห้าง ร้าน บริษัท ฯลฯ) 
ทีอ่ยู่ 
เบอร์โทรศัพท ์

 



๒๖ 

 

 

แบบประเมิน Evidence Base Integrity & Transparency Assessment (EBIT) คือ การประเมินจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์  

 เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการในหน่วยงานของกรมควบคุมโรคในรอบปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2558 โดยกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม รวบรวมข้อมูลของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคที่ได้ด าเนินการ
ประเมินตนเองตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในแบบประเมิน และกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ตอบแบบประเมินฯ 1 ชุด พร้อม
แนบเอกสารหลักฐานประกอบข้อค าถามที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลของหน่วยงาน โดยจัดเรียงเอกสารหลักฐาน
ตามล าดับข้อค าถาม หากเอกสารหลักฐานที่ได้อ้างอิงมีข้อมูลไม่เพียงพอตามคะแนนการประเมินให้คณะท างาน
ประสานกับหน่วยงานเพื่อขอข้อมูลดังกล่าวเพ่ิมเติม และจัดส่งให้ส านักงาน ป.ป.ช. 

 

************************ 

 

 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก ก  รายละเอียดตัวชี้วัด 
ภาคผนวก ข  แบบฟอมร์ม 1  และแบบฟอมร์ม 2 

ภาคผนวก ค Radar Chart 

ภาคผนวก ง  สรุปผู้บริหารโปร่งใส 57     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘ 

 

ภาคผนวก ก  รายละเอียดตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน  กรมควบคุมโรค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
มิติที่ 4  :  ด้านการพัฒนาองค์กร 

ตัวช้ีวัดที่ 9  :  ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานตามแนวทางการสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน 
2.  หน่วยวัด       : ระดับ 
3.  น้ าหนัก         : ร้อยละ 5 
4.  ค าอธิบายตัวชี้วัด :  
 หน่วยงาน หมายถึง ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค 

แนวทางการสร้างความโปร่งใสของกรมควบคุมโรค หมายถึง แนวทางที่จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ในการประเมินความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้ในการด าเนินงานของกรมควบคุมโรค โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
การจัดซื้อจัดจ้าง  ได้แก่ 
1.1) จัดท าศูนย์ราคากลาง online     1.2) จัดท าระบบควบคุมภายใน 
1.3) จัดท าระบบตรวจสอบภายใน    1.4) สร้างเครือข่ายพัสดุ 
2) การบริหารงานบุคคล  ได้แก่ 
 2.1) ก าหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งโยกย้ายที่ โปร่งใส เป็นธรรม 
2.2) จัดท าระบบประเมินผู้บริหาร 
3) การพัฒนาจริยธรรม ได้แก่ การให้ทุกหน่วยงานในสังกัดจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักของกรมควบคุม
โรค และ 12 ค่านิยมหลักของคนไทย ซึ่งทุกหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคร่วมด าเนินการ โดยก าหนด
แนวทางให้สอดคล้องกับกรมควบคุมโรค 
๑. จัดท าแผนการบริหารควบคุมภายใน     
๒. ด าเนินการตามพรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมกรมควบคุมโรค และ 12 ค่านิยมหลักของคนไทย 
๔. ประเมิน Evidence base Assessment : โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์บนพ้ืนฐานข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงจาก
เอกสาร/หลักฐานต่างๆ 
๕. ประเมินตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใสของส านักงาน ก.พ.  ซึ่งการสร้างแนวทางความโปร่งใสของกรมควบคุม
โรค ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการรณรงค์และเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กรที่ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานที่มี
ความโปร่งใส ยึดหลักคุณธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต โดยผลการประเมินจะช่วยให้กรมควบคุมโรคมีข้อมูลผล
การด าเนินงานด้านความโปร่งใส ความรับผิดชอบ การทุจริตคอร์รัปชั่น และทราบถึงประเด็นในการพัฒนา 
ปรับปรุงวิธีการด าเนินงานที่น าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงยิ่งขึ้น ให้
กลายเป็นหน่วยงานที่มีวัฒนธรรมคุณธรรมที่เข้มแข็งในการด าเนินงาน ได้รับการยอมรับจากผู้รับบริการ 
เจ้าหน้าที่ภายในกรมควบคุมโรคเกี่ยวกับการด าเนินงานที่มีความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นแบบอย่างของหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ต่อไป  



 

ประการส าคัญคือ การสร้างแนวทางความโปร่งใสของกรมควบคุมโรค จะเป็นกลไกในการป้องกันการทุจริตที่จะ
ส่งผลต่อการจัดอันดับดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นของประเทศ (Corruption Perception Index : CPI) โดย
องค์กรความโปร่งใสนานาชาติ ให้มีคะแนนเพิ่มขึ้นน าไปสู่การจัดอันดับที่ดีขึ้นได้อีกทางหนึ่ง 
5.  สูตรการค านวณผลงาน :   
6.  เกณฑ์การให้คะแนน : ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานเป็นคะแนนที่ได้จากการประเมินผลงาน/หลักฐาน 
ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด 

ระดับคะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ขั้นตอนที่ 
1 

ขั้นตอนที่ 
2 

ขั้นตอนที่ 
3 

ขั้นตอนที่ 
4 

ขั้นตอนที่ 
5 

ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินงาน
ตามแนวทางการ
ส ร้ า ง ค ว า ม
โ ป ร่ ง ใ ส ก ร ม
ควบคุมโรค 

0.5      

1      

2      

4      

5      
 

7.  เงื่อนไขของตัวชี้วัด : (ถ้ามี)  
8.  ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด : 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕5 ๒๕๕6 ๒๕๕7 
ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานตามแนวทางการสร้าง
ความโปร่งใสของหน่วยงาน 

ระดับ ตัวชี้วัดใหม่ ปี พ.ศ.2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 

 

9.  รายละเอียดการด าเนินงาน 
ขั้นตอน

ที ่
รายละเอียดการด าเนินงาน  คะแนน เอกสารการประเมิน/หลักฐานการ

ประเมิน 

 

1 

 
 
1.1 จัดท าค าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ หรือแต่งตั้ง
คณะท างาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ของ
หน่วยงาน  
 
 

1.2 จัดส่งรายชื่อผู้ประสานงานประจ าหน่วยงาน 
จ านวน 2 คน ให้กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม  
 

 

 

 

 
 
0.25 
คะแนน  
 

 

0.25 
คะแนน  
 

 

1. ค าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ หรือ
แต่งตั้งคณะท างานของหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   
 
 

2. หลักฐานการแจ้งรายชื่อผู้
ประสานงาน ประจ าหน่วยงาน 
จ านวน 2 คน 

2 - สื่อสารแนวทางการสร้างความโปร่งใสของ        
กรมควบคุมโรคให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  

 

0.5 คะแนน  
 

 

หลักฐานการสื่อสารแนวทางการ
สร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน 
เช่น รายงานการประชุม 
หนังสือเวียน ประกาศ เป็นต้น 

3 - หน่วยงานจัดท าแนวทางการด าเนินงานการสร้าง
ความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 พร้อมเสนอผู้บริหารของหน่วยงานลงนามให้
ความเห็นชอบ  

 

- สื่อสารแนวทางการสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน
ให้บุคลากรทุกระดับ 

 ๐.๘คะแนน 

 

 

 

0.2 คะแนน  
 

1. แนวทางการด าเนินงานการสร้าง
ความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558              
และผู้บริหารของหน่วยงานลงนามให้
ความเห็นชอบ 

 

2. หลักฐานการสื่อสารแนวทางการ
สร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน 
เช่น รายงานการประชุม 
หนังสือเวียน ประกาศ เป็นต้น 

 



 

ขั้นตอน
ที ่

รายละเอียดการด าเนินงาน  คะแนน เอกสารการประเมิน/หลักฐานการ
ประเมิน 

4 1. หน่วยงานประเมินตนเองตามแบบฟอร์มที่ 1 และ 
แบบฟอร์มที่ 2 ทุกตัวชี้วัด  รวบรวมเอกสารหลักฐาน
จัดส่งให้กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ภายในวันที่ 15 
มิถุนายน 2558 
4.1 จัดส่งตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
*ส่งไม่ทัน วันที่ 19 มิถุนายน 2558 ไม่ได้คะแนน 
 
4.2 ความครบถ้วนของเอกสารตามตัวชี้วัด 

*ส่งผลการประเมินน้อยกว่า 14 ตัวชี้วัด ไม่ได้คะแนน  

๐.1 
คะแนน 

๐.2 
คะแนน 

๐.3
คะแนน 

๐. 4
คะแนน 

0.5 
คะแนน 

19 มิย.๕8 18 มิย.๕8 17 มิย.๕8 1๖ มิย.๕8 15 มิย. ๕8  

0.3
คะแนน 

0.6
คะแนน 

0.9
คะแนน 

1.2
คะแนน 

1.5 
คะแนน 

14
ตัวชี้วัด 

21
ตัวชี้วัด 

28
ตัวชี้วัด 

35
ตัวชี้วัด 

42 
ตัวชี้วัด 

 

 

 

0.5 คะแนน 

 

 

 

1.5 คะแนน 

 

 
 
 
 
 
1. จัดส่งแบบฟอร์มที่ 1 และ
แบบฟอร์มที่ 2 ภายในวันที่ 15 
มิถุนายน 2558 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. ส่งผลการประเมินทั้งแบบฟอร์มที่ 
1 และแบบฟอร์มที่ 2 พร้อมเอกสาร 
หลักฐานที่เกี่ยวข้องหรือสอดคล้อง
กับเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดให้
ครบถ้วนทั้ง ๔๒ ตัวชี้วัด ซึ่งการ
ด าเนินการในแต่ละตัวชี้วัดอาจไม่
ครบถ้วนทุกขั้นตอน ยกเว้น ตัวชี้วัดที่ 
๑.๒,๒.๒ และ ๔.๑ ของแบบฟอร์มที่ 
๑ ต้องด าเนินการและประเมินให้ได้
คะแนนในระดับ ๕ หากไม่ครบถ้วน 
หักคะแนนตัวชี้วัดละ ๐.๑ คะแนน  
 

5 - สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค พร้อม
ข้อเสนอแนะ  และแนวทางการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พร้อมผู้บริหารลงนาม
จัดส่งให้กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม   

1 คะแนน จัดส่งสรุปผลการด าเนินงาน ให้กลุ่ม
คุ้มครองจริยธรรม 

 
10. เป้าหมาย :  รอบ 6 เดือน    ถึงข้ันตอนที่ 3 

 รอบ 9 เดือน   ถึงข้ันตอนที่ 4 
 รอบ 12 เดือน   ถึงข้ันตอนที่ 5 

 

11.  แหล่งข้อมูล : กลุ่ม/กอง/ศูนย์/ส านัก/สถาบัน/สคร.1-12 
 
 



๓๒ 

 

12.วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
12.1 จากแบบฟอร์มที่ก าหนด และเอกสารหลักฐานการประเมิน  
12.2 จากแบบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานของหน่วยงาน (SAR) รายงานในระบบ Estimates SM 
13. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล :   
ไตรมาสที่ 2  ภายในวันที่  25  มีนาคม  2558  
ไตรมาสที่ 3  ภายในวันที่  25  มิถุนายน  2558 (ส่งเอกสารตามขั้นตอนที่ 4 ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2558) 
ไตรมาสที่ 4  ภายในวันที่  25  กันยายน  2558  

14. แบบฟอร์มที่ใช้ประกอบด้วย 
14.1 แบบฟอร์มที่ 1 แบบวัดความโปร่งใสและการตรวจสอบไดข้องกรมควบคุมโรค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 
14.2 แบบฟอร์มที่ 2 แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment)  
 

15. ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : 

       ระดับกรม:  

ชื่อผู้ก ากับตัวชี้วัด หมายเลขโทรศัพท์ E-mail 

หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองจริยธรรม  - - 

 ระดับหน่วยงาน: 

ชือ่ผู้ก ากับตัวชี้วัด หมายเลขโทรศัพท์ E-mail 

   

16.  ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด :   

 ระดับกรม : 

ชื่อผู้จัดเก็บตัวชี้วัด หมายเลขโทรศัพท์ E-mail 

นางสาวเอ้ือมพร  เพ็ชรน้อย    02 590 3040 tukkeelove@gmail.com 

 ระดับหน่วยงาน : 

ชื่อผู้จัดเก็บตัวชี้วัด หมายเลขโทรศัพท์ E-mail 

   
   

17. หน่วยงานประสานงานรายละเอียดตัวชี้วัด :  กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม   กรมควบคุมโรค 

ชื่อผู้ประสานงาน หมายเลขโทรศัพท์ E-mail 

นางสาวเอ้ือมพร  เพ็ชรน้อย    02 590 3040 tukkeelove@gmail.com 
 



 

แบบวัดความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ของกรมควบคุมโรค  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 

ค าชี้แจง:   ๑) กรุณาใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  ตามท่ีหน่วยงานได้ด าเนินการกิจกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ    
 ๒) กรุณาเขียนค าอธิบายกิจกรรม/ที่หน่วยงานตอบว่ามีการด าเนินการพร้อมทั้งระบุหลักฐานอ้างอิง และจัดส่งหลักฐานอ้างอิงมาพร้อมแบบวัดความโปร่งใสฯ นี้ 

มิติท่ี ๑ ด้านนโยบาย/ผู้บริหาร และความพยายาม/ริเริ่ม ของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส  
 

ตัวชี้วัด/การให้คะแนน กิจกรรม 
การด าเนินการ ค าอธิบายกิจกรรม/การด าเนินงาน 

(กรณีตอบว่ามี) 
หลักฐานอ้างอิงตามค าอธิบาย 

ไม่มี มี 
1.1 มีนโยบายท่ีชัดเจน
เกี่ยวกับความโปร่งใส  
(ตัวชี้วัดระดับกรมหรือ
เทียบเท่า) 

หมายเหต:ุ    
นโยบายดา้นความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้นี้ ครอบคลมุถึง
นโยบายชื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ และหากส่วน
ราชการมีการก าหนดนโยบาย
หลายนโยบายก็ควรน าทุก
นโยบายมาแสดงร่วมกัน 

 

ผู้บริหารสูงสุด มีการก าหนดนโยบาย 
๑. ด้านส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม 

   หลักฐานแสดงถึงการก าหนดนโยบาย เช่น ประกาศ  
หลักฐาน............................................................................... 

๒. สื่อสารไปยังเจ้าหน้าท่ีทุกระดับให้เห็น
ถึงความส าคัญของนโยบายด้านความ
โปร่งใส  การเสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรม  

   หลักฐาน............................................................................... 

๓. จัดท ายุทธศาสตร์ หรือแผนการ
ด าเนินการจัดสร้างมาตรฐานความโปร่งใส
ในหน่วยงาน   

   หลักฐาน............................................................................... 

๔. ด าเนินการตามยุทธศาสตรห์รอืตาม
แผนการด าเนินการจัดสร้างมาตรฐานความ
โปร่งใสในหน่วยงาน   

   หลักฐาน............................................................................... 

๕. แสดงให้เห็นถึงผลส าเร็จในการจัดสร้าง
ความโปร่งใสในหน่วยงาน เช่น ไดร้ับ
รางวัล ไดร้ับการยกย่อง ชมเชย หรือ
สามารถระบผุลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ หรือแผนอย่าง
เป็นรูปธรรม 

   หลักฐาน............................................................................... 

เกณฑ์การให้คะแนน     ๐=ไม่มีการก าหนดนโยบายด้านความโปร่งใส  การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ๓=มีการจัดยุทธศาสตร์ หรือแผนการด าเนินการจัดสร้างมาตรฐานความโปรง่ใสในหน่วยงาน   
       ๑=มีการก าหนดนโยบายด้านความโปร่งใส  การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม      ๔=การด าเนินการตามยุทธศาสตร์หรือตามแผนการด าเนินการจัดสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในหน่วยงาน   

๒=มีการสื่อสารถึงความส าคัญของนโยบายด้านความโปร่งใสฯไปยังเจ้าหน้าท่ีทุกระดับ   5=.  มีผลส าเร็จในการจัดสร้างความโปร่งใสในหน่วยงาน เช่น ได้รับรางวัลฯ 

 สรุปคะแนนประเมินตนเอง           ..............คะแนน 

แบบฟอร์ม  1

ภาคผนวก ข : แบบฟอร์ม ๑ 



๒ 

 

แบบวัดความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ของกรมควบคุมโรค  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 

ค าชี้แจง:   ๑) กรุณาใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  ตามท่ีหน่วยงานได้ด าเนินการกิจกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ    
๒) กรุณาเขียนค าอธิบายกิจกรรม/ที่หน่วยงานตอบว่ามีการด าเนินการพร้อมทั้งระบุหลักฐานอ้างอิง และจัดส่งหลักฐานอ้างอิงมาพร้อมแบบวัดความโปร่งใสฯ นี้ 

มิติท่ี ๑ ด้านนโยบาย/ผู้บริหาร และความพยายาม/ริเริ่ม ของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส  
 

ตัวชี้วัด/การให้คะแนน กิจกรรม 
การด าเนินการ ค าอธิบายกิจกรรม/การด าเนินงาน 

(กรณีตอบว่ามี) 
หลักฐานอ้างอิงตามค าอธิบาย 

ไม่มี มี 
๑.๒ บทบาทของผู้บริหารใน
การส่งเสริมเรื่องความ
โปร่งใสในองค์กร   
(ตัวชี้วัดระดับส านัก/กอง) 

หมายเหตุ:    
๑. ตัวอยา่งบทบาทมีสว่นร่วมของ
ผู้บริหาร เช่น การเป็นประธาน  
เป็นที่ปรึกษา  เป็นคณะท างาน  
เป็นวิทยากรให้ความรู้  มีการส่ัง
การและติดตามผลการด าเนินงาน  
สนับสนุนด้านงบประมาณและ
ทรัพยากรอย่างเพียงพอ การมี
มาตรการจูงใจ การเข้าร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ การเปิดรับฟังความ
คิดเห็นจากทุกภาคส่วน ฯลฯ 
๒. ตัวอยา่งกิจกรรมด้านต่างๆ  เช่น  
ด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ด้านการป้องกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบ ด้านการรักษาจรรยา ด้าน
การท าตัวเป็นต้นแบบ  ด้านการ
ก าหนดกตกิาหรือมาตรฐาน  การ
ท างานของ ข้าราชการ เพือ่ลดช่อง
ทางการแสวงหาผลประโยชน ์ฯลฯ  

ผู้บริหารสูงสุด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมเสรมิสร้างความโปร่งใส
ของหน่วยงานด้านต่างๆ  ดังนี้ 

   หลักฐานแสดงการมสี่วนร่วมในกิจกรรมเสรมิสร้างความ
โปร่งใสของผู้บรหิารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เช่น  เป็นประธาน
คณะท างานการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน เป็นต้น   

๑. ด้านส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม    หลักฐาน............................................................................... 
๒. ด้านการป้องกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ 

   หลักฐาน............................................................................... 

๓. ด้านการรักษาจรรยา    หลักฐาน............................................................................... 
๔. ด้านการท าตัวเป็นต้นแบบด้านการ
ก าหนดกติกาหรือมาตรฐานการท างานของ
ข้าราชการ เพื่อลดช่องทางการแสวงหา
ผลประโยชน์ 

   หลักฐาน............................................................................... 

๕. ด้านการบริหารงานบุคคล    หลักฐาน............................................................................... 
๖. ด้านข้อมลูข่าวสาร    หลักฐาน............................................................................... 
๗. ด้านการตรวจสอบการท างาน    หลักฐาน............................................................................... 
๘. ด้านการรับเรื่องร้องเรียน    หลักฐาน............................................................................... 
๙. ด้านการแจ้งเวียนหนังสือ/นโยบาย/
มาตรการ 

   หลักฐาน............................................................................... 

๑๐. อื่นๆ  ระบุ........................................... 
................................................................... 

   หลักฐาน............................................................................... 

เกณฑ์การให้คะแนน     ๐=ผู้บริหารไม่แสดงบทบาทในการส่งเสริมเรื่องความโปร่งใส  ๓=ผู้บริหารมีส่วนร่วม ไม่น้อยกว่า ๓ ด้าน 
       ๑=ผู้บริหารมีส่วนร่วม ๑ ด้าน     ๔=ผู้บริหารมีส่วนร่วม ไม่น้อยกว่า ๔ ด้าน   

๒=ผู้บริหารมีส่วนร่วม ไม่น้อยกว่า ๒ ด้าน    ๕=ผู้บริหารมีส่วนร่วม ไม่น้อยกว่า ๕ ด้าน 

สรุปคะแนนประเมินตนเอง           ..............คะแนน 

แบบฟอร์ม  1



 

แบบวัดความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ของกรมควบคุมโรค  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 
 

ค าชี้แจง:   ๑) กรุณาใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  ตามท่ีหน่วยงานได้ด าเนินการกิจกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ    
๒) กรุณาเขียนค าอธิบายกิจกรรม/ที่หน่วยงานตอบว่ามีการด าเนินการพร้อมทั้งระบุหลักฐานอ้างอิง และจัดส่งหลักฐานอ้างอิงมาพร้อมแบบวัดความโปร่งใสฯ นี้ 

    

มิติที่ ๑ ด้านนโยบาย/ผู้บริหาร และความพยายาม/ริเริ่ม ของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส  
 

ตัวชี้วัด/การให้คะแนน กิจกรรม 
การด าเนินการ ค าอธิบายกิจกรรม/การด าเนินงาน 

(กรณีตอบว่ามี) 
หลักฐานอ้างอิงตามค าอธิบาย 

ไม่มี มี 
๑.๓ ความพยายาม/ริเริ่มของ
หน่วยงานในการสร้างความ
โปร่งใส  
(ตัวชี้วัดระดับกรม) 
 

หมายเหต:ุ   ตัวอย่างแนวทาง/กจิกรรม
เพื่อให้การท างานในหน่วยงานเกิดความ
โปร่งใส เชน่ การตั้งบุคคลภายนอก 
(ระดับกรม) มาเป็นกรรมการ การจัดท า
โปสเตอร์ หรอื แผน่พับรณรงค์ตอ่ต้าน
คอร์รัปชนั การให้ขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การจดัซ้ือจัดจ้างตอ่สาธารณชน การจัด
บรรยายพิเศษเรือ่งความส าคญัของความ
โปร่งใส การก าหนดวธิีการ ชอ่งทางให้
สาธารณชนได้ตรวจสอบการด าเนนิการ
ของหนว่ยงาน การเผยแพรก่ระบวนงาน
หรือขัน้ตอนระยะเวลาการท างานให้
ผู้ใช้บริการไดท้ราบ ฯลฯ 
 

 

ปีงบประมาณนี้มีการคิดริเริม่ แนวทางหรือ
กิจกรรมเพื่อให้การท างานภายในหน่วยงานมี
ความโปร่งใส เช่น 

  
หมายเหตุ  กรุณาอธิบายเพิ่มเตมิว่า
กิจกรรมในข้อใดเป็นกิจกรรมใหม่ๆ  ที่
ไม่เคยท ามาก่อนด้วย  

 
 
 

๑. มีการตั้งบุคคลภายนอก (ระดับกรม) มาเป็น
กรรมการ   

   หลักฐาน............................................................................... 

๒. มีการจัดท าโปสเตอร์ หรือ แผน่พับรณรงค์
ต่อต้านคอรร์ัปชัน 

   หลักฐาน............................................................................... 

๓. มีการให้ข้อมลูข่าวสารเกีย่วกับการจัดซื้อจดั
จ้างต่อสาธารณชน 

   หลักฐาน............................................................................... 

๔. มีการจัดบรรยายพเิศษเรื่องความส าคญัของ
ความโปร่งใส 

   หลักฐาน............................................................................... 

๕. มีการก าหนดวิธีการ ช่องทางให้สาธารณชน
ได้ตรวจสอบการด าเนินการของหน่วยงาน 

   หลักฐาน............................................................................... 

๖. มีการเผยแพร่กระบวนงานหรือขั้นตอน
ระยะเวลาการท างานให้ผู้ใช้บริการได้ทราบ 

   หลักฐาน............................................................................... 

๗. อื่นๆ   ระบุ.......................................    หลักฐาน............................................................................... 

เกณฑ์การให้คะแนน       ๐=ไม่มีแนวทางหรือกิจกรรมใดๆ เพื่อให้การท างานในหน่วยงานเกิดความโปร่งใส    ๓= ๓ อย่าง  
          ๑=มีแนวทางหรือกิจกรรมเพื่อให้การท างานมีความโปร่งใส ๑ อย่าง   ๔= ๔ อย่าง  

๒= ๒ อย่าง         ๕= ๕ อย่างและต้องมีกิจกรรมใหม่ๆ ท่ีไมเ่คยท ามาก่อนอย่างน้อย ๒ กิจกรรม 
 
 
 

 

สรุปคะแนนประเมินตนเอง           ..............คะแนน 

แบบฟอร์ม  1



๔ 

 

แบบวัดความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ของกรมควบคุมโรค  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 
 

ค าชี้แจง:   ๑) กรุณาใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  ตามท่ีหน่วยงานได้ด าเนินการกิจกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ    
๒) กรุณาเขียนค าอธิบายกิจกรรม/ที่หน่วยงานตอบว่ามีการด าเนินการพร้อมทั้งระบุหลักฐานอ้างอิง และจัดส่งหลักฐานอ้างอิงมาพร้อมแบบวัดความโปร่งใสฯ นี้ 

มิติที่ 2 ด้านความเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค์กร และการมีส่วนร่วม 

ตัวชี้วัด/การให้คะแนน กิจกรรม 
การด าเนินการ ค าอธิบายกิจกรรม/การด าเนินงาน 

(กรณีตอบว่ามี) 
หลักฐานอ้างอิงตามค าอธิบาย 

ไม่มี มี 
2.1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
(ตัวชี้วัดระดับส านัก/กอง) 
 

หมายเหตุ   - 1.เป็นตัวชี้วัดระดับกรมหรือ
เทียบเท่า 2.มาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ. ข้อมลู
ข่าวสารของราชการ บัญญัติไว้ดังนี้  มาตรา
9 ภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสาร
ของราชการอย่างน้อย ดังนี้ (1)ผลการ
พิจารณาหรือค าวินิจฉยัที่มีผลโดยตรงตอ่
เอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและค าสั่งที่
เกี่ยวขอ้งในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว (2) 
นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าขา่ยตอ้งลง
พิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 
วงเล็บ 4 (3) แผนงาน โครงการ และ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีท่ี
ก าลังด าเนินการ (4)  คู่มือหรือค าสั่ง
เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐ ซ่ึงมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าท่ีของ
เอกชน (5)สิ่งพิมพ์ท่ีได้มีการอ้างอิงถึง
ตามมาตรา 7 วรรคสอง (6) สัญญา
สัมปทาน สัญญาท่ีมีลักษณะเป็นการ
ผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับ
เอกชนในการจัดท าบริการสาธารณะ 
(7)มติ ครม.หรือมติคณะกรรมการท่ี
แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติ ครม. 

๑. จัดสถานท่ี/จดัตั้งศูนย์ข้อมลูข่าวสารส าหรับ
ให้บริการข้อมลูข่าวสารตามมาตรา 9 แห่ง 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.
2540 เพื่อให้ประชาชน สามารถเข้าตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก มีเจ้าหน้าท่ี
รับผิดชอบประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสารหรือปฏิบัติ
หน้าท่ีเกี่ยวกับการให้บริการข้อมลูข่าวสารเป็น
การเฉพาะ มีปา้ยบอกถึงที่ตั้งของสถานท่ี หรือ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานจดัไว้ส าหรับการ
ให้บริการข้อมลูข่าวสาร ที่เข้าใจได้ง่ายและ
มองเห็นได้ชัดเจน 

   หลักฐานการมอบหมาย  ระบุ ............................. 
............................................................................. 

๒. มีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ครบถ้วน และ
เป็นปัจจุบัน (ตามบริบทหน้าท่ีของแต่ละกรม) 

   หลักฐานการมอบหมาย  ระบุ ............................. 
............................................................................. 

๓. จัดท าดัชนีข้อมลูข่าวสารไว้ใหบ้ริการ ณ 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอย่างชัดเจนและสามารถ
สืบค้นได้สะดวกรวดเร็ว มีการมอบหมายให้
ผู้บริหารระดับรองหัวหน้าส่วนราชการ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารฯเป็นการเฉพาะ และเผยแพร่ข้อมูล
เกี่ยวกับการประกวดราคา ประกาศสอบราคา 
จัดท าสรุปผลการจดัซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน 
และเผยแพร่บนเว็บไซต ์
 

   หลักฐานการส่งต่อเรื่องร้องเรียนให้ผู้รับผิดชอบ  
ระบุ ..................................................................... 
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ตัวชี้วัด/การให้คะแนน กิจกรรม 
การด าเนินการ ค าอธิบายกิจกรรม/การด าเนินงาน 

(กรณีตอบว่ามี) 
หลักฐานอ้างอิงตามค าอธิบาย 

ไม่มี มี 
ท้ังนี้ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ
รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่
น ามาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย (8) ข้อมูล
ข่าวสารอื่นตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

๔. จัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใช้บริการ ณ 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รายงานให้ผู้บริหารของส่วน
ราชการทราบอย่างสม่ าเสมอ และมีการปฏิบตัิ
ตามมติคณะรัฐมนตรเีมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม 
พ.ศ.2547 ในการให้บริการข้อมลูข่าวสารแก่
ประชาชนด้วยความรวดเร็ว โดยมเีรื่องที่
สามารถตอบสนอง หรือให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ได้ครบถ้วนร้อยละ 100 

   หลักฐานการสื่อสารให้บุคลากรภายในทราบ  
ระบุ..................................................................... 
............................................................................. 

๕. เผยแพร่ข้อมลูโดยเฉพาะในประเด็นที่
สาธารณะหึความสนใจ ส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนโดยตรง และเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก (core function) 
โดยเฉพาะการด าเนินโครงการขนาดใหญ่มี
มูลค่าสูง เช่น รายงานการศึกษาความเป็นไปได้
โครงการขนาดใหญ่ รายงานการประเมิน
คุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการขนาดใหญ่ 
สัญญาสัมปทาน สัญญากับบริษัทเอกชน ข้อมูล
การด ารงต าแหน่งและการได้รับผลประโยชน์อ่ืน
ของผู้บริหารเป็นต้น 

   หลักฐานการสื่อสารให้บุคลากรภายนอกทราบ  
ระบุ ..................................................................... 
............................................................................ 

เกณฑ์การใหค้ะแนน     ๐=ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร     ๓=มีข้อ ๑ - ๓ 

๑=มีข้อ ๑       ๔=มีข้อ ๑ – ๔ 
๒=มีข้อ ๑ – ๒       ๕=มีข้อ ๑ – ๕ 

 
 
 

 
 
 

สรุปคะแนนประเมินตนเอง           ..............คะแนน 
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๖ 

 

 
แบบวัดความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ของกรมควบคุมโรค  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 

 (ส านัก/กอง/ศูนย์....................................................................................)  
 

ค าชี้แจง:   ๑) กรุณาใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  ตามท่ีหน่วยงานได้ด าเนินการกิจกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ    
๒) กรุณาเขียนค าอธิบายกิจกรรม/ที่หน่วยงานตอบว่ามีการด าเนินการพร้อมทั้งระบุหลักฐานอ้างอิง และจัดส่งหลักฐานอ้างอิงมาพร้อมแบบวัดความโปร่งใสฯ นี้ 

มิติที่ 2 ด้านความเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค์กร และการมีส่วนร่วม 

ตัวชี้วัด/การให้คะแนน กิจกรรม 
การด าเนินการ ค าอธิบายกิจกรรม/การด าเนินงาน 

(กรณีตอบว่ามี) 
หลักฐานอ้างอิงตามค าอธิบาย 

ไม่มี มี 
2.2 การมีมาตรฐานการให้บริการ
ประชาชน และประกาศให้ทราบ 
 

หมายเหตุ   1.มีตัวชี้วัดระดับส านัก/กอง 
ตามโครงสร้างตามกฎหมาย 2.ประชาชน
หมายรวมถึงข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีภายใน
หน่วยงานและส่วนราชการท่ีมารับบริการ 

1.มีการก าหนดมาตรฐานและขั้นตอนการ
ให้บริการประชาชน 

   หลักฐานการมอบหมาย  ระบุ ............................. 
............................................................................. 

2.ประกาศมาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการ
ประชาชนเฉพาะภายในสถานท่ีใหบ้ริการ 

   หลักฐานการมอบหมาย  ระบุ ............................. 
............................................................................. 

3.ประกาศมาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการ
ประชาชนภายในกรมหรือเทียบเทา่ 

   หลักฐานการส่งต่อเรื่องร้องเรียนให้ผู้รับผิดชอบ  
ระบุ ..................................................................... 

4.ประกาศมาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการ
ประชาชนทางเว็บไซต ์

   หลักฐานการสื่อสารให้บุคลากรภายในทราบ  
ระบุ..................................................................... 
............................................................................. 

5.ประกาศมาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการ
ประชาชนทางช่องทางอื่น ๆ เพิ่มอีกอย่างน้อย 
1 ช่องทาง 

   หลักฐานการสื่อสารให้บุคลากรภายนอกทราบ  
ระบุ ..................................................................... 
............................................................................ 

เกณฑ์การใหค้ะแนน     ๐=ไม่มีการก าหนดมาตรฐานและขั้นตอนบริการประชาชน   ๓=มีข้อ ๑ - ๓ 
๑=มีข้อ ๑       ๔=มีขอ้ ๑ – ๔ 
๒=มีข้อ ๑ – ๒       ๕=มีข้อ ๑ - ๕ 

 
        

 

 สรุปคะแนนประเมินตนเอง           ..............คะแนน 
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แบบวัดความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ของกรมควบคุมโรค  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 
 

ค าชี้แจง:   ๑) กรุณาใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  ตามท่ีหน่วยงานได้ด าเนินการกิจกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ    
๒) กรุณาเขียนค าอธิบายกิจกรรม/ที่หน่วยงานตอบว่ามีการด าเนินการพร้อมทั้งระบุหลักฐานอ้างอิง และจัดส่งหลักฐานอ้างอิงมาพร้อมแบบวัดความโปร่งใสฯ นี้ 

มิติที่ 2 ด้านความเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค์กร และการมีส่วนร่วม 

ตัวชี้วัด/การให้คะแนน กิจกรรม 
การด าเนินการ ค าอธิบายกิจกรรม/การด าเนินงาน 

(กรณีตอบว่ามี) 
หลักฐานอ้างอิงตามค าอธิบาย 

ไม่มี มี 
2.3 การมรีะบบตรวจสอบภายในที่
ด าเนินการตรวจสอบมากกว่าเรือ่ง
เงิน/บัญชี 
 

หมายเหตุ   - ระบบตรวจสอบท่ีมากกว่า
เรื่องเงิน/การบัญชี เช่น การพัสดุ การ
บริหารความเสี่ยงการจัดซ้ือจัดจ้าง ความ
คุ้มค่า การควบคุมภายใน การปฏิบัติงาน
ตามระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. 
การปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ฯลฯ 

1.มีระบบตรวจสอบภายในส านัก/กอง เฉพาะ
เรื่องเงิน/บัญช ี

   หลักฐานการมอบหมาย  ระบุ ............................. 
............................................................................. 

2.มีระบบตรวจสอบภายในส านัก/กอง มากกว่า
เรื่องเงิน/บัญชี 1 ระบบ 

   หลักฐานการมอบหมาย  ระบุ ............................. 
............................................................................. 

3.มีระบบตรวจสอบภายในส านัก/กอง มากกว่า
เรื่องเงิน/บัญชี 2 ระบบ 

   หลักฐานการส่งต่อเรื่องร้องเรียนให้ผู้รับผิดชอบ  
ระบุ ..................................................................... 

4.มีระบบตรวจสอบภายในส านัก/กอง มากกว่า
เรื่องเงิน/บัญชี 3 ระบบ 

   หลักฐานการสื่อสารให้บุคลากรภายในทราบ  
ระบุ..................................................................... 
............................................................................. 

5.มีระบบตรวจสอบภายในส านัก/กอง มากกว่า
เรื่องเงิน/บัญชี 4 ระบบ 

   หลักฐานการสื่อสารให้บุคลากรภายนอกทราบ  
ระบุ ..................................................................... 
............................................................................ 

เกณฑ์การใหค้ะแนน     ๐=ไม่มีการระบบตรวจสอบภายในส านกั/กอง เฉพาะเร่ืองเงิน/บัญชี  ๓=มีระบบตรวจสอบภายในส านัก/กอง มากกว่าเร่ืองเงิน/บัญชี 2 ระบบ 
       ๑=มีระบบตรวจสอบภายในส านัก/กอง เฉพาะเร่ืองเงิน/บัญชี  ๔=มีระบบตรวจสอบภายในส านัก/กอง มากกว่าเร่ืองเงิน/บัญชี 3 ระบบ 
     ๒=มีระบบตรวจสอบภายในส านัก/กอง มากกว่าเร่ืองเงิน/บัญชี 1 ระบบ ๕=มีระบบตรวจสอบภายในส านัก/กอง มากกว่าเร่ืองเงิน/บัญชี 4 ระบบ 
 

 

 

 

สรุปคะแนนประเมินตนเอง           ..............คะแนน 

แบบฟอร์ม  1



๘ 

 

 
 

แบบวัดความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ของกรมควบคุมโรค  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 
 

ค าชี้แจง:   ๑) กรุณาใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  ตามท่ีหน่วยงานได้ด าเนินการกิจกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ    
๒) กรณุาเขียนค าอธิบายกิจกรรม/ที่หน่วยงานตอบว่ามีการด าเนินการพร้อมทั้งระบุหลักฐานอ้างอิง และจัดส่งหลักฐานอ้างอิงมาพร้อมแบบวัดความโปร่งใสฯ นี้ 

มิติที่ 2 ด้านความเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค์กร และการมีส่วนร่วม 

ตัวชี้วัด/การให้คะแนน กิจกรรม 
การด าเนินการ ค าอธิบายกิจกรรม/การด าเนินงาน 

(กรณีตอบว่ามี) 
หลักฐานอ้างอิงตามค าอธิบาย 

ไม่มี มี 
2.4 การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน
และผลการประเมินตนเองต่อ
สาธารณะ 
 

หมายเหตุ   -ผลการประเมินตนเอง คือ ผล
การตรวจสอบภายในประจ าปีของหนว่ยงาน  

1.มีการเผยแพรผ่ลการปฏิบตัิงานและผล
ประเมินตนเองเฉพาะภายในหน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

   หลักฐานการมอบหมาย  ระบุ ............................. 
............................................................................. 

2.มีการเผยแพรผ่ลการปฏิบตัิงานและผลการ
ประเมินตนเองเฉพาะภายในหน่วยตรวจสอบ
ภายใน และผู้บริหารระดับส านัก/กองขึ้นไป 

   หลักฐานการมอบหมาย  ระบุ ............................. 
............................................................................. 

3.มีการเผยแพรผ่ลการปฏิบตัิงานและผลการ
ประเมินตนเองเฉพาะภายในหน่วยตรวจสอบ
ภายใน และผู้บริหารระดับส านัก/กองขึ้นไป 
และต่อสาธารณะอยา่งน้อย 1 ช่องทาง 

   หลักฐานการส่งต่อเรื่องร้องเรียนให้ผู้รับผิดชอบ  
ระบุ ..................................................................... 

4.มีการเผยแพรผ่ลการปฏิบตัิงานและผลการ
ประเมินตนเองเฉพาะภายในหน่วยตรวจสอบ
ภายใน และผู้บริหารระดับส านัก/กองขึ้นไป 
และต่อสาธารณะอยา่งน้อย 2 ช่องทาง 

   หลักฐานการสื่อสารให้บุคลากรภายในทราบ  
ระบุ..................................................................... 
............................................................................. 

5.การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการ
ประเมินตนเองเฉพาะภายในหน่วยตรวจสอบ
ภายใน และผู้บริหารระดับส านัก/กองขึ้นไป 
และต่อสาธารณะอยา่งน้อย 3 ช่องทาง 

   หลักฐานการสื่อสารให้บุคลากรภายนอกทราบ  
ระบุ ..................................................................... 
............................................................................ 

เกณฑ์การใหค้ะแนน     ๐=ไม่มีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลประเมินตนเองเฉพาะภายในหน่วยตรวจสอบภายใน ๓=มีการเผยแพร่ ตอ่สาธารณะ 1 ช่องทาง 
       ๑=มีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลประเมินตนเองเฉพาะภายในหน่วยตรวจสอบภายใน ๔=มีการเผยแพร่ ตอ่สาธารณะ 2 ช่องทาง 
     ๒=มีการเผยแพร่ เฉพาะภายในหน่วยตรวจสอบภายในและผู้บริหารระดับกอง/ส านัก  ๕=มีการเผยแพร่ ตอ่สาธารณะ 3 ชอ่งทาง 

แบบฟอร์ม  1



 

 

 

แบบวัดความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ของกรมควบคุมโรค  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 
 

ค าชี้แจง:   ๑) กรุณาใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  ตามท่ีหน่วยงานได้ด าเนินการกิจกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ    
๒) กรุณาเขียนค าอธิบายกิจกรรม/ที่หน่วยงานตอบว่ามีการด าเนินการพร้อมทั้งระบุหลักฐานอ้างอิง และจัดส่งหลักฐานอ้างอิงมาพร้อมแบบวัดความโปร่งใสฯ นี้ 

มิติที่ 2 ด้านความเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค์กร และการมีส่วนร่วม 

ตัวชี้วัด/การให้คะแนน กิจกรรม 
การด าเนินการ ค าอธิบายกิจกรรม/การด าเนินงาน 

(กรณีตอบว่ามี) 
หลักฐานอ้างอิงตามค าอธิบาย 

ไม่มี มี 
2.5 การเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนรวมในการปฏบิัติ
ราชการ 
 

หมายเหตุ   - การมีส่วนรวมของ
ประชาชน คือ กระบวนการท่ีประชาชน
และผู้เกี่ยวข้องมีโอกาสได้เข้าร่วมในการ
รับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดง
ทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นส าคัญท่ี
เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมแก้ไข
ปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และ
รว่มกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วน
การพัฒนา โดยช่องทาง/กระบวนการรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เช่น โทรศัพท์/ตู้รับ
ข้อคิดเห็น/ตู้ปณ.รับเรื่องจากประชาชน/
เว็บไซต์/เว็บบอร์ด/การจัดกิจกรรม/
สัมมนา 

1.เผยแพร่งานตามภารกิจหลกัของหนว่ยงานให้
สาธารณะชนได้รับทราบโดยช่องทางใดช่องทางหนึ่ง 
เช่น websiteหรือเอกสารรายงานประจ าปี  

   หลักฐานการมอบหมาย  ระบุ ............................. 
............................................................................. 

2.มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย(stakeholder)ที่เกี่ยวขอ้งผ่านช่องทาง
และกระบวนการต่าง ๆ ในภารกิจหลักไม่น้อยกว่า 
50% 

   หลักฐานการมอบหมาย  ระบุ ............................. 
............................................................................. 

3.มีนโยบายให้ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมโดยระบุ
ประเด็นที่ต้องการสร้างการมีส่วนร่วม ซ่ึงต้องเป็น
ประเด็นที่มีความสอดคล้องกับภารกิจหลัก 

   หลักฐานการส่งต่อเรื่องร้องเรียนให้ผู้รับผิดชอบ  
ระบุ ..................................................................... 

4.ให้ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมตามภารกิจหลักของ
หน่วยงานตามนโยบายได้ 50% โดยประชาชนดังกล่าว
อาจมีคุณสมบัติ เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวชิาการ 
ผู้เชี่ยวชาญ ประชาชนผู้ได้รับประโยชน ์

   หลักฐานการสื่อสารให้บุคลากรภายในทราบ  
ระบุ..................................................................... 
............................................................................. 

5.ให้ประชาชนตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในระดับ 4 คะแนน 
เข้ามามีส่วนร่วมตามภารกิจหลกัของหนว่ยงานตาม
นโยบายได้ 70%ของจ านวนภารกิจที่ด าเนินการขึ้นไป 

   หลักฐานการสื่อสารให้บุคลากรภายนอกทราบ  
ระบุ ..................................................................... 
............................................................................ 

เกณฑ์การใหค้ะแนน     ๐=ไม่มีการเผยแพร่งานตามภารกิจหลักของหน่วยงานให้สาธารณะชนได้รับทราบ  ๓=มีข้อ ๑ - ๓ 
๑=มีข้อ ๑       ๔=มีข้อ ๑ – ๔ 
๒=มีข้อ ๑ – ๒       ๕=มีข้อ ๑ - ๕ 

 

สรุปคะแนนประเมินตนเอง           ..............คะแนน 

สรุปคะแนนประเมินตนเอง           ..............คะแนน 

แบบฟอร์ม  1



๑๐ 

 
 

 

 
แบบวัดความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ของกรมควบคุมโรค  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 

 

ค าชี้แจง:   ๑) กรุณาใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  ตามท่ีหน่วยงานได้ด าเนินการกิจกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ    
๒) กรุณาเขียนค าอธิบายกิจกรรม/ที่หน่วยงานตอบว่ามีการด าเนินการพร้อมทั้งระบุหลักฐานอ้างอิง และจัดส่งหลักฐานอ้างอิงมาพร้อมแบบวัดความโปร่งใสฯ นี้ 

มิติที่ 3  ด้านการใช้ดุลพินิจ 

ตัวชี้วัด/การให้คะแนน กิจกรรม 
การด าเนินการ ค าอธิบายกิจกรรม/การด าเนินงาน 

(กรณีตอบว่ามี) 
หลักฐานอ้างอิงตามค าอธิบาย 

ไม่มี มี 
3.๑ การลดการใช้ดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 
 

หมายเหตุ   -การลดใช้ดุลยพินิจในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยมีแนวทาง/
วิธีการต่างๆ เช่น การมีหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจน
การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การใช้
เทคโนโลยีและข้อมูลทางวิชาการ
ประกอบการตัดสินใจ การพิจารณาเป็นคณะ
บุคคลหรือกรรมการการลดใช้ดุลยพินจินี้เป็น
การลดความเส่ียงต่อโอกาสที่เกิดการใช้
อ านาจโดยมิชอบโดยตรง  

1.มีแนวทางในการปฏิบตัิงานท่ีอยูใ่นภารกิจ
หลักของหน่วยงาน 

   หลักฐานการมอบหมาย  ระบุ ............................. 
............................................................................. 

2.มีแนวทางในการปฏิบตัิงานท่ีอยูใ่นภารกิจ
หลักของหน่วยงานและมีคู่มือหรือมีการก าหนด
มาตรฐานการปฏิบตัิงาน 2 กระบวนงาน 

   หลักฐานการมอบหมาย  ระบุ ............................. 
............................................................................. 

3.แนวทางในการปฏิบตัิงานท่ีอยู่ในภารกิจหลัก
ของหน่วยงานและมีคู่มือหรือมีการก าหนด
มาตรฐานการปฏิบตัิงาน 3 กระบวนงาน 

   หลักฐานการส่งต่อเรื่องร้องเรียนให้ผู้รับผิดชอบ  
ระบุ ..................................................................... 

4.แนวทางในการปฏิบตัิงานท่ีอยู่ในภารกิจหลัก
ของหน่วยงานและมีคู่มือหรือมีการก าหนด
มาตรฐานการปฏิบตัิงาน 4 กระบวนงาน 

   หลักฐานการสื่อสารให้บุคลากรภายในทราบ  
ระบุ..................................................................... 
............................................................................. 

5.แนวทางในการปฏิบตัิงานท่ีอยู่ในภารกิจหลัก
ของหน่วยงานและมีคู่มือหรือมีการก าหนด
มาตรฐานการปฏิบตัิงาน 5 กระบวนงานขึ้นไป 

   หลักฐานการสื่อสารให้บุคลากรภายนอกทราบ  
ระบุ ..................................................................... 
............................................................................ 

เกณฑ์การใหค้ะแนน     ๐=ไม่มีแนวทางในการปฏบิัติงานที่อยู่ในภารกิจหลักของหนว่ยงาน   ๓=มีข้อ ๑ - ๓ 
๑=มีข้อ ๑       ๔=มีข้อ ๑ – ๔ 
๒=มีข้อ ๑ – ๒       ๕=มีข้อ ๑ - ๕ 

 
 

สรุปคะแนนประเมินตนเอง           ..............คะแนน 

แบบฟอร์ม  1



 

 

แบบวัดความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ของกรมควบคุมโรค  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 
 

ค าชี้แจง:   ๑) กรุณาใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  ตามท่ีหน่วยงานได้ด าเนินการกิจกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ    
๒) กรุณาเขียนค าอธิบายกิจกรรม/ที่หน่วยงานตอบว่ามีการด าเนินการพร้อมทั้งระบุหลักฐานอ้างอิง และจัดส่งหลักฐานอ้างอิงมาพร้อมแบบวัดความโปร่งใสฯ นี้ 

มิติที่ 3  ด้านการใช้ดุลพินิจ 

ตัวชี้วัด/การให้คะแนน กิจกรรม 
การด าเนินการ ค าอธิบายกิจกรรม/การด าเนินงาน 

(กรณีตอบว่ามี) 
หลักฐานอ้างอิงตามค าอธิบาย 

ไม่มี มี 
3.2 การใช้ดุลยพินิจในการ
บริหารงานบุคคล 
 

หมายเหตุ   - เป็นตัวชี้วัดระดับกรมหรอื
เทียบเท่า 

1.มีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งและพิจารณาความดี
ความชอบของบุคลากรและประกาศเผยแพร่
หลักเกณฑ์ดังกลา่วให้บุคลากรไดท้ราบ 

   หลักฐานการมอบหมาย  ระบุ ............................. 
............................................................................. 

2.มีการประกาศเผยแพร่ข้อมลูผูส้มัครเพื่อเลื่อน
ต าแหน่งหรือพิจารณาความดีความชอบ 

   หลักฐานการมอบหมาย  ระบุ ............................. 
............................................................................. 

3.มีระบบฐานข้อมลูบุคลากรที่มีคณุภาพเพื่อใช้
เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบหรือเลื่อนต าแหน่งบุคลากร 

   หลักฐานการส่งต่อเรื่องร้องเรียนให้ผู้รับผิดชอบ  
ระบุ ..................................................................... 

4.มีการรับฟังความคดิเห็นจากบคุลากรภายใน
ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ หรือ
เลื่อนต าแหน่งบุคลากร 

   หลักฐานการสื่อสารให้บุคลากรภายในทราบ  
ระบุ..................................................................... 
............................................................................. 

5.มีการประกาศผลการพิจารณาความดี
ความชอบ หรือเลื่อนต าแหน่ง พรอ้มระบุ
เหตุผลอย่างชัดเจน 

   หลักฐานการสื่อสารให้บุคลากรภายนอกทราบ  
ระบุ ..................................................................... 
............................................................................ 

เกณฑ์การใหค้ะแนน     ๐=ไม่มีก าหนดหลักเกณฑ์พิจารณาแต่งตั้งและพิจารณาความดีความชอบ   ๓=มีข้อ ๑ - ๓ 
๑=มีข้อ ๑       ๔=มีข้อ ๑ – ๔ 
๒=มีข้อ ๑ – ๒       ๕=มีข้อ ๑ - ๕ 

 
 

 
สรุปคะแนนประเมินตนเอง           ..............คะแนน 

แบบฟอร์ม  1



๑๒ 

 

แบบวัดความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ของกรมควบคุมโรค  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 
 

ค าชี้แจง:   ๑) กรุณาใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  ตามท่ีหน่วยงานได้ด าเนินการกจิกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ    
๒) กรุณาเขียนค าอธิบายกิจกรรม/ที่หน่วยงานตอบว่ามีการด าเนินการพร้อมทั้งระบุหลักฐานอ้างอิง และจัดส่งหลักฐานอ้างอิงมาพร้อมแบบวัดความโปร่งใสฯ นี้ 

มิติที่ 3  ด้านการใช้ดุลพินิจ 

ตัวชี้วัด/การให้คะแนน กิจกรรม 
การด าเนินการ ค าอธิบายกิจกรรม/การด าเนินงาน 

(กรณีตอบว่ามี) 
หลักฐานอ้างอิงตามค าอธิบาย 

ไม่มี มี 
3.3 การมรีะบบบริหารความเสี่ยง
ด้านความโปร่งใส 
 

หมายเหตุ   - ระบบบริหารความเส่ียงดา้น
ความโปร่งใส คือ ระบบการบริหารปัจจยั 
และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการ
ด าเนินการต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของแตล่ะ
โอกาสทีอ่าจจะเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นและ
ท าให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความ
เส่ียงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่
ในระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุม
ได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ ความเส่ียง
ของหน่วยงานแต่ละประเภทอาจแตกตา่งกัน
ขึ้นอยู่กบัภารกิจหลกัและจ านวนงบประมาณ
ที่ได้รับ 

1.มีการก าหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง
ด้านความโปร่งใส 

   หลักฐานการมอบหมาย  ระบุ ............................. 
............................................................................. 

2.มีการวิเคราะห์และระบุความเสีย่งด้านความ
โปร่งใสและความเสี่ยงท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดการ
ทุจริต หรือละเว้นการปฏิบตัิหน้าที่โดยมิชอบ 
หรือการปฏบิัติราชการเป็นไปในลกัษณะที่ขาด
หรือมีความรับผดิชอบไม่เพยีงพอ ขาดความ
เชื่อถือในความมีคุณธรรมจริยธรรม ค านึงถึง
ผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม
และการไมย่ึดมั่นในหลักธรรมาภบิาล 

   หลักฐานการมอบหมาย  ระบุ ............................. 
............................................................................. 

3.มีการจัดท าแผนหรือกลยุทธ์ และกิจกรรมใน
การจัดการกับความเสี่ยงด้านความโปร่งใส 

   หลักฐานการส่งต่อเรื่องร้องเรียนให้ผู้รับผิดชอบ  
ระบุ ..................................................................... 

4.มีการด าเนินกจิกรรมตามแผนฯ อย่างเป็น
รูปธรรม 

   หลักฐานการสื่อสารให้บุคลากรภายในทราบ  
ระบุ..................................................................... 

5.มีการติดตามผลและก าหนดแนวทางเฝ้าระวัง
ความเสีย่งท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 

   หลักฐานการสื่อสารให้บุคลากรภายนอกทราบ  
ระบุ .................................................................... 

เกณฑ์การใหค้ะแนน     ๐=ไม่มีการก าหนดหนว่ยงาน/มอบหมายผู้รับผิดชอบโดยตรงภายในส านกั/กองในการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน  ๓=มีข้อ ๑ - ๓ 
๑=มีข้อ ๑          ๔=มีข้อ ๑ – ๔ 
๒=มีข้อ ๑ – ๒          ๕=มีข้อ ๑ - ๕ 

 
 

สรุปคะแนนประเมินตนเอง           ..............คะแนน 

แบบฟอร์ม  1



 

 

แบบวัดความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ของกรมควบคุมโรค  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 
 (ส านัก/กอง/ศูนย์....................................................................................) 

 

ค าชี้แจง:   ๑) กรุณาใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  ตามท่ีหน่วยงานได้ด าเนินการกิจกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ    
๒) กรุณาเขียนค าอธิบายกิจกรรม/ที่หน่วยงานตอบว่ามีการด าเนินการพร้อมทั้งระบุหลักฐานอ้างอิง และจัดส่งหลักฐานอ้างอิงมาพร้อมแบบวัดความโปร่งใสฯ นี้ 

มิติที่ ๔ ด้านการมีระบบ/กลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียน 

ตัวชี้วัด/การให้คะแนน กิจกรรม 
การด าเนินการ ค าอธิบายกิจกรรม/การด าเนินงาน 

(กรณีตอบว่ามี) 
หลักฐานอ้างอิงตามค าอธิบาย 

ไม่มี มี 
๔.๑ การมีหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
โดยตรงในการด าเนินการต่อเรื่อง
ร้องเรียน  
(ตัวชี้วัดระดับส านัก/กอง) 
 

หมายเหตุ   - ระบบการรับเรื่องร้องเรียน
สร้างขึ้นเพื่อป้องกันและตอบสนองความ
เส่ียงด้านการทุจริตและความไม่เป็นธรรม 
- เร่ืองร้องเรียน หมายถึง เรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ที่หน่วยงานได้รับผ่านช่องทางการ
ร้องเรียนต่างๆ รวมทั้งการได้รับการ
ประสานงานจากส่วนราชการอื่นมา เพือ่
ทราบหรือพิจารณา ด าเนินการแก้ไขตาม
อ านาจหน้าที ่

 

๑. มีการมอบหมายหน่วยงานภายในส านัก/กอง
ให้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรยีนเฉพาะเรื่อง 

   หลักฐานการมอบหมาย  ระบุ ............................. 
............................................................................. 

๒. มีการมอบหมายหน่วยงานภายในส านัก/กอง
ให้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรยีนทุกเรื่อง 

   หลักฐานการมอบหมาย  ระบุ ............................. 
............................................................................. 

๓. มีการส่งต่อเรื่องร้องเรียนใหผู้้รบัผิดชอบ 
 

   หลักฐานการส่งต่อเรื่องร้องเรียนให้ผู้รับผิดชอบ  
ระบุ ..................................................................... 

๔. มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ใหบุ้คลากร
ภายในกรมทราบ (ว่าไดม้ีการมอบหมาย
หน่วยงาน/ผูร้ับผดิชอบ) 

   หลักฐานการสื่อสารให้บุคลากรภายในทราบ  
ระบุ..................................................................... 
............................................................................. 

๕. มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ใหบุ้คลากร
ภายนอกกรมทราบ (ว่าไดม้ีการมอบหมาย
หน่วยงาน/ผูร้ับผดิชอบ) 

   หลักฐานการสื่อสารให้บุคลากรภายนอกทราบ  
ระบุ ..................................................................... 
............................................................................ 

เกณฑ์การใหค้ะแนน     ๐=ไม่มีการก าหนดหน่วยงาน/มอบหมายผู้รับผิดชอบโดยตรงภายในส านัก/กองในการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน  ๓=มีข้อ ๑ - ๓ 
๑=มีข้อ ๑           ๔=มีข้อ ๑ – ๔ 
๒=มีข้อ ๑ – ๒           ๕=มีข้อ ๑ - ๕ 

 
 

 

 

สรุปคะแนนประเมินตนเอง           ..............คะแนน 

แบบฟอร์ม  1



๑๔ 

 

 
แบบวัดความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ของกรมควบคุมโรค  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 

 

ค าชี้แจง:   ๑) กรุณาใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  ตามท่ีหน่วยงานได้ด าเนินการกิจกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ    
๒) กรุณาเขียนค าอธิบายกิจกรรม/ที่หน่วยงานตอบว่ามีการด าเนินการพร้อมทั้งระบุหลักฐานอ้างอิง และจัดส่งหลักฐานอ้างอิงมาพร้อมแบบวัดความโปร่งใสฯ นี้ 

มิติที่ ๔ ด้านการมีระบบ/กลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียน 

ตัวชี้วัด/การให้คะแนน กิจกรรม 
การด าเนินการ ค าอธิบายกิจกรรม/การด าเนินงาน 

(กรณีตอบว่ามี) 
หลักฐานอ้างอิงตามค าอธิบาย 

ไม่มี มี 
๔.2 การมีระเบียบปฏิบัติในการ
ด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน 
(ตัวชี้วัดระดับกรมหรือเทียบเท่า) 
 

หมายเหตุ   -  

1.มีการจัดตั้งคณะท างานเพื่อก าหนดระเบียบ
ในการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน 

   หลักฐานการมอบหมาย  ระบุ ............................. 
............................................................................. 

2.มีระเบียบการปฏิบัติในการด าเนินการต่อ
เรื่องร้องเรียน 

   หลักฐานการมอบหมาย  ระบุ ............................. 
............................................................................. 

3.มีขั้นตอนการปฏิบตัิในการด าเนนิการต่อเรื่อง
ร้องเรียน 

   หลักฐานการส่งต่อเรื่องร้องเรียนให้ผู้รับผิดชอบ  
ระบุ ..................................................................... 

4.เผยแพรร่ะเบยีบและขั้นตอนการปฏิบัติให้
หน่วยงานภายในและภายนอกทราบ 

   หลักฐานการสื่อสารให้บุคลากรภายในทราบ  
ระบุ..................................................................... 
............................................................................. 

5.มีการรายงานผลการด าเนินการต่อเรื่อง
ร้องเรียน 

   หลักฐานการสื่อสารให้บุคลากรภายนอกทราบ  
ระบุ ..................................................................... 
............................................................................ 

เกณฑ์การใหค้ะแนน     ๐=ไม่มีการจัดตั้งคณะท างานเพื่อก าหนดระเบียบ   ๓=มีข้อ ๑ - ๓ 
๑=มีข้อ ๑      ๔=มีข้อ ๑ – ๔ 
๒=มีข้อ ๑ – ๒      ๕=มีข้อ ๑ - ๕ 

 
 

 

 

สรุปคะแนนประเมินตนเอง           ..............คะแนน 

แบบฟอร์ม  1



 

แบบประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใสการด าเนินงาน 
 ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 

Assessment) 
 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ด าเนินการส ารวจระดับคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ 
โดยใช้แบบประเมินซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานภายในระดับภายในองค์กรของ
หน่วยงานภาครัฐ ผลประเมินจะแสดงถึงระดับความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานและเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปรับปรุง
และพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใสมากยิ่งข้ึน 
ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจคร้ังนี้จะถูกเก็บไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด และจะไม่ถูกน าไปเผยแพร่หรือใช้เพ่ือการใดๆ ทั้งสิ้น ความ
ร่วมมือจากหน่วยงานของท่านในการตอบแบบสอบถามจะสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
องค์กร ส่งผลที่ช่วยให้องค์กรมีบรรยากาศและวัฒนธรรมในการท างานที่ดี ตลอดจนช่วยสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อองค์กรของ
ประชาชนผู้รับบริการ 

ส านักงาน ป.ป.ช. ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้ 

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

 

ชื่อหน่วยงาน ............................................................................................................................. ............................. 

ภารกิจตามที่กฎหมายก าหนด ได้แก่  
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................. ....................................................... 
 
 

 วิ ธี กา รตอบแบบประ เ มินคุณธรรมและความโปร่ ง ใสการด า เนิน งานของหน่ วยงานภาครั ฐ                    
(แบบ Evidence Base Integrity & Transparency Assessment: EBITA) 

๑. โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่เป็นตัวเลือกค าตอบที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงส าหรับหน่วยงาน
ของท่าน และหากมีเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงให้ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  พร้อมระบุชื่อเอกสารและ
ส่งมอบเอกสาร/หลักฐานที่เป็นตัวเลือกค าตอบ 
๒. รายชื่อหลักฐานที่ระบุในแบบส ารวจฯ นี้ จะเป็นรายชื่อหลักฐานที่ใช้เป็นแนวทางการตอบข้อค าถาม ทั้งนี้ 
หน่วยงานอาจใช้หลักฐานอ่ืนๆ ส าหรับการตอบข้อค าถามนั้นได้ โดยให้ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  อ่ืนๆ 
โดยระบุชื่อเอกสาร 
๓. ข้อค าถามทุกข้อจะน าไปใช้ในการค านวณระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานท่าน 
 

 

 

แบบฟอร์ม ๒  

ภาคผนวก ข : แบบฟอร์ม ๒ 



๒ 

 

ประเด็นค าถาม มี ไม่มี 
การให้และเปิดเผยข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง   
IT๑ ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมาหน่วยงานของท่านมีการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุอย่างไร 

 ๑.) มีการประกาศเผยแพร่แผนจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ หรือไม่   

 มีหลักฐาน คือ 
 การประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 อื่นๆ โปรดระบุ ............................……………………………………………………………….. 

  

 ๒) มีการจัดท ารายงานผลการจดัหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ หรือไม่   

 มีหลักฐาน คือ 
 รายงานผลการจัดหาพสัดุ (จัดซื้อ จัดจ้าง) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 อื่นๆ โปรดระบุ ............................……………………………………………………………….. 

  

 ๓) มีการแสดงข้อมูลอย่างเปน็ระบบเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจา้งประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 255๗ ต่อไปนี้ หรือไม่  

 ๓.๑ ชื่อโครงการ   

 ๓.๒ งบประมาณ   

 ๓.๓ ผู้ซื้อซอง   

 ๓.๔ ผู้ยื่นซอง   

 ๓.๕ ผู้ได้รบัคัดเลือก   

 ๓.๖ ร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง    

 ๓.๗ ร้อยละของจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง   

 มีหลักฐาน คือ 
 ฐานข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 อื่นๆ โปรดระบุ ............................……………………………………………………………….. 

  

 ๔) มีการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 
หรือไม่ 

  

 มีหลักฐาน คือ 
 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดหาพัสดุ (จัดซื้อ จัดจา้ง) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 
 อื่นๆ โปรดระบุ ............................……………………………………………………………….. 

  

 ๕) มีการปรับปรุงการด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 ตามรายงานการวิเคราะหผ์ลการจัดหา
พัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕6 หรือไม่ 

  

 มีหลักฐาน คือ 
 รายงานผลการด าเนินงาน ............................................................................................... 
 รายงานการประชุม .......................................................................................................... 
 อื่นๆ โปรดระบุ ........……………………………………………………………….................................. 

  

 

 

 



 

ประเด็นค าถาม มี ไม่มี 
IT๒  ในปีงบประมาณที่ผ่านมาหน่วยงานของท่านมีการด าเนินงานเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างรายโครงการ
ทั้งหมดให้สาธารณชนทราบ โดยผ่านเว็บไซต์ หรือสื่ออ่ืนๆ อย่างไร 

 ๑) มีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการลว่งหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน หรือไม่   

 มีหลักฐาน คือ เอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (print screen) หรือสื่ออื่นๆ  
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
 ประกาศการจัดซื้อ จัดจ้างโครงการ ............................................................................................... 
 อื่นๆ โปรดระบุ ............................……………………………………................................…………………….. 

  

 ๒) มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการหรือไม่   

 มีหลักฐาน คือ เอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (print screen) หรือสื่ออื่นๆ  
 ประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสนิผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ............................. 
 อื่นๆ โปรดระบุ ............................……………………………………………………………….. 

  

 ๓) มีการประกาศวิธีการค านวณราคากลางของแต่ละโครงการหรือไม่   

 มีหลักฐาน คือ เอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (print screen) หรือสื่ออื่นๆ  
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รบัจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
 อื่นๆ โปรดระบุ ............................……………………………………………………………….. 

  

 ๔) มีการประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา/งานที่มสีิทธไิด้รับการคัดเลือกแต่ละโครงการ หรือไม่   
 มีหลักฐาน คือ เอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (print screen) หรือสื่ออื่นๆ  
 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา/งานที่มสีิทธิได้รับการคัดเลือกรายโครงการ 
 อื่นๆ โปรดระบุ ............................……………………………………………………………….. 

  

 ๕) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการพร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผล
การจัดซื้อจัดจ้าง 

  

 มีหลักฐาน คือ เอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (print screen) หรือสื่ออื่นๆ  
รายงานผลการจัดซื้อจัดจา้งแต่ละโครงการ 
อื่นๆ โปรดระบุ ............................……………………………………………………………….. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

ประเด็นค าถาม มี ไม่มี 
มาตรฐานการให้บริการ   
IT๓ หน่วยงานของท่านมีแนวทางการปฏบิัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดของหน่วยงานหรือไม่   
 มีหลักฐาน คือ 
 บันทึก/หนังสือสั่งการแนวทางการปฏบิัติงาน .……………………………………………………………………….. 
 คู่มือการปฏิบัติงาน.…………………………………………………………………………………………..………………… 
 อื่นๆ โปรดระบุ ............................………………………………………………………………………………………… 

  

IT๔ หน่วยงานของท่านมีคู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดของหน่วยงานหรือไม่   
 มีหลักฐาน คือ 
 คู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน .……………………………….…………………………………………………… 
 อื่นๆ โปรดระบุ ............................…………………………………………………………………………………………. 

  

เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
IT๕ หน่วยงานของท่านมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้บริการในภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดเป็นมาตรฐานเดียวกัน โปร่งใส
และมีประสิทธิภาพคือ 

  

 มีหลักฐาน คือ 
 เทคโนโลยีที่ใช้บริการ ………………………………………………………………………………………..…………………. 
 อื่นๆ โปรดระบุ ............................………………………………………………………………………………………… 

  

IT๖ หน่วยงานของท่านมีการแสดงขั้นตอนการให้บริการในภารกิจตามที่กฎหมายก าหนด อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) 
และระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจนหรือไม่ 

  

 มีหลักฐาน คือ 
 แผนผังการปฏบิัติงาน ....………………………………………………………………………………………………………. 
 คู่มือการให้บริการ..…………………………………………………………………………………………..………………… 
 อื่นๆ โปรดระบุ ............................………………………………………………………………………………………… 
 

  

IT๗ หน่วยงานของท่านมีการให้บริการในภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดโดยจัดล าดับก่อน-หลังหรือไม่   
 มีหลักฐาน คือ 
 บัตรคิวการให้บริการ......……………………………………………………………………………………………………… 
 อื่นๆ โปรดระบุ ............................………………………………………………………………………………………… 

  

กฎ/ระเบียบ   
IT๘ หน่วยงานของท่านมีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการในภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดหรือไม่ 

  

 มีหลักฐาน คือ 

 ระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ 
.………………………………………………………………………………………..………..……………………………………. 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ ............................…………………………………………………………………………………. 

  

 

 



 

ประเด็นค าถาม มี ไม่มี 
การมีส่วนร่วม (ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน) 
IT๙ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติราชการหรือการปรับปรุงแก้ไข
พัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ 

  

 มีหลักฐาน คือ 
 รายงานการประชุม....………………………………………………………………………………………….……………….. 
 อื่นๆ โปรดระบุ ..........................…………………………………………………………………………………………. 

  

IT๑๐ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน/โครงการหรือในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการ
ปฏิบัติราชการในภารกิจของหนว่ยงานหรือไม ่

  

 มีหลักฐาน คือ 
 โครงการ …………....…………………………………………………………………………………………………………... 
 รายงานการประชุม....…………………………………………………………………………………………………………... 
 อืน่ๆ โปรดระบุ ..........................……………………………………………………………………………………..….. 

  

IT๑๑ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการตามโครงการหรือปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการใน
ภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ 

  

 มีหลักฐาน คือ 
 โครงการ …………....…………………………………………………………………………………………………………... 
 รายงานการประชุม ...…………………………………………………………………………………………………………... 
 อื่นๆ โปรดระบุ ..........................……………………………………………………………………………………..….. 

  

IT๑๒ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการหรือประเมินผลการปรับปรุงแก้ไข
พัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ 

  

 มีหลักฐาน คือ 
 รายงานประเมนิผล ..............………………………………………………………………………………………………… 
 รายงานติดตามผลการด าเนินงาน .....……………………………….…………………………………………………….. 
 อื่นๆ โปรดระบุ ..........................…………………………………………………………………………………………. 
 
 

  

IT๑๓ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาโครงการในภารกิจของหน่วยงานอย่าง
ต่อเนื่องเมื่อสิ้นสุดโครงการหรือไม่ 
 

  

 มีหลักฐาน คือ 
 รายงานผลการด าเนินงาน ....…………………………………………………………………………………………………. 
 รายงานการประชุม ..…………………………………………………………………………………………………………… 
 อื่นๆ โปรดระบุ ..........................…………………………………………………………………………………………. 

  

 
 
 



๖ 

 

ประเด็นค าถาม มี ไม่มี 
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ   

IT๑๔ หน่วยงานของท่านมกีารประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานหรือไม่   
 มีหลักฐาน คือ 
 สรุปผลการประเมนิความพึงพอใจ....……………………………………………………………………………………… 
 อื่นๆ โปรดระบุ ..........................…………………………………………………………………………………………. 

  

IT๑๕ หน่วยงานของท่านมีการวัดระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจ
หลักของกรมหรือไม่   

  

 มีหลักฐาน คือ 
 รายงานผลการด าเนินงาน ....…………………………………………………………………………………………………. 
 รายงานการประชุม ..…………………………………………………………………………………………………………… 
 อื่นๆ โปรดระบุ ..........................…………………………………………………………………………………………. 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประเด็นค าถาม มี ไม่มี 
การเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจของหน่วยงาน   

IT๑๖ หน่วยงานของท่านมีช่องทางสื่อสารต่อไปนี้ที่ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจของหน่วยงาน
หรือไม่ 

  

 ๑) มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ทีท่ าการของหน่วยงานหรือไม่   
 มีหลักฐาน คือ  โครงสร้างหน่วยงาน......………………………………………….....................…………. 
 แผนผังการปฏบิัติงาน....……………………………………………………………………….…..................... 
 ค าสั่งการปฏิบตัิงาน.………………………………………………………………………………...................... 
 อื่นๆ โปรดระบุ ............................……………………………………………………………...................... 

  

 ๒) มีข้อมูลตามภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือ Social Media หรือไม่   
 มีหลักฐาน คือเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์หรือ Social Media ของหน่วยงาน (print screen) 
 ข้อมูลตามภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดของหน่วยงาน..........…………………………………..……. 
 อื่นๆ โปรดระบุ ............................…………………………………………………………………………..…... 

  

 ๓) มีระบบ Call center หรือไม่   
 มีหลักฐาน คือ 
 บรรจุอยู่ในโครงสร้างหน่วยงาน......……………………………………………………………………………… 
 แผนผังการปฏบิัติงาน....…………………………………………………………………………………………….. 
 ค าสั่งการปฏิบตัิงาน.………………………………………………………………………………………………….. 
 อื่นๆ โปรดระบุ ............................……………………………………………………………………………….. 

  

 ๔) มีการเผยแพร่ข้อมูลทางโทรทัศน์วิทยุและ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆหรือไม่   
 มีหลักฐาน คือ  แผนผงัรายการ .......…………………………………………………………………………… 
 อื่นๆ โปรดระบุ ............................………………………………………………………………………………. 

  

 ๕) มีเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อต่อไปนี้ หรือไม่    
 ๕.๑ หนังสือพิมพ ์   
 มีหลักฐาน คือ .............................................................................................................................   
 ๕.๒ วารสาร   
 มีหลักฐาน คือ .............................................................................................................................   
 ๕.๓ จุลสาร   
 มีหลักฐาน คือ .............................................................................................................................   
 ๕.๔ แผ่นพบั   
 มีหลักฐาน คือ .............................................................................................................................   
 ๕.๕ อื่นๆ โปรดระบ ุ   
 มีหลักฐาน คือ .............................................................................................................................   
IT๑๗ หน่วยงานของท่านมกีารประเมินการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของภาคประชาชนหรือไม่   
 มีหลักฐาน คือ  สรุปผลการประเมินการรับรู้......…………………………………………..................... 
 อื่นๆ โปรดระบุ ............................…………………………………………………………….................... 

  



๘ 

 

ประเด็นค าถาม มี ไม่มี 
ขั้นตอน/ระบบการร้องเรียน 
IT๑๘ หน่วยงานของท่านมีการประกาศเผยแพร่ขั้นตอน กระบวนการในการร้องเรียนและแก้ไขปัญหาเร่ือง
ร้องเรียนเก่ียวกับการบริการ หรือไม่ 

  

 มีหลักฐาน คือ 
 ประกาศ .………………………………………………………………………………………………….. 
 อื่นๆ โปรดระบุ ............................………………………………………………………………… 

  

IT๑๙ หน่วยงานของท่านมีการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเร่ืองร้องเรียนที่เก่ียวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือไม่   
 มีหลักฐาน คือ 
 คูม่ือการปฏิบัติงานเร่ืองร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ..................................................... 
 แผนผังปฏบิัติงานเร่ืองร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง........................................................ 
 อื่นๆ โปรดระบุ ............................……………………………………………………………….. 

  

ช่องทางการร้องเรียน 
IT๒๐ หน่วยงานของท่านมีการก าหนดช่องทางการร้องเรียนที่เก่ียวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือไม่   
 มีหลักฐาน คือ 
 คูม่ือการปฏิบัติงานเร่ืองร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ..................................................... 
 แผนผังปฏบิัติงานเร่ืองร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง........................................................ 
 อื่นๆ โปรดระบุ ............................……………………………………………………………….. 

  

IT๒๑ หน่วยงานของทา่นมีการก าหนดหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบเร่ืองร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่   
 มีหลักฐาน คือ 
 คูม่ือการปฏิบัติงานเร่ืองร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ..................................................... 
 แผนผังการปฏบิัติงานเร่ืองร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง.................................................. 
 ค าสั่งการปฏิบตัิงาน.............................................................................................. 
 อื่นๆ โปรดระบุ ............................……………………………………………………………….. 

  

 หน่วยงานของท่านมีเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรอืไม่ 
(หากหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ข้ามไปตอบค าถามในข้อ IT๒๓) 

  

 มีหลักฐาน คือ  
 ตัวอย่างเร่ืองร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ...................................................................... 
 อื่นๆ โปรดระบุ ............................……………………………………………………………….. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประเด็นค าถาม มี ไม่มี 
การแจ้งผลร้องเรียน 
IT๒๒ หน่วยงานของท่านมีการรายงานผลการด าเนนิการเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับการจัดซื้อ จัดจ้างให้ผู้ร้องเรียน
ทราบหรือไม่ 

  

 มีหลักฐาน คือ  หนังสือรายงานผลการด าเนินงานเร่ืองร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง .............................. 
 อื่นๆ โปรดระบุ ............................……………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

  

IT๒๓ หน่วยงานของท่านในกรณีที่มีมาตรการที่ต้องด าเนินการก่อนการรับเรื่องร้องเรียนต้องมีการแจ้งรับเร่ือง
ร้องเรียนภายในก าหนดเวลา ๑๕ วัน หรือไม่ 

  

 มีหลักฐาน คือ 
 ใบรับแจ้งเรื่องร้องเรียน 
 หนังสือตอบรับแจง้เร่ืองร้องเรียน 
 อื่นๆ โปรดระบุ ...............…………………………………………………………………………………………………… 

  

IT๒๔ หน่วยงานของท่านมีการรายงานผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้าในการด าเนินการเรื่องร้องเรีย น 
หรือไม่ 

  

 มีหลักฐาน คือ 
 รายงานผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้าเร่ืองร้องเรียน 
 อื่นๆ โปรดระบุ ...............…………………………………………………………………………………………………… 

  

IT๒๕ หน่วยงานของท่านมีรายงานสรุปผลการด าเนนิการเร่ืองร้องเรียนในรอบเดือน หรือไม่   
 มีหลักฐาน คอื 
 รายงานสรปุผลการด าเนนิการเร่ืองร้องเรียนประจ าเดือน…………………………..…………………………. 
 อื่นๆ โปรดระบุ ................………………………………………………………………………………………………….. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

ประเด็นค าถาม มี ไม่มี 
วัฒนธรรมองค์กร  (Organization Culture)   
IT๒๖ หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน อย่างไร 
 ๑) มีการประชุมหรือสัมมนาภายในองคก์รเพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกนัผลประโยชน์ทับซ้อนแกเ่จ้าหน้าที่ 

หรือไม่ 
  

 มีหลักฐาน คือ 
 รายงานการประชุมหรือสัมมนาเจ้าหน้าที่เพื่อใหค้วามรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 อื่นๆ โปรดระบุ ........................…………………………………………………………………………………………….. 

  

 ๒) มีการจัดท าคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่   
 มีหลักฐาน คือ 
 คู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพือ่ป้องกนัผลประโยชน์ทับซ้อน. 
 อื่นๆ โปรดระบุ .......................……………………………………………………………………………………….......….. 

  

 ๓) มีการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปอ้งกันผลประโยชน์ทับซ้อนแกเ่จ้าหน้าที่ 
หรือไม่ 

  

 มีหลักฐาน คือ 
 รายงานผลการฝึกอบรมตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 อื่นๆ โปรดระบุ .......................……………………………………………………………………………………….........… 

  

 ๔) มีการปรับปรุงกลไก ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือระเบียบ เพือ่ป้องกนัผลประโยชน์ทับซ้อน หรอืไม่   
 มีหลักฐาน คือ 
 รายงานผลการด าเนินงานปรบัปรุงกลไก ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน หรือระเบียบ เพือ่ป้องกันผลประโยชนท์ับซ้อน  
 อื่นๆ โปรดระบุ ..............………………………………………………………………………………………………....…..... 

  

 ๕) มีการตรวจสอบกรรมการ เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดซ้ือจัดจ้าง ถึงความเกี่ยวข้องกบัผู้
เสนองานหรือไม่ 

  

 มีหลักฐาน คือ 
 รายงานผลการตรวจสอบกรรมการ เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รบัผิดชอบในการจัดซ้ือจัดจ้างถงึความเกี่ยวขอ้งกับผูเ้สนองาน 
 อื่นๆ โปรดระบุ .................….................………………………………………………………………….......…….....……….. 

 

 ๖) มีรายงานผลการปฏิบัติงานเพือ่ป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อนและข้อเสนอแนะ หรอืไม่   
 มีหลักฐาน คือ 
 รายงานผลการปฏิบัติงานเพือ่ป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อน............................................................... 
 อื่นๆ โปรดระบุ ....................………………………… …………………………………………………………….......... 

  

 ๗) มีการน าข้อเสนอแนะจากรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกนัผลประโยชน์ทับซ้อนไปปรบัปรงุระบบ
การท างาน หรือไม่ 

  

 มีหลักฐาน คือ ............................................................................................................................................ 
 รายงานการปรับปรุงระบบการท างานจากข้อเสนอแนะรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 อื่นๆ โปรดระบุ ................................………………………………………………………………………………...........……... 

 

 

 

 

 



 

 

ประเด็นค าถาม มี ไม่มี 
IT๒๗ หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นอย่างไร 
 ๑) มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทจุริตของหนว่ยงานที่ได้รายงานเม่ือปี พ.ศ.๒๕๕

6 หรือไม่ 
  

 มีหลักฐาน คือ 
 รายงานวิเคราะห์ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕6 ........................................... 
 อื่นๆ โปรดระบุ ......................……………………………………………………………………………………………….. 

  

 ๒) หน่วยงานของท่านมีการด าเนนิการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 
หรือไม่ 

  

มีหลักฐาน คือ 
       รายงานผลการด าเนินงานด้านการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
       อื่นๆ โปรดระบุ .................…………………………………………………………………………………………………… 

 

 ๓) มีแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือไม่   
 มีหลักฐาน คือ 
 แผนปฏิบัติการด้านการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 อื่นๆ โปรดระบุ ......................…………………………………………………………………………………….............. 

  

IT๒๘ หน่วยงานของท่านมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใสอย่างไร 
 ๑) มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานทีโ่ปร่งใส หรอืไม่   
 มีหลักฐาน คือ 
 รายชื่อคณะกรรมการ/กรรมการ/สมาชิกของกลุ่ม วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่ม และระเบียบ หรือแนวทางการด าเนินงานของ

กลุ่ม................................................................................................... ........................................................ 
 อื่นๆ โปรดระบุ ......................…………………………………………………………………………………….............. 

 ๒) กรณีที่มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปรง่ใส กลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความ
พยายามที่จะปรับปรุงการบรหิารงานของหนว่ยงานให้มีความโปรง่ใสย่ิงขึ้น หรอืไม่ 

  

 มีหลักฐาน คือ 
 ผลการด าเนินงานของกลุ่ม..................................................................................................................  
 อื่นๆ โปรดระบุ ......................…………………………………………………………………………………….............. 

  

IT๒๙ การถูกชี้มูลความผิดของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน (ส านักงาน ป.ป.ช. จะเป็นผูจ้ัดเก็บข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่ถูกชี้มูลความผิด
ในรอบปีที่ผ่านมาของส านักงาน ป.ป.ช. และส านักงาน ป.ป.ท.) 

 

ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาให้ข้อมูลตามแบบประเมินและแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

ส านักงาน ป.ป.ช. 





 

ภาคผนวก ค : Radar Chart 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการประเมินผลการจัดท ามาตรฐานความโปร่งใสและตรวจสอบได้       
ของกรมควบคุมโรค ประจ าปีงบประมาณ 2556 - 2557                                              

Radar Chart 





 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  
เร่ือง : การจัดท ามาตรฐานความโปร่งใส และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน

หน่วยงานภาครัฐกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
--------------------------- 

 ที่มาและความส าคัญ 
 จากแนวทางส านักงาน ก.พ. เพื่อส่งเสริมให้ส่วนราชการมีการจัดท ามาตรฐานความโปร่งใสในองค์กรของตนอย่างเป็น
ระบบและเป็นรูปธรรม ตามแนวโน้มสากลของประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 กรมควบคุมโรค ได้
เริ่มด าเนินการเป็นปีแรก มีการก าหนดนโยบายและด าเนินการตามมาตรการเพ่ือ  จัดท ามาตรฐานความโปร่งใส 
ประกอบด้วย 4 มิติ คือ 1)ด้านนโยบาย/ผู้บริหาร และความพยายาม/ริเริ่มของหน่วยงาน   ในการสร้างความโปร่งใส 2)
ด้านความเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค์กรและการมีส่วนร่วม 3)ด้านการใช้ดุลยพินิจ และ4)ด้านการมีระบบ/
กลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียน 
 จากแนวทางการด าเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ก าหนดมาตรการโดยใช้เครื่องมือ ITA (Integrity & 
Transparency Assessment) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามดัชนี 
5 ด้าน  คือ 1)ความโปร่งใส  2)ความรับผิดชอบ 3)การทุจริตคอร์รัปชัน 4)วัฒนธรรมคุณธรรม และ5)คุณธรรมในการ
ท างาน  ซึ่งกรมควบคุมโรคได้เริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

  กรมควบคุมโรค ให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และร่วมกันป้องกันการทุจริตในการ
ปฏิบัติราชการ จึงก าหนดนโยบายด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐกรมควบคุมโรค  โดยมีการแต่งตั้งบุคคลภายในและภายนอกเข้ามาร่วมด าเนินการ  1. 
คณะท างานจัดท ามาตรฐานความโปร่งใสของกรมควบคุมโรค  เพ่ือท าหน้าที่จัดท ามาตรฐานความโปร่งใสของกรม
ควบคุมโรค ตามแนวทางส านักงาน ก.พ. และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานตามแนวทาง
ส านักงาน ป.ป.ช.  2. คณะกรรมการประเมินผลการจัดท ามาตรฐานความโปร่งใสของกรมควบคุมโรค เพ่ือท าหน้าที่
ตรวจสอบและประเมินผลการจัดท ามาตรฐานความโปร่งใสของกรมควบคุมโรคใน ตามแนวทางของส านักงาน ก.พ. จน
แล้วเสร็จครบถ้วน  

 วัตถุประสงค ์ 
1. เพ่ือประเมินผลการจัดท ามาตรฐานความโปร่งใสของกรมควบคุมโรค ตามเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด  
2. เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของกรมควบคุมโรค ตามแนวทางส านักงาน ป.ป.ช. 
3. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานความโปร่งใส 

 วิธีด าเนินการ  
 1. แต่งตั้งคณะท างานจัดท ามาตรฐานความโปร่งใสของกรมควบคุมโรค ก าหนดนโยบายด้านความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งจัดท าแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใส 
 2. ถ่ายทอดนโยบายด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใส ให้
หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ผ่าน 3 ช่องทาง คือ 1)หนังสือแจ้งเวียน 2)เว็บไซด์
กองการเจ้าหน้าที่ 3)จัดประชุมถ่ายทอดนโยบายฯ และแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใส ผ่านระบบ VDO 
Conference  
 3. ประชุมคณะท างานเพ่ือด าเนินการจัดท ามาตรฐานความโปร่งใสของกรมควบคุมโรค  ตามแนวทาง 1)ส านักงาน 
ก.พ.  จ าแนกเป็น 2 ส่วน คือ 1)ตัวชี้วัดระดับกรม ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัดประเมินผลการด าเนินการ
จัดท ามาตรฐานความโปร่งใสตามเกณฑ์การประเมิน  2)ตัวชี้วัดระดับส านัก/กอง ให้ทุกหน่วยงานประเมินตนเองตาม
เกณฑ์การประเมินที่ก าหนด  2)ส านักงาน ป.ป.ช.จ าแนกเป็น 2 ส่วน คือ   1)จัดส่งรายชื่อบุคลากรของกรม และผู้มี

ภาคผนวก ง :  สรุปผู้บริหารโปร่งใส 57 



๒ 

 

ส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการของกรมให้ส านักงาน ป.ป.ช.   เป็นผู้ด าเนินการส ารวจความคิดเห็น 2)ให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบเป็นผู้ประเมิน และส่งหลักฐาน/เอกสาร ให้คณะท างานพิจารณา  
 4. รวบรวมข้อมูลและสรุปผลส ารวจการด าเนินการจัดท ามาตรฐานความโปร่งใสของกรมควบคุมโรค 
 5. คณะกรรมการประเมินผลการจัดท ามาตรฐานความโปร่งใสของกรมควบคุมโรคตรวจสอบและลงนามยืนยันผลการ
ประเมินการจัดท ามาตรฐานความโปร่งใสของกรมควบคุมโรค (ส่วนของส านักงาน ก.พ.) 
 6. เสนอผู้บริหารเพ่ือรับทราบข้อมูล 
 7. ส่งผลการประเมินการจัดท ามาตรฐานความโปร่งใสและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของกรมควบคุมโรค ให้ส านักงาน ก.พ. และส านักงาน ป.ป.ช. ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 

 ผลการด าเนินงาน 
1. ผลการประเมินการจัดท ามาตรฐานความโปร่งใสของกรมควบคุมโรค  ตามแนวทางส านักงาน  ก.พ.
ปีงบประมาณ 2557 พบว่า มีผลการประเมินการจัดท ามาตรฐานความโปร่งใสในภาพรวมทั้ง 4 มิติ 13 ตัวชี้วัด เท่ากับ 
5 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) โดยมีการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนงาน ดังนี้  
 มิติที่ 1 ด้านนโยบาย/ผู้บริหาร และความพยายาม/ริเริ่ม ของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส กรมควบคุม
โรคมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความโปร่งใสกรมควบคุมโรค โดยใช้นโยบายการก ากับองค์กรที่ดี (Organizational 
Governance : OG) เป็นกรอบในการส่งเสริมการด าเนินงาน ร่วมกับการประชุมชี้แจงผู้บริหารและบุคลากรในเวทีต่างๆ 
และมีการปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในกรม เพ่ือรองรับนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวง
สาธารณสุข 
 มิติที่ 2 ด้านความเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค์กรและการมีส่วนร่วม  มีระบบการให้ข้อมูล
ข่าวสารตลอด 24 ชั่วโมง (Call Center : 1422) มีการก าหนดมาตรฐานการให้บริการประชาชนและประกาศให้ทราบ 
มีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองต่อสาธารณะและการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติราชการ 
 มิติที่ 3 ด้านการใช้ดุลยพินิจ มีการทบทวนห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เพ่ือให้สอดคล้อง      กับการปรับ
บทบาทภารกิจของกรมตามแนวทางการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข และจัดท าคู่มือหรือแนวทาง          การปฏิบัติงาน
ให้ครอบคลุมภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนในด้านการบริหารงานบุคคลของกรม เพ่ือลดการใช้   ดุลยพินิจของผุ้
ปฏิบัติงาน เช่น การจัดท าพฤติกรรมบ่งชี้ประกอบการประเมินสมรรถนะ การชี้แจงหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้ารับ
การประเมินผลงานเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  
 มิติที่ 4 ด้านการมีระบบ/กลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียน  กรมควบคุมโรคมีการด าเนินกิจกรรมเพ่ือรักษา
สถานะภาพ ระดับ 5 คะแนน ตามเกณฑ์การประเมินของส านักงาน ก.พ. โดยมีหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโดยตรง และมี
ระเบียบปฏิบัติในการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่ชัดเจน 
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ตามแนวทางส านักงาน 
ป.ป.ช. ปีงบประมาณ 2557 พบว่า กรมควบคุมโรคมีการด าเนินการโดยสรุป ดังนี้ 
1. การให้และเปิดเผยข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า มีการด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนด ตั้งแต่การเผยแพร่
การจัดซื้อจัดจ้าง การรายงานผลการจัดหาพัสดุ และรายงานผลการวิเคราะห์เพ่ือน าไปปรับปรุงการด าเนินงานปีต่อไป 
2. มาตรฐานการให้บริการ พบว่า มีแนวทางการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมควบคุมโรค ตามคู่มือการปฏิบัติงาน
ของส านัก/สถาบัน เกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพ จ านวน 21 รายการ 
3. การด าเนินงานอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ พบว่า มีการใช้เทคโนโลยีเพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารโรคและภัย
สุขภาพผ่านช่องทาง 1422 มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการและจัดล าดับก่อน -หลัง ของหน่วยบริการของกรม เช่น 
สถาบันบ าราศนราดูร และสถาบันราชประชาสมาสัย รวมทั้งระบบการป้องกันหรือตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ เช่น การปฏิบัติงานพยาบาลตรวจการณ์  



 

4. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการปฏิบัติราชการ พบว่า มีการส ารวจความคิดเห็น เพ่ือน าไปปรับปรุง
แก้ไขพัฒนาการปฏิบัติงาน รวมทั้งการตรวจสอบติดตามประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เช่น พ.ร.บ.เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ การพัฒนาอ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน 
5. การตอบสนองข้อร้องเรียน พบว่า สามารถด าเนินการได้ตามแนวทางที่ก าหนดเกี่ยวกับระบบ/ขั้นตอน ช่องทาง
และการแจ้งผลการร้องเรียนโดยมี ส านักงานเลขานุการกรม เป็นผู้รับผิดชอบหลัก 
6. การต่อต้านการทุจริตในองค์กร พบว่า มีการด าเนินการให้ความรู้แก่บุคลากรเพ่ือป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในการปฏิบัติงาน เช่น คณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยของสถาบันบ าราศนราดูร การด าเนินการเกี่ยวกับ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน การจัดท ามาตรฐานความโปร่งใส ของกองการเจ้าหน้าที่ การด าเนินการเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างของกองคลัง 

 ข้อเสนอแนะ 
  ประเด็นเสนอเชิงนโยบาย ส่งเสริมนโยบายด้านความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ให้น าไปสู่การปฏิบัติของทุกหน่วยงาน
ในสังกัดกรมควบคุมโรค อย่างต่อเนื่อง 
  ประเด็นเสนอเชิงปฏิบัติ  
1. เห็นควรแจ้งผลการประเมินการจัดท ามาตรฐานความโปร่งใสให้ทุกหน่วยงานในสังกัด  กรมควบคุมโรคทราบ เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงมาตรฐานความโปร่งใส และเพ่ือรักษาสภาพตัวชี้วัดที่มีการด าเนินการครบถ้วนถึง
ระดับ 5 คะแนน ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
2. จัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐกรมควบคุมโรค (แผน 4 ปี) และแผนปฏิบัติการประจ าปี ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัดที่
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
3. พัฒนาระบบ/กลไกการติดตามประเมินผลการจัดท ามาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงาน  โดยครอบคลุมทั้งแนวทาง
ของส านักงาน ก.พ. และส านักงาน ป.ป.ช. หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
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