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พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ฉบับนี้ จัดทําขึ้นภายใตการดําเนินการเพื่อ
เผยแพรเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสหนวยงานของรัฐ โดยเปนความมุงมั่นของสํานักงาน
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ในการที่จะพัฒนาระบบ
การติดตามและประเมินผลความโปรงใสของหนวยงานของรัฐ และการผลักดันใหเกิดการรับรูและ
การเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการของภาคประชาชน
สํ า หรั บ เกณฑ ม าตรฐานและตั ว ชี้ วั ด ความโปร ง ใสสํ า หรั บ หน ว ยงานภาครั ฐ ภายใต
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ที่ปรากฏในคูมือฉบับนี้ มุงเนนการประเมิน
ความโปรงใสของหนวยงานของรัฐใน 3 มิติ คือ มิติการเปดเผยและการตรวจสอบได มิติการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ และมิติของการดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ.2540 ในลักษณะของการจัดเตรียมความพรอมดานขอมูลขาวสาร เอกสาร หลักฐานและระดับ
การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเปนสวนที่สนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐไดมีการเตรียมความ
พรอมดานขอมูลขาวสารเพื่อรองรับการประเมินผลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
สวนเกณฑการประเมินนั้น มุงเนนการประเมินใน 2 ลักษณะ คือ การประเมินจากความ
พรอมดานขอมูลขาวสาร เอกสาร หลักฐานและการปฏิบัติที่เกี่ยวของ โดยมีตัวชี้วัดจํานวน 40 ตัวชี้วัด
และการประเมินถึงระดับการปฏิบัติงานของหนวยงาน โดยพิจารณาจากระดับความสมบูรณของ
ขอมูลขาวสาร เอกสาร และการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐที่มีความกาวหนาทั้งในดานความ
สมบูรณของเอกสารและความสามารถในการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น
ตามที่ ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ จุลานนท นายกรัฐมนตรี ไดมอบหมายใหคณะกรรมการ
ขอมูลขาวสารของราชการ และสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการเปนองคกรหลักใน
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คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ และสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการเปน
องคกรหลักในการติดตาม ประเมินผลความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐตอไป ดังนั้น สํานักงาน
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ จึงมีหนาที่ในการติดตามและประเมินผลความโปรงใสของ
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ประชาชน รวมทั้ ง การพั ฒ นาศั ก ยภาพของหน ว ยงานภาครั ฐ ที่ มี ค วามโปร ง ใส เป น ธรรม และ
ตรวจสอบไดอยางแทจริง
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สวนที่ 1
ความเปนมาของเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ
ที่กําหนดภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
 มาตรฐานความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐที่กําหนดภายใตพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 คืออะไร ?
มาตรฐานความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐที่กําหนดภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 คือ เกณฑมาตรฐานในการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานภาครัฐในดานการ
บริหารจัดการที่แสดงใหเห็นถึงขั้นตอนการดําเนินการที่สามารถเปดเผยและตรวจสอบไดทั้งในเชิง
ขอมูลและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ

 มาตรฐานความโปรงใสหนวยงานภาครัฐ มีที่มาอยางไร
มาตรฐานความโปรงใสหนวยงานภาครัฐ เปนสวนหนึ่งของการบริหารราชการแผนดินโดย
ใชหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ที่ดําเนินการภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ.2540 ซึ่ ง เป น กฎหมายที่ ส ง เสริ ม สิ ท ธิ ก ารรั บ รู แ ละการเข า ถึ ง ข อ มู ล ข า วสารของราชการของ
ประชาชน รวมทั้งเปนกลไกที่สําคัญในการผลักดันใหเกิดกระบวนการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ ที่
นําไปสูการบริหารราชการแผนดินที่มีความโปรงใส โดยเฉพาะการสงเสริมการรับรู การเขาถึงขอมูล
ขาวสารและกระบวนการดําเนินการของภาครัฐ
ประกอบกั บมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวัน ที่ 11 เมษายน 2549 (สมั ยรั ฐบาล พ.ต.ท.
ทักษิณ ชิน วัตร) ที่เห็นควรให นําเรื่ องการจัดระบบและการดํา เนินการเกี่ยวกับ การเป ด เผยขอมูล
ขาวสารและการสนับสนุนสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนเปนหนึ่งในตัวชี้วัด (KPI) ประสิทธิภาพ
ของหนวยงานของรัฐทุกแหงเริ่มตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2550 เพื่อเปนการสนับสนุนการบังคับใช
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้เมื่อ
วันที่ 16 กรกฎาคม 2550 นายกรัฐมนตรี พลเอกสุรยุทธ จุลานนท ไดมอบหมายใหคณะกรรมการ
ขอมูลขาวสารของราชการ และสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการเปนองคกรหลักใน
การติดตามประเมินผลความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ และตอมารัฐบาลโดย นายสมัคร สุนทรเวช
ไดมีมติยืนยัน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2551 มอบหมายให คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
และสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการเปนองคกรหลักในการติดตาม ประเมินผลความ
โปรงใสของหนวยงานภาครัฐตอไป
ในป 2550 สํ า นั ก งานคณะกรรมการข อ มู ล ข า วสารของราชการ สํ า นั ก งานสํ า นั ก ปลั ด
นายกรัฐมนตรี ไดริเริ่มศึกษาและจัดทํา “โครงการกําหนดมาตรฐานความโปรงใสและเกณฑการ
ประเมินของหนวยงานภาครัฐ” มีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดมาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดในการ
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ประเมินความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ โดยมีการศึกษาในหนวยงานภาครัฐทั้งในระดับกระทรวง
กรม หนวยงานรัฐวิสาหกิจ หนวยงานราชการสวนภูมิภาค และองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศ
ซึ่งผลจากการศึกษาตามโครงการดังกลาว สามารถกําหนดเปนเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใส
ของหนวยงานภาครัฐที่สามารถนําไปสูการขับเคลื่อนเพื่อใหหนวยงานภาครัฐไดมีแนวทางการปฏิบัติ
และเพื่อใหเกิดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐที่เหมาะสม นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2551
รัฐบาล (นายสมัคร สุนทรเวช) ไดมีมติยืนยันมอบหมายใหคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
และสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการเปนองคกรหลักในการติดตามประเมินผลความ
โปรงใสของหนวยงานภาครัฐตอไป
ในปงบประมาณ 2552 สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ จึงไดดําเนินการ
พัฒนาและเผยแพรเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐที่กําหนดภายใต
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ทั้งนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐจัดเตรียมขอมูล
ขาวสารไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดอยางครบถวน เพื่อเปนการพัฒนาและสงเสริมใหหนวยงานภาครัฐ
นําเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสไปประยุกตใชและเปนเครื่องมือในการตรวจประเมินและ
สร า งเกณฑ เ ที ย บเคี ย งการปฏิ บั ติ ง าน (Benchmark) ตามมาตรฐานและตั ว ชี้ วั ด ความโปร ง ใสของ
หน ว ยงานภาครั ฐ อั น จะส ง ให ก ารพั ฒ นาระบบบริ ห ารราชการแผ น ดิ น และการใช สิ ท ธิ ต าม
พระราชบั ญ ญั ติ ข อ มู ล ข า วสารของราชการ พ.ศ.2540 ของภาครั ฐ และประชาชนเป น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณของกฎหมายและมีความสอดคลองกับนโยบายการ
บริหารของรัฐบาลที่ตองการสงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารจากทางราชการและสื่อ
สาธารณะอื่นไดอยางกวางขวาง ถูกตอง เปนธรรม และรวดเร็ว

 มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสหนวยงานภาครัฐ มีความสําคัญอยางไร
มาตรฐานความโปรงใสหนวยงานภาครัฐที่กําหนดภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 มี ค วามสํ า คั ญ ต อ การบริ ห ารจั ด การที่ มี คุ ณ ค า และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยเป น
กระบวนการที่หนวยงานภาครัฐไดดําเนินการเพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย
สุจริต สามารถเปดเผยและตรวจสอบไดจากทุกฝาย รวมทั้งการใหการบริการแกประชาชนบนพื้นฐาน
ของความเทาเทียมและมีมาตรฐานเปนหนึ่งเดียว
มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสหนวยงานภาครัฐที่กําหนดภายใตพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 มีประโยชนทั้งตอภาคประชาชนและหนวยงานภาครัฐ ดังนี้
 ประโยชนตอภาคประชาชน
1) ประชาชนได รั บ ความสะดวกรวดเร็ ว ในการรั บ บริ ก ารด า นข อ มู ล ข า วสารและ
กระบวนการทํางานอื่นๆ จากเจาหนาที่และหนวยงานของรัฐ
2) สามารถรับทราบและเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการไดอยางถูกตองและรวดเร็ว
3) สามารถตรวจสอบขอมูลขาวสารและกระบวนการทํางานของหนวยงานภาครัฐได
4) มีความเขาใจและมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการขอมูลสวนบุคคลและสังคม
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5) สามารถเขาไปมีสวนรวมในการดําเนินการในกิจกรรมตางๆ ของหนวยงานภาครัฐ
โดยเฉพาะการใชชองทางผาน พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
 ประโยชนตอหนวยงานภาครัฐ
1) มีขอกําหนดและหลักเกณฑในการปฏิบัติงานที่กํา หนดภายใตพระราชบัญ ญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
2) มีแนวทางในการบริหารจัดการภายในองคกรที่สอดคลองกับความโปรงใสที่แสดง
ใหเห็นถึงขั้นตอนการดําเนินการที่สามารถเปดเผยและตรวจสอบไดทั้งในเชิงขอมูลและกระบวนการ
3) มีเกณฑมาตรฐาน ตัวชี้วัด แนวทางการประเมินผล และสามารถใชเกณฑมาตรฐาน
และตัวชี้วัดดังกลาว เปนตัวแบบในการประเมินตนเองภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
4) หนวยงานภาครัฐสามารถใชเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใส เปนแบบ
ประเมินเพื่อเตรียมความพรอมในการรองรับการตรวจประเมินของหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ในการ
ตรวจประเมินตามกฎหมายหรือเพื่อกิจการอื่น
5) ไดสงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารจากทางราชการและสามารถ
พัฒนาระบบกลไกในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ถูกตอง เปนธรรม และรวดเร็ว

 มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ ประกอบดวย
เกณฑมาตรฐานอะไรบาง
มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสหนวยงานภาครัฐที่กําหนดภายใตพระราชบัญญัตขิ อ มูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540 มีความครอบคลุมแนวคิดและกระบวนการปฏิบัติงานที่แสดงถึงความโปรงใส
ของหนวยงานภาครัฐ โดยเฉพาะการเปดเผยขอมูลขาวสาร การมีสวนรวมของประชาชน และการตรวจสอบ
การใชอํานาจรัฐของภาคประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ ประกอบดวยเกณฑมาตรฐานความโปรงใสใน 7 ดาน คือ
 มาตรฐานความโปรงใสดานการจัดหาพัสดุ (การจัดซื้อจัดจาง)
 มาตรฐานความโปรงใสดานการบริหารงาน
 มาตรฐานความโปรงใสดานการใหบริการแกประชาชน
 มาตรฐานความโปรงใสดานการบริหารงานบุคคล
 มาตรฐานความโปรงใสดานการบริหารงบประมาณ
 มาตรฐานความโปรงใสดานการติดตามและประเมินผล
 มาตรฐานความโปรงใสดานการเปดเผยและการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ

 มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสดานการจัดหาพัสดุ (การจัดซื้อจัดจาง)
มาตรฐานความโปรงใสดานการจัดหาพัสดุ (การจัดซื้อจัดจาง) เปนมาตรฐานที่เสริมสราง
กระบวนการเพื่อ ให เ กิ ด การแข ง ขั น ที่ เ ป น ธรรมและเป น ประโยชน ตอ การสร า งความเชื่ อถื อ ให กั บ
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หน ว ยงานภาครั ฐ โดยเป น การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ ที่ เ กี่ ย วข อ ง และการสร า ง
มาตรฐานในการจัดหาพัสดุ (การจัดซื้อจัดจาง) ที่ตอบสนองตอความตองการของหนวยงานและชุมชน
รวมทั้ ง เป น การเป ด เผยให เ ห็ น ถึ ง ขั้ น ตอนและกระบวนการจั ด หาพั ส ดุ แ ละการจั ด ซื้ อ จั ด จ า งของ
หนวยงาน โดยมีตัวชี้วัดมาตรฐานความโปรงใสดานการจัดหาพัสดุ 6 ประการ ไดแก
1.การเผยแพรกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของกับการจัดหาพัสดุ
2.การจัดทําแผนการจัดหาพัสดุประจําป
3.การดําเนินการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุ
4.การกําหนดและการประกาศหลักเกณฑในการพิจารณาและการตัดสินผลการจัดหาพัสดุ
แตละรายการ/โครงการ
5.การสรุปผลการจัดหาพัสดุในแตละรอบเดือน
6.การประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุในปงบประมาณ

มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสดานการบริหารงาน
มาตรฐานความโปรงใสดานการบริหารงาน เปนมาตรฐานที่เกี่ยวของกับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานภาครัฐ โดยเปนการกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ การนํานโยบายไป
ปฏิบัติ การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ การสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในขัน้ ตอนและ
กระบวนการบริหารจัดการของภาครัฐ โดยมีตัวชี้วัดมาตรฐานความโปรงใสดานการบริหารงาน 5
ประการ ไดแก
1.การจัดทําและเผยแพรโครงสรางและอํานาจหนาที่ของหนวยงาน
2.การจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน
3.การกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการปฏิบัติงานของหนวยงาน
4.การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป
5.การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการของหนวยงาน

 มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสดานการใหบริการแกประชาชน
มาตรฐานความโปรงใสดานการใหบริการแกประชาชน เปนมาตรฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติ
หนาที่ของหนวยงานภาครัฐที่สะทอนใหเห็นถึงการทําหนาที่โดยความซื่อสัตย สุจริต ไมมีการเลือก
ปฏิบัติและการขจัดขอโตแยงที่ไมเปนธรรม โดยเปนการกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการใหบริการ
การเลือกใชชองทางการใหบริการที่เหมาะสมกับการใหบริการ รวมไปถึงการประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชน โดยมีตัวชี้วัดมาตรฐานความโปรงใสดานการใหบริการแกประชาชน 6 ประการ ไดแก
1.การกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนในการใหบริการแกประชาชน
2.การใหบริการตามหลักเกณฑและขั้นตอนที่กําหนดไวโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ
3.การเลือกใชชองทางการใหบริการที่เหมาะสมกับการใหบริการ
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4.การจัดใหมีชองทางและกลไกในการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนของประชาชน
5.การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ
6.การจัดทําระบบขอมูลทางสถิติและสรุปผลการใหบริการแกประชาชน

 มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสดานการบริหารงานบุคคล
มาตรฐานความโปรงใสดานการบริหารงานบุคคล เปนมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดกลไกและ
ระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได และเปนที่ยอมรับของทุก
ฝาย โดยเปนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหนวยงาน การพิจารณาระบบการใหคุณและการให
โทษ การกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในหนวยงาน รวมทั้ง
การเสริมสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติ โดยมีตัวชี้วัดมาตรฐานความโปรงใสดานการบริหารงานบุคคล
5 ประการ ไดแก
1.การกําหนดหลักเกณฑในการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร
2.การกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในหนวยงาน
3.การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหนวยงาน
4.การพัฒนาระบบการใหคุณ ใหโทษ และการสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
5.การประเมินผลการบริหารงานบุคคลของหนวยงานในรอบป

มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสดานการบริหารงบประมาณ
มาตรฐานความโปรงใสดานการบริหารงบประมาณ เปนมาตรฐานเกี่ยวกับการเสริมสราง
ความโปรงใสและเปดเผยใหเห็นถึงกระบวนการและขั้นตอนการจัดทําและเผยแพรแผนการใชจายเงิน
งบประมาณประจําปของหนวยงาน การจัดใหมีกลไกการตรวจสอบการดําเนินการตามแผนการใช
จายเงินงบประมาณประจําป การใชจายเงินงบประมาณที่ตรงตามแผนงานและโครงการ รวมทั้งการ
ประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณของหนวยงานภาครัฐ โดยมีตัวชี้วัดมาตรฐานความโปรงใสดาน
การบริหารงบประมาณ 5 ประการ ไดแก
1.การจัดทําและเผยแพรแผนการใชจายเงินงบประมาณประจําปของหนวยงาน
2.การใชจายเงินงบประมาณที่ตรงกับแผนงานและโครงการ
3.การจัดใหมีกลไกการติดตามและตรวจสอบแผนการใชจายเงินงบประมาณประจําป
4.การสุมตรวจการใชจายเงินงบประมาณตามระยะเวลาที่กําหนด
5.การประเมินผลการดําเนินการตามแผนการใชจายเงินงบประมาณประจําป

มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสดานการติดตามและประเมินผล
มาตรฐานความโปรงใสดานการติดตามและประเมินผล เปนมาตรฐานเกี่ยวกับการเปดเผย
ใหเห็นถึงระบบการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ โดยเปนการกําหนดหลักเกณฑและตัวชี้วัด
สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ
หนวยงาน การจัดใหมีกลไกการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกที่มีความเปนอิสระ การใหความรู
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ความเขาใจเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล และการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ติดตามและประเมินผลการทํางานของหนวยงานภาครัฐ โดยมีตัวชี้วัดมาตรฐานความโปรงใสดานการ
ติดตามและประเมินผล 5 ประการ ไดแก
1.การจัดทําหลักเกณฑและตัวชี้วัดการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน
2.การจัดใหมีระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม
3.การจัดใหมีระบบและกลไกการปฏิบัติการเพื่อรองรับการตรวจประเมินจากหนวยงาน
ภายนอก (External Audit) ที่เปนอิสระ
4.การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน
5.การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของหนวยงานตามแผนปฏิบัติการประจําป

มาตรฐานความโปรงใสดานการเปดเผยและการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ
มาตรฐานความโปร งใสด า นการเปดเผยและการเขา ถึงขอมู ลขาวสารของราชการ เปน
มาตรฐานในการเปดเผยและการสงเสริมสิทธิการเขาถึงการรับรูขอมูลขาวสารของราชการ การจัดระบบ
และชองทางการเขาถึงขอมูลขาวสาร การพัฒนาศักยภาพของระบบขอมูลขาวสารเพื่อการบริหารความ
โปรงใส และการจัดการความรูของหนวยงาน ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ.2540 โดยมีตัวชี้วัด 8 ประการ ไดแก
1.การดําเนินการตามมาตรา 7 พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ (การจัดสงขอมูลขาวสาร
ของราชการลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา)
2.การดําเนินการตามมาตรา 9 พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ (การจัดใหมีขอมูลขาวสาร
ตามที่กฎหมายกําหนดใหประชาชนเขาตรวจดูได)
3.การดําเนินการตามมาตรา 11 พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ (การจัดหาขอมูลขาวสาร
ใหตามคําขอเฉพาะราย)
4.การดําเนินการตามมาตรา 14 และมาตรา 15 พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ (การ
ปฏิบัติเกี่ยวกับขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผยและอาจมีคําสั่งไมเปดเผย)
5.การดําเนินการตามมาตรา 23 มาตรา 24 และมาตรา 25 พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของ
ราชการ (การปฏิบัติเกี่ยวกับขอมูลขาวสารสวนบุคคล)
6.การจัดระบบและชองทางการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ
7.การประเมินผลการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสารของภาคประชาชน
8.การจัดการความรูดานขอมูลขาวสารของหนวยงาน
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 การประเมินเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสหนวยงานภาครัฐ
ทําไดอยางไร
การประเมินผลตามเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐที่กําหนด
ภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 มุงเนนการประเมินความโปรงใสของ
หนวยงานของรัฐใน 3 มิติ คือ
1) มิติการเปดเผยและการตรวจสอบได
2) มิติของกระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และ
3) มิติของการดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
การดําเนินการในมิติทั้ง 3 นั้น มุงเนนการจัดเตรียมความพรอมดานขอมูลขาวสาร เอกสาร
หลักฐาน และระดับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเปนสวนที่สนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐไดมี
การเตรียมความพรอมดานขอมูลขาวสาร หลักฐาน เพื่อรองรับการประเมินผลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
โดยสามารถดําเนินการไดภายใตกรอบการประเมินผลที่สามารถวัดผลได ซึ่งมีวิธีการประเมินใน 2
ลักษณะ คือ
 การประเมินโดยวิธีการตรวจสอบความพรอมของขอมูลขาวสารและเอกสารที่เกี่ยวของ
การประเมินความพรอมของขอมูลขาวสารนี้ เปนการประเมินตามเกณฑมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ โดยพิจารณาจากความพรอมดานขอมูลขาวสาร เอกสาร
และการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของของหนวยงานภาครัฐ ซึ่งเปนขอกําหนดที่หนวยงานภาครัฐไดดําเนินการ
และแสดงหลักฐานเพื่อใหเกิดการเปดเผยและการตรวจสอบไดทั้งในเชิงขอมูลและกระบวนการที่มี
ประสิทธิภาพ
สําหรับแนวทางการประเมินของสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ (สขร.)
มุงเนนการประเมินความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสของหนวยงาน
ภาครัฐที่กําหนดขึ้นทั้ง 7 มาตรฐาน 40 ตัวชี้วัด โดยพิจารณาจากผลการดําเนินการและความพรอม
ของขอมูลขาวสาร เอกสาร และการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของของหนวยงานภาครัฐ ที่แสดงใหเห็นถึง
1) ขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ
2) การเผยแพรขอมูลขาวสาร
3) การพิจารณาชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารนั้นๆ
ซึ่งเปนการสะทอนใหเห็นถึงเปดเผย การตรวจสอบได และการสงเสริมการเขาถึงขอมูล
ข า วสารของราชการและการตรวจสอบการใช อํ า นาจรั ฐ ของภาคประชาชน ตามเจตนารมณ ข อง
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 การประเมินการประเมินความสมบูรณของขั้นตอนและการปฏิบัติงานของหนวยงาน
โดยพิจารณาจากระดับความสมบูรณของขอมูลขาวสารและขั้นตอนการดําเนินการของ
หนวยงานภาครัฐในเชิงคุณภาพที่มีความกาวหนาในดานขอมูลขาวสาร หลักฐาน และความสามารถใน
การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น ตามตัวชี้วัดทั้ง 40 ตัวชี้วัด
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การประเมินในลักษณะนี้ เปนการประเมินโดยการพิจารณาจากความสมบูรณของขอมูล
ขาวสาร เอกสาร และขั้นตอนการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐที่มีความกาวหนาทั้งในดานของขอมูล
ขาวสาร เอกสาร และความสามารถในการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น ซึ่ง
จําแนกตามตัวชี้วัดในแตละตัวชี้วัดที่กําหนดไว 5 ระดับและรายขอ โดยมีการวัดระดับการปฏิบัติงานที่
มีความสอดคลองกับขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานของหนวยงานตามภารกิจนั้นๆ
สําหรับแนวทางการประเมินของสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ (สขร.)
มุงเนนการพิจารณาถึงระดับความกาวหนาทั้งในดานความสมบูรณของขอมูลขาวสาร เอกสารและ
ความสามารถในการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น โดยมีการวัดคาของความ
สมบูรณของกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานออกเปน 3 ระดับ และมีการใหคาคะแนนหรือผล
การประเมินตามความสมบูรณของขอมูลขาวสาร เอกสาร และการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ

 หนวยงานใด มีหนาที่ในการติดตามประเมินผลเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัด
ความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2550 นายกรัฐมนตรี พลเอกสุรยุทธ จุลานนท ไดมอบหมายให
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ และสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการเปน
องคกรหลักในการติดตามประเมินผลความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งเปนเครื่องมือสําคัญในการที่จะทําหนาที่ในการเสริมสรางความ
โปรงใสในระบบราชการ รวมทั้งคุมครองขอมูลสวนบุคคล การพัฒนาองคความรูทางวิชาการเกี่ยวกับ
สิทธิการรับรูขอมูลขาวสารและการคุมครองขอมูลสวนบุคคล เพื่อเปดกวางสําหรับผูสนใจทั้งภาค
ประชาชน นักเรียน นักศึกษา รวมถึงนักวิชาการ ไดมีการเรียนรูเปนวิชาที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งจะทําให
การรับรูขอมูลขาวสารในประเทศไทยมีความกวางขวางและสงเสริมใหการพัฒนาการบริหารราชการ
ตามหลักธรรมาภิบาลมีความเขมแข็งมากยิ่งขึ้น
ต อ มารั ฐ บาลโดย นายสมั ค ร สุ น ทรเวช ได มีม ติยื น ยั น เมื่ อ วั น ที่ 1 กรกฎาคม 2551
มอบหมายให คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ และสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสาร
ของราชการเปนองคกรหลักในการติดตาม ประเมินผลความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐตอไป ดังนั้น
สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ จึงเปนองคกรหลักในการติดตามประเมินผลความ
โปรงใสของหนวยงานภาครัฐ และมีหนาที่ในการประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน
สํานักงานพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สถาบันพระปกเกลา เปนตน เพื่อดําเนินการเสริมสรางความรู
ความเขาใจ และการติดตามประเมินผลความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ รวมทั้งมีหนาที่ในการให
คําปรึกษา ใหคําแนะนําแกหนวยงานภาครัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ.2540
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 การประเมินตามเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสหนวยงานภาครัฐ
มีความแตกตางจากการประเมินผลของหนวยงานอื่นหรือไมอยางไร
ปจจุบันมีการติดตามประเมินผลความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐตามหลักธรรมภิบาล
และหรือมีการติดตามประเมินผลในลักษณะอื่นๆ ที่คลายคลึงกัน เชน การประเมินระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งหนวยงานเหลานั้นตางก็มีความพยายามในการประเมินผล
เพื่อใหไดคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการติดตามประเมินผลนั้นๆ ดังเชน
1) สํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มุ ง เน น การประเมิ น ผล
ประสิทธิภาพและระบบการบริหารจัดการของหนวยงานภาครัฐในลักษณะของการเพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางานของหนวยงานภาครัฐ
2) สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) มุงเนนการประเมินประสิทธิภาพ
ดานทรัพยากรบุคคลของหนวยงานภาครัฐ
3) สํ า นั ก งานตรวจเงิ น แผ น ดิ น มุ ง เน น การติ ด ตามและประเมิ น ผลการใช จ า ยเงิ น
งบประมาณที่ถูกตอง เปนธรรม และโปรงใส
4) คณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น มุงเนนการประเมินผล
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) มุงเนน
การประเมินระบบการบริหารจัดการทางดานการจัดการศึกษา
6) สถาบันพระปกเกลาฯ มุงเนนการประเมินผลการเสริมสรางเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัด
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
หนวยงานที่เกี่ยวของดังกลาว ลวนมีสวนสนับสนุนและสรางสรรคกระบวนการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพ ในขณะที่เกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสสําหรับหนวยงานภาครัฐที่กําหนดขึ้น
ภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสาร
ของราชการนี้ มุงพิจารณาถึงความพรอมของหนวยงานภาครัฐในเรื่องของขอมูลขาวสารในดานการ
เปดเผยและการตรวจสอบไดจากทุกฝาย ซึ่งมีความสอดคลองกับกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการอัน
เปนหลักประกันในการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการของภาคประชาชนตามเจตนารมณ
ของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ดังนั้น หากพิจารณาถึงความพรอมดานขอมูลขาวสาร เอกสาร หลักฐาน และการปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวของแล ว เกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสที่จั ด ทํา ขึ้น ภายใตพระราชบัญ ญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จะเปนสวนที่สนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐ ไดมีการเตรียมความ
พรอมเพื่อรองรับการประเมินผลในทุกๆ ดาน ซึ่งจะสอดคลองกับการประเมินผลของหนวยงานที่
เกี่ยวของในทุกระดับ เพราะการประเมินผลของหนวยงานที่เกี่ยวของ ก็คือ การพิจารณาจากความ
พรอมและความสมบูรณของเอกสาร หลักฐาน และระดับความสามารถในการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน
และประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น
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 หนวยงานของรัฐควรมีแนวทางการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดความ
โปรงใสที่กําหนดขึ้นภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการอยางไร
1) หนวยงานของรัฐควรมีการจัดเตรียมขอมูลขาวสาร เอกสาร รายงาน หรือกระบวนการ
อื่นๆ เพื่อรองรับการประเมินจากสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการและหนวยงานที่
เกี่ยวของ
2) มีการประเมินผลตนเองโดยใชเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดที่กําหนดอยางตอเนื่อง เพื่อ
พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพขององคกร
3) สงเสริมใหประชาชนมีโอกาสรับรูขอมูลขาวสารจากทางราชการและตรวจสอบการใช
อํานาจของหนวยงานภาครัฐ
4) พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลของหนวยงานที่
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสอดคล อ งกั บ หลั ก ธรรมาภิ บ าลและเกณฑ ม าตรฐานและตั ว ชี้ วั ด ที่ กํ า หนดภายใต
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
5) พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพด า นความโปร ง ใสและการเป ด เผยข อ มู ล ข า วสารที่ ส ง ผลให
ประชาชนไดบริการขอมูลขาวสารที่ดีจากหนวยงานภาครัฐ อันเปนการคุมครองและสงเสริมสิทธิในการ
รับรูขอมูลขาวสารของราชการ

สวนที่ 2
วิธีการประเมินเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสหนวยงานภาครัฐ
ที่กําหนดภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ในสวนนี้จะกลาวถึงคําอธิบาย กระบวนการ และวิธีการประเมินเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัด
ความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐที่กําหนดภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.
2540 โดยมีขอกําหนดและวิธีการประเมินมาตรฐานความโปรงใสหนวยงานภาครัฐ ดังตอไปนี้

 มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสประกอบดวยเกณฑมาตรฐาน 7 ดาน 40 ตัวชี้วัด ดังนี้
 มาตรฐานความโปรงใสดานการจัดหาพัสดุ (การจัดซื้อจัดจาง) มี 6 ตัวชี้วัด
 มาตรฐานความโปรงใสดานการบริหารงาน มี 5 ตัวชี้วัด
 มาตรฐานความโปรงใสดานการใหบริการแกประชาชน มี 6 ตัวชี้วัด
 มาตรฐานความโปรงใสดานการบริหารงานบุคคล มี 5 ตัวชี้วัด
 มาตรฐานความโปรงใสดานการบริหารงบประมาณ มี 5 ตัวชี้วัด
 มาตรฐานความโปรงใสดานการติดตามและประเมินผล มี 5 ตัวชี้วัด
 มาตรฐานความโปรงใสดานการเปดเผยและการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ
มี 8 ตัวชี้วัด

 ชนิดของตัวชี้วัด คําอธิบาย วิธีการประเมิน และเกณฑมาตรฐานการประเมิน
1. ชนิดของตัวชี้วัด คือ การระบุถึงลักษณะของตัวชี้วัด วาเปน ปจจัยนําเขา (Input)
กระบวนการ (Process) ผลผลิตหรือผลลัพธ (Output/Outcome)
2. คําอธิบายของตัวชี้วัด คือ คําอธิบายลักษณะสําคัญของตัวชี้วัดที่แสดงถึงแนวคิด
หลักการและแนวทางการประเมินมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใส
3. วิธีการประเมิน คือ การระบุถึงวิธีการประเมินตามตัวชี้วัดนั้นๆ ซึ่งเปนการประเมิน โดย
พิจารณาถึงความพรอมของขอมูลขาวสาร เอกสาร และผลการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐซึ่งเปน
ข อ กํ า หนดที่ ใ ห ห น ว ยงานภาครั ฐ ดํ า เนิ น การและแสดงหลั ก ฐานเพื่ อ ให เ กิ ด การเป ด เผยและการ
ตรวจสอบไดทั้งในเชิงขอมูลและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในมิติที่เกี่ยวของ ไดแก
1) ขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงาน
2) การเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน
3) ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารนั้นๆ
โดยวิธีการประเมินนั้น จะมีความสัมพันธกับเกณฑการประเมินที่มีในแตละตัวชี้วัดทั้ง 40
ตัวชี้วัด สวนผลคะแนนการประเมินเปนไปตามชวงคะแนนหรือเกณฑขั้นต่ําของการประเมินที่สํานักงาน
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการกําหนดหรือตามเกณฑการประเมินที่กําหนดในแตละตัวชี้วัด
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4. เกณฑมาตรฐานการประเมิน คือ เกณฑมาตรฐานการประเมินในแตละตัวชี้วัดซึ่งเปน
ขอกําหนดที่แสดงถึงขั้นตอนและกระบวนการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ที่พิจารณาจากความ
สมบูรณของขอมูลขาวสารและการดําเนินการของหนวยงานที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพทั้งในดาน
การเผยแพรขอมูลขาวสารและกระบวนการ โดยมีการวัดคาเปนคะแนนตามตัวชี้วัดความโปรงใสที่
กํ า หนดไว 40 ตั ว ชี้ วั ด ซึ่ งการประเมิ น ตามเกณฑก ารประเมิ น ในแต ล ะตั ว ชี้ วัด นั้น จะมี เ กณฑก าร
ประเมินที่แตกตางกันไปตามลักษณะของตัวชี้วัดนั้นๆ ซึ่งจะมีเกณฑการประเมินทั้งที่เปน “ระดับ” และ
“รายขอ” โดยแตละตัวชี้วัดจะมีเกณฑการประเมินเปน “5 ระดับ” หรือ “5 ขอ” ในจํานวนที่เทากัน แต
มีความหมายที่แตกตางกัน คือ
(1) เกณฑการประเมินในตัวชี้วัดที่ระบุวาเปน “ระดับ” หมายถึง การประเมินที่มุงเนนถึง
ลําดับของขั้นตอนและกระบวนการดําเนินการของหนวยงาน โดยเปนขอกําหนดวา หนวยงานภาครัฐ
ตองดําเนินการตามตัวชี้วัดนั้นเปนระดับหรือตามขั้นตอนของการปฏิบัติงาน ตัวอยางเชน ตัวชี้วัดที่ 1.3
การดําเนินการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุ ในมาตรฐานการจัดหาพัสดุ (การจัดซื้อจัดจาง) ที่มี
เกณฑการประเมิน 5 ระดับ คือ
1) มีขั้นตอนการขอความเห็นจากหัวหนาสวนราชการเกี่ยวกับการดําเนินการที่ชัดเจน
2) มีการดําเนินการจัดหาพัสดุหรือใชเลือกวิธีการที่เหมาะสม เชน วิธีตกลงราคา วิธีสอบ
ราคา วิธีประกวดราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ และวิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
3) มีการขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจางจากผูที่มีอํานาจตามที่กําหนดไวในระเบียบการจัดหาพัสดุ
4) มีการทําสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ มีหลักฐานการตรวจรับ และการเบิกจายที่
ถูกตองตามหลักเกณฑที่กําหนดไว
5) มีการนําผลการดําเนินการจัดหาพัสดุตามแผนที่กําหนดไวมาวิเคราะหและปรับปรุง
อยางตอเนื่อง
การประเมินในตัวชี้วัดนี้ ก็พิจารณาจากลําดับขั้นของการดําเนินการที่เปนขั้นตอนที่แสดงถึง
ระดับความสามารถในการปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดของหนวยงาน และจะมีคะแนนเพิ่มขึ้น
ตามลําดับที่หนวยไดดําเนินการ โดยมีคะแนนเต็มขอละ 2 คะแนน ไดแก
ถาหนวยงานดําเนินการในขอ 1 ก็จะได 2 คะแนน
ถาหนวยงานดําเนินการในขอ 2 ก็จะได 4 คะแนน (เพิ่มขึ้น 1 คะแนนทุกขอ)
ถาหนวยงานดําเนินการในขอ 3 ก็จะได 6 คะแนน
ถาหนวยงานดําเนินการในขอ 4 ก็จะได 8 คะแนน
ถาหนวยงานดําเนินการครบทุกขอ (ขอ1-5) ก็จะได 10 คะแนนเต็ม ในแตละตัวชี้วัดนั้นๆ
แตถาหนวยงานมีการดําเนินการไมเปนไปตามขั้นตอนหรือเกณฑการประเมินที่กําหนด ก็จะ
ไดคะแนนตามที่กําหนดไวเทานั้น โดยไมสามารถขามขั้นแบบบันได (Mile stone) ได
(2) เกณฑการประเมินในตัวชี้วัดที่ระบุวาเปน “รายขอ” หมายถึง การประเมินที่ไมเนนถึง
ขั้นตอนและกระบวนของการดําเนินการของหนวยงาน แตเปนการพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานเปน
“รายขอ” ที่แสดงใหเห็นถึงกระบวนการที่ไดดําเนินการเพื่อใหเกิดความโปรงใสและการเผยแพรขอมูล
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ขาวสาร ตัวอยางเชน ตัวชี้วัดที่ 1.1 การเผยแพรกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของกับการ
จัดหาพัสดุ มีเกณฑการประเมิน 5 ขอ ไดแก
1. มีการเผยแพรกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ ณ ที่ทําการของหนวยงาน
2. มีการเผยแพรกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ ที่หนวยงานอื่นในพื้นที่ใกลเคียง
3. มีการเผยแพรกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ ผานสื่อเฉพาะกิจที่เกี่ยวของ เชน วิทยุ
ชุมชน /หนังสือและจดหมายขาวการจัดซื้อจัดจาง เปนตน
4. มีการเผยแพรกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ ทางเว็บไซตของหนวยงาน
5. มีการเผยแพรกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ ที่ศูนยขอมูลขาวสารของสวนราชการ
ในกรณีการประเมินเชนนี้ ถาหนวยงานภาครัฐมีการดําเนินการใน “แตละขอ” ก็จะมีคะแนน
การประเมินตามที่ได คือ ขอละ 2 คะแนน (กรณีมีเอกสารและหลักฐานการตรวจสอบครบถวน) รวม
ทั้งหมดก็จะไดคะแนนเต็ม 10 คะแนน ในแตละตัวชี้วัดนั้นๆ
ดังนั้น โดยภาพรวมเกณฑมาตรฐานทั้ง 7 ดาน 40 ตัวชี้วัดนั้น ก็จะมีเกณฑการประเมินใน
แตละตัวชี้วัดรวม 200 ขอ (40 ตัวชี้วัด X 5 เกณฑการประเมิน = 200) เพื่อบงบอกถึงกระบวนการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐที่มีความสมบูรณของขอมูลขาวสารและกระบวนการปฏิบัติงานที่มี
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
จากนั้นนําเกณฑการประเมินในแตละตัวชี้วัด 200 ขอ นั้น มากําหนดวัดระดับของการ
ประเมินที่มีความสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสและเกณฑการประเมินในแต
ละตัวชี้วัด โดยจะมีการวัดคาการประเมินใน 3 ลักษณะ คือ
ลักษณะที่ 1 หมายถึง หนวยงานของรัฐยังไมมีการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัด
ความโปรงใสสําหรับหนวยงานของรัฐ (ประเมินได 0 คะแนน)
ลักษณะที่ 2 หมายถึง หนวยงานของรัฐกําลังมีการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัด
ความโปรงใสและมีขอมูลบางสวนใหพิจารณา (ประเมินได 1 คะแนน)
ลักษณะที่ 3 หมายถึง หนวยงานของรัฐไดมีการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัด
ความโปรงใสแลวและมีขอมูลพรอมใหตรวจพิจารณา (ประเมินได 2 คะแนน)
เพราะฉะนั้น โดยภาพรวมเกณฑมาตรฐานความโปรงใสจึงมีคะแนนรวมเทากับ 400 คะแนน
(200 เกณฑการประเมินในแตละตัวชี้วัด X 2 คะแนน = 400 คะแนน) ผลจากการกําหนดเกณฑการ
ประเมินตามเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสดังกลาวจะทําใหทราบวา หนวยงานภาครัฐแตละ
หนวยงานมีความพรอมในการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสอยางไร
เมื่อไดมีการประเมินจากความพรอมในแตละเกณฑการประเมินใน 40 ตัวชี้วัด 400 คะแนน
ดังกลาว หนวยงานที่เกี่ยวของหรือสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ สามารถนํา
คะแนนที่ได มากําหนดคาเฉลี่ยและจําแนกตามเกณฑที่กําหนดไว เปน 5 ชวงชั้น (400 คะแนน หาร 5
ชวงชั้น = ชวงชั้นละ 80 คะแนน) เพื่อบงบอกถึงผลการประเมินวา หนวยงานใดมีระดับการประเมิน
อยูในชวงชั้นใด ซึ่งจะสามารถระบุไดวา หนวยงานภาครัฐมีกระบวนการและขั้นตอนที่แสดงถึงการ
เปดเผยขอมูลขาวสาร หรือแสดงถึงความโปรงใสในการปฏิบัติงานตามเกณฑที่กําหนดในระดับใด มาก
หรือ นอย ดังเชน
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กลุมคะแนน 1-80
= มีการดําเนินการตามเกณฑความโปรงใสนอยมาก
กลุมคะแนน 81-160
= มีการดําเนินการตามเกณฑความโปรงใสนอย
กลุมคะแนน 161-240
= มีการดําเนินการตามเกณฑความโปรงใสปานกลาง
กลุมคะแนน 241-320
= มีการดําเนินการตามเกณฑความโปรงใสมาก
กลุมคะแนน 321-400
= มีการดําเนินการตามเกณฑความโปรงใสมากที่สุด
นอกจากการแบงกลุมคะแนนการประเมินดังกลาวแลว หนวยงานที่เกี่ยวของหรือสํานักงาน
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ยังสามารถนําคะแนนที่ไดมากําหนดเปนคารอยละและเปน
เกณฑขั้นต่ําของการประเมินไวเปนตนวา หนวยงานภาครัฐควรมีผลการประเมินไมต่ํากวารอยละ 60
หรือมีคะแนนไมต่ํากวา 240 คะแนน จากคะแนนเต็ม 400 คะแนน เปนตน ซึ่งจะทําใหหนวยงาน
ภาครั ฐ มี แ นวทางการปฏิ บั ติ ต ามเกณฑ ม าตรฐานและตั ว ชี้ วั ด ความโปร ง ใสที่ กํ า หนดภายใต
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ เพื่อนําไปสูการบริหารจัดการที่มีความโปรงใสทั้งในดาน
ขอมูลขาวสารและกระบวนการที่เปดเผยและตรวจสอบได
การประเมิ น ตามเกณฑ ม าตรฐานและตั ว ชี้ วั ด ดั ง กล า ว เป น การให ค วามสํ า คั ญ กั บ
กระบวนการและขั้นตอนของการปฏิบัติงาน ซึ่งจะเปนสวนสําคัญที่ทําใหหนวยงานภาครัฐไดมีการ
พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการทํางานของตนเองใหเปนที่เปดเผยและตรวจสอบไดจากทุกฝาย
โดยคะแนนที่แ ตละหนวยงานไดจะบ งบอกถึงขั้น ตอน กระบวนการ และระดับการปฏิบัติงานของ
หนวยงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยไมละทิ้งศักยภาพและแนวทางการพัฒนาการดําเนินการหรือ
กําลังดําเนินการของหนวยงาน ดังนั้น เมื่อนําคะแนนการประเมินมาพิจารณา ก็สามารถระบุไดวา
หนวยงานภาครัฐนั้นมีระดับคะแนนอยูในชวงชั้นใด ผานหรือไมผานการประเมินตามเกณฑมาตรฐาน
ที่กําหนดหรือมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อความโปรงใสในระดับที่ไดมาตรฐานหรือไม
5. หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ คือ ขอมูลขาวสาร เอกสาร และ
หลักฐานที่แสดงใหเห็นวา หนวยงานไดมีเอกสาร หลักฐานตางๆ ในการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน
และตัวชี้วัดนั้นๆ กําหนดไว ซึ่งจะเปนการแสดงถึงความพรอมและความสมบูรณของขอมูลขาวสารและ
กระบวนการของหนวยงานที่มีความโปรงใส โดยเอกสาร หลักฐานการตรวจสอบในแตละตัวชี้วัดนั้น
สามารถนํามาแสดงเปนภาพรวมที่เชื่อมโยงขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงาน รวมทั้งการเผยแพร
ขอมูลขาวสารตามตัวชี้วัดนั้นๆ ได
6. หมายเหตุ คือ การอธิบายลักษณะที่สําคัญของเกณฑการประเมินในแตละตัวชี้วัดและ
การอธิบายขอมูลเพิ่มเติมจากคําอธิบายตางๆ เพื่อใหผูปฏิบัติงานในระดับหนวยงานไดเห็นแนวทาง
ของการประเมินและการจัดเตรียมเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามตามเกณฑการ
ประเมินในแตละตัวชี้วัดที่กําหนดไวเปน 5 ระดับ หรือ เปน 5 รายขอ ในเกณฑการประเมินนั้น
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1. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสดานการจัดหาพัสดุ (การจัดซื้อจัดจาง)
ตัวชี้วัดที่ 1.1
ชนิดของตัวชี้วัด
คําอธิบายตัวชี้วัด

การเผยแพรกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของกับการพัสดุ
ปจจัยนําเขา

หมายถึง การที่หนวยงานไดมีการเผยแพรกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับที่
เกี่ ย วข อ งกับ การพั ส ดุ แ ละการจั ด หาพั ส ดุ ซึ่ ง เป น การให ขอ มู ล ความรู และเป ด เผยกฎระเบี ย บที่
เกี่ยวของกับการพัสดุ การเผยแพรระเบียบดังกลาว ควรดําเนินการดวยวิธีการเพื่อใหเกิดการรับรูตอ
สาธารณชนอยางชัดเจน เชน การประกาศที่หนวยงานหรือมีการเผยแพรดวยวิธีการและสื่ออื่นๆ เชน
ทางเว็บไซตของหนวยงาน และศูนยขอมูลขาวสารของสวนราชการในทองถิ่น เปนตน
การเผยแพรกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของนั้น เปนการใหขอมูล
และการเปดเผยขอมู ลของหนวยงานที่จ ะทํา ใหผูที่เกี่ยวข องกับ การจั ด ซื้อจั ด จ า งไดมีโอกาสศึ ก ษา
วิเคราะหเพื่อเขาแขงขันในการจัดหาพัสดุ เปนการสรางความชัดเจนในการปฏิบัติที่ถูกตองตามระเบียบ
และวิธีการจัดหาพัสดุที่ปรากฏในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ซึ่งมี
ความหมายรวมถึง การจัดทําเอง การซื้อ การจาง การจางที่ปรึกษา การจางออกแบบและควบคุมงาน
การแลกเปลี่ยน การเชา การควบคุม การจําหนาย และการดําเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
วิธีการประเมิน
พิจารณาจากการเผยแพรกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของกับการพัสดุและการ
จัดหาพัสดุของหนวยงาน วามี หรือไมมีการเผยแพรหรือไมอยางไร และพิจารณาจากชองทางหรือ
ความหลากหลายในการเผยแพรขอมูลขาวสารนั้นๆ
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : รายขอ
1. มีการเผยแพรกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ ณ ทีท่ ําการของหนวยงาน
2. มีการเผยแพรกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ ที่หนวยงานอื่นในพื้นที่ใกลเคียง
3. มีการเผยแพรกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ ผานสือ่ เฉพาะกิจที่เกี่ยวของ เชน วิทยุ
ชุมชน /หนังสือและจดหมายขาวการจัดซือ้ จัดจาง เปนตน
4. มีการเผยแพรกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ ทางเว็บไซตของหนวยงาน
5. มีการเผยแพรกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ ที่ศูนยขอมูลขาวสารของสวนราชการ
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. เอกสารแสดงการเผยแพรกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวของกับการจัดหาพัสดุ
2. ชองทางการเผยแพรของหนวยงานที่ปรากฏในสื่อตางๆ เชน อินเตอรเน็ต หรือสื่ออื่นๆ
3. เอกสารรายงานของคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในตัวชี้วัดนี้ เนนชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารการ
จัดซื้อจัดจางของหนวยงานที่มีการเปดเผยตอประชาชนทั่วไป
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ตัวชี้วัดที่ 1.2
ชนิดของตัวชี้วัด
คําอธิบายตัวชี้วัด

การจัดทําแผนการจัดหาพัสดุประจําป
กระบวนการ

หมายถึง การที่หนวยงานไดมีการจัดทําแผนการจัดหาพัสดุ/แผนจัดซื้อจัด
จางประจําป โดยเปนการจัดทําแผนที่เกี่ยวของกับการจัดหาและวิธีการในการจัดหาพัสดุประจําป ที่มี
ลักษณะของการวิเคราะหในมิติตางๆ เชน ความคุมคา ประสิทธิภาพ การเปรียบเทียบผลการจัดหา
พัสดุในปที่ผานมา เปนตน การจัดทําแผนการจัดหาพัสดุประจําป เปนขั้นตอนแรกของการสรางความ
ชัดเจนในการจัดหาพัสดุที่จะนําไปสูการสรางความรู ความเขาใจในขั้นตอนและวิธีการของการจัดหา
พัสดุของหนวยงาน เพื่อใหเกิดความชัดเจนทั้งแกบุคลากรภายในองคกรและผูที่มีสวนไดเสียโดยตรง
จากการจัดหาพัสดุ
วิธีการประเมิน
พิจารณาจากแผนการจัดหาพัสดุประจําปของหนวยงาน วาหนวยงานไดมีการจัดทําแผนการ
จัดหาพัสดุหรือยังไมมีการจัดทํา และพิจารณาจากขั้นตอนการจัดทําแผนที่ครอบคลุมในดานตางๆ เชน
วิธีการ ความคุมคา และประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ เปนตน
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : ระดับ
1. มีการจัดทําแผนการจัดหาพัสดุตามที่กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของ
2. มีการจัดทําแผนการจัดหาพัสดุที่สอดคลองกับภารกิจของหนวยงานและความตองการ
ของประชาชน
3. มีการกําหนดและเลือกใชวิธีการจัดหาพัสดุที่เหมาะสมกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ
โดยมุงใหมีการแขงขันที่เปนธรรม
4. มีการเปดโอกาสและสงเสริมใหผูที่เกี่ยวของ/ประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทํา
แผนการจัดหาพัสดุ
5. มีการพิจารณาแผนที่แสดงใหเห็นถึงการเปรียบเทียบความคุมคา/ประสิทธิภาพกับผล
การจัดหาพัสดุในปงบประมาณที่ผานมา
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. แผนการจัดหาพัสดุประจําปของหนวยงาน
2. เอกสารแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนการจัดหาพัสดุของหนวยงาน
3. รายงานการประชุมของคณะกรรมการจัดทําแผนฯ
4. เอกสารรายงานของคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในตัวชี้วัดนี้ เนนการจัดทําแผนและรายละเอียดหรือเนื้อหา
ของแผนที่ หน ว ยงานจั ด ทํ า ดัง นั้ น หนว ยงานจะตอ งแสดงหลัก ฐานที่ แ สดงถึง ขั้น ตอนและเนื้ อ หา
ดังกลาวตามเกณฑการประเมินในแตละขอ
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ตัวชี้วัดที่ 1.3
ชนิดของตัวชี้วัด
คําอธิบายตัวชี้วัด

การดําเนินการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุ
กระบวนการ

หมายถึง การที่หนวยงานไดมีการดําเนินการตามขั้นตอน ระเบียบ และวิธีการ
จั ด หาพั ส ดุ / จั ด ซื้ อ จั ด จ า งตามแผนการจั ด หาพั ส ดุ ป ระจํ า ป ข องหน ว ยงาน โดยมี ก ารแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการดําเนินการจัดหาพัสดุ/จัดซื้อจัดจาง รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับวัสดุ กิจกรรม หรือ
ผลผลิตที่ตองการของหนวยงาน ทั้งนี้ โดยพิจารณาถึงความถูกตองตามกฎหมาย ระยะเวลา และความ
สอดคลองกับแผนงาน/ภารกิจของหนวยงาน อนึ่งในการดําเนินการตามแผนที่กําหนดไวนั้น ในกรณีที่
มีความจําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในดานขั้นตอน วิธีการจัดหา และระเบียบปฏิบัติ ตองมีการ
อธิบายเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงแนวทางและวิธีการจัดหานั้น
วิธีการประเมิน
พิจารณาจากการดําเนินการตามแผนจัดหาพัสดุของหนวยงาน วามี หรือไมมีการดําเนินการ
ตามแผนหรือไมอยางไร และพิจารณาจากขั้นตอนและวิธีการที่ถูกตองเหมาะสมในการดําเนินการ
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : ระดับ
1. มีขั้นตอนการขอความเห็นจากหัวหนาสวนราชการเกี่ยวกับการดําเนินการที่ชัดเจน
2. มีการดําเนินการจัดหาพัสดุหรือใชเลือกวิธีการที่เหมาะสม เชน วิธีตกลงราคา วิธีสอบ
ราคา วิธีประกวดราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ และวิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
3. มีการขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจางจากผูที่มีอํานาจตามที่กําหนดไวในระเบียบการจัดหาพัสดุ
4. มีการทําสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ มีหลักฐานการตรวจรับ และการเบิกจายที่
ถูกตองตามหลักเกณฑที่กําหนดไว
5. มีการนําผลการดําเนินการจัดหาพัสดุตามแผนที่กําหนดไวมาวิเคราะหและปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. เอกสารการแตงตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวของกับการจัดหาพัสดุของหนวยงาน
2. เอกสารแสดงระเบียบและวิธีการการจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน/คูมอื การจัดซื้อจัดจาง
3. รายงานผลการดําเนินการของคณะกรรมการฯ แสดงผลการจัดซื้อจัดจางในรอบป
4. เอกสารรายงานของคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในตัวชี้วัดนี้ มุงเนนขั้นตอนการดําเนินการจัดหาพัสดุของ
หนวยงาน โดยหนวยงานจําเปนตองมีเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวของกับการจัดหาพัสดุและการนําผลการ
ประเมินการจัดหาพัสดุมาวิเคราะหซึ่งเปนแสดงรายละเอียดของการจัดหาพัสดุ
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ตัวชี้วัดที่ 1.4
ชนิดของตัวชี้วัด
คําอธิบายตัวชี้วัด

การกําหนดและการประกาศหลักเกณฑในการพิจารณาและการตัดสินผลการ
จัดหาพัสดุแตละรายการ/โครงการ
กระบวนการ

หมายถึง การที่หนวยงานไดมีการกําหนดและการประกาศหลักเกณฑในการ
พิจารณาและตัดสินผลการจัดหาพัสดุ/การจัดซื้อจัดจางแตละรายการ/โครงการ เพื่อใหเปนมาตรฐาน
ตามที่กฎหมายกําหนด โดยหนวยงานมีการกําหนดหลักเกณฑ เชน ขั้นตอน ระเบียบ และวิธีการจัดหา
พัสดุ/การจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน มีการประกาศหลักเกณฑในการพิจารณาผลการจัดหาพัสดุ/การ
จัดซื้อจัดจาง รวมทั้งการประกาศผลการพิจารณาตัดสินการจัดหาพัสดุ/การจัดซื้อจัดจางแตละรายการ/
โครงการ พรอมทั้งเหตุผลที่ใชในการตัดสินการจัดหาพัสดุนั้นๆ เพื่อใหผูที่เกี่ยวของไดรับทราบทั่วไป
วิธีการประเมิน
พิจารณาจากการกําหนดและการประกาศหลักเกณฑในการพิจารณาและผลตัดสินผลการ
จัดหาพัสดุ/การจัดซื้อจัดจางแตละรายการ/โครงการของหนวยงาน วามี หรือไมมีการดําเนินการ
ดังกลาวหรือไมอยางไร และพิจารณาจากขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติในการดําเนินการ
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : ระดับ
1. มีการกําหนดหลักเกณฑโดยระบุขอบเขต ขั้นตอน และรายละเอียดของการจัดหาพัสดุใน
แตละรายการ/โครงการที่ชัดเจน เชน การกําหนดระยะเวลาการแลวเสร็จของงาน เปนตน
2. มีการกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาผลการจัดหาพัสดุแตละรายการ/โครงการพรอม
ทั้งเกณฑการประเมินหรือตัดสินที่ชัดเจน
3. มีการประกาศหลักเกณฑพรอมทั้งแสดงเหตุผลและความจําเปนในการจัดหาพัสดุแตละ
รายการ/โครงการใหผูที่เกี่ยวของหรือรวมแขงขัน/คัดเลือกทราบ
4. มีการประกาศผลการจัดหาพัสดุแตละรายการ/โครงการพรอมทั้งเหตุผลที่ใชในการ
ตัดสินผลการจัดหาพัสดุนั้นๆ ในชองทางที่เหมาะสม เชน ทางเว็บไซตของหนวยงาน
5. มีการวิเคราะหหลักเกณฑในการพิจารณาจัดหาพัสดุและผลการจัดหาพัสดุ แลวนํามา
ปรับปรุงการจัดหาพัสดุของหนวยงานอยางตอเนื่อง
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. เอกสารแสดงขอกําหนดและการประกาศหลักเกณฑในการพิจารณาตัดสินผลการจัดหา
พัสดุ/จัดซื้อจัดจางแตละรายการ/โครงการ
2. รายงานผลของคณะกรรมการ/รายงานผลการจัดหาพัสดุของหนวยงาน
3. เอกสารรายงานของคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
หมายเหตุ : เกณฑการประเมินตัวชี้วัดนี้ เนนการกําหนดหลักเกณฑและการประกาศผลการ
พิจารณาการจัดหาพัสดุแตละรายการ/โครงการ ที่หนวยงานควรดําเนินการอยางเปนขั้นตอน
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ตัวชี้วัดที่ 1.5
ชนิดของตัวชี้วัด
คําอธิบายตัวชี้วัด

การสรุปผลการจัดหาพัสดุในแตละรอบเดือน
กระบวนการ

หมายถึง การสรุปผลการจัดหาพัสดุในแตละรอบเดือนของหนวยงาน ตาม
ประกาศของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ (กขร.) หรือ ตามมาตรา 9 (8) แหง พ.ร.บ.
ขอมูลขาวสารของราชการ โดยเปนการสรุปผลการจัดหาพัสดุ เพื่อใหมีการกํากับดูแลหรือตรวจสอบ
จากบุคคลที่เกี่ยวของและเพื่อใหเกิดความเขาใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอนของการดําเนินการที่แสดงถึง
ความโปรงใสของหนวยงาน และเพื่อพิจารณาถึงความสอดคลองกับแผนงานและภารกิจของหนวยงาน
วิธีการประเมิน
พิจารณาจากการสรุปผลการจัดหาพัสดุในแตละรอบเดือนของหนวยงาน วามี หรือไมมี
การสรุปผลการจัดหาพัสดุในแตละรอบหรือไมอยางไร และพิจารณาจากขั้นตอนในการสรุปผลการ
จัดหาพัสดุในแตละรอบเดือน รวมทั้งชองทางการประกาศผลการสรุปผลการจัดหาพัสดุดังกลาวของ
หนวยงาน
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : รายขอ
1. มีคณะกรรมการหรือมีการดําเนินการในลักษณะที่คลายคลึงกันรวมรับผิดชอบในการ
สรุปและวิเคราะหผลการจัดหาพัสดุในแตละรอบเดือน
2. มีการนําผลสรุปการจัดหาพัสดุในแตละรอบเดือนติดประกาศไว ณ ที่ทําการของ
หนวยงาน หรือการเผยแพรในชองทางที่เหมาะสม
3. มีการสรุปวิเคราะหงบประมาณในการจัดหาพัสดุในแตละรอบเดือน
4. มีการวิเคราะหและสรุปผลการจัดหาพัสดุ โดยเปรียบเทียบกับภารกิจของหนวยงาน
5. มีการวิเคราะหผลการจัดหาพัสดุในแตละรอบเดือนและนํามาปรับปรุงอยางตอเนื่อง
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. เอกสารการแตงตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวของการจัดหาพัสดุของหนวยงาน
2. รายงานการสรุ ป และการวิเ คราะหการจัด หาพัสดุในแตละรอบเดือนและรอบปของ
หนวยงาน
3. เอกสาร/รายงานที่แสดงผลการจัดหาพัสดุตามแบบ สขร.1 ของหนวยงาน
4. เอกสารรายงานของคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในขอนี้ เนนการสรุปผลการจัดหาพัสดุของหนวยงาน ซึ่ง
กขร. ไดกําหนดใหหนวยงานรายงานผลการจัดหาพัสดุเปนรายเดือน เพื่อใหเกิดความโปรงใสของการ
จัดหพัสดุ อยางไรก็ตาม กรณีที่หนวยงานไมมีการจัดหาพัสดุในแตละรอบเดือน ก็กําหนดใหแจงเพียง
วาเดือนนั้น หนวยงานไมมีการจัดหาพัสดุ
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ตัวชี้วัดที่ 1.6
ชนิดของตัวชี้วัด
คําอธิบายตัวชี้วัด

การประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุในปงบประมาณ
ผลผลิต

หมายถึง การประเมินผลการจัดหาพัสดุของหนวยงานทั้งในดานประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยเปนการประเมินผลเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และผลผลิตที่เกี่ยวของกับความคุมคา
ของผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการจัดหาพัสดุตามแผนงาน/แผนการจัดหาพัสดุที่หนวยงานกําหนดไว โดยมี
การประเมินผลการจัดหาพัสดุเมื่อสิ้นปงบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อนําไปใชในประโยชนในการจัดทําแผนการ
จัดหาพัสดุในปงบประมาณถัดไป การประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาในปงบประมาณ
ของหนวยงานนั้น เปนการแสดงผลที่ไดรับจากกระบวนการจัดหาพัสดุ ซึ่งสามารถพิจารณาในมิติตางๆ
เชน ขั้นตอน วิธีการจัดหา ความประหยัด และความคุมคาของการจัดหาพัสดุในหนวยงานนั้นๆ
วิธีการประเมิน
พิจารณาจากการประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุในปงบประมาณของ
หนวยงาน วามี หรือไมมีการประเมินผลการจัดหาพัสดุหรือไมอยางไร และพิจารณาจากขั้นตอนวิธีการ
และผลผลิตของการจัดหาพัสดุทั้งในดานความประหยัด ความคุมคา และประสิทธิผล เปนตน
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : รายขอ
1. มีการประเมินขั้นตอนและวิธีการจัดหาพัสดุในรอบปของหนวยงาน
2. มีการประเมินผลการจัดหาพัสดุของหนวยงาน โดยพิจารณาจากผลผลิตที่สามารถระบุ
ถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดหาได
3. มีการประเมินผลการจัดหาพัสดุของหนวยงาน โดยพิจารณาจากผลผลิตที่สามารถระบุ
ถึงการตอบสนองภารกิจของหนวยงานได
4. มีการประเมินผลการจัดหาพัสดุของหนวยงาน โดยพิจารณาจากผลผลิตที่สามารถระบุ
ถึงการนําไปใชในการเพิ่มผลผลิตการปฏิบัติงานของหนวยงาน
5. มีการประเมิ น ผลการจัด หาพัส ดุของหนวยงาน โดยพิ จ ารณาจากผลผลิต ที่ส ามารถ
นําไปสูการพัฒนาระบบการจัดหาพัสดุที่เหมาะสมของหนวยงาน
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. รายงานการประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุในปงบประมาณ
2. รายงานผลการประเมินและการสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบปของหนวยงาน
3. รายงานสรุปการจัดหาพัสดุแตละโครงการ/กิจกรรม ของหนวยงาน
4. เอกสารรายงานของคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในตัวชี้วัด มุงเนนการสรุปผลการจัดหาพัสดุ ผลผลิตของ
การหาพัสดุ และการวิเคราะหผลการจัดหาพัสดุที่มีความประหยัด คุมคา หรือผลที่คาดหวังตามที่
หนวยงานไดกําหนดไวในรอบป โดยมีเอกสาร หลักฐานที่แสดงรายละเอียดที่ชัดเจน
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2. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสดานการบริหารงาน
ตัวชี้วัดที่ 2.1
ชนิดของตัวชี้วัด
คําอธิบายตัวชี้วัด

การจัดทําและเผยแพรโครงสรางและอํานาจหนาที่ของหนวยงาน
ปจจัยนําเขา

หมายถึง การที่หนวยงานไดมีการจัดทําและเผยแพรโครงสรางและอํานาจ
หนาที่ของหนวยงาน เพื่อใหสาธารณชนเขาใจถึงบทบาท อํานาจหนาที่ กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ
ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงาน อันจะเปนประโยชนทั้งตอประชาชนที่จะไดรับทราบถึง
บทบาท อํานาจหนาที่ของหนวยงานภาครัฐและเปนประโยชนตอหนวยงานของรัฐที่จะมีการปฏิบัติ
หนาที่ตามอํานาจและกฎหมาย ระเบียบ และบังคับที่เกี่ยวของ
วิธีการประเมิน
พิจารณาจากการจัดทําและเผยแพรโครงสราง อํานาจหนาที่ รวมทั้งระเบียบ กฎหมาย
ขอบังคับที่เกี่ยวของของหนวยงาน วามี หรือไมมีการจัดทําและเผยแพรโครงสราง อํานาจหนาที่หรือไม
อย า งไร และพิ จ ารณาจากช อ งทางการเผยแพร แ ละการอํ า นวยความสะดวกต อ การรั บ รู เ กี่ ย วกั บ
โครงสรางและอํานาจหนาที่ของหนวยงาน
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : รายขอ
1. มี ก ารจั ด ทํ า โครงสร า งและอํ า นาจหน า ที่ ข องหน ว ยงานตามกฎหมาย ระเบี ย บ และ
ขอบังคับที่เกี่ยวของ
2. มี ก ารรวบรวมกฎหมาย ระเบี ยบ และขอ บังคับ ที่ เกี่ย วขอ งกับ การปฏิบั ติหนา ที่ของ
หนวยงานเพื่อใหประชาชนสอบถามไดอยางเหมาะสม
3. มีการจัดทําและเผยแพรโครงสราง อํานาจหนาที่ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่
เกี่ยวของของหนวยงาน ไว ณ ที่ทําการของหนวยงาน
4. มีการจัดทําและเผยแพรโครงสราง อํานาจหนาที่ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่
เกี่ยวของของหนวยงาน ทางเว็บไซตของหนวยงาน
5. มีการจัดทําคูมือเผยแพรโครงสราง อํานาจหนาที่ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่
เกี่ยวของของหนวยงาน เพื่อใหประชาชนที่มารับบริการไดรับทราบ
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. เอกสาร/รายงานเกี่ยวกับโครงสรางและอํานาจหนาที่ของหนวยงาน
2. เอกสารและชองทางของการเผยแพรโครงสรางและอํานาจหนาที่ของหนวยงาน
3. คูมือ/เอกสารเผยแพรโครงสราง อํานาจหนาที่ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่
เกี่ยวของของหนวยงาน
หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในขอนี้ เนนขั้นตอนการจัดทําและเผยแพรโครงสราง
อํานาจหนาที่ของหนวยงานซึ่งแสดงถึงการเปดเผยใหประชาชนไดรับทราบ
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ตัวชี้วัดที่ 2.2
ชนิดของตัวชี้วัด
คําอธิบายตัวชี้วัด

การจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนปฏิบตั ิการประจําปของหนวยงาน
กระบวนการ

หมายถึง การที่หนวยงานไดมีการจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนปฏิบัติการ
ประจําปของหนวยงาน โดยมีการจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับ
อํานาจหนาที่ของหนวยงาน และเผยแพรใหบุคลากรในหนวยงานและสาธารณชนไดรับทราบเพื่อให
เกิดแนวทางการบริหารจัดการและการดําเนินการตามภารกิจ/แผนพัฒนาของหนวยงาน ทั้งนี้ โดย
มุงเนนการมีสวนรวมของบุคลากรภายในองคกรและประชาชนหรือผูเกี่ยวของในการจัดทําวิสัยทัศน
พันธกิจ และแผนปฏิบัติการของหนวยงาน
วิธีการประเมิน
พิจารณาจากการจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน วามี
หรือไมมีการจัดทําหรือไมอยางไร และพิจารณาการมีสวนรวมและกระบวนการในการจัดทําวิสัยทัศน
พันธกิจ และแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : ระดับ
1. มีการจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานที่สอดคลองกับ
อํานาจหนาที่ของหนวยงาน
2. มีการกําหนดใหบุคลากรภายในหนวยงานมีสวนรวมในการจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ และ
แผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน
3. มีการสงเสริมใหประชาชนหรือผูที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ
และแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน
4. มีการเผยแพรวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานใหบุคลากร
ในหนวยงานและประชาชนไดรับทราบในชองทางตางๆ เชน ทางเว็บไซตของหนวยงาน
5. มีการทบทวนและเปรียบเทียบความสอดคลองของการจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ และ
แผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน โดยมีหลักเกณฑที่ชัดเจนและขอตกลงกันไวลวงหนา
ขอมูลที่ตองการ
1. เอกสารเกี่ยวกับวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน
2. เอกสารแสดงแผนผังวิสัยทัศน พันธกิจ และโครงสรางการบริหารจัดการของหนวยงาน
3. เอกสาร/หลักฐานแสดงการมีสวนรวมของประชาชนในการปฏิบัติงานของหนวยงาน
หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในตัวชี้วัดนี้ เนนขั้นตอนการจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ และ
แผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานที่มาจากการมีสวนรวมของทุกฝายทั้งจากภายในและภายนอก
และการเผยแพรขอมูลขาวสารนั้นใหประชาชนไดรับทราบ
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ตัวชี้วัดที่ 2.3
ชนิดของตัวชี้วัด
คําอธิบายตัวชี้วัด

การกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการปฏิบัติงานของหนวยงาน
กระบวนการ

หมายถึ ง
การที่ ห น ว ยงานได มี ก ารกํ า หนดหลั ก เกณฑ ขั้ น ตอน และ
กระบวนการปฏิบัติงานทั้งของบุคลากรและหนวยงานใหเปนที่ประจักษในการรับรูของบุคลากรภายใน
หนวยงานและภาคประชาชนทั่วไป โดยเปนการกําหนดภาระงานและขั้นตอนการปฏิบัติหนาที่ทั้งของ
บุคคลและหนวยงาน เพื่อใหประชาชนไดรับทราบและมีความเขาใจในขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติ
หนาที่ตามที่กําหนดไว การกําหนดหลักเกณฑ ขั้นตอน และกระบวนการปฏิบัติงานของหนวยงานที่มี
ความชัดเจนนั้น จะมีสวนใหภาคประชาชนมีความเขาใจและยอมรับหลักเกณฑและขั้นตอนการปฏิบัติ
หนาที่ของบุคลากรในภาครัฐมากขึ้น
วิธีการประเมิน
พิจารณาจากการกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการปฏิบัติงานของหนวยงาน วามี หรือไมมี
การกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนหรือไมอยางไร และพิจารณาชองทางในการแสดงหลักเกณฑและ
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานของหนวยงานใหบุคลากรและประชาชนทั่วไปไดรับทราบ
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : รายขอ
1. มีการกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของหนวยงาน
2. มีการประกาศเผยแพรหลักเกณฑและขั้นตอนการปฏิบัติงานใหบุคลากรในหนวยงาน
ไดรับทราบ
3. มีการเผยแพรหลักเกณฑและขั้นตอนการปฏิบัติงานของหนวยงานใหประชาชนผูมารับ
บริการไดรับทราบ
4. มีการจัดทําเอกสาร/คูมือแสดงหลักเกณฑและขั้นตอนการปฏิบัติงานของหนวยงาน
5. มีการประเมินความพึงพอใจตอหลักเกณฑและขั้นตอนการปฏิบัติงานของบุคลากรและ
หนวยงาน
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. เอกสารแสดงการกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการปฏิบัติงานของหนวยงาน
2. คูมือแสดงหลักเกณฑ ขั้นตอน และกระบวนการปฏิบัติงานของหนวยงาน
3. ชองทางการเผยแพรหลักเกณฑ ขั้นตอน และกระบวนการปฏิบัติงานของหนวยงาน
4. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจตอหลักเกณฑและขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
บุคลากรและหนวยงาน
หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในตัวชี้วัดนี้ เนนขั้นตอนการกําหนดและการปฏิบัติงาน
ของหนวยงาน และการเปดเผยกระบวนการทํางานและการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากร
รวมทั้งการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของใหกับประชาชน
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ตัวชี้วัดที่ 2.4
ชนิดของตัวชี้วัด
คําอธิบายตัวชี้วัด

การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป
ผลผลิต

หมายถึง การที่หนวยงานไดมีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป โดย
เปนการดําเนินการตามกิจกรรมและโครงการตางๆ ซึ่งมีการระบุถึงความรับผิดชอบของบุคลากร สวน
งาน หนวยงาน ระยะเวลา รวมถึงงบประมาณที่ใชในการดําเนินการ การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ประจํ า ป นั้ น เป น การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ที่ คํ า นึ ง ถึ ง ระบบการบริ ห ารจั ด การที่ ส อดคล อ งกั น ทั้ ง ในด า น
ผูรับผิดชอบ ภาระงาน และงบประมาณ ซึ่งจะตองจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้ง
ในระดั บ กิจ กรรม โครงการ ส วนงาน และระดั บ หนว ยงาน โดยมี ก ลไกการตรวจสอบภายในเป น
เครื่องมือในการติดตามและประเมินผล
วิธีการประเมิน
พิจารณาจากการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานที่มีความสอดคลอง
กับแผนงาน งบประมาณ ความรับผิดชอบ และระยะเวลาตามที่ไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป
วามี หรือไมมีการปฏิบัติตามที่กําหนดไวหรือไมอยางไร และพิจารณาผลการปฏิบัติการของหนวยงาน
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : รายขอ
1. มีการปฏิ บั ติหนา ที่ ตามแผนปฏิบัติการประจํา ป โดยพิ จารณาจากการกํ า หนดความ
รับผิดชอบของบุคคลและสวนงานภายในหนวยงาน
2. มีการปฏิบัติหนาที่ตามแผนปฏิบัติการประจําป โดยพิจารณาจากการใชจายงบประมาณ
ที่ใชในการดําเนินการกับแผนปฏิบัติการประจําป
3. มีการปฏิบัติหนาที่ตามแผนปฏิบัติการประจําป โดยพิจารณาจากการดําเนินการตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป
4. มีการปฏิบัติหนาที่ตามแผนปฏิบัติการประจําป โดยพิจารณาจากการจัดทําระบบการ
ปฏิบัติการภายในหนวยงานตามที่กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของ
5. มีการประเมินการปฏิบัติหนาที่ โดยพิจารณาจากการนําแผนปฏิบัติการประจําปของ
หนวยงานไปปฏิบัติตามแผนที่กําหนดไว
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. แผนการปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน
2. เอกสารแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตามแผนที่เกี่ยวของ
3. รายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของหนวยงาน
หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในตัวชี้วัดนี้ เนนขัน้ ตอนของการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบตั ิ
การประจําปของหนวยงานทีม่ ีความสอดคลองกับแผนงาน งบประมาณ ความรับผิดชอบ และระยะเวลา
ตามทีไ่ ดกาํ หนด ซึ่งหนวยงานจะตองแสดงหลักฐาน เอกสารที่เกี่ยวของใหชัดเจน
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ตัวชี้วัดที่ 2.5
ชนิดของตัวชี้วัด
คําอธิบายตัวชี้วัด

การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการของหนวยงาน
กระบวนการ

หมายถึง การที่หนวยงานไดมีการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใน
ขั้นตอนและกระบวนการบริหารจัดการของหนวยงานภาครัฐ โดยเปนการเปดโอกาสใหประชาชนและ
องคกรภาคเอกชนตางๆ เขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น การใหคําแนะนํา การจัดเวที
สาธารณะรับฟงความคิดเห็น รวมถึงการสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่และการบริหารงานของหนวยงาน
ภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อใหการบริหารงานภาครัฐมีระบบและกลไกที่เหมาะสมตอการปฏิบัติงาน และสามารถ
ตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
วิธีการประเมิน
พิจารณาจากแนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนของหนวยงาน วามี หรือไมมี
แนวทางการสงเสริมการสวนรวมหรือไมอยางไร และพิจารณาจากขั้นตอนและกระบวนการสงเสริมการ
มีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : ระดับ
1. มีก ารแต ง ตั้งคณะกรรมการที่ม าจากภาคประชาชน เพื่อสงเสริมการมีสวนร ว มของ
ประชาชนในการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ
2. มีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ
บริหารงานของหนวยงานภาครัฐ
3. มีการจัดกิจกรรมและโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของ
หนวยงานภาครัฐ เชน การจัดเวทีสาธารณะรับฟงความคิดเห็น การทํากิจกรรมรวม เปนตน
4. มีการจัดกลไกการเชื่อมโยงกับเครือขายภาคประชาชนในการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ
5. มี ก ารจั ด ทํ า รายงานและนํ า ผลการมี ส ว นร ว มของภาคประชาชนมาปรั บ ปรุ ง การ
บริหารงานของหนวยงาน
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. เอกสารการแตงตั้งคณะกรรมการที่มาจากภาคประชาชน
2. รายงานเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
3. รายงานการจัดระบบและกลไกการบริหารงานของหนวยงาน
4. เอกสารรายงานผลของคณะกรรมการผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในตัวชี้วัดนั้น เนนขั้นตอน วิธีการ และกระบวนการสงเสริม
การมีสวนรวมของประชาชนของหนวยงานที่แสดงออกถึงความสัมพันธที่ดีของหนวยงานกับประชาชน

26

3. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสดานการใหบริการแกประชาชน
ตัวชี้วัดที่ 3.1
ชนิดของตัวชี้วัด
คําอธิบายตัวชี้วัด

การกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนในการใหบริการแกประชาชน
ปจจัยนําเขา

หมายถึง การที่หนวยงานไดมีการกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนในการใหการ
บริการแกประชาชนตามอํานาจหนาที่ของบุคลากรและหนวยงาน โดยมีการกําหนดหลักเกณฑและ
ขั้นตอนในลักษณะที่ไมเปนการเลือกปฏิบัติตอการใหการบริการ รวมทั้งมีการเผยแพรหลักเกณฑและ
ขั้นตอนดังกลาวใหบุคลากรในหนวยงานและสาธารณชนไดรับทราบ การกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอน
ในการใหบริการแกประชาชนนั้น เพื่อใหประชาชนไดทราบหลักเกณฑและสามารถเตรียมการหรือ
ดําเนินการตามขั้นตอนไดอยางเหมาะสม สวนบุคลากรภายในหนวยงานก็จะไดมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน
วิธีการประเมิน
พิจารณาจากการกํ า หนดหลั กเกณฑแ ละขั้น ตอนในการใหก ารบริการแกป ระชาชนของ
หนวยงาน วามี หรือไมมีการกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนดังกลาวหรือไมอยางไร และพิจารณาจาก
ชองทางและความหลากหลายในการเผยแพรหลักเกณฑและขั้นตอนการใหการบริการ
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : รายขอ
1. มี ก ารกํ า หนดหลั ก เกณฑ แ ละขั้ น ตอนในการให บ ริ ก ารตามตามภารกิ จ และความ
รับผิดชอบของหนวยงาน
2. มี ก ารกํ า หนดหลั ก เกณฑ แ ละขั้ น ตอนในการให บ ริ ก ารที่ ต อบสนองต อ ความสะดวก
รวดเร็ว ประหยัด สอดคลองกับภารกิจและความตองการของประชาชน
3. มีการเผยแพรหลักเกณฑและขั้นตอนในการใหบริการแกบุคลากรภายในหนวยงานได
รับทราบอยางทั่วถึง
4. มีการจัดทําเอกสารประกอบในการใหบริการตามภารกิจและหนาที่รับผิดชอบของบุคคล
และสวนงาน
5. มีการจัดทําเอกสารเผยแพรหลักเกณฑและขั้นตอนในการใหบริการแกประชาชนที่มารับ
บริการ
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. เอกสารแสดงการกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการใหบริการของหนวยงาน
2. เอกสาร/คูมือประกอบการใหบริการของหนวยงาน
3. ชองทางและการเผยแพรเอกสาร/คูมือประกอบในการใหบริการของหนวยงาน
หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในขอนี้ เนนขั้นตอนและการเผยแพรขอมูลขาวสารการให
การบริการแกประชาชน รวมทั้งการจัดทําคูมือตางที่แสดงถึงหลักเกณฑในการปฏิบัติของหนวยงาน
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ตัวชี้วัดที่ 3.2
ชนิดของตัวชี้วัด
คําอธิบายตัวชี้วัด

การใหบริการตามหลักเกณฑและขั้นตอนที่กําหนดไวโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ
กระบวนการ

หมายถึง การที่บุคลากรและหนวยงานไดมีการใหบริการแกประชาชนตาม
หลักเกณฑและขั้นตอนที่กําหนดไวโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ ซึ่งเปนการใหบริการตามแนวทางและ
ระบบที่หลากหลาย เชน การบริการตามลําดับกอน-หลัง หรือการใหการบริการที่เหมาะสมกับภารกิจ
และอํานาจหนาที่ของหนวยงาน เปนตน ทั้งนี้ เพื่อเปนการอํานวยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และ
ถูกตองแกประชาชนผูมารับบริการ
วิธีการประเมิน
พิจารณาจากการใหบริการตามหลักเกณฑและขั้นตอนที่หนวยงานกําหนดไว วามี หรือไมมี
การใหบริการตามหลักเกณฑและขั้นตอนที่กําหนดไวหรือไมอยางไร และพิจารณาจากความหลากหลาย
ในการใหบริการแกประชาชน
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : รายขอ
1. มีการใหบริการเรียงตามลําดับกอน-หลัง
2. มีการใหการบริการภายในระยะเวลาที่กําหนด
3. มีการใหการบริการแบบ One Stop Service /มีการดําเนินการในลักษณะที่คลายคลึงกัน
4. มีการใหการบริการที่ถูกตองตามภารกิจและความตองการของประชาชน
5. มีการใหการบริการที่ถูกตองตามกฎเกณฑและเอกสารสําคัญ
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. รายงานผลเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ
2. ขอมูล/เอกสารแสดงความรับผิดชอบในอํานาจหนาที่ของบุคลากรและหนวยงาน
3. เอกสารแสดงรูปแบบการใหการบริการที่หนวยงานจัดขึ้น เชน การบริการ แบบ One
Stop Service และรูปแบบการใหบริการที่แสดงระยะเวลาในการใหการบริการ เปนตน
หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในตัวชี้วัดนี้ เนนระบบการใหบริการตามหลักเกณฑและ
ขั้นตอนที่กํ าหนดไวโดยไม มีการเลือกปฏิบัติ ซึ่งพิจารณาจากระบบและขั้นตอนการใหบ ริการของ
หนวยงาน เชน การจัดสถานที่อํานวยความสะดวก การใหความรูเกี่ยวกับการใหการบริการ และการ
สรางความประทับใจ/ความมั่นใจในความถูกตองใหกับผูมารับบริการ การบริการ แบบ One Stop
Service หรือการดําเนินการที่เหมาะสมกับการดําเนินการของสวนงานนั้นๆ ซึ่งเปนภาระหนาที่ที่
หนวยงานจะตองดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบที่กําหนด ซึ่งการประเมิน อาจพิจารณาจากหลักฐาน
เชน ภาพถาย สถานที่ดําเนินการ/ระบบการใหบริการของหนวยงาน เปนตน
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ตัวชี้วัดที่ 3.3
ชนิดของตัวชี้วัด
คําอธิบายตัวชี้วัด

การเลือกใชชองทางการใหบริการที่เหมาะสมกับการใหบริการ
กระบวนการ

หมายถึง การที่บุคลากรและหนวยงานไดมีการจัดระบบการใหการบริการแก
ประชาชนตามหลักเกณฑและขั้นตอนการใหบริการที่กําหนดไว โดยมีการเลือกใชชองทางและกลไกที่
เหมาะสมกับการใหบริการ ซึ่งเปนการสรางสรรคระบบการใหการบริการที่เปนนวัตกรรมของหนวยงาน
สําหรับชองทางที่เหมาะสมในการใหบริการนั้น อาจหมายถึงรูปแบบการใหการบริการแนวใหม การ
ปรับปรุงชองทางการใหบริการ และการจัดระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน เปนตน
วิธีการประเมิน
พิจารณาจากการเลือกใชชองทางการใหบริการที่เหมาะสมกับการใหบริการของหนวยงาน
วามี หรือไมมีการเลือกใชชองทางการใหบริการที่เหมาะสมหรือไมอยางไร และพิจารณาจากความ
พรอมและหลากหลายของการเลือกใชชองทางในการใหบริการแกประชาชน
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : รายขอ
1. มีการจัดสถานที่และอุปกรณสํานักงานที่เหมาะสมตอการใหการบริการแกประชาชน
2. มีเอกสาร/แบบฟอรม/คูมือการใหบริการเพียงพอตอความตองการของประชาชน
3. มี ก ารนํ า ระบบเทคโนโลยี ใ นด า นต า งๆ เช น ระบบอิ น เตอร เ น็ ต และเครื อ ข า ย มา
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงาน
4. มี ก ารปรับ ปรุ ง ระบบและช อ งทางการใหบ ริก ารที่ เ หมาะสมต อ การให ก ารบริก ารแก
ประชาชน
5. มีการใหคําปรึกษาและการแนะแนวทางการใหการบริการแกประชาชน
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. เอกสาร คูมือ ที่เกี่ยวของกับการใหบริการของหนวยงาน
2. รูปแบบการใหการบริการที่หนวยงานจัดขึ้น เชน การบริการ แบบ One Stop Service
3. ชองทางและระบบการใหบริการที่หลากหลาย เชน บริการทางอินเตอรเน็ต การจัดระบบ
บริการวันเสารเพิ่มเติม เปนตน
หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในตัวชี้นี้ พิจารณาระบบและการเลือกใชชองทางการ
ใหบริการที่เหมาะสมกับการใหบริการ ซึ่งครอบคลุมการจัดสถานที่อํานวยความสะดวก การใหความรู
เกี่ยวกับการใหการบริการ และการสรางความประทับใจและความมั่นใจในความถูกตองใหกับผูมารับ
บริการ เปนตน โดยการประเมิน อาจพิจารณาจากหลักฐาน ภาพถาย ที่แสดงถึงการจัดระบบการ
ใหบริการและการปรับปรุงการใหบริการ เปนตน
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ตัวชี้วัดที่ 3.4
ชนิดของตัวชี้วัด
คําอธิบายตัวชี้วัด

การจัดใหมีชองทางและกลไกในการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนของประชาชน
กระบวนการ

หมายถึง การที่หนวยงานไดมีการจัดกลไกและชองทางในการรับเรื่องและ
แกไขปญหาเรื่องรองเรียนที่ประชาชนหรือผูที่มีสวนไดเสียรองเรียนเกี่ยวกับเรื่องตางๆ ที่เกิดขึ้นจาก
การปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงาน เชน การทุจริตในหนาที่ รวมไปถึงการรองเรียนเกี่ยวกับสิทธิ
และการใชอํานาจของรัฐ เปนตน ซึ่งเปนปญหาความขัดแยงระหวางประชาชนผูรับบริการกับหนวยงาน
ที่ใหบริการ ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดกระบวนการตรวจสอบที่โปรงใส และเปนไปตามหลักเกณฑ ขั้นตอน
กฎหมาย และระเบียบขอบังคับที่กําหนดไว
วิธีการประเมิน
พิจารณาจากการจัดใหมีกลไกในการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนหรือปญหาความขัดแยง
ของหนวยงาน วามี หรือไมมีการจัดกลไกแกไขปญหาเรื่องรองเรียนหรือไมอยางไร และพิจารณาจาก
ขั้นตอนและกระบวนการจัดการแกไขปญหาเรื่องรองเรียน
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : ระดับ
1. มีขั้นตอนและกระบวนการในการกําหนดตัวบุคคลผูรับผิดชอบสําหรับการแกไขเรื่อง
รองเรียนหรือปญหาความขัดแยงระหวางประชาชนผูรับบริการกับหนวยงานที่ใหบริการ
2. มี ขั้นตอนและกระบวนการในการแกไขปญ หาเรื่องร องเรีย นโดยมีระยะเวลาในการ
ดําเนินการเพื่อแกไขปญหาที่เหมาะสมตามสมควรแกกรณี
3. มีการประกาศเผยแพรขั้นตอนและกระบวนการสําหรับการแกไขปญหาเรื่องรองเรียน
ของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับทราบ
4. มีการจัดใหมีกลไกการตรวจสอบภายในเพื่อใหเกิดความแนใจวากระบวนการแกไขเรื่อง
รองเรียนและขอขัดแยงเปนไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่เหมาะสม
5. มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนหรือขอขัดแยง และ
เผยแพรรายงานผลการดําเนินการดังกลาวตอสาธารณชน
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. กลไกและช อ งทางการรั บ และการแก ไ ขป ญ หาเรื่ อ งร อ งเรี ย น เช น มี ก ล อ งรั บ เรื่ อ ง
รองเรียน มีตู ปณ. ระบบโทรศัพท และระบบอินเตอรเน็ตเพื่อรับเรื่องรองเรียน
2. เอกสารแสดงขั้นตอนและกระบวนการในการแกไขปญหาเรื่องเรียน เชน การแตงตั้ง
คณะกรรมการในการพิจารณาเรื่องรองเรียน เปนตน
3. รายงานผลเกี่ยวกับการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนหรือขอขัดแยงของหนวยงาน
หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในขอนี้ เนนขั้นตอนและกระบวนการในการแกไขปญหา
เรื่องรองเรียนที่เกิดขึ้นของหนวยงาน โดยพิจารณาจากรายงานการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนเปนสําคัญ
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ตัวชี้วัดที่ 3.5
ชนิดของตัวชี้วัด
คําอธิบายตัวชี้วัด

การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ
ผลผลิต

หมายถึง การที่หนวยงานไดมีการศึกษาและประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนผู รั บ บริ การของหนว ยงาน เพื่อนํา ผลการประเมิ น มาปรั บ ปรุ ง แก ไ ขและหาแนวทางการ
ใหบริการที่มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการนั้น สามารถ
ดําเนินการในทุกชวงเวลาของการปฏิบัติงานและจะตองมีการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน
จากหนวยงานภายนอกอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
วิธีการประเมิน
พิจ ารณาจากการประเมิ น ความพึ ง พอใจของประชาชนผูรั บ บริก ารของหนว ยงาน ว า มี
หรือไมมีการประเมินผลความพึงพอใจหรือไมอยางไร และพิจารณาจากขั้นตอนและการเผยแพรผล
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ รวมทั้งวิธีการประเมินในลักษณะที่หลากหลาย
เชน การประเมินแบบมีสวนรวม เปนตน
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : รายขอ
1. มีการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ
2. มีการจัดระบบการประเมินความพึงพอใจจากประชาชนผูรับบริการที่หลากหลาย
3. มีการรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของหนวยงานตอผูบริหารในหนวยงาน
4. มีการเผยแพรผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการในชองทางที่
หลากหลาย
5. มีการนําผลการประเมินผลความพึงพอใจจากประชาชนมาปรับปรุงการใหบริการ
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่หนวยงานภายในหรือหนวยงาน
ภายนอกจัดทําขึ้นในรอบป
2. เอกสาร/เครื่องมือการประเมินความพึงพอใจการใหบริการแกประชาชนของหนวยงาน
3. ขอมูล/เอกสารแสดงความหลากหลายของชองทางในการประเมินความพึงพอใจการ
ใหบริการแกประชาชนของหนวยงาน
4. ชองทางการเผยแพรผลการประเมินความพึงพอใจการใหบริการของหนวยงาน
หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในตัวชี้วัดนี้ เนนขั้นตอนการประเมินผลความพึงพอใจของ
ประชาชนผูรับบริการของหนวยงาน การเผยแพรและการวิเคราะหผลการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชน ซึ่งเปนกระบวนการที่สะทอนถึงการเปดเผยและการสงเสริมสิทธิการรับรูของภาคประชาชน

31

ตัวชี้วัดที่ 3.6
ชนิดของตัวชี้วัด
คําอธิบายตัวชี้วัด

การจัดทําระบบขอมูลทางสถิติและสรุปผลการใหบริการแกประชาชน
กระบวนการ

หมายถึง การที่หนวยงานไดมีการจัดทําระบบขอมูลทางสถิติและสรุปผลการ
ใหบริการแกประชาชน เพื่อเปนการประเมินตนเองเกี่ยวกับการใหบริการแกประชาชน และเพื่อให
ประชาชนไดติดตามผลการใหบริการแกประชาชนไดอยางเหมาะสม ซึ่งเปนการสนับสนุนใหประชาชน
สามารถเขาถึงขอมูลและไดรับการชี้แจงที่เหมาะสมจากหนวยงาน การจัดทําระบบขอมูลทางสถิติและ
สรุปผลการใหบริการแกประชาชนนี้ เปนการเสริมสรางระบบการประเมินผลตนเอง การจัดทําขอมูล
และการจัดการความรูของหนวยงาน เพื่อใหสามารถนําระบบขอมูลและความรูมาใชในการบริการแก
ประชาชนไดอยางเหมาะสม
วิธีการประเมิน
พิจารณาจากการจัดทําระบบขอมูลทางสถิติและสรุปผลการใหบริการแกประชาชน วามี
หรือไมมีการจัดทําหรือไมอยางไร และพิจารณาจากกระบวนการจัดทําขอมูลทางสถิติและการสรุปผล
การใหการบริการแกประชาชน
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : ระดับ
1. มี ก ารจั ด ทํ า และแสดงตารางปฏิ ทิ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานเป น รายป ใ ห กั บ
ประชาชนไดรับทราบ
2. มีการจัดทําและแสดงผลระบบขอมูลทางสถิติในดานงบประมาณ บุคลากร และกิจกรรม
การใหบริการแกประชาชนเปนรายปใหประชาชนไดรับทราบ
3. มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการวิเคราะหขอมูลในการใหการบริการแกประชาชน
4. มีการสรุปและแสดงผลการใหบริการแกประชาชนภายในหนวยงานเปนรายป
5. มีการวิเคราะหขอมูลทางสถิติและผลสรุปการใหการบริการแกประชาชนเปนเอกสาร
ประจําปของหนวยงาน
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. ตารางกิจกรรม/ปฏิทินการปฏิบัติของหนวยงานเปนรายป
2. ระบบเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับขอมูลและการใหบริการแกประชาชน
3. รายงานผลการวิเคราะหขอมูลทางสถิติและผลการใหบริการประชาชน/เอกสารประจําป
ของหนวยงาน
หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในตัวชี้วัดนี้ เนนการจัดทําระบบขอมูลทางสถิติและสรุปผล
การใหบริการแกประชาชนของหนวยงาน ซึ่งเกี่ยวของกับการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชน และ
การนําเทคโนโลยีมาใชใหเหมาะสม โดยจะตองมีหลักฐาน ภาพถาย ปายประกาศในเรื่องดังกลาว
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4. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสดานการบริหารงานบุคคล
ตัวชี้วัดที่ 4.1
ชนิดของตัวชี้วัด
คําอธิบายตัวชี้วัด

การกําหนดหลักเกณฑในการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร
ปจจัยนําเขา

หมายถึง การที่หนวยงานและผูบริหารไดมีการจัดทําหลักเกณฑเพื่อใหมีการ
สรรหาและการคัดเลือกบุคคลที่มีเปนตามระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ ซึ่งการสรรหาและการคัดเลือก
บุคลากรของหนวยงานนั้น จะตองมีการดําเนินการโดยเปดเผย มีหลักเกณฑและกระบวนการการสรร
หาและคัดเลือกที่เหมาะสมกับตําแหนงนั้นๆ โดยมีการประกาศหลักเกณฑการสรรหาใหสาธารณชน
ไดรับทราบ ผานชองทางการเผยแพรที่หลากหลาย และจะตองจัดใหมีกลไกและกําหนดตัวบุคคลที่
รับผิดชอบในการแกไขปญหาขอโตแยง/คัดคานที่เกิดขึ้นจากการสรรหาหรือคัดเลือกบุคลากร
วิธีการประเมิน
พิจารณาจากการจัด ทํ า หลักเกณฑในการสรรหา/คัดเลือกบุ คลากรของหน วยงาน วา มี
หรือไมมีการจัดทําหลักเกณฑหรือไมอยางไร และพิจารณาจากกระบวนการสรรหา/คัดเลือกบุคลากร
และการเปดเผยหลักเกณฑการสรรหาที่มีประสิทธิภาพของหนวยงาน
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : ระดับ
1. มีการกําหนดหลักเกณฑในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของหนวยงานที่เปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของ
2. มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเพื่อการสรรหา/คัดเลือกและรับผิดชอบในการ
แกไขปญหาขอโตแยง/คัดคานที่เกิดขึ้นจากการสรรหา/คัดเลือกบุคลากรของหนวยงาน
3. มีการประกาศหลักเกณฑในการสรรหา/คัดเลือกบุคลากร โดยมีการเปดเผยขั้นตอนและ
ระยะเวลาการคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมในการสรรหาบุคลากรแตละครั้งของหนวยงาน
4.มีการประกาศผลการการสรรหา/คัดเลือกบุคลากร พรอมทั้งใหเหตุผลหรือระบุคะแนน
การสรรหาบุคลากรในแตละครั้ง
5. มีการปรับปรุงหลักเกณฑและกระบวนการสรรหา/คัดเลือกบุคลากรของหนวยงาน
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. ขอมูล/เอกสารแสดงหลักเกณฑในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
2. เอกสารแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเพื่อการสรรหา/คัดเลือกบุคลากร
3. รายงานผลการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร
4. ขอมูลแสดงชองทางการเผยแพรการสรรหาและผลการคัดเลือกบุคลากรของหนวยงาน
หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในขอนี้ เนนหลักเกณฑและขั้นตอนในการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรของหนวยงาน ที่หนวยงานจะตองมีขอมูลและการอธิบายเชิงเหตุผลที่เหมาะสม
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ตัวชี้วัดที่ 4.2
ชนิดของตัวชี้วัด
คําอธิบายตัวชี้วัด

การกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของ
บุคลากรในหนวยงาน
ปจจัยนําเขา

หมายถึ ง
การที่ ห น ว ยงานได มี กํ า หนดมาตรฐานทางจริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรภายในหนวยงาน หรือมีการดําเนินการในลักษณะที่คลายคลึงกัน
เชน มาตรฐานการปฏิบัติงานในตําแหนงนั้นๆ โดยมีการประกาศใชเปนมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคคลและหนวยงาน รวมทั้งมีการดําเนินการกิจกรรมเพื่อใหเกิดการ
ปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานทางจริ ย ธรรม การพั ฒ นาคุ ณ ธรรม และจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให
ประชาชนไดรับทราบถึงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคคลและหนวยงาน
วิธีการประเมิน
พิจารณาจากการกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากร
ภายในหนวยงาน วามี หรือไมมีการกําหนดหรือไมอยางไร และพิจารณาชองทางการประกาศเผยแพร
มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรภายในหนวยงาน
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : รายขอ
1.มีการกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรภายใน
หนวยงานตามอํานาจหนาที่และลักษณะการปฏิบัติงานของบุคลากร
2.มีการประกาศเผยแพรมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากร
ภายในหนวยงานและหนวยงานใหเปนที่รับรูของประชาชน ณ ที่ทําการของหนวยงาน
3. มีการประกาศเผยแพรมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากร
ภายในหนวยงานทางเว็บไซตของหนวยงาน
4. มีการประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากร โดย
คณะกรรมการภายในหนวยงาน
5. มีการนําผลการประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากร
มาปรับการพัฒนาบุคลากรในหนวยงาน
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. เอกสารแสดงการกํา หนดมาตรฐานทางจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณทางวิช าชีพ ของ
บุคลากรภายในหนวยงาน
2. ชองทางในการประกาศเผยแพรมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
3.รายงานการประเมินตามมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในตัวชี้วัดนี้ มุงเนนการกําหนดและการเผยแพรมาตรฐาน
ทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรภายในหนวยงาน โดยหนวยงานจะตองแสดง
เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวของเพื่อแสดงใหเห็นวาหนวยงานมีการกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรม
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ตัวชี้วัดที่ 4.3
ชนิดของตัวชี้วัด
คําอธิบายตัวชี้วัด

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหนวยงาน
กระบวนการ

หมายถึง การที่หนวยงานไดมีการจัดทําโครงการและกิจกรรมเพื่อการ
เสริมสรางศักยภาพและพัฒนาบุคลากรใหไดรับความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการปฏิบัติงาน
ตามที่กําหนดไวในแผนการพัฒนาบุคลากร โดยจัดใหมีกิจกรรมและโครงการพัฒนาบุคลากรในดาน
ตางๆ เชน การศึกษาดูงาน การสงเสริมใหมีการศึกษาตอ เปนตน ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความรู ทักษะ
ประสิทธิภาพ และความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงานตามภาระงานของบุคลากรอยางตอเนื่อง
วิธีการประเมิน
พิจารณาจากการจัดทํากิจกรรมและโครงการพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน วามี หรือไมมี
การจัดทํากิจกรรมและโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรหรือไมอยางไร และพิจารณาจากขั้นตอนและ
กระบวนการพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : ระดับ
1. มีการจัดทํากิจกรรม โครงการและแผนพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน
2. มีการจัดทํากิจกรรมและโครงการการพัฒนาบุคลากรที่สอดคลองกับภาระงานของบุคคล
ตามหนาที่/ตําแหนง
3.มีการจัดทํากิจกรรมและโครงการการพัฒนาบุคลากรที่สอดคลองกับภารกิจและเปาหมาย
ของหนวยงาน
4. มีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องและไมเลือกปฏิบัติ โดยมีบุคลากรของหนวยงานเขา
รับการฝกอบรมหรือการพัฒนาอยางตอเนื่อง
5. มีการนํ า ผลการจัด ทํ า โครงการ/กิ จกรรมการพัฒ นาบุค ลากรมาปรับ ปรุง ในการ
บริหารงานบุคลากรและการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากร
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. แผนพัฒนาบุคลากรประจําปของหนวยงาน
2. โครงการและกิจกรรมการฝกอบรม/การพัฒนาบุคลากร
3. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรประจําป
4. รายงานผลการพัฒนาบุคลากรประจําป
5. เอกสารรายงานของคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในตัวชี้วัดนี้ มุงเนนการจัดทํากิจกรรม โครงการและ
แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหนวยงาน ดังนั้น หนวยงานควรมีหลักฐานที่แสดงถึงการทํากิจกรรม
และขั้นตอนการพัฒนาบุคลากรภายในหนวยงาน เชน เอกสารการฝกอบรม เปนตน
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ตัวชี้วัดที่ 4.4
ชนิดของตัวชี้วัด
คําอธิบายตัวชี้วัด

การพัฒนาระบบการใหคุณ ใหโทษ และการสรางขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน
กระบวนการ

หมายถึง การที่หนวยงานไดมีการกําหนดและดําเนินการเพื่อพัฒนาระบบการ
ใหคุณ ใหโทษ และการจัดทํากิจกรรมการเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ภายในหนวยงาน โดยเปนการกําหนดรูปแบบและเกณฑมาตรฐานในการพิจารณาใหโทษแกบุคลากรที่
กระทําความผิดตามกฎระเบียบของราชการและจริยธรรมของหนวยงาน รวมทั้งการสนับสนุนและให
รางวัลแกบุคลากรที่มีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหนาที่ ทั้งนี้ เพื่อเปนการสงเสริมใหบุคลากรมี
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานดวยความโปรงใสและยุติธรรม
วิธีการประเมิน
พิจารณาจากการกําหนดและดําเนินการเพื่อพัฒนาระบบการใหคุณ ใหโทษ และการสราง
ขวัญกําลังใจแกบุคลากรในหนวยงาน วามี หรือไมมีการดําเนินการหรือไมอยางไรและพิจารณาจาก
ขั้นตอนและกระบวนการพัฒนาระบบการใหคุณ/ใหโทษแกบุคลากรในหนวยงาน
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : ระดับ
1.มีการกําหนดรูปแบบและหลักเกณฑในการพิจารณาใหคุณและใหโทษและการสรางขวัญ
กําลังใจแกบุคลากรตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่กําหนด
2. มีคณะกรรมการหรือการดําเนินการในลักษณะที่คลายคลึงกันเพื่อพัฒนาระบบการให
คุณ/ใหโทษ และการสรางขวัญกําลังใจแกบุคลากรของหนวยงาน
3. มีการเผยแพรรูปแบบและหลักเกณฑเกี่ยวกับการพิจารณาระบบใหคุณ ใหโทษ และการ
สรางขวัญกําลังใจแกบุคลากร
4. มี ก ารเสริ ม สร า งรู ป แบบและระบบการให คุ ณ ให โ ทษ และการสร า งขวั ญ กํ า ลั ง ใจที่
เหมาะสม เชน มีกระบวนการเพื่อใหบุคลากรที่ทําผิดสามารถชี้แจงไดอยางเหมาะสมและเปนลาย
ลักษณอักษร
5. มีการวิเคราะหและนําผลการพิจารณาการใหคุณ/ใหโทษ มาพิจารณาความดีความชอบ
และการสรางขวัญกําลังใจของบุคลากรในหนวยงาน
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. ขอมูล/เอกสารแสดงเกณฑมาตรฐานในการพิจารณาใหคุณ/ใหโทษของหนวยงาน
2. รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงานประจําป
3. รายงานการพิจารณาการลงโทษหรือการยกยองเชิดชูเกียรติของบุคลากรประจําป
หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในขอนี้ เนนขั้นตอนและการพัฒนาระบบการใหคุณ ใหโทษ
และการสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของหนวยงาน โดยพิจารณาจากการจัดทําและการวิเคราะห
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ตัวชี้วัดที่ 4.5
ชนิดของตัวชี้วัด
คําอธิบายตัวชี้วัด

การประเมินผลการบริหารงานบุคคลของหนวยงานในรอบป
กระบวนการ

หมายถึง การที่หนวยงานและผูบริหารองคกรไดมีดําเนินการเพื่อใหมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงานและการบริหารงานบุคคลของหนวยงาน โดยเปน
การประเมินผลเพื่อใหทราบถึงผลการปฏิบัติงานของบุคลากรรายบุคคล ปญหาและอุปสรรคของการ
บริหารงานบุคคล ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากร ทัศนคติและขอเสนอแนะของบุคลากรตอระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานและระบบการใหคุณ/ใหโทษแกบุคลากร และอื่นๆ รวมทั้งมีการ
เผยแพรรายงานการประเมินผลการบริหารงานบุคคลใหบุคลากร/สาธารณชนไดรับทราบ
วิธีการประเมิน
พิ จ ารณาจากการประเมิ น ผลการบริ ห ารงานบุ ค คลของหน ว ยงาน ว า มี หรื อ ไม มี ก าร
ดําเนินการหรือไมอยางไร และพิจารณาจากขั้นตอนและกระบวนการประเมินผลการบริหารงานบุคคล
ของหนวยงาน รวมทั้งชองทางในการเผยแพรผลการดําเนินการ
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : ระดับ
1.มีแผนงานการพัฒนาบุคลากรและขั้นตอนการประเมินการบริหารบุคลากรที่สอดคลอง
กับภารกิจของหนวยงาน
2. มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาและประเมินผลการบริหารบุคคล
3. มีการจัดกลไกและกระบวนการในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
รายบุคคล
4. มีการนํารายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลและการบริหารงานบุคคลมา
แจงหรือประกาศใหบุคลากรในหนวยงานไดรับทราบ
5. มีก ารวิ เ คราะหแ ละนํา ผลการพั ฒ นาและประเมิน การบริ ห ารบุ ค คลมาปรั บ ปรุง การ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. ขอมูล/เอกสารแสดงแผนการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานรายป
2. เอกสารแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล
3. รายงานผลการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน
หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในตัวชี้วัดนี้ มุงเนนขั้นตอนของการประเมินผลการ
บริหารงานบุคคลของหนวยงาน โดยใหความสําคัญตอการพัฒนาและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรใหมีการปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีกลไกและกระบวนการที่
เปนโครงสรางการบริหารงานของหนวยงานที่ชัดเจน
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5. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสดานการบริหารงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 5.1
ชนิดของตัวชี้วัด
คําอธิบายตัวชี้วัด

การจัดทําและเผยแพรแผนการใชจายเงินงบประมาณประจําปของหนวยงาน
ปจจัยนําเขา

หมายถึ ง การที่ ห น ว ยงานได มี ก ารจั ด ทํ า และเผยแพร แ ผนการใช จ า ยเงิ น
งบประมาณประจําปของหนวยงาน เพื่อใหเปนแนวทางในการใชจายงบประมาณของหนวยงาน โดย
ลักษณะของแผนการใชจายเงินงบประมาณประจําปนั้น จะตองมีการคํานึงถึงความคุมคา/ประสิทธิภาพ
ในการใชจายเงินงบประมาณ และความสอดคลองกับแผนพัฒนาทั่วไปของหนวยงาน ทั้งนี้ การจัดทํา
แผนการใชจายงบประมาณตองระบุถึงที่มาของงบประมาณตามแหลงที่มาดวย นอกจากนี้ จะตองมีการ
เผยแพรแผนการใชจายเงินงบประมาณ รวมตลอดจนแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวของใหสาธารณชน
ไดรับทราบ โดยมีชองทางการเผยแพรที่หลากหลายและเหมาะสม
วิธีการประเมิน
พิจารณาจากการจัดทํ าและเผยแพรแผนการใชจายเงินงบประมาณของหนวยงาน วา มี
หรือไมมีการจัดทําและเผยแพรหรือไมอยางไร และพิจารณาจากขั้นตอนและความสอดคลองของ
แผนการใชจายงบประมาณ รวมทั้งชองทางในการเผยแพรแผนการใชจายงบประมาณ
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : รายขอ
1. มีการจัดทําแผนการใชจายเงินงบประมาณของหนวยงานที่มีความสอดคลองกับกฎหมาย
ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของกับหนวยงาน
2. มีการจัดทําแผนการใชจายเงินงบประมาณของหนวยงานที่มีความสอดคลองกับภารกิจ
และความจําเปนเรงดวนของหนวยงาน
3. มี ก ารจั ด ทํ า แผนการใช จ า ยเงิ น งบประมาณของหน ว ยงาน โดยระบุ ถึ ง ขั้ น ตอนและ
วิธีการใชจายงบประมาณที่เหมาะสม
4. มีการเผยแพรแผนการใชจายเงินงบประมาณของหนวยงาน ตลอดจนแผนงาน/โครงการ
ที่เกี่ยวของใหบุคลากรในหนวยงานไดรับทราบ
5. มีการวิเคราะหแผนการใชจายเงินงบประมาณโดยคํานึงถึงความคุมคา และประสิทธิภาพ
ในการใชจายงบประมาณ
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. แผนการใชจายเงินงบประมาณประจําปของหนวยงาน
2. รายงานผลการศึกษาและวิเคราะหแนวโนมและความเสี่ยงจากการใชจายงบประมาณ
3. เอกสารรายงานของคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในตัวชี้วัดนี้ มุงเนนเนื้อหา/รายละเอียดของแผนการใชจาย
งบประมาณของหนวยงานเปนรายขอ ดังนั้น ควรมีหลักฐานที่แสดงเนื้อหาของแผนการใชงบประมาณ
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ตัวชี้วัดที่ 5.2
ชนิดของตัวชี้วัด
คําอธิบายตัวชี้วัด

การใชจายเงินงบประมาณที่ตรงกับแผนงานและโครงการ
ผลผลิต

หมายถึง การที่หนวยงานไดมีการดําเนินการและวิเคราะหผลการใชจายเงิน
งบประมาณที่ตรงกับตามความเปนจริงเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับการใชจายเงินงบประมาณที่กําหนด
ไวในแผนงานและโครงการหรือกิจกรรมตางๆ ของหนวยงาน ทั้งนี้ เพื่อใหการใชจายสอดคลองกับ
ภารกิ จ ที่ กํ า หนดไว และเพื่ อ ให เ กิ ด การประหยั ด ความคุ ม ค า และการตอบสนองต อ ภารกิ จ ของ
หนวยงานและชุมชน การใชจายงบประมาณที่ตรงกับแผนงานและโครงการนั้น เปนกระบวนการที่
สําคัญของใชจายงบประมาณที่ตองการใหเกิดการดําเนินการตามแผนการใชจายเงินงบประมาณและ
เพื่อเสริมสรางความโปรงใสของการใชจายเงินงบประมาณในหนวยงาน
วิธีการประเมิน
พิจารณาจากการใชจายเงินงบประมาณที่ตรงกับแผนงานและโครงการ วาหนวยงานไดมกี าร
ใชจายงบประมาณตรงกับที่กําหนดไวในแผนการใชจายเงินงบประมาณหรือไมอยางไร และพิจารณา
จากขั้นตอนของการใชจายเงินงบประมาณประจําปที่ตรงกับความเปนจริง
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : รายขอ
1. มีจัดทําแผนการใชจายเงินงบประมาณที่ตรงกับแผนงานและโครงการที่กําหนดไว
2. มีแผนการติดตามตรวจสอบการใชจายเงินงบประมาณที่ตรงกับแผนงานและโครงการ
3. มีรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณที่ตรงกับแผนงานและโครงการ
4. มีการวิเคราะหการใชจายเงินงบประมาณที่ตรงกับแผนงานและโครงการ
5. มีการนําผลการวิเคราะหการใชจายเงินงบประมาณที่ตรงกับแผนงานและโครงการมา
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน/การใชจายงบประมาณของหนวยงาน
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. รายงานผลการใชจายงบประมาณประจําป
2. ขอมูล/เอกสารการเผยแพรแผนการใชจายเงินงบประมาณประจําป
3. รายงานผลการวิเคราะหการใชจายงบประมาณประจําปของหนวยงาน
4. เอกสารรายงานผลการตรวจสอบของคณะกรรมการผูตรวจสอบภายในหนวยงาน
หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในตัวชี้วัดนี้ มุงเนนเนื้อหา และกระบวนการติดตามการใช
จายเงินงบประมาณที่ตรงกับแผนงานและโครงการของหนวยงาน โดยพิจารณาการจัดทําแผนการใช
จายงบประมาณ แผนการติดตามตรวจสอบการใชจาย เนื้อหาของการใชจายและการวิเคราะหการใช
จายงบประมาณของคณะกรรมการที่รับผิดชอบภายในหนวยงาน
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ตัวชี้วัดที่ 5.3
ชนิดของตัวชี้วัด
คําอธิบายตัวชี้วัด

การจัดใหมีกลไกการติดตามและตรวจสอบแผนการใชจายเงินงบประมาณ
ประจําป
กระบวนการ

หมายถึง การที่หนวยงานไดจัด มีการกลไกการติดตามและตรวจสอบการ
ดําเนินการตามแผนการใชจายเงินงบประมาณประจําป โดยมีการจัดกลไกการตรวจสอบภายในที่
เหมาะสมหรื อ เป น อิ ส ระ (Internal Audit) เพื่ อ ติ ด ตาม ตรวจสอบการดํ า เนิ น การตามแผนการใช
จายเงินงบประมาณวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับทางการงบประมาณ/การเงิน/การ
คลัง และเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนการใชจายเงินงบประมาณหรือไม
วิธีการประเมิน
พิจารณาจากการจัดใหมีกลไกการติดตามและตรวจสอบการดําเนินการตามแผนการใช
จายเงินงบประมาณประจําปของหนวยงาน วามี หรือไมมีการจัดทําหรือไมอยางไร และพิจารณาจาก
ขั้นตอนและกระบวนการตรวจสอบการดําเนินการตามแผนการใชจายเงินงบประมาณประจําป
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : ระดับ
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อการติดตามและตรวจสอบการดําเนินการตามแผนการใช
จายเงินงบประมาณประจําปภายในหนวยงานที่เหมาะสมหรือเปนอิสระ (Internal Audit)
2. มีการติดตาม ตรวจสอบความตองการและความจําเปนในการใชจายเงินงบประมาณของ
สวนงานตางๆ ภายในหนวยงาน
3. มีการติดตามตรวจสอบการใชจายเงินงบประมาณที่เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบหรือ
ขอบังคับทางการงบประมาณ/การเงิน/การคลัง
4. มีการตรวจสอบและวิเคราะหการดําเนินการตามแผนการใชจายเงินงบประมาณที่มี
ความสัมพันธกับแผนการใชจายเงินงบประมาณรวมกับหนวยงานอื่น
5. มีการวิเคราะหความคุมคาของงบประมาณที่เกิดจากการใชจายเงินงบประมาณ
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. แผนการใชจายเงินงบประมาณประจําปของหนวยงาน
2. เอกสารการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการดําเนินการตามแผนการใช
จายเงินงบประมาณประจําปของหนวยงาน
3. รายงานผลการศึกษาและการวิเคราะหการใชจายเงินงบประมาณประจําป
4. เอกสารรายงานของคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในตัวชี้วัดนี้ มุงเนนกระบวนการติดตามและตรวจสอบการ
ใชจายงบประมาณประจําปของหนวยงานและความคุมคาของการใชจายงบประมาณของหนวยงาน
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ตัวชี้วัดที่ 5.4
ชนิดของตัวชี้วัด
คําอธิบายตัวชี้วัด

การสุมตรวจการใชจายเงินงบประมาณตามระยะเวลาที่กําหนด
กระบวนการ

หมายถึ ง การที่หนวยงานไดมีการสุมตรวจการใชจ ายเงินงบประมาณของ
หนวยงานตามระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งเปนการสุมตรวจการใชจายเงินงบประมาณทั้งจากคณะกรรมการ
อิสระภายในหนวยงานและคณะกรรมการอิสระจากหนวยงานภายนอก ทั้งนี้ เพื่อเสริมสรางระบบการใช
จายงบประมาณที่มีความโปรงใส ตรวจสอบได และเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติงานในดานตางๆ ให
เปน ที่รับ รูโดยทั่ วกั น นอกจากนี้ยังเปนการเสริมสรางระบบการปองปรามการประพฤติมิชอบของ
บุคลากรในหนวยงาน
วิธีการประเมิน
พิจารณาจากการสุมตรวจการใชจายเงินงบประมาณทั้งของคณะกรรมการที่เกี่ยวของ วามี
หรือไมมีการสุมตรวจหรือไมอยางไร และพิจารณาจากขั้นตอน กระบวนการ และชองทางการเผยแพร
ผลการสุมตรวจการการใชจายเงินงบประมาณตามระยะเวลาที่กําหนด
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : รายขอ
1. มีการจัดทําหลักเกณฑและระเบียบปฏิบัติในการสุมตรวจการใชจายเงินงบประมาณของ
หนวยงาน
2. มี ก ารสุ ม ตรวจการใช จ า ยเงิ น งบประมาณของคณะกรรมการภายในหน ว ยงานตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
3.มีการสุมตรวจการใชจายเงินงบประมาณของหนวยงานที่เกี่ยวของหรือจากคณะกรรมการ
ขององคกรตรวจสอบภายนอกตามระยะเวลาที่กําหนด
4. การมีเผยแพรรายงานผลการสุมตรวจการใชจายเงินงบประมาณของคณะกรรมการที่
เกี่ยวของ
5. มี การวิเ คราะห และนําผลการสุมตรวจการใชจา ยเงินงบประมาณมาปรับปรุง การใช
จายเงินงบประมาณ
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. เอกสารการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอิสระภายใน
2. รายงานผลการสุมตรวจการใชจายเงินงบประมาณทั้งของคณะกรรมการอิสระภายใน
หนวยงานและคณะกรรมการอิสระจากหนวยงานภายนอก
3. รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณประจําปของหนวยงาน
4. เอกสารรายงานของคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในขอนี้ มุงเนนขั้นตอนและกระบวนการสุมตรวจการใชจาย
งบประมาณของคณะกรรมการทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวของและการรายงานผลการสุมตรวจ
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ตัวชี้วัดที่ 5.5
ชนิดของตัวชี้วัด
คําอธิบายตัวชี้วัด

การประเมินผลการดําเนินการตามแผนการใชจายเงินงบประมาณประจําป
ผลผลิต

หมายถึง การที่หนวยงานไดมีการประเมินผลการดําเนินการตามแผนการใช
จายเงินงบประมาณประจําป ซึ่งเปนการประเมินและจัดทํารายงานการประเมินผลการดําเนินการตาม
แผนการใชจายเงินงบประมาณ และมีการเปดเผย/เผยแพรใหสาธารณชนไดรับทราบ ทั้งนี้ในการ
ประเมินผลดังกลา ว จะตองชี้ให เห็น ถึงผลสัมฤทธิ์ของการดําเนิ นการ/ความคุ มคา /ประสิทธิภาพ
รวมทั้งปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการตามแผนการใชจายเงินงบประมาณ
วิธีการประเมิน
พิจารณาจากการประเมินผลการดําเนินการตามแผนการใชจายเงินงบประมาณประจําป ของ
หนวยงาน วามี หรือไมมีการประเมินหรือไมอยางไร และพิจารณาถึงผลสัมฤทธิ์และชองการเผยแพร
การใชจายเงินงบประมาณประจําป
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : รายขอ
1. มีการประเมินผลการดําเนินการตามแผนการใชจายเงินงบประมาณประจําปโดยคํานึงถึง
ความคุมคาและประสิทธิภาพของงบประมาณ
2. มีการประเมินผลการดําเนินการตามแผนการใชจายเงินงบประมาณประจําป พรอมทั้ง
วิเคราะหปญหาอุปสรรคในการดําเนินการตามแผนการใชจายเงินงบประมาณ
3. มีการเผยแพรผลการประเมินผลการดําเนินการตามแผนการใชจายเงินงบประมาณ
ประจําปใหบุคลากรในหนวยงานไดรับทราบ
4. มีการเผยแพรผลการประเมินผลการดําเนินการตามแผนการใชจายเงินงบประมาณ
ประจําปใหผูที่เกี่ยวของหรือประชาชนทั่วไปไดรับทราบ
5. มี ก ารนํ า ผลการประเมิ น ผลการดํ า เนิ น การตามแผนการใช จ า ยเงิ น งบประมาณมา
วิเคราะหและปรับปรุงการใชจายเงินงบประมาณ
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. รายงานผลการประเมินผลการดําเนินการตามแผนการใชจายเงินงบประมาณประจําป
2. ช อ งทางการเผยแพร ผ ลการประเมิ น ผลการดํ า เนิ น การตามแผนการใช จ า ยเงิ น
งบประมาณประจําป
3. เอกสารรายงานของคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
หมายเหตุ : เกณฑ ก ารประเมิ น ในข อ นี้ มุ ง เน น การรายงานผลการประเมิ น การใช จ า ย
งบประมาณประจํ า ป ข องหน ว ยงานในมิ ติ ต า งๆ ทั้ ง ในด า นความคุ มค า ประสิ ท ธิ ภ าพ และป ญ หา
อุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมทั้งการเผยแพรผลการประเมินการใชจายงบประมาณของหนวยงาน
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6. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสดานการติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดที่ 6.1
ชนิดของตัวชี้วัด
คําอธิบายตัวชี้วัด

การจัดทําหลักเกณฑและตัวชี้วัดการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหนวยงาน
ปจจัยนําเขา

หมายถึง การที่หนวยงานไดมีการจัดทําหลักเกณฑและตัวชี้วัดสําหรับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในภาพรวม เพื่อใหมีติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรภายในหนวยงานและเพื่อการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลของหนวยงาน โดยมีการ
กํ า หนดหลั ก เกณฑ แ ละตั ว ชี้ วั ด ที่ ส ะท อ นให เ ห็ น ประสิ ท ธิ ภ าพ/ผลสั ม ฤทธิ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านของ
หนวยงาน รวมทั้งมีการกําหนดวิธีการประเมินผลตามหลักเกณฑและตัวชี้วัดที่กําหนดไว และมีการ
เผยแพรหลักเกณฑ ตัวชี้วัด และวิธีการประเมินใหบุคลากร/สาธารณชนไดรับทราบ
วิธีการประเมิน
พิจารณาจากการจัดทําหลักเกณฑและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน
วามี หรือไมมีการจัดทําหลักเกณฑในการประเมินหรือไมอยางไร และพิจารณาจากขั้นตอนและชอง
การเผยแพรการจัดทําหลักเกณฑและตัวชี้วัดในการประเมิน
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : ระดับ
1. มีการจัดทําหลักเกณฑและตัวชี้วัดสําหรับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หนวยงานตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของ
2. มี จั ด ตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น ผลตามหลั ก เกณฑ แ ละตั ว ชี้ วั ด สํ า หรั บ การติ ด ตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน
3. มี ก ารประกาศเผยแพร ห ลั ก เกณฑ แ ละตั ว ชี้ วั ด สํ า หรั บ การติ ด ตามประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานใหบุคลากร/สาธารณชนไดรับทราบ
4. มี ก ารประเมิ น ผลตามหลั ก เกณฑ แ ละตั ว ชี้ วั ด สํ า หรั บ การติ ด ตามประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน โดยการมีสวนรวมของหนวยงานตนสังกัดและภาคสวนที่หลากหลาย
5. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงานตามพันธกิจและหนาที่ของหนวยงาน
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. หลักเกณฑและตัวชี้วัดสําหรับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน
2. รายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในภาพรวม
3. เอกสารรายงานของคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในขอนี้ มุงเนนกระบวนการจัดทําหลักเกณฑและตัวชี้วัด
การประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน รวมทั้งการเผยแพรหลักเกณฑและตัวชี้วัดดังกลาว
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ตัวชี้วัดที่ 6.2
ชนิดของตัวชี้วัด
คําอธิบายตัวชี้วัด

การจัดใหมีระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม
กระบวนการ

หมายถึง การที่หนวยงานไดจัดใหมีระบบและกลไกการตรวจสอบภายในที่มี
ความเปนอิสระหรือเหมาะสมกับการติดตามและตรวจสอบภายใน โดยมีการจัดระบบการประเมิน
ตนเองและการแตงตั้งคณะกรรมการหรือองคกรการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) รวมถึงกลไก
การตรวจสอบอื่นๆ เพื่อดําเนินการกํากับดูแลและตรวจสอบตามหลักเกณฑและตัวชี้วัดสําหรับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานที่ไดกําหนดไว ทั้งนี้ เพื่อใหมีระบบและกลไกการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหนวยงานที่เหมาะสมและตอเนื่อง
วิธีการประเมิน
พิจารณาจากการจัดใหมีระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม
และเปนอิสระของหนวยงาน วามี หรือไมมีการดําเนินการดังกลาวหรือไมอยางไร และพิจารณาจาก
ขั้นตอนการตรวจสอบภายในและชองการเผยแพรผลการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : ระดับ
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในตามระเบียบที่กําหนด
2. มี แ ผนงาน กิ จ กรรม ระบบการตรวจสอบและการประเมิ น ผลตนเองภายใน ตาม
หลักเกณฑและตัวชี้วัดสําหรับการติดตามประเมินผลของหนวยงานที่กําหนดไว
3. มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
4. มีการเผยแพรรายงานผลการดําเนินการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
ใหบุคลากรในหนวยงานไดรับทราบ
5. มีการนําขอเสนอแนะที่ไดรับจากการตรวจสอบและประเมินผลภายในไปปรับปรุงระบบ
การปฏิบัติงาน
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. เอกสารแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
2. เอกสารแสดงหลักเกณฑและตัวชี้วัดสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน
3. เอกสารรายงานของคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
4. รายงานผลการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน (รายป)
หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในขอนี้ มุงเนนขั้นตอนและกลไกการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่เหมาะสมของหนวยงาน รวมทั้งแผนงาน และการเผยแพรการติดตามตรวจสอบ
ภายในของหนวยงาน โดยมมีหลักฐาน เอกสารการดําเนินการที่ชัดเจน
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ตัวชี้วัดที่ 6.3
ชนิดของตัวชี้วัด
คําอธิบายตัวชี้วัด

การจัดใหมีระบบและกลไกการปฏิบัติการเพื่อรองรับการตรวจประเมินจาก
หนวยงานภายนอก (External Audit) ที่เปนอิสระ
กระบวนการ

หมายถึ ง การที่หนวยงานไดจัดใหมีระบบ กระบวนการ และกลไกเพื่อให
คณะกรรมการหรือองคกรการตรวจสอบภายนอกที่เกี่ยวของและมีความเปนอิสระ เขามามีสวนรวมใน
การตรวจสอบและประเมินผลตามหลักเกณฑและตัวชี้วัดสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หนวยงานตามที่หนวยงานทั้งภายในและภายนอกไดกําหนดไวรวมกัน ทั้งนี้ เพื่อใหมีระบบการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหนวยงานที่เหมาะสม และเพื่อการพัฒนา
ระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานที่มีประสิทธิภาพ
วิธีการประเมิน
พิจารณาจากการจัดใหมีระบบและกลไกการตรวจสอบภายนอก (External Audit) ที่เปน
อิสระของหนวยงาน วามี หรือไมมีการดําเนินการดังกลาวหรือไมอยางไร และพิจารณาจากขั้นตอนการ
ดําเนินการตรวจสอบภายนอกและและชองการเผยแพรผลการตรวจสอบภายนอกที่เหมาะสม
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : ระดับ
1. มีการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบภายนอก
2. มีการกําหนดแผนงานและระยะเวลาในการดําเนินการตรวจสอบและประเมินผลของ
คณะกรรมการตรวจสอบภายนอก
3. มีรายงานผลการดําเนินการตรวจสอบประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบภายนอก
ที่เปนลายลักษณอักษรตอบุคลากร/ผูบริหารในหนวยงาน
4. มี ก ารเผยแพร ร ายงานผลการดํ า เนิ น การตรวจสอบประเมิ น ผลของคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายนอกทั้งตอบุคลากรในหนวยงานไดรับทราบ
5. มี การนํ า ข อ เสนอแนะที่ ไ ด รับ จากการตรวจสอบและประเมิ น ผลจากคณะกรรมการ
ภายนอกมาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของหนวยงาน
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. รายงานการตรวจสอบและประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบภายนอก
2. รายงานผลการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานประจําป
3. ชองทางการเผยแพรรายงานผลการดําเนินการตรวจสอบประเมินผลของคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายนอก
หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในขอนี้ มุงเนนขั้นตอนและกระบวนการดําเนินการเพื่อให
เกิ ด การตรวจสอบจากหน ว ยงานภายนอกที่ มี ค วามเป น อิ ส ระ และการรองรั บ การประเมิ น ของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงานตรวจเงินแผนดิน เปนตน
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ตัวชี้วัดที่ 6.4
ชนิดของตัวชี้วัด
คําอธิบายตัวชี้วัด

การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน
กระบวนการ

หมายถึง การที่หนวยงานไดมีการจัดทํากิจกรรม โครงการ และการสงเสริม
การมีสวนรวมของประชาชนหรือผูที่มีสวนไดสวนเสีย ใหเขามามีสวนรวมในการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน ดวยวิธีการตางๆ เชน การสํารวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การจัด
กลไกเชื่อมโยงเครือขายภาคประชาชน เปนตน ทั้งนี้ เพื่อเปนการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลที่
มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ
วิธีการประเมิน
พิจารณาจากกระบวนการสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการติดตามประเมินผล
การทํางานของหนวยงาน วามี หรือไมมีการดําเนินการหรือไมอยางไร และพิจารณาจากการจัดทํา
รายงานผลการติดตามประเมินผลการทํางานของหนวยงานภาครัฐ
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : ระดับ
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการที่มาจากภาคประชาชน เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการติดตามและประเมินผลการทํางานของหนวยงาน
2. มีการจัดทําแผนงานและงบประมาณ เพื่อดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
ในการติดตามและประเมินผลการทํางานของหนวยงาน
3. มีการจัดกิจกรรมและโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตามและ
ประเมินผลการทํางานของหนวยงาน เชน การจัดเวทีสาธารณะ เปนตน
4. มีการจัดกลไกการเชื่อมโยงกับเครือขายภาคประชาชน ในการติดตามและประเมินผล
การทํางานของหนวยงานภาครัฐ
5. มีการจัดทํารายงานและนําผลการติดตามประเมินผลของภาคประชาชนมาปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. แผนงาน กิจกรรม และโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตาม และ
ประเมินผลของหนวยงาน
2. เอกสารแตงตั้งคณะกรรมการในการติดตามและประเมินผลจากภาคประชาชน
3. รายงานผลการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของหนวยงาน
4. เอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการผูตรวจสอบภายใน
หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในตัวชี้วัดนี้ เนนขั้นตอนและกระบวนสงเสริมใหประชาชน
มีสวนรวมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน โดยพิจารณาจากแผนงาน กิจกรรม
โครงการ และกลไกการเชื่อมโยงกับภาคประชาชน
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ตัวชี้วัดที่ 6.5
ชนิดของตัวชี้วัด
คําอธิบายตัวชี้วัด

การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของหนวยงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป
ผลผลิต

หมายถึง การที่หนวยงานไดมีการจัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานตามแผนปฏิบัติการประจําป ซึ่งเปนการจัดทํารายงานและระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน โดยมีการระบุถึงระบบการบริหารจัดการที่สอดคลองกันทั้งในดานความ
รั บ ผิ ด ชอบ ภาระงาน งบประมาณที่ ใ ช ดํ า เนิ น การ รวมทั้ ง ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของการ
ดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว โดยจะตองมีการเผยแพรผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หนวยงานใหเปนที่รับทราบโดยทั่วไป
วิธีการประเมิน
พิ จ ารณาจากการจั ด ทํ า รายงานการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานตามแผน
ปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน วามี หรือไมมีการประเมินผลการปฏิบัติงานหรือไมอยางไร และ
พิจารณาจากชองทางในการเผยแพรผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : ระดับ
1. มี ก ารจั ด ตั้ ง คณะทํ า งานในการจั ด ทํ า รายงานผลการประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านตาม
แผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน
2. มี การจัด ทํ ารายงานผลการประเมิ น การปฏิบัติง านตามแผนปฏิบัติการประจํา ป โ ดย
คํานึงถึงความคุมคาและประสิทธิภาพของการดําเนินการ
3. มีการจัดทํารายงานผลการประเมินการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป พรอมทั้ง
วิเคราะหปญหาอุปสรรคในการดําเนินการตามแผนการปฏิบัติการประจําป
4. มีการเผยแพรผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปใหเปนที่รับรู
ของบุคคลทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน
5. มีการนําผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปมาวิเคราะหและ
ปรับปรุงการระบบการติดตามประเมินผลและการบริหารจัดการของหนวยงาน
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของหนวยงาน
2. รายงานการติดตามประเมินของคณะกรรมการที่เกี่ยวของ
3. ชองทางการเผยแพรผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน เชน อินเตอรเน็ต
ศูนยขอมูลขาวสารของราชการ/หนวยงาน
หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในขอนี้ มุงเนนขั้นตอนและกระบวนการรายงานผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานของหนวยงาน โดยมีหลักฐาน เอกสารดําเนินการที่ชัดเจน
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7. มาตรฐาน/ตัวชี้วัดความโปรงใสดานการเปดเผยและการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ
ตัวชี้วัดที่ 7.1
ชนิดของตัวชี้วัด
คําอธิบายตัวชี้วัด

การดําเนินการตามมาตรา 7 พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ
(การจัดสงขอมูลขาวสารของราชการลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา)
กระบวนการ

หมายถึ ง การที่ ห น ว ยงานได มี ก ารจั ด ส ง ข อ มู ล ข า วสารของราชการของ
หนวยงานลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา และนํามาเปดเผยใหกับประชาชนไดรับทราบ โดยขอมูลที่
หน ว ยงานจะต อ งมี ก ารดํ า เนิ น การเพื่ อ ให จั ด พิ ม พ ล งในราชกิ จ จานุ เ บกษานั้ น ประกอบด ว ย 1)
โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน 2) สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน 3)
สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของรัฐ 4) กฎ มติ
คณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบายหรือ การตีความ และ 5)
ขอมูลขาวสารอื่นที่คณะกรรมการ (กขร.) กําหนด
วิธีการประเมิน
พิจารณาจากการจัดสงขอมูลขาวสารของราชการลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาของหนวยงาน
วา มี หรื อไม มีการจั ด สงหรือ ไมอยางไร และพิจารณาจากขั้นตอนและกระบวนการจัดสงและการ
เผยแพรขอมูลขาวสารของราชการที่ไดจัดพิมพในราชกิจจานุเบกษา
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : ระดับ
1. มีการจัดรวบรวมและสงขอมูลขาวสารของราชการตามที่กฎหมายกําหนดลงพิมพในราช
กิจจานุเบกษา
2. มีการจัดเก็บรวบรวมขอมูลของราชการของหนวยงานที่จัดพิมพลงในราชกิจจานุเบกษา
ไวที่ทําการของหนวยงาน
3. มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการจัดรวบรวมและบริการขอมูลขาวสาร
แกประชาชน
4. มีการเผยแพรขอมูลขาวสารของราชการตามที่ไดมีการจัดพิมพลงในราชกิจจานุเบกษา
ของหนวยงานใหประชาชนไดรับทราบผานชองทางการเผยแพรของหนวยงาน
5. มีการใหบริการโดยจัดใหมีเจาหนาที่บริการและอธิบายขอมูลขาวสารของราชการ
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. ขอมูลขาวสารของราชการของหนวยงานที่จัดพิมพลงในราชกิจจานุเบกษา
2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารของหนวยงาน
3. ระบบและชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของราชการ เชน ระบบอินเตอรเน็ต
หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในขอนี้ เนนขั้นตอนและกระบวนการจัดสงขอมูลขาวสาร
ของราชการลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาของหนวยงานที่เปนไปตามกฎหมายที่กําหนด
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ตัวชี้วัดที่ 7.2
ชนิดของตัวชี้วัด
คําอธิบายตัวชี้วัด

การดําเนินการตามมาตรา 9 พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ
(การจัดใหมีขอมูลขาวสารตามที่กฎหมายกําหนดใหประชาชนเขาตรวจดูได)
กระบวนการ

หมายถึ ง การที่ ห น ว ยงานได มี ก ารจั ด ให มี ข อ มู ล ข า วสารตามที่ ก ฎหมาย
กําหนดใหประชาชนเขาตรวจดูได โดยขอมูลขาวสารของราชการที่กฎหมายกําหนดนั้นประกอบดวย
1) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชนรวมทั้งความเห็นแยงและคําสั่งที่เกี่ยวของใน
การพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว 2) นโยบายหรือการตีความที่ไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของปที่กําลังดําเนินการ 4) คูมือหรือคําสั่ง
เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหนาที่ของเอกชน 5) สิ่งพิมพที่ไดมี
การอางอิงถึงตามมาตรา 7 สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวม
ทุนกับเอกชนในการจัดทําบริการสาธารณะ 7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แตงตั้งโดย
กฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี 8) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
วิธีการประเมิน
พิจารณาจากการที่หนวยงานไดจัดใหมีขอมูลขาวสารตามที่กฎหมายกําหนดใหประชาชนเขา
ตรวจดู วามี หรือไมมีการจัดใหมีขอมูลหรือไมอยางไร และพิจารณาจากขั้นตอนและกระบวนการจัด
ใหมีขอมูลขาวสารของราชการที่ใหประชาชนเขาตรวจดูได
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : ระดับ
1. มีการจัดระบบการบริการขอมูลขาวสารของราชการตามที่กฎหมายกําหนดเพื่อให
ประชาชนเขาตรวจดูได
2. มีการจัดหมวดหมูขอมูลขาวสารของราชการตามที่กฎหมายกําหนดไว
3. มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการจัดรวบรวมและบริการขอมูลขาวสาร
แกประชาชน
4. มีการจัดทําคูมือและระเบียบปฏิบัติในการขอตรวจดูขอมูลขาวสารของราชการ
5. มีการใหบริการโดยจัดใหมีเจาหนาที่บริการและอธิบายขอมูลขาวสารของราชการ
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. ขอมูลขาวสารของราชการของหนวยงานที่จัดเตรียมใหประชาชนเขาตรวจดู
2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บขอมูลขาวสารของหนวยงาน
3. ระบบและชองทางใหประชาชนตรวจดูขอมูลขาวสารของราชการ เชน แฟมบันทึก
4. รายงานผลการดําเนินการตามมาตรา 9 แหง พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.
2540 ของหนวยงาน
หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในขอนี้ เนนขั้นตอนและกระบวนการจัดใหมีขอมูลขาวสาร
ตามที่กฎหมายกําหนดใหประชาชนเขาตรวจดูได โดยมีการดําเนินการอยางเปนขั้นตอน
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ตัวชี้วัดที่ 7.3
ชนิดของตัวชี้วัด
คําอธิบายตัวชี้วัด

การดําเนินการตามมาตรา 11 พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ
(การจัดหาขอมูลขาวสารใหตามคําขอเฉพาะราย)
กระบวนการ

หมายถึ ง การที่ ห น ว ยงานได มี ก ารจั ด หาข อ มู ล ข า วสารของราชการตามที่
กฎหมายกําหนดเพื่อใหประชาชนไดรับทราบตามคําขอเฉพาะราย โดยเปนการจัดหาขอมูลขาวสาร
ของราชการทั้งตามที่กฎหมายกําหนดและขอมูลขาวสารของราชการดานอื่นๆ ที่หนวยงานของรัฐ
เห็นสมควร และตองจัดการขอมูลขาวสารนั้นใหแกผูขอภายในเวลาอันสมควร เวนแตผูนั้นขอจํานวน
มากหรือบอยครั้งโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
วิธีการประเมิน
พิ จ ารณาจากการที่ ห น ว ยงานได มี ก ารจั ด หาข อ มู ล ข า วสารของราชการตามที่ ก ฎหมาย
กําหนดใหตามคําขอเฉพาะราย วามี หรือไมมีการจัดหาขอมูลขาวสารใหหรือไมอยางไร และพิจารณา
จากขั้นตอนและกระบวนการจัดหาขอมูลขาวสารของราชการที่มีผูขอเฉพาะราย
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : ระดับ
1. มีการจัดระบบการบริการขอมูลขาวสารของราชการตามที่กฎหมายกําหนดเพื่อให
ประชาชนไดเขาขอเปนการเฉพาะราย
2. มีระเบียบปฏิบัตใิ นการขอเอกสารขอมูลขาวสารของราชการตามคําขอเฉพาะราย
3. มีการจัดทําสําเนา/คํารับรองสําเนาถูกตองของขอมูลขาวสารใหผขู อเฉพาะราย
4. มีการดําเนินการและสามารถจัดหาขอมูลใหผูขอเฉพาะรายไดตามเวลาที่กําหนด
5. มีการใหบริการโดยจัดใหมีเจาหนาที่บริการและอธิบายขอมูลขาวสารของราชการ
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. ขอมูลขาวสารของราชการของหนวยงานที่จัดบริการใหประชาชนตามคําขอ
2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บขอมูลขาวสารของหนวยงาน
3. ระบบและชองทางใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ
4. ระเบียบปฏิบัติในการขอขอมูลเฉพาะรายบุคคล
5. รายงานผลการจัดหาขอมูลขาวสารใหแกผูขอ/รายงานเชิงสถิติเกี่ยวกับการเปดเผย
ขอมูลตามมาตรา 11 แหง พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ
หมายเหตุ : เกณฑการประเมิน ในขอนี้ มุ งเนน ขั้นตอนและกระบวนการจัด ใหมีขอมูล
ขาวสารของราชการตามที่กฎหมายกําหนดเพื่อใหประชาชนสามารถขอเปนการเฉพาะราย โดยพิจารณา
ถึงการที่หนวยงานไดมีการกําหนดหลักเกณฑและผูรับผิดชอบในจัดหาขอมูลขาวสารใหแกผูขอขอมูล
ขาวสารภาย และการมีระเบียบการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
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ตัวชี้วัดที่ 7.4
ชนิดของตัวชี้วัด
คําอธิบายตัวชี้วัด

การดําเนินการตามมาตรา 14 และมาตรา 15 พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ
(การปฏิบตั ิเกี่ยวกับขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผยและอาจมีคาํ สัง่ ไมเปดเผย)
กระบวนการ

หมายถึ ง การที่ ห น ว ยงานได มี ก ารปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ข อ มู ล ข า วสารที่ ไ ม ต อ ง
เปดเผย และขอมูลที่อาจมีคําสั่งมิใหเปดเผยก็ได โดยเปนการดําเนินการของหนวยงานหรือเจาหนาที่
ของรัฐ ซึ่งอาจมีคําสั่งมิใหเปดเผย หรือเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการก็ได โดยคํานึงถึงการปฏิบัติ
หนาที่ตามกฎหมาย ประโยชนสาธารณะและประโยชนของเอกชนที่เกี่ยวของ สําหรับขอมูลขาวสาร
ของราชการที่ไมตองเปดเผยเนื่องจากอาจกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริย และ
ขอมูลที่มีลักษณะที่อาจมีคําสั่งมิใหเปดเผยก็ได เชน ขอมูลขาวสารของราชการที่จะกอใหเกิดความ
เสี ย หายต อ ความมั่ น คงของประเทศหรื อ ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งประเทศ เป น ต น ซึ่ ง จะต อ งมี ก าร
ดําเนินการตามกฎหมายอยางรอบคอบ
วิธีการประเมิน
พิจารณาจากการที่หนวยงานของรัฐไดมีการปฏิบัติเกี่ยวกับขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผย
และขอมูลที่อาจมีคําสั่งมิใหเปดเผยก็ไดนั้นวามีหรือไมมี และการพิจารณาจากขั้นตอนและกระบวนการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผยและขอมูลที่อาจมีคําสั่งมิใหเปดเผยก็ได
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : รายขอ
1. การจัดทําระบบสารสนเทศในการเก็บรักษาขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผย
2. การจัดทําระเบียบ คําสั่ง และหลักเกณฑในการปฏิบัติเกี่ยวกับขอมูลขาวสารที่ไมตอง
เปดเผย และขอมูลที่อาจมีคําสั่งมิใหเปดเผยก็ไดตามที่กฎหมายกําหนด
3. การดําเนินการเพื่อชี้แจงหรือระบุเหตุผลในการไมเปดเผยขอมูลขาวสาร โดยระบุวาเปน
ขอมูลขาวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด
4. การดําเนินการในการมีคําสั่งใหเปดเผย และอาจไมเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ
ตามลําดับสายการบังคับบัญชา
5. การกําหนดระเบียบวิธีการรักษาขอมูลขาวสารของราชการมิใหรั่วไหลจากหนวยงานของรัฐ
ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนดวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. ระเบียบการจัดการและคุมครองขอมูลขาวสารของหนวยงาน
2. ระเบียบในการออกคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ
3. รายงานผลการดําเนินการตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในขอนี้ มุงเนนวิธีการดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
โดยหนวยงานจะตองแสดงเอกสาร เหตุผลในการปฏิบัติเกี่ยวกับขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผยและ
อาจมีคําสั่งไมเปดเผยนั้นๆ
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ตัวชี้วัดที่ 7.5
ชนิดของตัวชี้วัด
คําอธิบายตัวชี้วัด

การดําเนินการตามมาตรา 23 มาตรา 24 และมาตรา 25 พ.ร.บ.ขอมูล
ขาวสารของราชการ (การปฏิบัติเกี่ยวกับขอมูลขาวสารสวนบุคคล)
กระบวนการ

หมายถึง การที่หนวยงานของรัฐจัดใหมีระบบและการใหความคุมครองขอมูล
ขาวสารสวนบุคคล และการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามที่กฎหมายกําหนด โดยเปนกระบวนการเพื่อ
ใหบริการและคุมครองมูลขาวสารสวนบุคคล ซึ่งเริ่มตั้งแตการจัดระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่
เกี่ยวของและจําเปนเพื่อการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ การจัดเก็บขอมูลขาวสารโดยตรงจาก
บุคคล และการตรวจสอบขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่จัดพิมพลงในราชกิจจานุเบกษา เปนตน ทั้งนี้ โดย
คํานึงถึงความถูกตองของขอมูล เชน ประเภทของบุคคลที่มีการจัดเก็บขอมูล ลักษณะการใชขอมูล
ตามปกติ วิธีการขอตรวจดูขอมูลขาวสารของเจาของขอมูล วิธีการขอใหแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูล และ
แหลงที่มาของขอมูล เปนตน
วิธีการประเมิน
พิจารณาจากการที่หนวยงานของรัฐไดมีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบขอมูลขาวสารสวน
บุคคลวามีหรือไม มีการปฏิบัติตามกฎหมายตามที่กําหนดไวหรือไมอยางไร และพิจารณาจากขั้นตอน
และกระบวนการจัดระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : รายขอ
1. การกําหนดหลักเกณฑในการจัดระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวของกับหนวยงาน
ตามที่กฎหมายกําหนด
2. การจัดใหมีชองทางการปฏิบัติงานเพื่อใหเจาของขอมูลสามารถแกไขและเพิ่มเติมขอมูล
ของตนเอง
3. การตรวจสอบและจัดทําบัญชีขอมูลขาวสารสวนบุคคลในระบบของหนวยงาน
4. การแจงใหเจาของขอมูลขาวสารสวนบุคคลทราบในกรณีที่มีการใหสงขอมูลขาวสารสวน
บุคคลไปยังที่ใดซึ่งจะเปนผลใหบุคคลทั่วไปทราบขอมูลขาวสารนั้นได
5. การจัดระบบการรั กษาความปลอดภั ยใหแกระบบข อมูลขาวสารสวนบุคคลตามความ
เหมาะสมเพื่อปองกันมิใหมีการนําไปใชโดยไมเหมาะสมหรือเปนผลรายตอเจาของขอมูล
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. ขอมูลเกี่ยวกับการจัดระบบเพื่อคุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคลของหนวยงานของรัฐ
2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บขอมูลขาวสารสวนบุคคลของหนวยงานของรัฐ
3. การจัดระบบรักษาความปลอดภัยใหแกระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล
4. บัญชีขอมูลขาวสารสวนบุคคล (ที่หนวยงานจัดทําขึ้น)
หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในขอนี้ เนนวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับขอมูลขาวสารสวนบุคคล
โดยมีขั้นตอนและวิธีการที่สอดคลองกับความตองการของเจาของขอมูลและตามที่กฎหมายกําหนด
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ตัวชี้วัดที่ 7.6
ชนิดของตัวชี้วัด
คําอธิบายตัวชี้วัด

การจัดระบบและชองทางการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ
กระบวนการ

หมายถึง การที่หนวยงานของรัฐไดจัดใหมีระบบและชองทางเพื่อสงเสริมให
ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ เชน มีการสงเสริมการดําเนินการตามที่กฎหมายวาดวย
ขอมูลขาวสารของราชการกําหนดไวในมาตรา 7 มาตรา 9 มาตรา 11 มาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา
23 มาตรา 24 และมาตรา 25 แหง พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ โดยเปนการจัดระบบและชอง
การเขาถึงเพื่อเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ อันเปนการสื่อสารทั้งแบบการสื่อสารทางเดียวและการ
สื่อสารแบบสองทาง ( One-way and Two-way communication) ทั้งนี้ เพื่อเปนการสงเสริมใหประชาชน
สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการและการนําขอมูลขาวสารของราชการไปดําเนินการในกิจกรรมที่
เกี่ยวของไดอยางถูกตองตามกฎหมายและมีประสิทธิภาพ
วิธีการประเมิน
พิจารณาจากการจัดระบบและชองทางการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการของหนวยงานของ
รัฐวามี หรือไมมีการจัดระบบและชองทางการเขาถึงเพื่อเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ และพิจารณา
จากขั้นตอนและกระบวนการจัดระบบและชองทางการเขาถึงขอมูลขาวสารของประชาชน
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : รายขอ
1. มีการจัดระบบและหนวยใหบริการขอมูลขาวสารของราชการ ณ ทีท่ ําการของหนวยงาน
2. มีการจัดหนวยประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา 9 เคลื่อนที่ในบาง
ชวงเวลาที่จําเปนตามความเหมาะสม เพื่อเปนการประชาสัมพันธใหบริการขอมูลขาวสารของราชการ
3. มีการจัดเผยแพรระบบขอมูลขาวสารทางเว็บไซตของหนวยงาน
4. มีการจัดระบบ Call Center และการใหบริการขอมูลขาวสารทางโทรศัพท/โทรสาร
5. มีการสรางเครือขายบริการขอมูลขาวสารกับหนวยงานอื่น เพื่อบริการขอมูลขาวสารของ
ราชการ
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. เอกสารแสดงการจัดทีมงาน/หนวยประชาสัมพันธของหนวยงาน
2. ระเบียบปฏิบัติ/คูมือที่เอื้อตอการศึกษาและเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ
3. ชองทางและกลไกการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของหนวยงาน
4. ขอมูลเกี่ยวกับการสรางเครือขายกับหนวยงานในทองถิ่นเพื่อบริการขอมูลขาวสาร
หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในขอนี้ เนนวิธีการจัดระบบและชองทางการเขาถึงขอมูล
ขาวสารของราชการของภาคประชาชน โดยพิจารณาจากระบบและชองทางการดําเนินการทีห่ นวยงานจัดให
มีตามความเหมาะสมของหนวยงาน
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ตัวชี้วัดที่ 7.7
ชนิดของตัวชี้วัด
คําอธิบายตัวชี้วัด

การประเมินผลการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสารของภาคประชาชน
ผลผลิต

หมายถึง การที่หนวยงานไดมีการประเมินผลการรับรูและการเขาถึงขอมูล
ขาวสารของประชาชนผูรับบริการและผูที่เกี่ยวของ จากการดําเนินการจัดระบบขอมูลขาวสารและการ
เป ด เผยข อ มู ล ของหน ว ยงาน โดยมุ ง เน น เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพของข อ มู ล ข า วสารเพื่ อ การพั ฒ นา
หนวยงาน การบริการประชาชน การตัดสินใจหาทางเลือก และการสงเสริมใหประชาชนเขาถึงขอมูล
ขาวสารของราชการ
วิธีการประเมิน
พิจารณาจากการประเมินการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสารของภาคประชาชนการของ
หนวยงาน วามี หรือไมมีการประเมินหรือไมอยางไร และพิจารณาจากขั้นตอนและกระบวนการในการ
ประเมินการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสารของภาคประชาชน
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : ระดับ
1. มีการจัดทําแผนงานและระบบการประเมินผลการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสารของ
ภาคประชาชน
2. มีการจัดทําคูมือการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสารของภาคประชาชน
3. มีการประเมินผลการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสารของภาคประชาชนตามแผนงานที่
กําหนด
4. มีการรายงานและเผยแพรผลการประเมินผลการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสารของ
ภาคประชาชน โดยมีการกําหนดระดับของการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน
5. มีการนําผลผลการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสารของภาคประชาชนมาปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. แผนงานการประเมินผลการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสารของภาคประชาชน
2. รายงานการประเมินผลความพึงพอใจการรับรูและเขาถึงขอมูลของภาคประชาชน
3. ระบบและชองทางในการสงเสริมใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารของราชการ
4. ระเบียบปฏิบัติ/คูมือที่เอื้อตอการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ
หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในขอนี้ มุงเนนขั้นตอนของการประเมินผลการรับรูและการ
เขาถึงขอมูลขาวสารของราชการของภาคประชาชน โดยพิจารณาจากรายงานการประเมินผลในดาน
ดังกลาว รวมทั้งการวิเคราะหผลจากคะแนนการประเมินที่ไดจากประชาชนหรือระดับความคิดเห็นที่มี
การวัดคาโดยนัยตางๆ เชน มาตรวัดทัศนคติของลิเคอรท (Likert scale) หรือมีการประเมินในลักษณะ
อื่นเชน การวัดคารอยละของการรับรูขอมูลขาวสาร เปนตน
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การจัดการความรูดานขอมูลขาวสารของหนวยงาน
กระบวนการ

หมายถึ ง การที่ ห น ว ยงานได มี ก ารจั ด ระบบข อ มู ล ข า วสารและการจั ด การ
ความรูของหนวยงาน โดยมีการจัดรวบรวมขอมูลขาวสาร การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร การนําขอมูล
ขาวสารและความรูไปประยุกตใชในหนวยงาน การจัดระบบขอมูลขาวสารเพื่อการตัดสินใจ เปนตน
ทั้งนี้ มุงเนนการนําขอมูลขาวสารและความรูไปพัฒนาหนวยงาน และการใหการบริการแกประชาชน
การจัดการความรูของหนวยงานนั้น ครอบคลุมถึงการจัดระบบขอมูลขาวสารของหนวยงานไปสูการ
สรางเปนสารสนเทศ (information) ความรู (Knowledge) และภูมิปญญา (Wisdom) ของหนวยงาน
ทั้งนี้ เพื่อเปนการพัฒนาระบบการบริหารงานที่มีความโปรงใส มีความสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลที่
ตั้งอยูบนพื้นฐานของความรูและภูมิปญญาของชาติ
วิธีการประเมิน
พิจารณาจากการจัดการความรูของหนวยงาน วามี หรือไมมีการจัดการหรือไมอยางไร และ
พิจารณาขั้นตอนและกระบวนการในการจัดการความรูของหนวยงาน
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : ระดับ
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือมีการดําเนินการในลักษณะที่คลายคลึงกันเพื่อการ
จัดการขอมูลและความรูของหนวยงาน
2. มีการจัดระบบและหมวดหมูของขอมูลขาวสารและความรูภายในหนวยงาน
3. มีการจัดกิจกรรมและโครงการเกี่ยวกับการจัดการความรูของหนวยงาน
4. มีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร/ความรูทั้งสวนงานภายในหนวยงานและระหวาง
หนวยงานที่เกีย่ วของ
5. มีการวิเคราะหและนําขอมูลขาวสาร/ความรูมาประยุกตใชในการสงเสริมการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรและการพัฒนาองคกร
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. ขอมูล/เอกสารแสดงระบบการจัดการระบบขอมูลขาวสารของราชการของหนวยงาน
2. ระบบและชองทางในการสงเสริมใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารของราชการ
3. ระเบียบปฏิบัติ/คูมือที่เอื้อตอการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ
4. รายงานผลการวิเคราะหและการจัดการความรูของหนวยงาน
หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในขอนี้ มุงเนนกระบวนการจัดการความรูของหนวยงานที่มี
ความหลากหลายทั้งในดานเนื้อหาและวิธีการที่จะนําความรูของหนวยงานออกมาประยุกตใชใหเปน
ประโยชนตอบุคลากรและหนวยงาน โดยมีขั้นตอนการจัดการความรูที่สามารถตรวจสอบไดทั้งในเชิง
เนื้อหา ความรู และกระบวนการ
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ภาคผนวก
แบบประเมินความพรอมของหนวยงานภาครัฐ
ตามเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วดั ความโปรงใสหนวยงานภาครัฐ
ที่กําหนดภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
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แบบประเมินความพรอมของหนวยงานภาครัฐ
ตามเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสหนวยงานภาครัฐ
ที่กําหนดภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
*******************************************

คําชี้แจง
1. แบบประเมินนี้จัดทําขึ้นเพือ่ ประเมินความพรอมของหนวยงานภาครัฐเกี่ยวกับขอมูลขาวสารในการ
ประเมินตามเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐที่กําหนดภายใตพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
2. แบบประเมินประกอบดวย 2 สวน สวนที่ 1 เปนขอมูลพื้นฐานของบุคคลและหนวยงาน สวนที่ 2
เปนการประเมินตามเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับบุคคลและหนวยงาน
ชื่อ (ผูใหขอมูล)....................................................... นามสกุล ...........................................................
ตําแหนง ......................................................หนวยงานที่สังกัด............................................................
สถานที่ติดตอ เลขที่ ........................ถนน...................................ตําบล ................................................
อําเภอ .....................................จังหวัด .....................................รหัสไปรษณีย ....................................
โทรศัพท ............................................................ โทรศัพทมือถือ ......................................................
โทรสาร ..............................................Email : .................................................................................
ภาระงานที่รับผิดชอบ(ที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงานและภายใต พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540)
........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
สวนที่ 2 ความพรอมของขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ
ในสวนนี้เปนการประเมินความพรอมดานขอมูลขาวสารและระดับการปฏิบัติงานของหนวยงานวาไดมี
การดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐหรือไม โดยมีวิธีการประเมินใน
2 ลักษณะ คือ
1. การประเมินโดยวิธีการตรวจสอบความพรอมของขอมูลขาวสารและเอกสารที่เกี่ยวของ โดยพิจารณา
ถึงความมี/ไมมีขอมูลขาวสาร เอกสาร และการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของของหนวยงาน โดยทําเครื่องหมาย  ลงใน
ชองวาง  มี หรือ  ไมมี ตามตัวชี้วัดความโปรงใสในดานนั้นๆ ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 40 ตัวชี้วัด
2. การประเมินขั้นตอนและระดับการปฏิบัติงานของหนวยงาน พิจารณาจากระดับความสมบูรณของ
ขอมูลขาวสาร เอกสาร และการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น ซึ่ง
จําแนกตามตัวชี้วัดนั้นๆ ละ 5 ระดับ/ขอ รวมทั้งสิ้น 200 ขอ โดยใหหนวยงานไดพิจารณาจากความพรอมและ
ความสมบูรณของขอมูลขาวสาร เอกสาร และระดับการปฏิบัติที่เกี่ยวของ และทําเครื่องหมาย  ลงในชองวาง
ตามขอเท็จจริง ของหนวยงาน ซึ่งในเกณฑมาตรฐานการประเมินนั้น จะมีการวัดคา 3 ระดับ คือ
2 = หมายถึง หนวยงานของทานไดมีการดําเนินการแลวและมีเอกสาร/ขอมูลพรอมใหตรวจพิจารณา
1 = หมายถึง หนวยงานของทานกําลังมีการดําเนินการและมีเอกสาร/ขอมูลบางสวนใหพิจารณา
0 = หมายถึง หนวยงานของทานยังไมมีการดําเนินการในขอนั้นๆ
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1. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสดานการจัดหาพัสดุ (การจัดซื้อจัดจาง)
ตัวชี้วัดที่ 1.1 การเผยแพรกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของกับการจัดหาพัสดุ
การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ 1.1 (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน)
1. มีการเผยแพรกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ ณ ที่ทําการของหนวยงาน
2. มีการเผยแพรกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ ที่หนวยงานอื่นในพื้นที่ใกลเคียง
3. มีการเผยแพรกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ ผานสื่อเฉพาะกิจที่เกี่ยวของ เชน วิทยุชุมชน และ
หนังสือและจดหมายขาวการจัดซื้อจัดจาง เปนตน
4. มีการเผยแพรกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ ทางเว็บไซตของหนวยงาน
5. มีการเผยแพรกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ ที่ศูนยขอมูลขาวสารของสวนราชการ
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. เอกสารแสดงการเผยแพรกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวของกับการจัดหาพัสดุ
2. ชองทางการเผยแพรของหนวยงานที่ปรากฏในสื่อตางๆ เชน อินเตอรเน็ตของหนวย หรือสื่ออื่นๆ
3. เอกสารรายงานของคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้

ตัวชี้วัดที่ 1.2 การจัดทําแผนการจัดหาพัสดุประจําป
การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ 1.2 (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน)
1. มีการจัดทําแผนการจัดหาพัสดุตามที่กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของ
2. มีการจัดทําแผนการจัดหาพัสดุที่สอดคลองกับภารกิจของหนวยงานและความตองการของประชาชน
3. มีการกําหนดและเลือกใชวิธีการจัดหาพัสดุที่เหมาะสมกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ โดยมุงใหมี
การแขงขันที่เปนธรรม
4. มีการเปดโอกาสและสงเสริมใหผูที่เกี่ยวของ/ประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนการจัดหา
พัสดุ
5. มีการพิจารณาแผนที่แสดงใหเห็นถึงการเปรียบเทียบความคุมคา/ประสิทธิภาพกับผลการจัดหา
พัสดุในปงบประมาณที่ผานมา
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. แผนการจัดหาพัสดุประจําปของหนวยงาน
2. เอกสารแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนการจัดหาพัสดุ
3. รายงานการประชุม/การดําเนินการของคณะกรรมการจัดทําแผนฯ
4. เอกสารรายงานของคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้

 มี
 ไมมี
2

1

0

มี ไมมี
มี ไมมี
มี ไมมี

 มี
 ไมมี
2

มี
มี
มี
มี

1

0

ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
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ตัวชี้วัดที่ 1.3 การดําเนินการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุ
การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ 1.3 (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน)
1. มีขั้นตอนการขอความเห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการเกี่ยวกับการดําเนินการที่ชัดเจน
2. มีการดําเนินการโดยวิธีการที่เหมาะสม เชน วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา วิธีพิเศษ
วิธีกรณีพิเศษ และวิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
3. มีการขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจางจากผูที่มีอํานาจตามที่กําหนดไวในระเบียบการจัดหาพัสดุ
4. มีการทําสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ มีหลักฐานการตรวจรับ และการเบิกจายที่ถูกตองตาม
หลักเกณฑที่กําหนดไว
5. มีการนําผลการดําเนินการจัดหาพัสดุตามแผนที่กําหนดไวมาวิเคราะหและปรับปรุงอยางตอเนื่อง
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. เอกสารการแตงตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวของกับการจัดหาพัสดุของหนวยงาน
2. เอกสารแสดงระเบียบและวิธีการการจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน/คูมือการดําเนินงานจัดซื้อจัดจาง
3. รายงานผลการดําเนินการของคณะกรรมการฯ แสดงผลการจัดซื้อจัดจางในรอบป
4. เอกสารรายงานของคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้

 มี
 ไมมี
2

มี
มี
มี
มี
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ไมมี
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ตัวชี้วัดที่ 1.4 การกําหนดและการประกาศหลักเกณฑในการพิจารณาและการตัดสินผลการ  มี
 ไมมี
จัดหาพัสดุแตละรายการ/โครงการ
2 1 0
การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ 1.4 (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน)
1. มีการกําหนดหลักเกณฑโดยระบุขอบเขต ขั้นตอน และรายละเอียดของการจัดหาพัสดุในแตละ
รายการ/โครงการที่ชัดเจน เชน การกําหนดระยะเวลาการแลวเสร็จของงาน เปนตน
2. มีการกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาผลการจัดหาพัสดุแตละรายการ/โครงการพรอมทั้งเกณฑ
การประเมินหรือตัดสินที่ชัดเจน
3. มีการประกาศหลักเกณฑพรอมทั้งแสดงเหตุผลและความจําเปนในการจัดหาพัสดุแตละรายการ/
โครงการใหผูที่เกี่ยวของหรือรวมแขงขัน/คัดเลือกทราบ
4. มีการประกาศผลการจัดหาพัสดุแตละรายการ/โครงการพรอมทั้งเหตุผลที่ใชในการตัดสินผลการ
จัดหาพัสดุนั้นๆ ในชองทางที่เหมาะสม เชน ทางเว็บไซตของหนวยงาน
5. มีการวิเคราะหหลักเกณฑในการพิจารณาจัดหาพัสดุและผลการจัดหาพัสดุ แลวนํามาปรับปรุงการ
จัดหาพัสดุของหนวยงานอยางตอเนื่อง
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. เอกสารแสดงขอกําหนดและการประกาศหลักเกณฑในการพิจารณาตัดสินผลการจัดหาพัสดุ/จัดซื้อ มี ไมมี
จัดจางแตละรายการ/โครงการ
2. รายงานผลการประชุม/การดําเนินการของคณะกรรมการฯ
มี ไมมี
มี ไมมี
3. เอกสารรายงานของคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้
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ตัวชี้วัดที่ 1.5 การสรุปผลการจัดหาพัสดุในแตละรอบเดือน
การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ 1.5 (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน)
1. มีคณะกรรมการหรือมี การดําเนินการในลักษณะที่คลายคลึงกั นรว มรับผิดชอบในการสรุปและ
วิเคราะหผลการจัดหาพัสดุในแตละรอบเดือน
2. มีการนําผลสรุปการจัดหาพัสดุในแตละรอบเดือนติดประกาศไว ณ ที่ทําการของหนวยงาน หรือการ
เผยแพรในชองทางที่เหมาะสม
3. มีการสรุปวิเคราะหงบประมาณในการจัดหาพัสดุในแตละรอบเดือน
4. มีการวิเคราะหและสรุปผลการจัดหาพัสดุ โดยเปรียบเทียบกับภารกิจของหนวยงาน
5. มีการวิเคราะหผลการจัดหาพัสดุในแตละรอบเดือนและนํามาปรับปรุงอยางตอเนื่อง
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. เอกสารการแตงตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวของการจัดหาพัสดุของหนวยงาน
2. รายงานการสรุปและการวิเคราะหการจัดหาพัสดุในแตละรอบเดือนและรอบปของหนวยงาน
3. เอกสาร/รายงานที่แสดงผลการจัดหาพัสดุตามแบบ สขร.1 ของหนวยงาน
4. เอกสารรายงานของคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้

ตัวชี้วัดที่ 1.6 การประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุในปงบประมาณ
การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ 1.6 (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน)
1. มีการประเมินขั้นตอนและวิธีการจัดหาพัสดุในรอบปของหนวยงาน
2. มีการประเมินผลการจัดหาพัสดุของหนวยงาน โดยพิจารณาจากผลผลิตที่สามารถระบุถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดหาได
3. มีการประเมินผลการจัดหาพัสดุของหนวยงาน โดยพิจารณาจากผลผลิตที่สามารถระบุถึงการ
ตอบสนองภารกิจของหนวยงานได
4. มีการประเมินผลการจัดหาพัสดุของหนวยงาน โดยพิจารณาจากผลผลิตที่สามารถระบุถึงการ
นําไปใชในการเพิ่มผลผลิตการปฏิบัติงานของหนวยงาน
5. มีการประเมินผลการจัดหาพัสดุของหนวยงาน โดยพิจารณาจากผลผลิตที่สามารถนําไปสูการพัฒนา
ระบบการจัดหาพัสดุที่เหมาะสมของหนวยงาน
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. รายงานการประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุในปงบประมาณของหนวยงาน
2. รายงานผลการประเมินและการสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบปของหนวยงาน
3. รายงานสรุปการจัดหาพัสดุแตละโครงการ/กิจกรรม ของหนวยงาน
4. เอกสารรายงานของคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้

 มี
 ไมมี
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มี
มี
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ไมมี
ไมมี
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2. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสดานการบริหารงาน
ตัวชี้วัดที่ 2.1 การจัดทําและเผยแพรโครงสรางและอํานาจหนาที่ของหนวยงาน

 มี
 ไมมี

2 1 0
การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ 2.1 (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน)
1. มีการจัดโครงสรางและอํานาจหนาที่ของหนวยงานตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่
เกี่ยวของ
2. มีการรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานเพื่อให
ประชาชนสอบถามไดอยางเหมาะสม
3. มีการจัดทําและเผยแพรโครงสราง อํานาจหนาที่ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของของ
หนวยงาน ไว ณ ที่ทําการของหนวยงาน
4. มีการจัดทําและเผยแพรโครงสราง อํานาจหนาที่ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของของ
หนวยงาน ทางเว็บไซตของหนวยงาน
5. มีการจัดทําคูมือเผยแพรโครงสราง อํานาจหนาที่ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของของ
หนวยงาน เพื่อใหประชาชนที่มารับบริการไดรับทราบ
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. เอกสาร/รายงานเกี่ยวกับโครงสรางและอํานาจหนาที่ของหนวยงาน
มี ไมมี
2. เอกสารและชองทางของการเผยแพรโครงสรางและอํานาจหนาที่ของหนวยงาน
มี ไมมี
3. คูมือ/เอกสารเผยแพรโครงสราง อํานาจหนาที่ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของของ มี ไมมี
หนวยงาน
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้

ตัวชี้วัดที่ 2.2 การจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน

 มี
 ไมมี

2 1 0
การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ 2.2 (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน)
1. มีการจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานที่สอดคลองกับอํานาจ
หนาที่ของหนวยงาน
2. มีการกําหนดใหบุคลากรภายในหนวยงานมีสวนรวมในการจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนปฏิบัติ
การประจําปของหนวยงาน
3. มีการสงเสริมใหประชาชนหรือผูที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ และ
แผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน
4. มีการเผยแพรวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานใหบุคลากรในหนวยงาน
และประชาชนไดรับทราบในชองทางตางๆ เชน ทางเว็บไซตของหนวยงาน
5. มีการทบทวนและเปรียบเทียบความสอดคลองของการจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนปฏิบัติการ
ประจําปของหนวยงาน โดยมีหลักเกณฑที่ชัดเจนและขอตกลงกันไวลวงหนา
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. เอกสารแสดงวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน
มี ไมมี
2. เอกสารแสดงแผนผังวิสัยทัศน พันธกิจ และโครงสรางการบริหารจัดการของหนวยงาน
มี ไมมี
3. เอกสาร/หลักฐานแสดงการมีสวนรวมของประชาชนในการปฏิบัติงานของหนวยงาน เชน ภาพถาย มี ไมมี
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้
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ตัวชี้วัดที่ 2.3 การกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการปฏิบัติงานของหนวยงาน

 มี
 ไมมี

2 1 0
การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ 2.3 (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน)
1. มีการกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของหนวยงาน
2. มีการประกาศเผยแพรหลักเกณฑและขั้นตอนการปฏิบัติงานใหบุคลากรในหนวยงานไดรับทราบ
3. มีการเผยแพรหลักเกณฑและขั้นตอนการปฏิบัติงานของหนวยงานใหประชาชนผูมารับบริการได
รับทราบ
4. มีการจัดทําเอกสาร/คูมือแสดงหลักเกณฑและขั้นตอนการปฏิบัติงานของหนวยงาน
5. มีการประเมินความพึงพอใจตอหลักเกณฑและขั้นตอนการปฏิบัติงานของบุคลากรและหนวยงาน
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. เอกสารแสดงการกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการปฏิบัติงานของหนวยงาน
มี ไมมี
2. คูมือเกี่ยวกับหลักเกณฑ ขั้นตอน และกระบวนการปฏิบัติงานของหนวยงาน
มี ไมมี
3. ชองทางการเผยแพรหลักเกณฑ ขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานของหนวยงานเชน อินเตอรเน็ต มี ไมมี
4. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจตอหลักเกณฑ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานของหนวยงาน
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้

ตัวชี้วัดที่ 2.4 การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป

 มี
 ไมมี

2 1 0
การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ 2.4 (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน)
1. มีการปฏิบัติหนาที่ตามแผนปฏิบัติการประจําป โดยพิจารณาจากการกําหนดความรับผิดชอบของ
บุคคลและสวนงานภายในหนวยงาน
2. มีการปฏิบัติหนาที่ตามแผนปฏิบัติการประจําป โดยพิจารณาจากการใชจายงบประมาณที่ใชในการ
ดําเนินการกับแผนปฏิบัติการประจําป
3. มีการปฏิบัติหนาที่ตามแผนปฏิบัติการประจําป โดยพิจารณาจากการดําเนินการตามระยะเวลาที่
กําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป
4. มีการปฏิบัติหนาที่ตามแผนปฏิบัติการประจําป โดยพิจารณาจากการจัดทําระบบการปฏิบัติการ
ภายในหนวยงานตามที่กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของ
5. มีการประเมินการปฏิบัติหนาที่ โดยพิจารณาจากการนําแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานไป
ปฏิบัติตามแผนที่กําหนดไว
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. แผนการปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน
มี ไมมี
2. เอกสาร/หนังสือแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน
มี ไมมี
3. รายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของหนวยงาน/คณะกรรมการภายใน มี ไมมี
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้

62
ตัวชี้วัดที่ 2.5 การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการของหนวยงาน
การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ 2.5 (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน)
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการที่มาจากภาคประชาชน เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ
บริหารงานของหนวยงานภาครัฐ
2. มีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของ
หนวยงานภาครัฐ
3. มีการจัดกิจกรรมและโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของหนวยงาน
ภาครัฐ เชน การจัดเวทีสาธารณะรับฟงความคิดเห็น การทํากิจกรรมรวม เปนตน
4. มีการจัดกลไกการเชื่อมโยงกับเครือขายภาคประชาชนในการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใน
การบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ
5. มีการจัดทํารายงานและนําผลการมีสวนรวมของภาคประชาชนมาปรับปรุงการบริหารงานของ
หนวยงาน
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. เอกสารการแตงตั้งคณะกรรมการที่แสดงถึงการมีสวนรวมของภาคประชาชน
2. เอกสารรายงานเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
3. รายงานการจัดระบบและกลไกการบริหารงานของหนวยงาน
4. เอกสารรายงานของคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้

 มี
 ไมมี
2

มี
มี
มี
มี
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ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี

3. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสดานการใหบริการแกประชาชน
ตัวชี้วัดที่ 3.1 การกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนในการใหบริการแกประชาชน

 มี
 ไมมี

2 1 0
การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ 3.1 (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน)
1. มีการกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนในการใหบริการตามตามภารกิจและความรับผิดชอบของ
หนวยงาน
2. มีการกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนในการใหบริการที่ตอบสนองตอความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด
สอดคลองกับภารกิจและความตองการของประชาชน
3. มีการเผยแพรหลักเกณฑและขั้นตอนในการใหบริการแกบุคลากรภายในหนวยงานไดรับทราบอยาง
ทั่วถึง
4. มีการจัดทําเอกสารประกอบในการใหบริการตามภารกิจและหนาที่รับผิดชอบของบุคคลและสวน
งาน
5. มีการจัดทําเอกสารเผยแพรหลักเกณฑและขั้นตอนในการใหบริการแกประชาชนที่มารับบริการ
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. เอกสารแสดงการกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการใหบริการของหนวยงาน
มี ไมมี
2. เอกสาร/คูมือประกอบการใหบริการของหนวยงาน
มี ไมมี
3. ชองทางและการเผยแพรเอกสารของหนวยงาน เชน อินเตอรเน็ต วิทยุชุมชน ปายประกาศ
มี ไมมี
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้
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ตัวชี้วัดที่ 3.2 การใหบริการตามหลักเกณฑและขั้นตอนที่กําหนดไวโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ  มี
 ไมมี
2 1 0
การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ 3.2 (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน)
1. มีการใหบริการเรียงตามลําดับกอน-หลัง
2. มีการใหการบริการภายในระยะเวลาที่กําหนด
3. มีการใหการบริการตามขั้นตอนที่กําหนดไว เชน การบริการแบบ One Stop Service หรือมีการ
ดําเนินการในลักษณะที่คลายคลึงกัน
4. มีการใหการบริการที่ถูกตองตามภารกิจและความตองการของประชาชน
5. มีการใหการบริการที่ถูกตองตามกฎเกณฑและเอกสารสําคัญ
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. รายงานผลเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ
มี ไมมี
2. ขอมูล/เอกสารแสดงความรับผิดชอบในอํานาจหนาที่ของบุคลากรและหนวยงาน
มี ไมมี
มี ไมมี
3. รูปแบบการใหการบริการที่หนวยงานจัดขึ้น เชน การบริการ แบบ One Stop Service และรูปแบบ
การใหบริการที่แสดงระยะเวลาในการใหการบริการ เปนตน
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้

ตัวชี้วัดที่ 3.3 การเลือกใชชองทางการใหบริการที่เหมาะสมกับการใหบริการ
การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ 3.3 (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน)
1. มีการจัดสถานที่และอุปกรณสํานักงานเหมาะสมตอการใหการบริการแกประชาชน
2. มีเอกสาร/แบบฟอรม/คูมือการใหบริการที่เพียงพอตอความตองการของประชาชน
3. มีการนําระบบเทคโนโลยีในดานตางๆ เชน ระบบอินเทอรเน็ตและเครือขาย มาสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน
4. มีการปรับปรุงระบบและชองทางการใหบริการที่เหมาะสมตอการใหการบริการแกประชาชน
5. มีการใหคําปรึกษาและการแนะแนวทางการใหการบริการแกประชาชน
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. เอกสาร คูมือ ที่เกี่ยวของกับการใหบริการของหนวยงาน
2. รูปแบบการใหการบริการที่หนวยงานจัดขึ้น เชน การบริการ แบบ One Stop Service
3. ชองทางและระบบการใหบริการที่หลากหลาย เชน บริการอินเตอรเน็ต การจัดระบบบริการวันเสาร
เพิ่มเติม เปนตน
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้

 มี
 ไมมี
2

1

0

มี ไมมี
มี ไมมี
มี ไมมี
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ตัวชี้วัดที่ 3.4 การจัดใหมีชองทางและกลไกในการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนของประชาชน  มี
 ไมมี
2 1 0
การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ 3.4 (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน)
1. มีขั้นตอนและกระบวนการในการกําหนดตัวบุคคลผูรับผิดชอบสําหรับการแกไขเรื่องรองเรียนหรือ
ปญหาความขัดแยงระหวางประชาชนผูรับบริการกับหนวยงานที่ใหบริการ
2. มีขั้นตอนและกระบวนการในการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนโดยมีระยะเวลาในการดําเนินการเพื่อ
แกไขปญหาที่เหมาะสมตามสมควรแกกรณี
3. มีการประกาศเผยแพรขั้นตอนและกระบวนการสําหรับการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนของหนวยงาน
ใหสาธารณชนไดรับทราบ
4. มีการจัดใหมีกลไกการตรวจสอบภายในเพื่อใหเกิดความแนใจวากระบวนการแกไขเรื่องรองเรียน
และขอขัดแยงเปนไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่เหมาะสม
5. มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนหรือขอขัดแยง และเผยแพรรายงาน
ผลการดําเนินการดังกลาวตอสาธารณชน
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. กลไกและชองทางการรับและการแกไขปญหาเรื่องรองเรียน เชน มีกลองรับเรื่องรองเรียน มีตู ปณ. มี ไมมี
ระบบโทรศัพท และระบบอินเตอรเน็ตเพื่อรับเรื่องรองเรียน
2. เอกสารแสดงขั้นตอนและกระบวนการในการแกไขปญหาเรื่องเรียน เชน การแตงตั้งคณะกรรมการ มี ไมมี
ในการพิจารณาเรื่องรองเรียน เปนตน
3. รายงานผลเกี่ยวกับการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนหรือขอขัดแยงของหนวยงาน
มี ไมมี
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้

ตัวชี้วัดที่ 3.5 การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ
การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ 3.5 (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน)
1. มีการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ
2. มีการจัดระบบการประเมินความพึงพอใจจากประชาชนผูรับบริการที่หลากหลาย
3. มีการรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของหนวยงานตอผูบริหารในหนวยงาน
4. มีการเผยแพรผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการในชองทางที่หลากหลาย
5. มีการนําผลการประเมินผลความพึงพอใจจากประชาชนมาปรับปรุงการใหบริการ
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. รายงานผลการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่หนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก
จัดทําขึ้นในรอบป
2. เอกสารและเครื่องมือการประเมินความพึงพอใจการใหบริการแกประชาชนของหนวยงาน
3. ขอมูล/เอกสารแสดงความหลากหลายของชองทางในการประเมินความพึงพอใจการใหบริการแก
ประชาชนของหนวยงาน
4. ชองทางการเผยแพรผลการประเมินความพึงพอใจการใหบริการของหนวยงาน
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้

 มี
 ไมมี
2

1

0

มี ไมมี
มี ไมมี
มี ไมมี
มี ไมมี
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ตัวชี้วัดที่ 3.6 การจัดทําระบบขอมูลทางสถิติและสรุปผลการใหบริการแกประชาชน

 มี
 ไมมี

2 1 0
การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ 3.6 (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน)
1. มีการจัดทําตารางปฏิทินการปฏิบัติงานของหนวยงานเปนรายปใหกับประชาชนไดรับทราบ
2. มี ก ารจั ด ทํ า และแสดงผลระบบข อ มู ล ทางสถิ ติ ใ นด า นงบประมาณ บุ ค ลากร และกิ จ กรรมการ
ใหบริการแกประชาชนเปนรายปใหประชาชนไดรับทราบ
3. มีการสรุปและเผยแพรผลการใหบริการแกประชาชนภายในหนวยงานเปนรายป
4. มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการเผยแพรและพัฒนาระบบวิเคราะหขอมูลของหนวยงาน
5. มีการวิเคราะหขอมูลทางสถิติและผลสรุปการใหการบริการแกประชาชนเปนเอกสารประจําปของ
หนวยงาน
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. ตารางกิจกรรม/ปฏิทินการปฏิบัติงานของหนวยงานเปนรายป
มี ไมมี
2. ระบบเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับขอมูลและการใหบริการแกประชาชน
มี ไมมี
3. รายงานผลการวิเคราะหขอมูลทางสถิติและผลการใหบริการประชาชน/เอกสารประจําปของ
มี ไมมี
หนวยงาน
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้

4. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสดานการบริหารงานบุคคล
ตัวชี้วัดที่ 4.1 การกําหนดหลักเกณฑในการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร
ระดับการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ 4.1 (ระดับการปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน)
1. มีการกําหนดหลักเกณฑในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของหนวยงานที่เปนไปตามกฎหมาย
ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของ
2. มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเพื่อการสรรหา/คัดเลือกและรับผิดชอบในการแกไขปญหา
ขอโตแยง/คัดคานที่เกิดขึ้นจากการสรรหา/คัดเลือกบุคลากรของหนวยงาน
3. มีการประกาศหลักเกณฑในการสรรหา/คัดเลือกบุคลากร โดยมีการเปดเผยขั้นตอนและระยะเวลา
การคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมในการสรรหาบุคลากรแตละครั้งของหนวยงาน
4.มีการประกาศผลการการสรรหา/คัดเลือกบุคลากร พรอมทั้งใหเหตุผลหรือระบุคะแนนการสรรหา
บุคลากรในแตละครั้ง
5. มีชองทางในการประกาศการสรรหา/ผลคัดเลือกบุคลากรของหนวยงาน
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. ขอมูล/เอกสารแสดงหลักเกณฑในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
2. เอกสารแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเพื่อการสรรหา/คัดเลือกบุคลากร
3. รายงานผลการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร
4. เอกสารแสดงชองทางการเผยแพรการสรรหาและผลการคัดเลือกบุคลากร
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้

 มี
 ไมมี
2

มี
มี
มี
มี
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ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
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ตัวชี้วัดที่ 4.2 การกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของ
บุคลากรในหนวยงาน
การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ 4.2 (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน)
1.มีการกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรภายในหนวยงาน
ตามอํานาจหนาที่และลักษณะการปฏิบัติงานของบุคลากร
2.มีการประกาศเผยแพรมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรภายใน
หนวยงานและหนวยงานใหเปนที่รับรูของประชาชน ณ ที่ทําการของหนวยงาน
3.มีการประกาศเผยแพรมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรภายใน
หนวยงานทางเว็บไซตของหนวยงาน
4.มีการกํากับดูแลมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากร โดย
คณะกรรมการภายในหนวยงาน
5.มีการนําผลการประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากร มา
ปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรในหนวยงาน
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. เอกสารแสดงการกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรใน
หนวยงาน
2. ชองทางในการประกาศเผยแพรมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของหนวยงาน
3. รายงานการประเมินตามมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้

ตัวชี้วัดที่ 4.3 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหนวยงาน
การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ 4.3 (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน)
1. มีการจัดทํากิจกรรม โครงการ และแผนพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน
2. มีการจัดทํากิจกรรมและโครงการการพัฒนาบุคลากรที่สอดคลองกับภาระงานของบุคคลตาม
หนาที่/ตําแหนง
3. มีการจัดทํากิจกรรมและโครงการการพัฒนาบุคลากรที่สอดคลองกับภารกิจและเปาหมายของ
หนวยงาน
4. มีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องและไมเลือกปฏิบัติ โดยมีบุคลากรของหนวยงานเขารับการ
ฝกอบรมหรือการพัฒนาอยางตอเนื่อง
5. มีการนําผลการจัดทําโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรมาปรับปรุงในการบริหารงานบุคลากร
และการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากร
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. แผนพัฒนาบุคลากรประจําปของหนวยงาน
2. โครงการและกิจกรรมการฝกอบรม/การพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน
3. รายงานผลการพัฒนาบุคลากรประจําป
4. เอกสารรายงานของคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้
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ตัวชี้วัดที่ 4.4 การพัฒนาระบบการใหคุณ ใหโทษ และการสรางขวัญกําลังใจ
ในการปฏิบัติงาน
การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ 4.4 (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน)
1. มีการกําหนดรูปแบบและหลักเกณฑในการพิจารณาใหคุณและใหโทษและการสรางขวัญกําลังใจแก
บุคลากรตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่กําหนด
2. มีคณะกรรมการหรือการดําเนินการในลักษณะที่คลายคลึงกันเพื่อพัฒนาระบบการใหคุณ/ใหโทษ
และการสรางขวัญกําลังใจแกบุคลากรของหนวยงาน
3. มีการเผยแพรรูปแบบและหลักเกณฑเกี่ยวกับการพิจารณาระบบใหคุณ ใหโทษ และการสรางขวัญ
กําลังใจแกบุคลากร
4. มีการเสริมสรางรูปแบบและระบบการใหคุณ ใหโทษ และการสรางขวัญกําลังใจที่เหมาะสม เชน มี
กระบวนการเพื่อใหบุคลากรที่ทําผิดสามารถชี้แจงไดอยางเหมาะสมและเปนลายลักษณอักษร
5. มีการวิเคราะหและนําผลการพิจารณาการใหคุณ/ใหโทษ มาพิจารณาความดีความชอบและการ
สรางขวัญกําลังใจของบุคลากรในหนวยงาน
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. ขอมูล/เอกสารแสดงเกณฑมาตรฐานในการพิจารณาใหคุณ/ใหโทษของหนวยงาน
2. รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงานประจําป
3. รายงานการพิจารณาการลงโทษและการยกยองเชิดชูเกียรติของบุคลากรประจําป
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้

ตัวชี้วัดที่ 4.5 การประเมินผลการบริหารงานบุคคลของหนวยงานในรอบป
การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ 4.5 (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน)
1. มีแผนงานการพัฒนาบุคลากรและขั้นตอนการประเมินการบริหารบุคลากรที่สอดคลองกับภารกิจ
ของหนวยงาน
2. มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาและประเมินผลการบริหารบุคลากร
3. มีการจัดกลไกและกระบวนการในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรรายบุคคล
4. มีการนํารายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลและการบริหารงานบุคคลมาแจงหรือ
ประกาศใหบุคลากรในหนวยงานไดรับทราบ
5. มีการวิเคราะหและนําผลการพัฒนาและประเมินการบริหารบุคคลมาปรับปรุงการปฏิบัติงานอยาง
ตอเนื่อง
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. ขอมูล/เอกสารแสดงแผนการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานรายป
2. เอกสารแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล
3. รายงานผลการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้
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5. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสดานการบริหารงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 5.1 การจัดทําและเผยแพรแผนการใชจายเงินงบประมาณประจําปของหนวยงาน  มี
 ไมมี
การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ 5.1 (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน)
1. มีการจัดทําแผนการใชจายเงินงบประมาณของหนวยงานที่มีความสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบ
และขอบังคับที่เกี่ยวกับหนวยงาน
2. มีการจัดทําแผนการใชจายเงินงบประมาณของหนวยงานที่มีความสอดคลองกับภารกิจและความ
จําเปนเรงดวนของหนวยงาน
3. มีการจัดทําแผนการใชจายเงินงบประมาณของหนวยงาน โดยระบุถึงขั้นตอนและวิธีการใชจาย
งบประมาณที่เหมาะสม
4. มีการเผยแพรแผนการใชจายเงินงบประมาณของหนวยงาน ตลอดจนแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวของ
ใหบุคลากรภายในและภายนอกหนวยงานไดรับทราบ
5. มีการวิเคราะหแผนการใชจายเงินงบประมาณโดยคํานึงถึงความคุมคา และประสิทธิภาพในการใช
จายงบประมาณ
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. แผนการใชจายเงินงบประมาณประจําปของหนวยงาน
2. รายงานผลการศึกษาและวิเคราะหแนวโนมและความเสี่ยงจากการใชจายงบประมาณ
4. เอกสารรายงานของคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้

ตัวชี้วัดที่ 5.2 การใชจายเงินงบประมาณที่ตรงกับแผนงานและโครงการ
การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ 5.2 (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน)
1. มีการใชจายเงินงบประมาณที่ตรงกับแผนงานและโครงการที่กําหนดไว
2. มีการตรวจสอบการใชจายเงินงบประมาณที่ตรงกับแผนงานและโครงการโดยคณะกรรมการภายใน
3. มีรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณที่ตรงกับแผนงานและโครงการ
4. มีการวิเคราะหการใชจายเงินงบประมาณที่ตรงกับแผนงานและโครงการ
5. มีการนําผลการวิเคราะหการใชจายเงินงบประมาณที่ตรงกับแผนงานและโครงการมาปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน/การใชจายงบประมาณของหนวยงาน
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณประจําป
2. ขอมูล/เอกสารการเผยแพรแผนการใชจายเงินงบประมาณประจําป
3. รายงานผลการวิเคราะหการใชจายเงินงบประมาณประจําปของหนวยงาน
4. เอกสารรายงานของคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้
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ตัวชี้วัดที่ 5.3 การจัดใหมีกลไกการติดตามและตรวจสอบแผนการใชจายเงินงบประมาณ
ประจําป
การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ 5.3 (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน)
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อการตรวจสอบการดําเนินการตามแผนการใชจายเงินงบประมาณ
ประจําปภายในหนวยงานที่เหมาะสมหรือเปนอิสระ (Internal Audit )
2. มีการตรวจสอบและวิเคราะหความตองการและความจําเปนในการใชจายเงินงบประมาณของสวน
งานตางๆ ภายในหนวยงาน
3. มีการตรวจสอบและวิเคราะหการดําเนินการตามแผนการใชจายเงินงบประมาณที่เปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับทางการงบประมาณ/การเงิน/การคลัง
4. มีการตรวจสอบและวิเคราะหการดําเนินการตามแผนการใชจายเงินงบประมาณที่มีความสัมพันธกับ
แผนการใชจายเงินงบประมาณรวมกับหนวยงานอื่น
5. มีการวิเคราะหความคุมคาของงบประมาณที่เกิดจากการใชจายเงินงบประมาณ
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. แผนการใชจายเงินงบประมาณประจําปของหนวยงาน
2. เอกสารการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตามแผนการใชจายเงินงบประมาณ
ประจําปของหนวยงาน
3. รายงานผลการศึกษาและการวิเคราะหการใชจายเงินงบประมาณประจําป
4. เอกสารรายงานของคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้

ตัวชี้วัดที่ 5.4 การสุมตรวจการใชจายเงินงบประมาณตามระยะเวลาที่กําหนด
การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ 5.4 (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน)
1. มีการจัดทําหลักเกณฑและระเบียบปฏิบัติในการสุมตรวจการใชจายเงินงบประมาณของหนวยงาน
2. มีรายงานผลการสุมตรวจการใชจายเงินงบประมาณของคณะกรรมการภายในหนวยงานตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
3. มีรายงานผลการสุมตรวจการใชจายเงินงบประมาณของหนวยงานที่เกี่ยวของหรือจาก
คณะกรรมการขององคกรตรวจสอบภายนอกตามระยะเวลาที่กําหนด
4. การมีเผยแพรผลการสุมตรวจการใชจายเงินงบประมาณทั้งจากคณะกรรมการที่เกี่ยวของ
5. มีการวิเคราะหและนําผลการสุมตรวจการใชจายเงินงบประมาณมาปรับปรุงการใชจายเงิน
งบประมาณ
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. เอกสารการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอิสระภายใน
2. รายงานผลการสุมตรวจการใชจายเงินงบประมาณทั้งของคณะกรรมการอิสระภายในหนวยงานและ
คณะกรรมการอิสระจากหนวยงานภายนอก
3. รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณประจําปของหนวยงาน
4. เอกสารรายงานของคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้
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ตัวชี้วัดที่ 5.5 การประเมินผลการดําเนินการตามแผนการใชจายเงินงบประมาณประจําป
การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ 5.5 (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน)
1. มีการประเมินผลการดําเนินการตามแผนการใชจายเงินงบประมาณประจําปโดยคํานึงถึงความ
คุมคาและประสิทธิภาพของงบประมาณ
2. มีการประเมินผลการดําเนินการตามแผนการใชจายเงินงบประมาณประจําป พรอมทั้งวิเคราะห
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินการตามแผนการใชจายเงินงบประมาณ
3. มีการเผยแพรผลการประเมินผลการดําเนินการตามแผนการใชจายเงินงบประมาณประจําปให
บุคลากรในหนวยงานไดรับทราบ
4. มีการเผยแพรผลการประเมินผลการดําเนินการตามแผนการใชจายเงินงบประมาณประจําปใหผูที่
เกี่ยวของหรือประชาชนทั่วไปไดรับทราบ
5. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินการตามแผนการใชจายเงินงบประมาณมาวิเคราะหและ
ปรับปรุงการใชจายเงินงบประมาณ
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. รายงานผลการประเมินผลการดําเนินการตามแผนการใชจายเงินงบประมาณประจําป
2. ชองทางการเผยแพรผลการประเมินผลการดําเนินการตามแผนการใชจายเงินงบประมาณประจําป
3. เอกสารรายงานของคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้

 มี
 ไมมี
2

1

0

มี ไมมี
มี ไมมี
มี ไมมี

6. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสดานการติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดที่ 6.1 การจัดทําหลักเกณฑและตัวชี้วัดการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหนวยงาน

 มี
 ไมมี

2 1 0
การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ 6.1 (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน)
1. มีการจัดทําหลักเกณฑและตัวชี้วัดสําหรับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานตาม
กฎหมายระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของ
2. มีจัดตั้งคณะกรรมการประเมินผลตามหลักเกณฑและตัวชี้วัดสําหรับการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน
3. มีการประกาศเผยแพรหลักเกณฑและตัวชี้วัดสําหรับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หนวยงานใหบุคลากร/สาธารณชนไดรับทราบ
4. มีการประเมินผลตามหลักเกณฑและตัวชี้วัดสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน
โดยการมีสวนรวมของหนวยงานตนสังกัดและภาคสวนที่หลากหลาย
5. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงานตามพันธกิจและหนาที่ของหนวยงาน
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. หลักเกณฑและตัวชี้วัดสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน
มี ไมมี
2. รายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในภาพรวม
มี ไมมี
มี ไมมี
3. เอกสารรายงานของคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้
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ตัวชี้วัดที่ 6.2 การจัดใหมีระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ที่เหมาะสม
การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ 6.2 (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน)
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในตามระเบียบที่กําหนด
2. มีแผนงาน กิจกรรม ระบบการตรวจสอบและการประเมินผลตนเองภายใน ตามหลักเกณฑและ
ตัวชี้วัดสําหรับการติดตามประเมินผลของหนวยงานที่กําหนดไว
3. มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
4. มีการเผยแพรรายงานผลการดําเนินการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบภายในใหบุคลากร
ในหนวยงานไดรับทราบ
5. มีการนําขอเสนอแนะที่ไดรับจากการตรวจสอบและประเมินผลภายในไปปรับปรุงระบบการ
ปฏิบัติงาน
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. เอกสารแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
2. เอกสารแสดงหลักเกณฑและตัวชี้วัดสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน
3. เอกสารรายงานของคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
4 . รายงานผลการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน (รายป)
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้

ตัวชี้วัดที่ 6.3 การจัดใหมีระบบและกลไกการปฏิบัติการเพื่อรองรับการตรวจประเมิน

จากหนวยงานภายนอก (External Audit) ที่เปนอิสระ

 มี
 ไมมี
2

1

0

มี
มี
มี
มี

ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี

 มี
 ไมมี

2 1 0
การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ 6.3 (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน)
1. มีการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบภายนอก
2. มีการกําหนดแผนงานและระยะเวลาในการดําเนินการตรวจสอบและประเมินผลของคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายนอก
3. มีรายงานผลการดําเนินการตรวจสอบประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบภายนอกที่เปนลาย
ลักษณอักษรตอบุคลากร/ผูบริหารในหนวยงาน
4. มีการเผยแพรรายงานผลการดําเนินการตรวจสอบประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบภายนอก
ทั้งตอบุคลากรในหนวยงานไดรับทราบ
5. มีการนําขอเสนอแนะที่ไดรับจากการตรวจสอบและประเมินผลจากคณะกรรมการภายนอกมา
ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของหนวยงาน
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. รายงานการตรวจสอบและประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบภายนอก
มี ไมมี
2. รายงานผลการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานประจําป
มี ไมมี
3. ชองทางการเผยแพรรายงานผลการดําเนินการตรวจสอบประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบฯ มี ไมมี
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้
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ตัวชี้วัดที่ 6.4 การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตามและประเมินผล

การปฏิบัติงานของหนวยงาน

 มี
 ไมมี

2 1 0
การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ 6.4 (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน)
1.มีการแตงตั้งคณะกรรมการที่มาจากภาคประชาชน เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ติดตามและประเมินผลการทํางานของหนวยงาน
2. มีการจัดทําแผนงานและงบประมาณ เพื่อดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ติดตามและประเมินผลการทํางานของหนวยงาน
3. มีการจัดกิจกรรม/โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของ ประชาชนในการติดตามและประเมินผลการ
ทํางานของหนวยงาน เชน การจัดเวทีสาธารณะ เปนตน
4. มีการจัดกลไกการเชื่อมโยงกับเครือขายภาคประชาชนในการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใน
การติดตามและประเมินผลการทํางานของหนวยงานภาครัฐ
5. มี ก ารจั ด ทํ า รายงานและนํ า ผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลของภาคประชาชนมาปรั บ ปรุ ง การ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. แผนงาน กิจกรรม และโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตาม และประเมินผล มี ไมมี
ของหนวยงาน
2. เอกสารแตงตั้งคณะกรรมการในการติดตามและประเมินผลจากภาคประชาชน
มี ไมมี
3. รายงานผลการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของหนวยงาน
มี ไมมี
4. เอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการผูตรวจสอบภายใน
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้
 มี
ตัวชี้วัดที่ 6.5 การจัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานตาม
 ไมมี
แผนปฏิบัติการประจําป
2 1 0
การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ 6.5 (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน)
1. มี การจัดตั้ง คณะทํางานในการจัดทํารายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปของหนวยงาน
2. มีการจัดทํารายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปโดยคํานึงถึงความ
คุมคาและประสิทธิภาพของการดําเนินการ
3. มีการจัดทํารายงานผลการประเมินการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป พรอมทั้งวิเคราะห
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินการตามแผนการปฏิบัติการประจําป
4. มีการเผยแพรผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปใหเปนที่รับรูของบุคคลทั้ง
ภายในและภายนอกหนวยงาน
5. มีการนําผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปมาวิเคราะหและปรับปรุงการ
ระบบการติดตามประเมินผลและการบริหารจัดการของหนวยงาน
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของหนวยงาน
มี ไมมี
2. รายงานการติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการที่เกี่ยวของ
มี ไมมี
3. ชองทางการเผยแพรผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน เชน อินเตอรเน็ต ศูนยขอมูลฯ มี ไมมี
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้
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7.มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสดานการเปดเผยและการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ
ตัวชี้วัดที่ 7.1 การดําเนินการตามมาตรา 7 พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ
(การจัดสงขอมูลขาวสารของราชการลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา)
การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ 7.1 (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน)
1. มีการจัดรวบรวมและสงขอมูลขาวสารของราชการตามที่กฎหมายกําหนดลงพิมพใน
ราชกิจจานุเบกษา
2. มีการจัดเก็บรวบรวมขอมูลของราชการของหนวยงานที่จัดพิมพลงในราชกิจจานุเบกษาไวที่ทําการ
ของหนวยงาน
3. มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการจัดรวบรวมและบริการขอมูลขาวสารแก
ประชาชน
4. มีการเผยแพรขอมูลขาวสารของราชการตามที่ไดมีการจัดพิมพลงในราชกิจจานุเบกษาของ
หนวยงานใหประชาชนไดรับทราบผานชองทางการเผยแพรของหนวยงาน
5. มีการใหบริการโดยจัดใหมีเจาหนาที่บริการและอธิบายขอมูลขาวสารของราชการ
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. เอกสารแสดงขอมูลขาวสารของราชการของหนวยงานที่จัดพิมพลงในราชกิจจานุเบกษา
2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารของหนวยงาน
3. ระบบและชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของราชการ เชน ระบบอินเตอรเน็ต
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้

ตัวชี้วัดที่ 7.2 การดําเนินการตามมาตรา 9 พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ
(การจัดใหมีขอมูลขาวสารตามที่กฎหมายกําหนดใหประชาชนเขาตรวจดูได)
การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ 7.2 (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน)
1. มีการจัดระบบการบริการขอมูลขาวสารของราชการตามที่กฎหมายกําหนดเพื่อใหประชาชนเขา
ตรวจดูได
2. มีการจัดหมวดหมูขอมูลขาวสารของราชการตามที่กฎหมายกําหนดไว
3. มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการจัดรวบรวมและบริการขอมูลขาวสารแก
ประชาชน
4. มีการจัดทําคูมือและระเบียบปฏิบัติในการขอตรวจดูขอมูลขาวสารของราชการ
5. มีการใหบริการโดยจัดใหมีเจาหนาที่บริการและอธิบายขอมูลขาวสารของราชการ
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. ขอมูลขาวสารของราชการของหนวยงานที่จัดเตรียมใหประชาชนเขาตรวจดู
2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บขอมูลขาวสารของหนวยงาน
3. ระบบและชองทางใหประชาชนตรวจดูขอมูลขาวสารของราชการ เชน อินเตอรเน็ต แฟมบันทึก
4. รายงานผลการดําเนินการตามมาตรา 9 พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารฯ ของหนวยงาน
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้
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ตัวชี้วัดที่ 7.3 การดําเนินการตามมาตรา 11 พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ
(การจัดหาขอมูลขาวสารใหตามคําขอเฉพาะราย)
การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ 7.3 (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน)
1. มีการจัดระบบการบริการขอมูลขาวสารของราชการตามที่กฎหมายกําหนดเพื่อใหประชาชนไดเขาขอ
เปนการเฉพาะราย
2. มีระเบียบปฏิบัติในการขอเอกสารขอมูลขาวสารของราชการตามคําขอเฉพาะราย
3. มีการจัดทําสําเนา/คํารับรองสําเนาถูกตองของขอมูลขาวสารใหผูขอเฉพาะราย
4. มีการดําเนินการและสามารถจัดหาขอมูลใหผูขอเฉพาะรายไดตามเวลาที่กําหนด
5. มีการใหบริการโดยจัดใหมีเจาหนาที่บริการและอธิบายขอมูลขาวสารของราชการ
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. เอกสารแสดงขอมูลขาวสารของราชการของหนวยงานที่จัดบริการใหประชาชนตามคําขอ
2. ระบบและชองทางใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ
3. คูมือ/ระเบียบปฏิบัติในการขอขอมูลเฉพาะรายบุคคล
4. รายงานผลการจัดหาขอมูลขาวสารใหแกผูขอ/รายงานเชิงสถิติเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูล
ตามมาตรา 11 ของหนวยงาน
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้

 มี
 ไมมี
2

มี
มี
มี
มี

1

0

ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี

ตัวชี้วัดที่ 7.4 การดําเนินการตามมาตรา 14 และมาตรา15 พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของ  มี
 ไมมี
ราชการ (การปฏิบัติเกี่ยวกับขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผยและอาจมีคําสั่งไมเปดเผย)
2 1 0
การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ 7.4 (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน)
1. มีการจัดทําระบบสารสนเทศในการเก็บรักษาขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผย
2. มีการจัดทําระเบียบ คําสั่ง และหลักเกณฑในการปฏิบัติเกี่ยวกับขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผย และ
ขอมูลที่อาจมีคําสั่งมิใหเปดเผยก็ไดตามที่กฎหมายกําหนด
3. มีการดําเนินการเพื่อชี้แจงหรือระบุเหตุผลในการไมเปดเผยขอมูลขาวสาร โดยระบุวาเปนขอมูล
ขาวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด
4. มีการดําเนินการในการมีคําสั่งใหเปดเผย และอาจไมเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการตามลําดับ
สายการบังคับบัญชา
5. มีการกําหนดระเบียบวิธีการรักษาขอมูลขาวสารของราชการมิใหรั่วไหลจากหนวยงานของรัฐ ตาม
ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนดวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. ระเบียบการจัดการและคุมครองขอมูลขาวสารของหนวยงาน
มี ไมมี
2. ระเบียบในการออกคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ
มี ไมมี
3. รายงานผลการดําเนินการตามมาตรา 14 และ15 พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารฯ ของหนวยงาน
มี ไมมี
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้

75
ตัวชี้วัดที่ 7.5 การดําเนินการตามมาตรา 23 มาตรา 24 และมาตรา 25 พ.ร.บ.ขอมูล
ขาวสารของราชการ (การปฏิบัติเกี่ยวกับขอมูลขาวสารสวนบุคคล)
การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ 7.5 (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน)
1. การกําหนดหลักเกณฑในการจัดระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวของกับหนวยงานตามที่
กฎหมายกําหนด
2. มีการดําเนินการและมีชองทางใหเจาของขอมูลสามารถแกไขและเพิ่มเติมขอมูลของตนเอง
3. มีการตรวจสอบและจัดทําบัญชีขอมูลขาวสารสวนบุคคลในระบบของหนวยงาน
4. มีการแจงใหเจาของขอมูลขาวสารสวนบุคคลทราบในกรณีที่มีการใหสงขอมูลขาวสารสวนบุคคลไป
ยังที่ใดซึ่งจะเปนผลใหบุคคลทั่วไปทราบขอมูลขาวสารนั้นได
5. มีการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยใหแกระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามความเหมาะสมเพื่อ
ปองกันมิใหมีการนําไปใชโดยไมเหมาะสมหรือเปนผลรายตอเจาของขอมูล
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. ขอมูลเกี่ยวกับการจัดระบบเพื่อคุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคลของหนวยงานของรัฐ
2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บขอมูลขาวสารสวนบุคคลของหนวยงานของรัฐ
3. การจัดระบบรักษาความปลอดภัยใหแกระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล
4. บัญชีขอมูลขาวสารสวนบุคคล (ที่หนวยงานจัดทําขึ้น)
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้

ตัวชี้วัดที่ 7.6 การจัดระบบและชองทางการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ
ระดับการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ 7.6 (ระดับการปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน)
1. มีการจัดระบบและหนวยใหบริการขอมูลขาวสารของราชการ ณ ที่ทําการของหนวยงาน
2. มีการจัดหนวยประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา 9 เคลื่อนที่ในบางชวงเวลาที่
จําเปนตามความเหมาะสม เพื่อเปนการประชาสัมพันธใหบริการขอมูลขาวสารของราชการ
3. มีการจัดเผยแพรระบบขอมูลขาวสารทางเว็บไซตของหนวยงาน
4. มีการจัดระบบ Call Center และการใหบริการขอมูลขาวสารทางโทรศัพท/โทรสาร
5. มีการสรางเครือขายบริการขอมูลขาวสารกับหนวยงานอื่น เพื่อบริการขอมูลขาวสารของราชการ
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. เอกสารแสดงการจัดทีมงาน/หนวยประชาสัมพันธของหนวยงาน
2. ระเบียบปฏิบัติ/คูมือที่เอื้อตอการศึกษาและเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ
3. ชองทางและกลไกการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของหนวยงาน
4. ขอมูลเกี่ยวกับการสรางเครือขายกับหนวยงานในทองถิ่นเพื่อบริการขอมูลขาวสาร
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้
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ตัวชี้วัดที่ 7.7 การประเมินผลการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสารของภาคประชาชน
ระดับการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ 7.7 (ระดับการปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน)
1. มีการจัดทําแผนงานและระบบการประเมินผลการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสารของภาค
ประชาชน
2. มีการจัดทําคูมือการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสารของภาคประชาชน
3. มีการประเมินผลการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสารของภาคประชาชนตามแผนงานที่กําหนด
4. มีการรายงานและเผยแพรผลการประเมินผลการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสารของภาคประชาชน
โดยมีการกําหนดระดับของการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน
5. มีการนําผลผลการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสารของภาคประชาชนมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. แผนงานการประเมินผลการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสารของภาคประชาชน
2. รายงานการประเมินผลความพึงพอใจการรับรูและเขาถึงขอมูลของภาคประชาชน
3. ระบบและชองทางในการสงเสริมใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารของราชการ
4. ระเบียบปฏิบัติ/คูมือที่เอื้อตอการสงเสริมการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการของภาคประชาชน
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้

ตัวชี้วัดที่ 7.8 การจัดการความรูดานขอมูลขาวสารของหนวยงาน
ระดับการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ 7.8 (ระดับการปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน)
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือมีการดําเนินการในลักษณะที่คลายคลึงกันเพื่อการจัดการขอมูล
ขาวสารและความรูของหนวยงาน
2. มีการจัดระบบและหมวดหมูของขอมูลขาวสารและความรูภายในหนวยงาน
3. มีการจัดกิจกรรมและโครงการเกี่ยวกับการจัดการความรูดานขอมูลขาวสารของหนวยงาน
4. มีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร/ความรูทั้งสวนงานภายในหนวยงานและระหวางหนวยงานที่
เกี่ยวของ
5. มีการวิเคราะหและนําขอมูลขาวสาร/ความรูมาประยุกตใชในการสงเสริมการปฏิบัติงานของ
บุคลากรและการพัฒนาองคกร
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. ขอมูล/เอกสารแสดงระบบการจัดการระบบขอมูลขาวสารของราชการของหนวยงาน
2. ระบบและชองทางในการสงเสริมใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารของราชการ
3. ระเบียบปฏิบัติ/คูมือที่เอื้อตอการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ
4. รายงานผลการวิเคราะหและการจัดการความรูของหนวยงาน
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้
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ขอเสนอแนะเกี่ยวกับเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสหนวยงานภาครัฐ
ที่กําหนดภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
1. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชีว้ ัด

1)..............................................................................................................................
2)..............................................................................................................................
3)..............................................................................................................................
4)..............................................................................................................................
5)..............................................................................................................................
2. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมินตามเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใส

1)..............................................................................................................................
2)..............................................................................................................................
3)..............................................................................................................................
4)..............................................................................................................................
5)..............................................................................................................................
 ขอบพระคุณมากครับ 
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คณะทํางาน
ที่ปรึกษา

สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ

สถาบันการศึกษาที่รวมโครงการวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา
มหาวิทยาลัยทักษิณ
สถาบันเทคโนโลโยพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ติดตอสอบถาม
สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
ชั้น 2 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 0-2282-1366, 0-2281-8559, 0-2282-2283, 0-2282-8562, 0-2282-9270, 0-2282-2013
0-2281-2726 ตอ 337, 338, 481, 482, 483, 484 หรือ 485 โทรสาร 0-2281-8543
Web Site : http://www.oic.go.th
E-mail : webmaster@oic.go.th

