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คํานํา 
 

 คูมือการประเมินเกณฑมาตรฐานและตัวช้ีวัดความโปรงใสหนวยงานภาครัฐภายใต

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ฉบับนี้ จัดทําข้ึนภายใตการดําเนินการเพื่อ

เผยแพรเกณฑมาตรฐานและตัวช้ีวัดความโปรงใสหนวยงานของรัฐ โดยเปนความมุงม่ันของสํานักงาน

คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ในการที่จะพัฒนาระบบ

การติดตามและประเมินผลความโปรงใสของหนวยงานของรัฐ และการผลักดันใหเกิดการรับรูและ

การเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการของภาคประชาชน 
 สําหรับเกณฑมาตรฐานและตัวช้ีวัดความโปรงใสสําหรับหนวยงานภาครัฐภายใต

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ท่ีปรากฏในคูมือฉบับนี้ มุงเนนการประเมิน

ความโปรงใสของหนวยงานของรัฐใน 3 มิติ คือ มิติการเปดเผยและการตรวจสอบได มิติการบริหาร

จัดการท่ีมีประสิทธิภาพ และมิติของการดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 

พ.ศ.2540 ในลักษณะของการจัดเตรียมความพรอมดานขอมูลขาวสาร เอกสาร หลักฐานและระดับ

การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเปนสวนท่ีสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐไดมีการเตรียมความ

พรอมดานขอมูลขาวสารเพ่ือรองรับการประเมินผลจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
 สวนเกณฑการประเมินนั้น มุงเนนการประเมินใน 2 ลักษณะ คือ การประเมินจากความ

พรอมดานขอมูลขาวสาร เอกสาร หลักฐานและการปฏิบัติท่ีเก่ียวของ โดยมีตัวช้ีวัดจํานวน 40 ตัวช้ีวัด 

และการประเมินถึงระดับการปฏิบัติงานของหนวยงาน โดยพิจารณาจากระดับความสมบูรณของ

ขอมูลขาวสาร เอกสาร และการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐท่ีมีความกาวหนาท้ังในดานความ

สมบูรณของเอกสารและความสามารถในการปฏิบัติงานท่ีมีมาตรฐานและประสิทธิภาพที่เพ่ิมข้ึน  
 ตามที่ ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ จุลานนท นายกรัฐมนตรี ไดมอบหมายใหคณะกรรมการ

ขอมูลขาวสารของราชการ และสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการเปนองคกรหลักใน

การติดตามประเมินผลความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ เม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2550 ท่ีผานมา 

และตอมารัฐบาลโดย นายสมัคร  สุนทรเวช ไดมีมติยืนยัน เม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2551 มอบหมายให 

คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ และสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการเปน

องคกรหลักในการติดตาม ประเมินผลความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐตอไป ดังนั้น สํานักงาน

คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ จึงมีหนาท่ีในการติดตามและประเมินผลความโปรงใสของ

หนวยงานภาครัฐ ท้ังนี้ เพ่ือใหเกิดกระบวนการผลักดันการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชนอันเปน

กลไกสําคัญในการขับเคล่ือนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

และแนวนโยบายของรัฐบาลดานธรรมาภิบาล ท่ีนําไปสูการใหบริการขอมูลขาวสารที่เหมาะสมแก

ประชาชน รวมท้ังการพัฒนาศักยภาพของหนวยงานภาครัฐท่ีมีความโปรงใส เปนธรรม และ

ตรวจสอบไดอยางแทจริง   
 

สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
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สวนที่ 1 ความเปนมาของเกณฑมาตรฐานและตัวช้ีวัดความโปรงใสหนวยงานภาครัฐ 
                ที่กําหนดภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540          1 
 มาตรฐานความโปรงใสหนวยงานภาครัฐ คืออะไร             1 

 มาตรฐานความโปรงใสหนวยงานภาครัฐ มีท่ีมาอยางไร            1 
 มาตรฐานความโปรงใสหนวยงานภาครัฐ มีความสําคญัอยางไร          2 

 มาตรฐานความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐประกอบดวยเกณฑมาตรฐานอะไรบาง    3 
 การประเมินเกณฑมาตรฐานและตัวช้ีวัดความโปรงใส 
 ของหนวยงานภาครัฐทําไดอยางไร             7 

 หนวยงานใด มีหนาท่ีในการติดตามประเมินผลเกณฑมาตรฐานและตัวช้ีวัด     
      ความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ               8 

 การประเมินตามเกณฑมาตรฐานและตัวช้ีวัดความโปรงใสหนวยงานภาครัฐมีความ 
      แตกตางจากการประเมินผลของหนวยงานอ่ืนหรือไมอยางไร             9 

 หนวยงานของรัฐ ควรมีแนวทางการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานและตัวช้ีวัด 
 ความโปรงใสท่ีกําหนดข้ึนภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
 พ.ศ. 2540 อยางไร               10 

 
สวนที่ 2  วิธีการประเมินเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสหนวยงานภาครัฐ 
                 ที่กําหนดภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540            11 

 ชนิดของตัวช้ีวัด คําอธิบาย วิธีการประเมิน และเกณฑมาตรฐานประเมิน       11 
 มาตรฐานและตัวช้ีวัดความโปรงใสดานการจัดหาพัสดุ (การจัดซื้อจัดจาง)      15 
 มาตรฐานและตัวช้ีวัดความโปรงใสดานการบริหารงาน            21 

 มาตรฐานและตัวช้ีวัดความโปรงใสดานการใหบริการแกประชาชน         26 

 มาตรฐานและตัวช้ีวัดความโปรงใสดานการบริหารงานบุคคล          32 

 มาตรฐานและตัวช้ีวัดความโปรงใสดานการบริหารงบประมาณ         37 
 มาตรฐานและตัวช้ีวัดความโปรงใสดานการติดตามและประเมินผล       42  
 มาตรฐานและตัวช้ีวัดความโปรงใสดานการเปดเผยและ 
 การเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ           47 
 



ภาคผนวก  แบบประเมินความพรอมของหนวยงานภาครัฐตามเกณฑมาตรฐานและตัวช้ีวัด 
  ความโปรงใสหนวยงานภาครัฐท่ีกําหนดภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ 
  ราชการ พ.ศ.2540                      55 
 
 



 
 
 
 
 

มาตรฐานความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐที่กําหนดภายใตพระราชบัญญัติขอมูล  

     ขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 คืออะไร ? 
 มาตรฐานความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐท่ีกําหนดภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540  คือ เกณฑมาตรฐานในการปฏิบัติหนาท่ีของหนวยงานภาครัฐในดานการ

บริหารจัดการท่ีแสดงใหเห็นถึงข้ันตอนการดําเนินการท่ีสามารถเปดเผยและตรวจสอบไดท้ังในเชิง

ขอมูลและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ  

  

 มาตรฐานความโปรงใสหนวยงานภาครัฐ มีที่มาอยางไร 
 มาตรฐานความโปรงใสหนวยงานภาครัฐ เปนสวนหนึ่งของการบริหารราชการแผนดินโดย

ใชหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ท่ีดําเนินการภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ.2540 ซึ่งเปนกฎหมายท่ีสงเสริมสิทธิการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการของ

ประชาชน รวมท้ังเปนกลไกที่สําคัญในการผลักดันใหเกิดกระบวนการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ ท่ี

นําไปสูการบริหารราชการแผนดินท่ีมีความโปรงใส โดยเฉพาะการสงเสริมการรับรู การเขาถึงขอมูล

ขาวสารและกระบวนการดําเนินการของภาครัฐ  
 ประกอบกับมติของคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 11 เมษายน 2549 (สมัยรัฐบาล พ.ต.ท.

ทักษิณ ชินวัตร) ท่ีเห็นควรใหนําเร่ืองการจัดระบบและการดําเนินการเก่ียวกับการเปดเผยขอมูล

ขาวสารและการสนับสนุนสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนเปนหนึ่งในตัวช้ีวัด (KPI) ประสิทธิภาพ
ของหนวยงานของรัฐทุกแหงเร่ิมตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2550 เพ่ือเปนการสนับสนุนการบังคับใช

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีเม่ือ

วันท่ี 16 กรกฎาคม 2550 นายกรัฐมนตรี พลเอกสุรยุทธ จุลานนท ไดมอบหมายใหคณะกรรมการ

ขอมูลขาวสารของราชการ และสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการเปนองคกรหลักใน

การติดตามประเมินผลความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ และตอมารัฐบาลโดย นายสมัคร  สุนทรเวช  

ไดมีมติยืนยัน เม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2551 มอบหมายให คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 

และสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการเปนองคกรหลักในการติดตาม ประเมินผลความ

โปรงใสของหนวยงานภาครัฐตอไป 

 ในป 2550 สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานสํานักปลัด

นายกรัฐมนตรี ไดริเร่ิมศึกษาและจัดทํา  “โครงการกําหนดมาตรฐานความโปรงใสและเกณฑการ
ประเมินของหนวยงานภาครัฐ”  มีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดมาตรฐานความโปรงใสและตัวช้ีวัดในการ

สวนที่ 1 
ความเปนมาของเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ 

ที่กําหนดภายใตพระราชบัญญัติขอมลูขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 



 2 

ประเมินความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ โดยมีการศึกษาในหนวยงานภาครัฐท้ังในระดับกระทรวง 
กรม หนวยงานรัฐวิสาหกิจ หนวยงานราชการสวนภูมิภาค และองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ัวประเทศ  

ซึ่งผลจากการศึกษาตามโครงการดังกลาว สามารถกําหนดเปนเกณฑมาตรฐานและตัวช้ีวัดความโปรงใส

ของหนวยงานภาครัฐท่ีสามารถนําไปสูการขับเคล่ือนเพ่ือใหหนวยงานภาครัฐไดมีแนวทางการปฏิบัติ

และเพ่ือใหเกิดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐท่ีเหมาะสม นอกจากนี้ เม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2551 

รัฐบาล (นายสมัคร สุนทรเวช) ไดมีมติยืนยันมอบหมายใหคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 

และสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการเปนองคกรหลักในการติดตามประเมินผลความ

โปรงใสของหนวยงานภาครัฐตอไป 
  ในปงบประมาณ 2552 สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ จึงไดดําเนินการ

พัฒนาและเผยแพรเกณฑมาตรฐานและตัวช้ีวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐท่ีกําหนดภายใต

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ท้ังนี้ เพ่ือใหหนวยงานของรัฐจัดเตรียมขอมูล

ขาวสารไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดอยางครบถวน เพ่ือเปนการพัฒนาและสงเสริมใหหนวยงานภาครัฐ

นําเกณฑมาตรฐานและตัวช้ีวัดความโปรงใสไปประยุกตใชและเปนเคร่ืองมือในการตรวจประเมินและ

สรางเกณฑเทียบเคียงการปฏิบัติงาน (Benchmark) ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดความโปรงใสของ

หนวยงานภาครัฐอันจะสงใหการพัฒนาระบบบริหารราชการแผนดินและการใช สิทธิตาม

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของภาครัฐและประชาชนเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณของกฎหมายและมีความสอดคลองกับนโยบายการ

บริหารของรัฐบาลท่ีตองการสงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารจากทางราชการและส่ือ

สาธารณะอื่นไดอยางกวางขวาง ถูกตอง เปนธรรม และรวดเร็ว 
 
 มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสหนวยงานภาครัฐ มีความสําคัญอยางไร 

 มาตรฐานความโปรงใสหนวยงานภาครัฐท่ีกําหนดภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ

ราชการ พ.ศ. 2540 มีความสําคัญตอการบริหารจัดการท่ีมีคุณคาและมีประสิทธิภาพ โดยเปน

กระบวนการที่หนวยงานภาครัฐไดดําเนินการเพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย 

สุจริต สามารถเปดเผยและตรวจสอบไดจากทุกฝาย รวมท้ังการใหการบริการแกประชาชนบนพ้ืนฐาน

ของความเทาเทียมและมีมาตรฐานเปนหนึ่งเดียว 

 มาตรฐานและตัวช้ีวัดความโปรงใสหนวยงานภาครัฐท่ีกําหนดภายใตพระราชบัญญัติขอมูล

ขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 มีประโยชนท้ังตอภาคประชาชนและหนวยงานภาครัฐ ดังนี ้
  ประโยชนตอภาคประชาชน 
  1) ประชาชนไดรับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการดานขอมูลขาวสารและ

กระบวนการทํางานอื่นๆ จากเจาหนาท่ีและหนวยงานของรัฐ  
  2) สามารถรับทราบและเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 

3) สามารถตรวจสอบขอมูลขาวสารและกระบวนการทํางานของหนวยงานภาครัฐได 
4) มีความเขาใจและมีแนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการขอมูลสวนบุคคลและสังคม 
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5) สามารถเขาไปมีสวนรวมในการดําเนินการในกิจกรรมตางๆ ของหนวยงานภาครัฐ

โดยเฉพาะการใชชองทางผาน พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540  
 
  ประโยชนตอหนวยงานภาครัฐ 

  1) มีขอกําหนดและหลักเกณฑในการปฏิบัติงานท่ีกําหนดภายใตพระราชบัญญัติ

ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540  
  2) มีแนวทางในการบริหารจัดการภายในองคกรท่ีสอดคลองกับความโปรงใสท่ีแสดง

ใหเห็นถึงข้ันตอนการดําเนินการท่ีสามารถเปดเผยและตรวจสอบไดท้ังในเชิงขอมูลและกระบวนการ 
  3) มีเกณฑมาตรฐาน ตัวช้ีวัด แนวทางการประเมินผล และสามารถใชเกณฑมาตรฐาน

และตัวช้ีวัดดังกลาว เปนตัวแบบในการประเมินตนเองภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
  4) หนวยงานภาครัฐสามารถใชเกณฑมาตรฐานและตัวช้ีวัดความโปรงใส เปนแบบ

ประเมินเพ่ือเตรียมความพรอมในการรองรับการตรวจประเมินของหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการ

ตรวจประเมินตามกฎหมายหรือเพ่ือกิจการอ่ืน 
  5) ไดสงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารจากทางราชการและสามารถ

พัฒนาระบบกลไกในการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ถูกตอง เปนธรรม และรวดเร็ว 
 

 มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ ประกอบดวย 
     เกณฑมาตรฐานอะไรบาง 

 มาตรฐานและตัวช้ีวัดความโปรงใสหนวยงานภาครัฐท่ีกําหนดภายใตพระราชบญัญตัขิอมูลขาวสาร

ของราชการ พ.ศ.2540 มีความครอบคลุมแนวคิดและกระบวนการปฏิบัติงานท่ีแสดงถึงความโปรงใส

ของหนวยงานภาครัฐ โดยเฉพาะการเปดเผยขอมูลขาวสาร การมีสวนรวมของประชาชน และการตรวจสอบ

การใชอํานาจรัฐของภาคประชาชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ประกอบดวยเกณฑมาตรฐานความโปรงใสใน 7 ดาน คือ 
  มาตรฐานความโปรงใสดานการจัดหาพัสดุ (การจัดซื้อจัดจาง)  
  มาตรฐานความโปรงใสดานการบริหารงาน  
  มาตรฐานความโปรงใสดานการใหบริการแกประชาชน  
  มาตรฐานความโปรงใสดานการบริหารงานบุคคล  
  มาตรฐานความโปรงใสดานการบริหารงบประมาณ  
  มาตรฐานความโปรงใสดานการติดตามและประเมินผล  
  มาตรฐานความโปรงใสดานการเปดเผยและการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ 

 
 มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสดานการจัดหาพัสดุ (การจัดซื้อจัดจาง) 
 มาตรฐานความโปรงใสดานการจัดหาพัสดุ (การจัดซื้อจัดจาง) เปนมาตรฐานท่ีเสริมสราง

กระบวนการเพื่อใหเกิดการแขงขันท่ีเปนธรรมและเปนประโยชนตอการสรางความเช่ือถือใหกับ
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หนวยงานภาครัฐ โดยเปนการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของ และการสราง

มาตรฐานในการจัดหาพัสดุ (การจัดซื้อจัดจาง) ท่ีตอบสนองตอความตองการของหนวยงานและชุมชน 

รวมท้ังเปนการเปดเผยใหเห็นถึงข้ันตอนและกระบวนการจัดหาพัสดุและการจัดซื้อจัดจางของ

หนวยงาน โดยมีตัวช้ีวัดมาตรฐานความโปรงใสดานการจัดหาพัสดุ  6 ประการ ไดแก  
 1.การเผยแพรกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการจัดหาพัสด ุ
 2.การจัดทําแผนการจัดหาพัสดุประจําป 

 3.การดําเนินการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุ 
 4.การกําหนดและการประกาศหลักเกณฑในการพิจารณาและการตัดสินผลการจัดหาพัสดุ

แตละรายการ/โครงการ 
 5.การสรุปผลการจัดหาพัสดุในแตละรอบเดือน 
 6.การประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุในปงบประมาณ 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสดานการบริหารงาน 
 มาตรฐานความโปรงใสดานการบริหารงาน เปนมาตรฐานท่ีเก่ียวของกับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหนาท่ีของหนวยงานภาครัฐ โดยเปนการกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ การนํานโยบายไป

ปฏิบัติ การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ การสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในข้ันตอนและ

กระบวนการบริหารจัดการของภาครัฐ โดยมีตัวช้ีวัดมาตรฐานความโปรงใสดานการบริหารงาน 5 

ประการ ไดแก 
 1.การจัดทําและเผยแพรโครงสรางและอํานาจหนาท่ีของหนวยงาน 
 2.การจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน 
 3.การกําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
 4.การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป 
 5.การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการของหนวยงาน 
 

 มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสดานการใหบริการแกประชาชน 
 มาตรฐานความโปรงใสดานการใหบริการแกประชาชน เปนมาตรฐานเก่ียวกับการปฏิบัติ

หนาท่ีของหนวยงานภาครัฐท่ีสะทอนใหเห็นถึงการทําหนาท่ีโดยความซ่ือสัตย สุจริต ไมมีการเลือก

ปฏิบัติและการขจัดขอโตแยงท่ีไมเปนธรรม โดยเปนการกําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนการใหบริการ 

การเลือกใชชองทางการใหบริการที่เหมาะสมกับการใหบริการ รวมไปถึงการประเมินความพึงพอใจ

ของประชาชน โดยมีตัวช้ีวัดมาตรฐานความโปรงใสดานการใหบริการแกประชาชน 6 ประการ ไดแก   
 
 1.การกําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนในการใหบริการแกประชาชน 
 2.การใหบริการตามหลักเกณฑและข้ันตอนท่ีกําหนดไวโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ 
 3.การเลือกใชชองทางการใหบริการที่เหมาะสมกับการใหบริการ 
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 4.การจัดใหมีชองทางและกลไกในการแกไขปญหาเร่ืองรองเรียนของประชาชน 
 5.การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ 
 6.การจัดทําระบบขอมูลทางสถิติและสรุปผลการใหบริการแกประชาชน 
 มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสดานการบริหารงานบุคคล 

 มาตรฐานความโปรงใสดานการบริหารงานบุคคล เปนมาตรฐานเก่ียวกับการจัดกลไกและ

ระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ เช่ือถือได และเปนท่ียอมรับของทุก

ฝาย โดยเปนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหนวยงาน การพิจารณาระบบการใหคุณและการให

โทษ การกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในหนวยงาน รวมท้ัง

การเสริมสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติ โดยมีตัวช้ีวัดมาตรฐานความโปรงใสดานการบริหารงานบุคคล 

5 ประการ ไดแก 
 1.การกําหนดหลักเกณฑในการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร 
 2.การกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในหนวยงาน  
 3.การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหนวยงาน 
 4.การพัฒนาระบบการใหคุณ ใหโทษ และการสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 5.การประเมินผลการบริหารงานบุคคลของหนวยงานในรอบป 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสดานการบริหารงบประมาณ  
 มาตรฐานความโปรงใสดานการบริหารงบประมาณ เปนมาตรฐานเก่ียวกับการเสริมสราง

ความโปรงใสและเปดเผยใหเห็นถึงกระบวนการและขั้นตอนการจัดทําและเผยแพรแผนการใชจายเงิน

งบประมาณประจําปของหนวยงาน การจัดใหมีกลไกการตรวจสอบการดําเนินการตามแผนการใช

จายเงินงบประมาณประจําป การใชจายเงินงบประมาณท่ีตรงตามแผนงานและโครงการ รวมท้ังการ

ประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณของหนวยงานภาครัฐ โดยมีตัวช้ีวัดมาตรฐานความโปรงใสดาน

การบริหารงบประมาณ 5 ประการ ไดแก 
 1.การจัดทําและเผยแพรแผนการใชจายเงินงบประมาณประจําปของหนวยงาน 
 2.การใชจายเงินงบประมาณท่ีตรงกับแผนงานและโครงการ 
 3.การจัดใหมีกลไกการติดตามและตรวจสอบแผนการใชจายเงินงบประมาณประจําป 
 4.การสุมตรวจการใชจายเงินงบประมาณตามระยะเวลาที่กําหนด 
 5.การประเมินผลการดําเนินการตามแผนการใชจายเงินงบประมาณประจําป 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสดานการติดตามและประเมินผล  
 มาตรฐานความโปรงใสดานการติดตามและประเมินผล เปนมาตรฐานเกี่ยวกับการเปดเผย

ใหเห็นถึงระบบการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ โดยเปนการกําหนดหลักเกณฑและตัวช้ีวัด

สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ
หนวยงาน  การจัดใหมีกลไกการตรวจสอบท้ังภายในและภายนอกท่ีมีความเปนอิสระ การใหความรู 
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ความเขาใจเก่ียวกับการติดตามและประเมินผล และการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ

ติดตามและประเมินผลการทํางานของหนวยงานภาครัฐ โดยมีตัวช้ีวัดมาตรฐานความโปรงใสดานการ

ติดตามและประเมินผล 5 ประการ ไดแก   
 1.การจัดทําหลักเกณฑและตัวช้ีวัดการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

 2.การจัดใหมีระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสม 
 3.การจัดใหมีระบบและกลไกการปฏิบัติการเพ่ือรองรับการตรวจประเมินจากหนวยงาน

ภายนอก (External Audit) ท่ีเปนอิสระ 
 4.การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ

หนวยงาน 
 5.การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของหนวยงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 
 

มาตรฐานความโปรงใสดานการเปดเผยและการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ 

 มาตรฐานความโปรงใสดานการเปดเผยและการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ เปน

มาตรฐานในการเปดเผยและการสงเสริมสิทธิการเขาถึงการรับรูขอมูลขาวสารของราชการ การจัดระบบ

และชองทางการเขาถึงขอมูลขาวสาร การพัฒนาศักยภาพของระบบขอมูลขาวสารเพ่ือการบริหารความ
โปรงใส และการจัดการความรูของหนวยงาน ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 

พ.ศ.2540 โดยมีตัวช้ีวัด 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
ปฏิบัติเก่ียวกับขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผยและอาจมีคําส่ังไมเปดเผย) 
 5.การดําเนินการตามมาตรา 23 มาตรา 24 และมาตรา 25 พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของ

ราชการ (การปฏิบัติเก่ียวกับขอมูลขาวสารสวนบุคคล) 
 6.การจัดระบบและชองทางการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ 
 7.การประเมินผลการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสารของภาคประชาชน 
 8.การจัดการความรูดานขอมูลขาวสารของหนวยงาน 
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 การประเมินเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสหนวยงานภาครัฐ 
     ทําไดอยางไร 
 การประเมินผลตามเกณฑมาตรฐานและตัวช้ีวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐท่ีกําหนด

ภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 มุงเนนการประเมินความโปรงใสของ

หนวยงานของรัฐใน 3 มิติ คือ  
 1) มิติการเปดเผยและการตรวจสอบได  
 2) มิติของกระบวนการและข้ันตอนการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ และ 
 3) มิติของการดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540  
 การดําเนินการในมิติท้ัง 3 นั้น มุงเนนการจัดเตรียมความพรอมดานขอมูลขาวสาร เอกสาร 

หลักฐาน และระดับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเปนสวนท่ีสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐไดมี

การเตรียมความพรอมดานขอมูลขาวสาร หลักฐาน เพ่ือรองรับการประเมินผลจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

โดยสามารถดําเนินการไดภายใตกรอบการประเมินผลที่สามารถวัดผลได ซึ่งมีวิธีการประเมินใน 2 

ลักษณะ คือ   

             การประเมินโดยวิธีการตรวจสอบความพรอมของขอมูลขาวสารและเอกสารที่เกี่ยวของ  
 การประเมินความพรอมของขอมูลขาวสารนี้ เปนการประเมินตามเกณฑมาตรฐานและ

ตัวช้ีวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ โดยพิจารณาจากความพรอมดานขอมูลขาวสาร เอกสาร 

และการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของของหนวยงานภาครัฐ ซึ่งเปนขอกําหนดท่ีหนวยงานภาครัฐไดดําเนินการ

และแสดงหลักฐานเพื่อใหเกิดการเปดเผยและการตรวจสอบไดท้ังในเชิงขอมูลและกระบวนการที่มี

ประสิทธิภาพ  
 สําหรับแนวทางการประเมินของสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ (สขร.)

มุงเนนการประเมินความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสของหนวยงาน

ภาครัฐท่ีกําหนดข้ึนท้ัง 7 มาตรฐาน 40 ตัวช้ีวัด โดยพิจารณาจากผลการดําเนินการและความพรอม

ของขอมูลขาวสาร เอกสาร และการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของของหนวยงานภาครัฐ ท่ีแสดงใหเห็นถึง 
 1) ข้ันตอนและกระบวนการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ 
 2) การเผยแพรขอมูลขาวสาร  
 3) การพิจารณาชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารนั้นๆ  
 ซึ่งเปนการสะทอนใหเห็นถึงเปดเผย การตรวจสอบได และการสงเสริมการเขาถึงขอมูล

ขาวสารของราชการและการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐของภาคประชาชน ตามเจตนารมณของ

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 
             การประเมินการประเมินความสมบูรณของขั้นตอนและการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
 โดยพิจารณาจากระดับความสมบูรณของขอมูลขาวสารและข้ันตอนการดําเนินการของ

หนวยงานภาครัฐในเชิงคุณภาพที่มีความกาวหนาในดานขอมูลขาวสาร หลักฐาน และความสามารถใน

การปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน และประสิทธิภาพที่เพ่ิมข้ึน ตามตัวช้ีวัดท้ัง 40 ตัวช้ีวัด 
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 การประเมินในลักษณะนี้ เปนการประเมินโดยการพิจารณาจากความสมบูรณของขอมูล

ขาวสาร เอกสาร และข้ันตอนการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐท่ีมีความกาวหนาท้ังในดานของขอมูล

ขาวสาร เอกสาร และความสามารถในการปฏิบัติงานท่ีมีมาตรฐานและประสิทธิภาพท่ีเพ่ิมข้ึน ซึ่ง

จําแนกตามตัวช้ีวัดในแตละตัวช้ีวัดท่ีกําหนดไว 5 ระดับและรายขอ โดยมีการวัดระดับการปฏิบัติงานท่ี

มีความสอดคลองกับข้ันตอนและกระบวนการปฏิบัติงานของหนวยงานตามภารกิจนั้นๆ 

 สําหรับแนวทางการประเมินของสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ (สขร.)

มุงเนนการพิจารณาถึงระดับความกาวหนาท้ังในดานความสมบูรณของขอมูลขาวสาร เอกสารและ

ความสามารถในการปฏิบัติงานท่ีมีมาตรฐานและประสิทธิภาพท่ีเพ่ิมข้ึน โดยมีการวัดคาของความ

สมบูรณของกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานออกเปน 3 ระดับ และมีการใหคาคะแนนหรือผล

การประเมินตามความสมบูรณของขอมูลขาวสาร เอกสาร และการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ  
 
 หนวยงานใด มีหนาที่ในการติดตามประเมินผลเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัด 
     ความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ 
 เม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2550 นายกรัฐมนตรี พลเอกสุรยุทธ จุลานนท ไดมอบหมายให

คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ และสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการเปน

องคกรหลักในการติดตามประเมินผลความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติขอมูล

ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งเปนเคร่ืองมือสําคัญในการท่ีจะทําหนาท่ีในการเสริมสรางความ

โปรงใสในระบบราชการ รวมท้ังคุมครองขอมูลสวนบุคคล การพัฒนาองคความรูทางวิชาการเกี่ยวกับ

สิทธิการรับรูขอมูลขาวสารและการคุมครองขอมูลสวนบุคคล เพ่ือเปดกวางสําหรับผูสนใจท้ังภาค

ประชาชน นักเรียน นักศึกษา รวมถึงนักวิชาการ ไดมีการเรียนรูเปนวิชาท่ีมีลักษณะเฉพาะ ซึ่งจะทําให

การรับรูขอมูลขาวสารในประเทศไทยมีความกวางขวางและสงเสริมใหการพัฒนาการบริหารราชการ

ตามหลักธรรมาภิบาลมีความเขมแข็งมากย่ิงข้ึน   
 ตอมารัฐบาลโดย นายสมัคร  สุนทรเวช ไดมีมติยืนยัน เม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2551 

มอบหมายให คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ และสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสาร 

ของราชการเปนองคกรหลักในการติดตาม ประเมินผลความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐตอไป ดังนั้น 

สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ จึงเปนองคกรหลักในการติดตามประเมินผลความ

โปรงใสของหนวยงานภาครัฐ และมีหนาท่ีในการประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน 

สํานักงานพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สถาบันพระปกเกลา เปนตน เพ่ือดําเนินการเสริมสรางความรู 

ความเขาใจ และการติดตามประเมินผลความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ  รวมทั้งมีหนาท่ีในการให

คําปรึกษา ใหคําแนะนําแกหนวยงานภาครัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ.2540  
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 การประเมินตามเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสหนวยงานภาครัฐ 
     มีความแตกตางจากการประเมินผลของหนวยงานอื่นหรือไมอยางไร  
 ปจจุบันมีการติดตามประเมินผลความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐตามหลักธรรมภิบาล

และหรือมีการติดตามประเมินผลในลักษณะอ่ืนๆ ท่ีคลายคลึงกัน เชน การประเมินระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ  ซึ่งหนวยงานเหลานั้นตางก็มีความพยายามในการประเมินผล
เพ่ือใหไดคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับการติดตามประเมินผลนั้นๆ  ดังเชน  
 1) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มุงเนนการประเมินผล

ประสิทธิภาพและระบบการบริหารจัดการของหนวยงานภาครัฐในลักษณะของการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การทํางานของหนวยงานภาครัฐ  
 2) สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) มุงเนนการประเมินประสิทธิภาพ

ดานทรัพยากรบุคคลของหนวยงานภาครัฐ  
 3) สํานักงานตรวจเงินแผนดิน มุงเนนการติดตามและประเมินผลการใชจายเงิน

งบประมาณท่ีถูกตอง เปนธรรม และโปรงใส  
 4) คณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มุงเนนการประเมินผล

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 5) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) มุงเนน
การประเมินระบบการบริหารจัดการทางดานการจัดการศึกษา 
 6) สถาบันพระปกเกลาฯ มุงเนนการประเมินผลการเสริมสรางเกณฑมาตรฐานและตัวช้ีวัด

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 หนวยงานท่ีเก่ียวของดังกลาว ลวนมีสวนสนับสนุนและสรางสรรคกระบวนการทํางานท่ีมี

ประสิทธิภาพ ในขณะท่ีเกณฑมาตรฐานและตัวช้ีวัดความโปรงใสสําหรับหนวยงานภาครัฐท่ีกําหนดข้ึน

ภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสาร

ของราชการนี้ มุงพิจารณาถึงความพรอมของหนวยงานภาครัฐในเร่ืองของขอมูลขาวสารในดานการ

เปดเผยและการตรวจสอบไดจากทุกฝาย ซึ่งมีความสอดคลองกับกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการอัน

เปนหลักประกันในการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการของภาคประชาชนตามเจตนารมณ

ของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 ดังนั้น หากพิจารณาถึงความพรอมดานขอมูลขาวสาร เอกสาร หลักฐาน และการปฏิบัติงาน

ท่ีเก่ียวของแลว เกณฑมาตรฐานและตัวช้ีวัดความโปรงใสท่ีจัดทําข้ึนภายใตพระราชบัญญัติขอมูล

ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จะเปนสวนท่ีสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐ ไดมีการเตรียมความ

พรอมเพ่ือรองรับการประเมินผลในทุกๆ ดาน ซึ่งจะสอดคลองกับการประเมินผลของหนวยงานท่ี

เก่ียวของในทุกระดับ เพราะการประเมินผลของหนวยงานท่ีเก่ียวของ ก็คือ การพิจารณาจากความ

พรอมและความสมบูรณของเอกสาร หลักฐาน และระดับความสามารถในการปฏิบัติงานท่ีมีมาตรฐาน

และประสิทธิภาพที่เพ่ิมข้ึน 

 

http://www.onesqa.or.th/
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 หนวยงานของรัฐควรมีแนวทางการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดความ 
     โปรงใสที่กําหนดขึ้นภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการอยางไร 
 1) หนวยงานของรัฐควรมีการจัดเตรียมขอมูลขาวสาร เอกสาร รายงาน หรือกระบวนการ

อ่ืนๆ เพ่ือรองรับการประเมินจากสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการและหนวยงานท่ี

เก่ียวของ 
 2) มีการประเมินผลตนเองโดยใชเกณฑมาตรฐานและตัวช้ีวัดท่ีกําหนดอยางตอเนื่อง เพ่ือ

พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพขององคกร  
 3) สงเสริมใหประชาชนมีโอกาสรับรูขอมูลขาวสารจากทางราชการและตรวจสอบการใช

อํานาจของหนวยงานภาครัฐ 

 4) พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลของหนวยงานท่ี

มีประสิทธิภาพสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลและเกณฑมาตรฐานและตัวช้ีวัดท่ีกําหนดภายใต

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 5) พัฒนาประสิทธิภาพดานความโปรงใสและการเปดเผยขอมูลขาวสารที่สงผลให

ประชาชนไดบริการขอมูลขาวสารท่ีดีจากหนวยงานภาครัฐ อันเปนการคุมครองและสงเสริมสิทธิในการ

รับรูขอมูลขาวสารของราชการ  
 



 
 
 

 
 
 ในสวนนี้จะกลาวถึงคําอธิบาย กระบวนการ และวิธีการประเมินเกณฑมาตรฐานและตัวช้ีวัด

ความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐท่ีกําหนดภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.

2540  โดยมีขอกําหนดและวิธีการประเมินมาตรฐานความโปรงใสหนวยงานภาครัฐ ดังตอไปนี้  
  

 มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสประกอบดวยเกณฑมาตรฐาน 7 ดาน 40 ตัวชี้วัด ดังน้ี 

  มาตรฐานความโปรงใสดานการจัดหาพัสดุ (การจัดซื้อจัดจาง) มี 6 ตัวช้ีวัด 

มาตรฐานความโปรงใสดานการบริหารงาน มี 5 ตัวช้ีวัด   

มาตรฐานความโปรงใสดานการใหบริการแกประชาชน  มี 6 ตัวช้ีวัด   

มาตรฐานความโปรงใสดานการบริหารงานบุคคล  มี 5 ตัวช้ีวัด   

มาตรฐานความโปรงใสดานการบริหารงบประมาณ มี 5 ตัวช้ีวัด   

มาตรฐานความโปรงใสดานการติดตามและประเมินผล  มี 5 ตัวช้ีวัด   

มาตรฐานความโปรงใสดานการเปดเผยและการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ    

      มี 8 ตัวช้ีวัด  

 

 ชนิดของตัวชี้วัด คําอธิบาย วิธีการประเมิน และเกณฑมาตรฐานการประเมิน 
 1. ชนิดของตัวช้ีวัด คือ การระบุถึงลักษณะของตัวช้ีวัด วาเปน ปจจัยนําเขา (Input) 
กระบวนการ (Process) ผลผลิตหรือผลลัพธ (Output/Outcome) 
 2. คําอธิบายของตัวช้ีวัด คือ คําอธิบายลักษณะสําคัญของตัวช้ีวัดท่ีแสดงถึงแนวคิด 

หลักการและแนวทางการประเมินมาตรฐานและตัวช้ีวัดความโปรงใส 
 3. วิธีการประเมิน คือ การระบุถึงวิธีการประเมินตามตัวช้ีวัดนั้นๆ ซึ่งเปนการประเมิน โดย

พิจารณาถึงความพรอมของขอมูลขาวสาร เอกสาร และผลการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐซึ่งเปน

ขอกําหนดท่ีใหหนวยงานภาครัฐดําเนินการและแสดงหลักฐานเพ่ือใหเกิดการเปดเผยและการ

ตรวจสอบไดท้ังในเชิงขอมูลและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในมิติท่ีเก่ียวของ ไดแก  
 1) ข้ันตอนและกระบวนการปฏิบัติหนาท่ีของหนวยงาน  
 2) การเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน  
 3) ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารนั้นๆ 
 โดยวิธีการประเมินนั้น จะมีความสัมพันธกับเกณฑการประเมินท่ีมีในแตละตัวช้ีวัดท้ัง 40 

ตัวช้ีวัด สวนผลคะแนนการประเมินเปนไปตามชวงคะแนนหรือเกณฑข้ันต่ําของการประเมินที่สํานักงาน

คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการกําหนดหรือตามเกณฑการประเมินที่กําหนดในแตละตัวช้ีวัด  

สวนที่ 2 
วิธีการประเมินเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสหนวยงานภาครัฐ 

ที่กําหนดภายใตพระราชบัญญัติขอมลูขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
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 4. เกณฑมาตรฐานการประเมิน คือ เกณฑมาตรฐานการประเมินในแตละตัวช้ีวัดซึ่งเปน

ขอกําหนดท่ีแสดงถึงข้ันตอนและกระบวนการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ท่ีพิจารณาจากความ

สมบูรณของขอมูลขาวสารและการดําเนินการของหนวยงานท่ีมีมาตรฐานและประสิทธิภาพทั้งในดาน

การเผยแพรขอมูลขาวสารและกระบวนการ โดยมีการวัดคาเปนคะแนนตามตัวช้ีวัดความโปรงใสท่ี

กําหนดไว 40 ตัวช้ีวัด ซึ่งการประเมินตามเกณฑการประเมินในแตละตัวช้ีวัดนั้น จะมีเกณฑการ

ประเมินท่ีแตกตางกันไปตามลักษณะของตัวช้ีวัดนั้นๆ ซึ่งจะมีเกณฑการประเมินท้ังท่ีเปน “ระดับ” และ 
“รายขอ” โดยแตละตัวช้ีวัดจะมีเกณฑการประเมินเปน  “5 ระดับ” หรือ “5 ขอ” ในจํานวนท่ีเทากัน แต

มีความหมายท่ีแตกตางกัน คือ 
 (1) เกณฑการประเมินในตัวช้ีวัดท่ีระบุวาเปน “ระดับ” หมายถึง การประเมินท่ีมุงเนนถึง
ลําดับของข้ันตอนและกระบวนการดําเนินการของหนวยงาน โดยเปนขอกําหนดวา หนวยงานภาครัฐ

ตองดําเนินการตามตัวช้ีวัดนั้นเปนระดับหรือตามข้ันตอนของการปฏิบัติงาน ตัวอยางเชน ตัวช้ีวัดท่ี 1.3 

การดําเนินการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุ ในมาตรฐานการจัดหาพัสดุ (การจัดซื้อจัดจาง) ท่ีมี

เกณฑการประเมิน 5 ระดับ คือ   

 1) มีข้ันตอนการขอความเห็นจากหัวหนาสวนราชการเกี่ยวกับการดําเนินการท่ีชัดเจน  
 2) มีการดําเนินการจัดหาพัสดุหรือใชเลือกวิธีการท่ีเหมาะสม เชน วิธีตกลงราคา วิธีสอบ

ราคา วิธีประกวดราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ และวิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  
 3) มีการขออนุมัติส่ังซื้อ/ส่ังจางจากผูท่ีมีอํานาจตามที่กําหนดไวในระเบียบการจัดหาพัสดุ 
 4) มีการทําสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ มีหลักฐานการตรวจรับ และการเบิกจายท่ี

ถูกตองตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไว 

 5) มีการนําผลการดําเนินการจัดหาพัสดุตามแผนท่ีกําหนดไวมาวิเคราะหและปรับปรุง

อยางตอเนื่อง 
 การประเมินในตัวช้ีวัดนี้ ก็พิจารณาจากลําดับข้ันของการดําเนินการท่ีเปนข้ันตอนท่ีแสดงถึง

ระดับความสามารถในการปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดของหนวยงาน และจะมีคะแนนเพ่ิมข้ึน

ตามลําดับที่หนวยไดดําเนินการ โดยมีคะแนนเต็มขอละ 2 คะแนน ไดแก  
 ถาหนวยงานดําเนินการในขอ 1 ก็จะได 2 คะแนน 
 ถาหนวยงานดําเนินการในขอ 2 ก็จะได 4 คะแนน (เพ่ิมข้ึน 1 คะแนนทุกขอ) 
 ถาหนวยงานดําเนินการในขอ 3 ก็จะได 6 คะแนน 
 ถาหนวยงานดําเนินการในขอ 4 ก็จะได 8 คะแนน 
 ถาหนวยงานดําเนินการครบทุกขอ (ขอ1-5) ก็จะได 10 คะแนนเต็ม ในแตละตัวช้ีวัดนั้นๆ 
 แตถาหนวยงานมีการดําเนินการไมเปนไปตามข้ันตอนหรือเกณฑการประเมินท่ีกําหนด ก็จะ

ไดคะแนนตามท่ีกําหนดไวเทานั้น โดยไมสามารถขามข้ันแบบบันได (Mile stone) ได  
 (2) เกณฑการประเมินในตัวช้ีวัดท่ีระบุวาเปน “รายขอ” หมายถึง การประเมินท่ีไมเนนถึง
ข้ันตอนและกระบวนของการดําเนินการของหนวยงาน แตเปนการพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานเปน 

“รายขอ” ท่ีแสดงใหเห็นถึงกระบวนการท่ีไดดําเนินการเพื่อใหเกิดความโปรงใสและการเผยแพรขอมูล
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ขาวสาร ตัวอยางเชน ตัวช้ีวัดท่ี 1.1 การเผยแพรกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการ

จัดหาพัสดุ มีเกณฑการประเมิน 5 ขอ ไดแก   
 1. มีการเผยแพรกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ ณ ท่ีทําการของหนวยงาน 
 2. มีการเผยแพรกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ ท่ีหนวยงานอ่ืนในพ้ืนท่ีใกลเคียง 
 3. มีการเผยแพรกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ ผานส่ือเฉพาะกิจท่ีเก่ียวของ เชน วิทยุ

ชุมชน /หนังสือและจดหมายขาวการจัดซื้อจัดจาง เปนตน 
 4. มีการเผยแพรกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ ทางเว็บไซตของหนวยงาน 
 5. มีการเผยแพรกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ ท่ีศูนยขอมูลขาวสารของสวนราชการ 
 ในกรณีการประเมินเชนนี้  ถาหนวยงานภาครัฐมีการดําเนินการใน “แตละขอ” ก็จะมีคะแนน
การประเมินตามท่ีได คือ ขอละ 2 คะแนน (กรณีมีเอกสารและหลักฐานการตรวจสอบครบถวน) รวม

ท้ังหมดก็จะไดคะแนนเต็ม 10 คะแนน ในแตละตัวช้ีวัดนั้นๆ   
 ดังนั้น โดยภาพรวมเกณฑมาตรฐานท้ัง 7 ดาน 40 ตัวช้ีวัดนั้น ก็จะมีเกณฑการประเมินใน

แตละตัวช้ีวัดรวม 200 ขอ (40 ตัวช้ีวัด X 5 เกณฑการประเมิน = 200) เพ่ือบงบอกถึงกระบวนการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐท่ีมีความสมบูรณของขอมูลขาวสารและกระบวนการปฏิบัติงานที่มี

มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ  
 จากน้ันนําเกณฑการประเมินในแตละตัวช้ีวัด 200 ขอ นั้น มากําหนดวัดระดับของการ

ประเมินท่ีมีความสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานและตัวช้ีวัดความโปรงใสและเกณฑการประเมินในแต

ละตัวช้ีวัด โดยจะมีการวัดคาการประเมินใน 3 ลักษณะ คือ  

 ลักษณะท่ี 1 หมายถึง หนวยงานของรัฐยังไมมีการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานและตัวช้ีวัด

ความโปรงใสสําหรับหนวยงานของรัฐ (ประเมินได  0 คะแนน) 

 ลักษณะท่ี 2 หมายถึง หนวยงานของรัฐกําลังมีการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานและตัวช้ีวัด
ความโปรงใสและมีขอมูลบางสวนใหพิจารณา (ประเมินได  1 คะแนน) 

 ลักษณะท่ี 3 หมายถึง หนวยงานของรัฐไดมีการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานและตัวช้ีวัด

ความโปรงใสแลวและมีขอมูลพรอมใหตรวจพิจารณา (ประเมินได  2 คะแนน) 
 เพราะฉะนั้น โดยภาพรวมเกณฑมาตรฐานความโปรงใสจึงมีคะแนนรวมเทากับ 400 คะแนน 

(200 เกณฑการประเมินในแตละตัวช้ีวัด X 2 คะแนน  = 400 คะแนน) ผลจากการกําหนดเกณฑการ

ประเมินตามเกณฑมาตรฐานและตัวช้ีวัดความโปรงใสดังกลาวจะทําใหทราบวา หนวยงานภาครัฐแตละ

หนวยงานมีความพรอมในการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานและตัวช้ีวัดความโปรงใสอยางไร 

 เม่ือไดมีการประเมินจากความพรอมในแตละเกณฑการประเมินใน 40 ตัวช้ีวัด 400 คะแนน 

ดังกลาว หนวยงานท่ีเกี่ยวของหรือสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ สามารถนํา

คะแนนท่ีได มากําหนดคาเฉลี่ยและจําแนกตามเกณฑท่ีกําหนดไว เปน 5 ชวงช้ัน (400 คะแนน หาร 5 

ชวงช้ัน =  ชวงช้ันละ 80 คะแนน)  เพ่ือบงบอกถึงผลการประเมินวา หนวยงานใดมีระดับการประเมิน

อยูในชวงช้ันใด ซึ่งจะสามารถระบุไดวา หนวยงานภาครัฐมีกระบวนการและข้ันตอนท่ีแสดงถึงการ

เปดเผยขอมูลขาวสาร หรือแสดงถึงความโปรงใสในการปฏิบัติงานตามเกณฑท่ีกําหนดในระดับใด 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    = มีการดําเนินการตามเกณฑความโปรงใสมากท่ีสุด 
 นอกจากการแบงกลุมคะแนนการประเมินดังกลาวแลว หนวยงานท่ีเก่ียวของหรือสํานักงาน

คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ยังสามารถนําคะแนนท่ีไดมากําหนดเปนคารอยละและเปน

เกณฑข้ันต่ําของการประเมินไวเปนตนวา หนวยงานภาครัฐควรมีผลการประเมินไมต่ํากวารอยละ 60  

หรือมีคะแนนไมต่ํากวา 240 คะแนน จากคะแนนเต็ม 400 คะแนน เปนตน ซึ่งจะทําใหหนวยงาน

ภาครัฐมีแนวทางการปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานและตัว ช้ีวัดความโปรงใสท่ีกําหนดภายใต

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ เพ่ือนําไปสูการบริหารจัดการท่ีมีความโปรงใสท้ังในดาน

ขอมูลขาวสารและกระบวนการที่เปดเผยและตรวจสอบได 
 การประเมินตามเกณฑมาตรฐานและตัวช้ี วัดดังกลาว เปนการใหความสําคัญกับ

กระบวนการและข้ันตอนของการปฏิบัติงาน ซึ่งจะเปนสวนสําคัญท่ีทําใหหนวยงานภาครัฐไดมีการ

พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการทํางานของตนเองใหเปนท่ีเปดเผยและตรวจสอบไดจากทุกฝาย 

โดยคะแนนท่ีแตละหนวยงานไดจะบงบอกถึงข้ันตอน กระบวนการ และระดับการปฏิบัติงานของ

หนวยงานท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน โดยไมละท้ิงศักยภาพและแนวทางการพัฒนาการดําเนินการหรือ

กําลังดําเนินการของหนวยงาน ดังนั้น เม่ือนําคะแนนการประเมินมาพิจารณา ก็สามารถระบุไดวา 

หนวยงานภาครัฐนั้นมีระดับคะแนนอยูในชวงช้ันใด  ผานหรือไมผานการประเมินตามเกณฑมาตรฐาน

ท่ีกําหนดหรือมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพ่ือความโปรงใสในระดับท่ีไดมาตรฐานหรือไม 
 5. หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ  คือ ขอมูลขาวสาร เอกสาร และ

หลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวา หนวยงานไดมีเอกสาร หลักฐานตางๆ ในการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน

และตัวช้ีวัดนั้นๆ กําหนดไว ซึ่งจะเปนการแสดงถึงความพรอมและความสมบูรณของขอมูลขาวสารและ

กระบวนการของหนวยงานท่ีมีความโปรงใส โดยเอกสาร หลักฐานการตรวจสอบในแตละตัวช้ีวัดนั้น 

สามารถนํามาแสดงเปนภาพรวมท่ีเช่ือมโยงข้ันตอนและกระบวนการปฏิบัติงาน รวมท้ังการเผยแพร

ขอมูลขาวสารตามตัวช้ีวัดนั้นๆ ได  

 6. หมายเหตุ  คือ การอธิบายลักษณะท่ีสําคัญของเกณฑการประเมินในแตละตัวช้ีวัดและ

การอธิบายขอมูลเพ่ิมเติมจากคําอธิบายตางๆ  เพ่ือใหผูปฏิบัติงานในระดับหนวยงานไดเห็นแนวทาง

ของการประเมินและการจัดเตรียมเอกสาร หลักฐานท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ เพ่ือใหเปนไปตามตามเกณฑการ

ประเมินในแตละตัวช้ีวัดท่ีกําหนดไวเปน 5 ระดับ หรือ เปน 5 รายขอ ในเกณฑการประเมินนั้น 
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1. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสดานการจัดหาพัสดุ (การจัดซื้อจัดจาง)  
 

ตัวช้ีวัดที่ 1.1   การเผยแพรกฎหมาย ระเบยีบ และขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการพัสด ุ
ชนิดของตัวช้ีวัด  ปจจัยนําเขา 
คําอธิบายตัวช้ีวัด  
   หมายถึง การท่ีหนวยงานไดมีการเผยแพรกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับท่ี

เก่ียวของกับการพัสดุและการจัดหาพัสดุ ซึ่งเปนการใหขอมูล ความรู และเปดเผยกฎระเบียบท่ี

เก่ียวของกับการพัสดุ การเผยแพรระเบียบดังกลาว ควรดําเนินการดวยวิธีการเพ่ือใหเกิดการรับรูตอ

สาธารณชนอยางชัดเจน เชน การประกาศท่ีหนวยงานหรือมีการเผยแพรดวยวิธีการและสื่ออ่ืนๆ เชน 

ทางเว็บไซตของหนวยงาน และศูนยขอมูลขาวสารของสวนราชการในทองถ่ิน เปนตน  
   การเผยแพรกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับท่ีเก่ียวของนั้น เปนการใหขอมูล

และการเปดเผยขอมูลของหนวยงานที่จะทําใหผูท่ีเก่ียวของกับการจัดซื้อจัดจางไดมีโอกาสศึกษา

วิเคราะหเพ่ือเขาแขงขันในการจัดหาพัสดุ เปนการสรางความชัดเจนในการปฏิบัติท่ีถูกตองตามระเบียบ

และวิธีการจัดหาพัสดุท่ีปรากฏในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ซึ่งมี

ความหมายรวมถึง การจัดทําเอง  การซื้อ  การจาง  การจางท่ีปรึกษา การจางออกแบบและควบคุมงาน  

การแลกเปล่ียน  การเชา  การควบคุม  การจําหนาย  และการดําเนินการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
 

วิธีการประเมิน 
 พิจารณาจากการเผยแพรกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการพัสดุและการ

จัดหาพัสดุของหนวยงาน วามี หรือไมมีการเผยแพรหรือไมอยางไร และพิจารณาจากชองทางหรือ

ความหลากหลายในการเผยแพรขอมูลขาวสารนั้นๆ  

 

เกณฑมาตรฐานการประเมิน : รายขอ  

 1. มีการเผยแพรกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ ณ ท่ีทําการของหนวยงาน 
 2. มีการเผยแพรกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ ท่ีหนวยงานอ่ืนในพื้นท่ีใกลเคียง 

 3. มีการเผยแพรกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ ผานส่ือเฉพาะกิจท่ีเก่ียวของ เชน วิทยุ

ชุมชน /หนังสือและจดหมายขาวการจัดซือ้จัดจาง เปนตน 

 4. มีการเผยแพรกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ ทางเว็บไซตของหนวยงาน 
 5. มีการเผยแพรกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ ท่ีศูนยขอมูลขาวสารของสวนราชการ 
 
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 
 1. เอกสารแสดงการเผยแพรกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการจัดหาพัสดุ      
 2. ชองทางการเผยแพรของหนวยงานท่ีปรากฏในส่ือตางๆ เชน อินเตอรเน็ต หรือส่ืออ่ืนๆ  
 3. เอกสารรายงานของคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  
 หมายเหตุ :   เกณฑการประเมินในตัวช้ีวัดนี้ เนนชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารการ
จัดซื้อจัดจางของหนวยงานท่ีมีการเปดเผยตอประชาชนท่ัวไป 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.2   การจัดทําแผนการจัดหาพัสดุประจําป 

ชนิดของตัวช้ีวัด  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวช้ีวัด  
   หมายถึง การที่หนวยงานไดมีการจัดทําแผนการจัดหาพัสดุ/แผนจัดซื้อจัด

จางประจําป โดยเปนการจัดทําแผนท่ีเก่ียวของกับการจัดหาและวิธีการในการจัดหาพัสดุประจําป ท่ีมี

ลักษณะของการวิเคราะหในมิติตางๆ เชน ความคุมคา ประสิทธิภาพ การเปรียบเทียบผลการจัดหา

พัสดุในปท่ีผานมา เปนตน  การจัดทําแผนการจัดหาพัสดุประจําป เปนข้ันตอนแรกของการสรางความ

ชัดเจนในการจัดหาพัสดุท่ีจะนําไปสูการสรางความรู ความเขาใจในข้ันตอนและวิธีการของการจัดหา

พัสดุของหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความชัดเจนท้ังแกบุคลากรภายในองคกรและผูท่ีมีสวนไดเสียโดยตรง

จากการจัดหาพัสดุ  

 
วิธีการประเมิน 

 พิจารณาจากแผนการจัดหาพัสดุประจําปของหนวยงาน วาหนวยงานไดมีการจัดทําแผนการ

จัดหาพัสดุหรือยังไมมีการจัดทํา และพิจารณาจากข้ันตอนการจัดทําแผนท่ีครอบคลุมในดานตางๆ เชน 

วิธีการ ความคุมคา และประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ เปนตน  
  
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : ระดับ 

 1. มีการจัดทําแผนการจัดหาพัสดตุามที่กฎหมาย ระเบยีบ และขอบังคับท่ีเก่ียวของ 
 2. มีการจัดทําแผนการจัดหาพัสดุท่ีสอดคลองกับภารกิจของหนวยงานและความตองการ

ของประชาชน 
 3. มีการกําหนดและเลือกใชวิธีการจัดหาพัสดุท่ีเหมาะสมกับระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของ 

โดยมุงใหมีการแขงขันท่ีเปนธรรม 

 4. มีการเปดโอกาสและสงเสริมใหผูท่ีเก่ียวของ/ประชาชนเขามามีสวนรวมในการจดัทํา

แผนการจัดหาพัสด ุ
 5. มีการพิจารณาแผนท่ีแสดงใหเห็นถึงการเปรียบเทียบความคุมคา/ประสิทธิภาพกับผล

การจัดหาพัสดุในปงบประมาณท่ีผานมา 
 

หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 
 1. แผนการจัดหาพัสดุประจําปของหนวยงาน 
 2. เอกสารแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนการจัดหาพัสดุของหนวยงาน 

 3. รายงานการประชุมของคณะกรรมการจัดทําแผนฯ 
 4. เอกสารรายงานของคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
 หมายเหตุ :  เกณฑการประเมินในตัวช้ีวัดนี้ เนนการจัดทําแผนและรายละเอียดหรือเนื้อหา
ของแผนท่ีหนวยงานจัดทํา ดังนั้น หนวยงานจะตองแสดงหลักฐานท่ีแสดงถึงข้ันตอนและเน้ือหา

ดังกลาวตามเกณฑการประเมินในแตละขอ 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.3   การดําเนินการจัดหาพัสดตุามแผนการจดัหาพัสด ุ

ชนิดของตัวช้ีวัด  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวช้ีวัด  

   หมายถึง การที่หนวยงานไดมีการดําเนินการตามข้ันตอน ระเบียบ และวิธีการ

จัดหาพัสดุ/จัดซื้อจัดจางตามแผนการจัดหาพัสดุประจําปของหนวยงาน โดยมีการแตงตั้ ง

คณะกรรมการดําเนินการจัดหาพัสดุ/จัดซื้อจัดจาง รวมท้ังรายละเอียดเก่ียวกับวัสดุ กิจกรรม หรือ

ผลผลิตท่ีตองการของหนวยงาน ท้ังนี้ โดยพิจารณาถึงความถูกตองตามกฎหมาย ระยะเวลา และความ

สอดคลองกับแผนงาน/ภารกิจของหนวยงาน อนึ่งในการดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไวนั้น ในกรณีท่ี

มีความจําเปนตองมีการเปล่ียนแปลงทั้งในดานข้ันตอน วิธีการจัดหา และระเบียบปฏิบัติ ตองมีการ

อธิบายเหตุผลในการเปล่ียนแปลงแนวทางและวิธีการจัดหานั้น 

 
วิธีการประเมิน 
 พิจารณาจากการดําเนินการตามแผนจัดหาพัสดุของหนวยงาน วามี หรือไมมีการดําเนินการ

ตามแผนหรือไมอยางไร และพิจารณาจากข้ันตอนและวิธีการที่ถูกตองเหมาะสมในการดําเนินการ 
 
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : ระดับ 
 1. มีข้ันตอนการขอความเห็นจากหัวหนาสวนราชการเกี่ยวกับการดําเนินการท่ีชัดเจน  
 2. มีการดําเนินการจัดหาพัสดุหรือใชเลือกวิธีการท่ีเหมาะสม เชน วิธีตกลงราคา วิธีสอบ

ราคา วิธีประกวดราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ และวิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  
 3. มีการขออนุมัติส่ังซื้อ/ส่ังจางจากผูท่ีมีอํานาจตามที่กําหนดไวในระเบียบการจัดหาพัสดุ 
 4. มีการทําสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ มีหลักฐานการตรวจรับ และการเบิกจายท่ี

ถูกตองตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไว 

 5. มีการนําผลการดําเนินการจัดหาพัสดุตามแผนท่ีกําหนดไวมาวิเคราะหและปรับปรุงอยาง

ตอเนื่อง 
 
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 
 1. เอกสารการแตงตั้งคณะกรรมการที่เก่ียวของกับการจัดหาพัสดุของหนวยงาน 
 2. เอกสารแสดงระเบียบและวิธีการการจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน/คูมือการจัดซื้อจัดจาง 
 3. รายงานผลการดําเนินการของคณะกรรมการฯ แสดงผลการจัดซื้อจัดจางในรอบป 
 4. เอกสารรายงานของคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  

    หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในตัวช้ีวัดนี้ มุงเนนข้ันตอนการดําเนินการจัดหาพัสดุของ
หนวยงาน โดยหนวยงานจําเปนตองมีเอกสาร หลักฐานท่ีเก่ียวของกับการจัดหาพัสดุและการนําผลการ

ประเมินการจัดหาพัสดุมาวิเคราะหซึ่งเปนแสดงรายละเอียดของการจัดหาพัสดุ 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.4   การกําหนดและการประกาศหลักเกณฑในการพิจารณาและการตดัสินผลการ 
   จัดหาพัสดุแตละรายการ/โครงการ 
ชนิดของตัวช้ีวัด  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวช้ีวัด  
   หมายถึง การท่ีหนวยงานไดมีการกําหนดและการประกาศหลักเกณฑในการ

พิจารณาและตัดสินผลการจัดหาพัสดุ/การจัดซื้อจัดจางแตละรายการ/โครงการ เพ่ือใหเปนมาตรฐาน

ตามที่กฎหมายกําหนด โดยหนวยงานมีการกําหนดหลักเกณฑ เชน ข้ันตอน ระเบียบ และวิธีการจัดหา

พัสดุ/การจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน มีการประกาศหลักเกณฑในการพิจารณาผลการจัดหาพัสดุ/การ

จัดซื้อจัดจาง รวมท้ังการประกาศผลการพิจารณาตัดสินการจัดหาพัสดุ/การจัดซื้อจัดจางแตละรายการ/

โครงการ พรอมท้ังเหตุผลท่ีใชในการตัดสินการจัดหาพัสดุนั้นๆ เพ่ือใหผูท่ีเก่ียวของไดรับทราบท่ัวไป 
 

วิธีการประเมิน 
 พิจารณาจากการกําหนดและการประกาศหลักเกณฑในการพิจารณาและผลตัดสินผลการ

จัดหาพัสดุ/การจัดซ้ือจัดจางแตละรายการ/โครงการของหนวยงาน วามี หรือไมมีการดําเนินการ

ดังกลาวหรือไมอยางไร และพิจารณาจากข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติในการดําเนินการ 
 

เกณฑมาตรฐานการประเมิน : ระดับ 
 1. มีการกําหนดหลักเกณฑโดยระบุขอบเขต ข้ันตอน และรายละเอียดของการจัดหาพัสดุใน

แตละรายการ/โครงการที่ชัดเจน เชน การกําหนดระยะเวลาการแลวเสร็จของงาน เปนตน 
 2. มีการกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาผลการจัดหาพัสดุแตละรายการ/โครงการพรอม

ท้ังเกณฑการประเมินหรือตัดสินท่ีชัดเจน 

 3. มีการประกาศหลักเกณฑพรอมท้ังแสดงเหตุผลและความจําเปนในการจัดหาพัสดุแตละ

รายการ/โครงการใหผูท่ีเก่ียวของหรือรวมแขงขัน/คัดเลือกทราบ 
 4. มีการประกาศผลการจัดหาพัสดุแตละรายการ/โครงการพรอมท้ังเหตุผลท่ีใชในการ

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 : เกณฑการประเมินตัวช้ีวัดนี้ เนนการกําหนดหลักเกณฑและการประกาศผลการ
พิจารณาการจัดหาพัสดุแตละรายการ/โครงการ ท่ีหนวยงานควรดําเนินการอยางเปนข้ันตอน 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.5   การสรุปผลการจัดหาพัสดใุนแตละรอบเดอืน 
ชนิดของตัวช้ีวัด  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวช้ีวัด  
   หมายถึง การสรุปผลการจัดหาพัสดุในแตละรอบเดือนของหนวยงาน ตาม

ประกาศของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ (กขร.) หรือ ตามมาตรา 9 (8) แหง พ.ร.บ.

ขอมูลขาวสารของราชการ โดยเปนการสรุปผลการจัดหาพัสดุ เพ่ือใหมีการกํากับดูแลหรือตรวจสอบ

จากบุคคลที่เก่ียวของและเพ่ือใหเกิดความเขาใจที่ชัดเจนเก่ียวกับข้ันตอนของการดําเนินการท่ีแสดงถึง

ความโปรงใสของหนวยงาน และเพ่ือพิจารณาถึงความสอดคลองกับแผนงานและภารกิจของหนวยงาน 

 
วิธีการประเมิน 
 พิจารณาจากการสรุปผลการจัดหาพัสดุในแตละรอบเดือนของหนวยงาน  วามี หรือไมมี

การสรุปผลการจัดหาพัสดุในแตละรอบหรือไมอยางไร  และพิจารณาจากข้ันตอนในการสรุปผลการ

จัดหาพัสดุในแตละรอบเดือน รวมท้ังชองทางการประกาศผลการสรุปผลการจัดหาพัสดุดังกลาวของ

หนวยงาน  
 
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : รายขอ 

 1. มีคณะกรรมการหรือมีการดําเนนิการในลักษณะท่ีคลายคลึงกันรวมรับผิดชอบในการ

สรุปและวิเคราะหผลการจดัหาพัสดุในแตละรอบเดือน 

 2. มีการนําผลสรุปการจัดหาพัสดใุนแตละรอบเดือนตดิประกาศไว ณ ท่ีทําการของ

หนวยงาน หรือการเผยแพรในชองทางที่เหมาะสม 

  3. มีการสรุปวิเคราะหงบประมาณในการจดัหาพัสดุในแตละรอบเดือน  

  4. มีการวิเคราะหและสรุปผลการจัดหาพัสดุ โดยเปรียบเทียบกับภารกิจของหนวยงาน 
 5. มีการวิเคราะหผลการจัดหาพัสดุในแตละรอบเดือนและนํามาปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
 
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 
 1. เอกสารการแตงตั้งคณะกรรมการที่เก่ียวของการจัดหาพัสดุของหนวยงาน 
 2. รายงานการสรุปและการวิเคราะหการจัดหาพัสดุในแตละรอบเดือนและรอบปของ

หนวยงาน 
 3. เอกสาร/รายงานท่ีแสดงผลการจัดหาพัสดุตามแบบ สขร.1 ของหนวยงาน 
 4. เอกสารรายงานของคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
 หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในขอนี้ เนนการสรุปผลการจัดหาพัสดุของหนวยงาน ซึ่ง 
กขร. ไดกําหนดใหหนวยงานรายงานผลการจัดหาพัสดุเปนรายเดือน เพ่ือใหเกิดความโปรงใสของการ

จัดหพัสดุ อยางไรก็ตาม กรณีท่ีหนวยงานไมมีการจัดหาพัสดุในแตละรอบเดือน ก็กําหนดใหแจงเพียง

วาเดือนนั้น หนวยงานไมมีการจัดหาพัสดุ 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.6   การประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุในปงบประมาณ 

ชนิดของตัวช้ีวัด  ผลผลิต 
คําอธิบายตัวช้ีวัด  
   หมายถึง การประเมินผลการจัดหาพัสดุของหนวยงานท้ังในดานประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล โดยเปนการประเมินผลเก่ียวกับข้ันตอน วิธีการ และผลผลิตท่ีเก่ียวของกับความคุมคา

ของผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจากการจัดหาพัสดุตามแผนงาน/แผนการจัดหาพัสดุท่ีหนวยงานกําหนดไว  โดยมี

การประเมินผลการจัดหาพัสดุเม่ือส้ินปงบประมาณ ท้ังนี้ เพ่ือนําไปใชในประโยชนในการจัดทําแผนการ

จัดหาพัสดุในปงบประมาณถัดไป การประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาในปงบประมาณ

ของหนวยงานนั้น เปนการแสดงผลท่ีไดรับจากกระบวนการจัดหาพัสดุ ซึ่งสามารถพิจารณาในมิติตางๆ 

เชน ข้ันตอน วิธีการจัดหา ความประหยัด และความคุมคาของการจัดหาพัสดุในหนวยงานนั้นๆ   
 
วิธีการประเมิน 
 พิจารณาจากการประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุในปงบประมาณของ

หนวยงาน วามี หรือไมมีการประเมินผลการจัดหาพัสดุหรือไมอยางไร  และพิจารณาจากข้ันตอนวิธีการ 

และผลผลิตของการจัดหาพัสดุท้ังในดานความประหยัด ความคุมคา และประสิทธิผล เปนตน  

 

เกณฑมาตรฐานการประเมิน : รายขอ 
  1. มีการประเมินข้ันตอนและวิธีการจดัหาพัสดุในรอบปของหนวยงาน  
 2. มีการประเมินผลการจัดหาพัสดุของหนวยงาน โดยพิจารณาจากผลผลิตท่ีสามารถระบุ

ถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดหาได  
 3. มีการประเมินผลการจัดหาพัสดุของหนวยงาน โดยพิจารณาจากผลผลิตท่ีสามารถระบุ

ถึงการตอบสนองภารกิจของหนวยงานได 

 4. มีการประเมินผลการจัดหาพัสดุของหนวยงาน โดยพิจารณาจากผลผลิตท่ีสามารถระบุ

ถึงการนําไปใชในการเพ่ิมผลผลิตการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
 5. มีการประเมินผลการจัดหาพัสดุของหนวยงาน โดยพิจารณาจากผลผลิตท่ีสามารถ

นําไปสูการพัฒนาระบบการจัดหาพัสดุท่ีเหมาะสมของหนวยงาน 
 

หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 
 1. รายงานการประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุในปงบประมาณ 
 2. รายงานผลการประเมินและการสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบปของหนวยงาน 
 3. รายงานสรุปการจัดหาพัสดุแตละโครงการ/กิจกรรม ของหนวยงาน 

 4. เอกสารรายงานของคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
 หมายเหตุ :  เกณฑการประเมินในตัวช้ีวัด มุงเนนการสรุปผลการจัดหาพัสดุ ผลผลิตของ

การหาพัสดุ และการวิเคราะหผลการจัดหาพัสดุท่ีมีความประหยัด คุมคา หรือผลท่ีคาดหวังตามท่ี

หนวยงานไดกําหนดไวในรอบป โดยมีเอกสาร หลักฐานท่ีแสดงรายละเอียดท่ีชัดเจน  
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2. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสดานการบริหารงาน 
 

ตัวช้ีวัดที่ 2.1   การจัดทําและเผยแพรโครงสรางและอํานาจหนาท่ีของหนวยงาน 

ชนิดของตัวช้ีวัด  ปจจัยนําเขา 
คําอธิบายตัวช้ีวัด  
   หมายถึง การท่ีหนวยงานไดมีการจัดทําและเผยแพรโครงสรางและอํานาจ

หนาท่ีของหนวยงาน เพ่ือใหสาธารณชนเขาใจถึงบทบาท อํานาจหนาท่ี กฎหมาย ระเบียบ และขอบงัคบั

ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ีของหนวยงาน อันจะเปนประโยชนท้ังตอประชาชนที่จะไดรับทราบถึง

บทบาท อํานาจหนาท่ีของหนวยงานภาครัฐและเปนประโยชนตอหนวยงานของรัฐท่ีจะมีการปฏิบัติ

หนาท่ีตามอํานาจและกฎหมาย ระเบียบ และบังคับท่ีเก่ียวของ 

 

วิธีการประเมิน 
 พิจารณาจากการจัดทําและเผยแพรโครงสราง อํานาจหนาท่ี รวมท้ังระเบียบ กฎหมาย 

ขอบังคับท่ีเก่ียวของของหนวยงาน วามี หรือไมมีการจัดทําและเผยแพรโครงสราง อํานาจหนาท่ีหรือไม

อยางไร และพิจารณาจากชองทางการเผยแพรและการอํานวยความสะดวกตอการรับรูเก่ียวกับ

โครงสรางและอํานาจหนาท่ีของหนวยงาน 

  

เกณฑมาตรฐานการประเมิน : รายขอ 
 1. มีการจัดทําโครงสรางและอํานาจหนาท่ีของหนวยงานตามกฎหมาย ระเบียบ และ

ขอบังคับท่ีเก่ียวของ 
 2. มีการรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ีของ

หนวยงานเพ่ือใหประชาชนสอบถามไดอยางเหมาะสม 

 3. มีการจัดทําและเผยแพรโครงสราง อํานาจหนาท่ี รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ี

เก่ียวของของหนวยงาน ไว ณ ท่ีทําการของหนวยงาน 
 4. มีการจัดทําและเผยแพรโครงสราง อํานาจหนาท่ี รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ี

เก่ียวของของหนวยงาน ทางเว็บไซตของหนวยงาน 

 5. มีการจัดทําคูมือเผยแพรโครงสราง อํานาจหนาท่ี รวมท้ังกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ี

เก่ียวของของหนวยงาน เพ่ือใหประชาชนท่ีมารับบริการไดรับทราบ 
  
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 

 1. เอกสาร/รายงานเก่ียวกับโครงสรางและอํานาจหนาท่ีของหนวยงาน 
 2. เอกสารและชองทางของการเผยแพรโครงสรางและอํานาจหนาท่ีของหนวยงาน 
 3. คูมือ/เอกสารเผยแพรโครงสราง อํานาจหนาท่ี รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ี

เก่ียวของของหนวยงาน 
 หมายเหตุ :  เกณฑการประเมินในขอนี้ เนนข้ันตอนการจัดทําและเผยแพรโครงสราง 

อํานาจหนาท่ีของหนวยงานซ่ึงแสดงถึงการเปดเผยใหประชาชนไดรับทราบ 
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ตัวช้ีวัดที่ 2.2   การจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนปฏิบตัิการประจําปของหนวยงาน 
ชนิดของตัวช้ีวัด  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวช้ีวัด  
   หมายถึง การที่หนวยงานไดมีการจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนปฏิบัติการ
ประจําปของหนวยงาน โดยมีการจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนปฏิบัติการประจําปท่ีสอดคลองกับ

อํานาจหนาท่ีของหนวยงาน และเผยแพรใหบุคลากรในหนวยงานและสาธารณชนไดรับทราบเพ่ือให

เกิดแนวทางการบริหารจัดการและการดําเนินการตามภารกิจ/แผนพัฒนาของหนวยงาน ท้ังนี้ โดย

มุงเนนการมีสวนรวมของบุคลากรภายในองคกรและประชาชนหรือผูเก่ียวของในการจัดทําวิสัยทัศน 

พันธกิจ และแผนปฏิบัติการของหนวยงาน 

 
วิธีการประเมิน 
 พิจารณาจากการจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน วามี 

หรือไมมีการจัดทําหรือไมอยางไร  และพิจารณาการมีสวนรวมและกระบวนการในการจัดทําวิสัยทัศน 

พันธกิจ และแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน 

  
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : ระดับ 
 1. มีการจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานท่ีสอดคลองกับ

อํานาจหนาท่ีของหนวยงาน 
 2. มีการกําหนดใหบุคลากรภายในหนวยงานมีสวนรวมในการจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ และ

แผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน 
 3. มีการสงเสริมใหประชาชนหรือผูท่ีเก่ียวของมีสวนรวมในการจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ 

และแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน 
 4. มีการเผยแพรวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานใหบุคลากร

ในหนวยงานและประชาชนไดรับทราบในชองทางตางๆ เชน ทางเว็บไซตของหนวยงาน  
 5. มีการทบทวนและเปรียบเทียบความสอดคลองของการจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ และ

แผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน โดยมีหลักเกณฑท่ีชัดเจนและขอตกลงกันไวลวงหนา 
 
ขอมูลที่ตองการ 
 1. เอกสารเก่ียวกับวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน 
 2. เอกสารแสดงแผนผังวิสัยทัศน พันธกิจ และโครงสรางการบริหารจัดการของหนวยงาน 
 3. เอกสาร/หลักฐานแสดงการมีสวนรวมของประชาชนในการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
 หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในตัวช้ีวัดนี้ เนนข้ันตอนการจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ และ
แผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานท่ีมาจากการมีสวนรวมของทุกฝายท้ังจากภายในและภายนอก 
และการเผยแพรขอมูลขาวสารนั้นใหประชาชนไดรับทราบ 
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ตัวช้ีวัดที่ 2.3   การกําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
ชนิดของตัวช้ีวัด  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวช้ีวัด  
   หมายถึง การท่ีหนวยงานไดมีการกําหนดหลักเกณฑ ข้ันตอน และ

กระบวนการปฏิบัติงานท้ังของบุคลากรและหนวยงานใหเปนท่ีประจักษในการรับรูของบุคลากรภายใน

หนวยงานและภาคประชาชนท่ัวไป โดยเปนการกําหนดภาระงานและข้ันตอนการปฏิบัติหนาท่ีท้ังของ

บุคคลและหนวยงาน เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบและมีความเขาใจในข้ันตอนและกระบวนการปฏิบัติ

หนาท่ีตามท่ีกําหนดไว  การกําหนดหลักเกณฑ ข้ันตอน และกระบวนการปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีมี

ความชัดเจนนั้น จะมีสวนใหภาคประชาชนมีความเขาใจและยอมรับหลักเกณฑและข้ันตอนการปฏิบัติ

หนาท่ีของบุคลากรในภาครัฐมากข้ึน  

 
วิธีการประเมิน 
 พิจารณาจากการกําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนการปฏิบัติงานของหนวยงาน วามี หรือไมมี

การกําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนหรือไมอยางไร  และพิจารณาชองทางในการแสดงหลักเกณฑและ

ข้ันตอนในการปฏิบัติงานของหนวยงานใหบุคลากรและประชาชนท่ัวไปไดรับทราบ 

 

เกณฑมาตรฐานการประเมิน : รายขอ 
 1. มีการกําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของหนวยงาน 
 2. มีการประกาศเผยแพรหลักเกณฑและข้ันตอนการปฏิบัติงานใหบุคลากรในหนวยงาน

ไดรับทราบ 
 3. มีการเผยแพรหลักเกณฑและข้ันตอนการปฏิบัติงานของหนวยงานใหประชาชนผูมารับ

บริการไดรับทราบ 

 4. มีการจัดทําเอกสาร/คูมือแสดงหลักเกณฑและข้ันตอนการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
 5. มีการประเมินความพึงพอใจตอหลักเกณฑและข้ันตอนการปฏิบัติงานของบุคลากรและ

หนวยงาน 

 

หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 
 1. เอกสารแสดงการกําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
 2. คูมือแสดงหลักเกณฑ ข้ันตอน และกระบวนการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
 3. ชองทางการเผยแพรหลักเกณฑ ข้ันตอน และกระบวนการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
 4. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจตอหลักเกณฑและข้ันตอนการปฏิบัติงานของ

บุคลากรและหนวยงาน 

 หมายเหตุ  : เกณฑการประเมินในตัวช้ีวัดนี้ เนนข้ันตอนการกําหนดและการปฏิบัติงาน
ของหนวยงาน และการเปดเผยกระบวนการทํางานและการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากร 

รวมท้ังการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของใหกับประชาชน 
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ตัวช้ีวัดที่ 2.4   การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป 

ชนิดของตัวช้ีวัด  ผลผลิต 

คําอธิบายตัวช้ีวัด  
   หมายถึง การที่หนวยงานไดมีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป โดย
เปนการดําเนินการตามกิจกรรมและโครงการตางๆ ซึ่งมีการระบุถึงความรับผิดชอบของบุคลากร สวน

งาน หนวยงาน ระยะเวลา รวมถึงงบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ

ประจําปนั้น เปนการปฏิบัติหนาท่ีท่ีคํานึงถึงระบบการบริหารจัดการท่ีสอดคลองกันท้ังในดาน

ผูรับผิดชอบ ภาระงาน และงบประมาณ ซึ่งจะตองจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองท้ัง

ในระดับกิจกรรม โครงการ สวนงาน และระดับหนวยงาน โดยมีกลไกการตรวจสอบภายในเปน

เคร่ืองมือในการติดตามและประเมินผล 
 
วิธีการประเมิน 
 พิจารณาจากการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานท่ีมีความสอดคลอง

กับแผนงาน งบประมาณ ความรับผิดชอบ และระยะเวลาตามท่ีไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป

วามี หรือไมมีการปฏิบัติตามที่กําหนดไวหรือไมอยางไร และพิจารณาผลการปฏิบัติการของหนวยงาน 
    
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : รายขอ 
 1. มีการปฏิบัติหนาท่ีตามแผนปฏิบัติการประจําป โดยพิจารณาจากการกําหนดความ

รับผิดชอบของบุคคลและสวนงานภายในหนวยงาน  

 2. มีการปฏิบัติหนาท่ีตามแผนปฏิบัติการประจําป โดยพิจารณาจากการใชจายงบประมาณ

ท่ีใชในการดําเนินการกับแผนปฏิบัติการประจําป 
 3. มีการปฏิบัติหนาท่ีตามแผนปฏิบัติการประจําป โดยพิจารณาจากการดําเนินการตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป 
 4. มีการปฏิบัติหนาท่ีตามแผนปฏิบัติการประจําป โดยพิจารณาจากการจัดทําระบบการ

ปฏิบัติการภายในหนวยงานตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับท่ีเก่ียวของ 
 5. มีการประเมินการปฏิบัติหนาท่ี โดยพิจารณาจากการนําแผนปฏิบัติการประจําปของ

หนวยงานไปปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนดไว 

  
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 

 1. แผนการปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน 
 2. เอกสารแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตามแผนท่ีเก่ียวของ 

 3. รายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของหนวยงาน 
 หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในตัวช้ีวัดนี้ เนนข้ันตอนของการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบตัิ
การประจําปของหนวยงานท่ีมีความสอดคลองกับแผนงาน งบประมาณ ความรับผดิชอบ และระยะเวลา

ตามทีไ่ดกําหนด ซึ่งหนวยงานจะตองแสดงหลักฐาน เอกสารท่ีเก่ียวของใหชัดเจน 
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ตัวช้ีวัดที่ 2.5   การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการของหนวยงาน 

ชนิดของตัวช้ีวัด  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวช้ีวัด  
   หมายถึง การท่ีหนวยงานไดมีการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใน

ข้ันตอนและกระบวนการบริหารจัดการของหนวยงานภาครัฐ โดยเปนการเปดโอกาสใหประชาชนและ

องคกรภาคเอกชนตางๆ เขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น การใหคําแนะนํา การจัดเวที

สาธารณะรับฟงความคิดเห็น รวมถึงการสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีและการบริหารงานของหนวยงาน

ภาครัฐ ท้ังนี้ เพ่ือใหการบริหารงานภาครัฐมีระบบและกลไกที่เหมาะสมตอการปฏิบัติงาน และสามารถ

ตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
วิธีการประเมิน 
 พิจารณาจากแนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนของหนวยงาน  วามี หรือไมมี
แนวทางการสงเสริมการสวนรวมหรือไมอยางไร และพิจารณาจากข้ันตอนและกระบวนการสงเสริมการ

มีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ 

    
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : ระดับ 
 1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการที่มาจากภาคประชาชน เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ 

 2. มีการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ

บริหารงานของหนวยงานภาครัฐ 

 3. มีการจัดกิจกรรมและโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของ

หนวยงานภาครัฐ เชน การจัดเวทีสาธารณะรับฟงความคิดเห็น การทํากิจกรรมรวม  เปนตน 

 4. มีการจัดกลไกการเช่ือมโยงกับเครือขายภาคประชาชนในการสงเสริมการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ 

 5. มีการจัดทํารายงานและนําผลการมีสวนรวมของภาคประชาชนมาปรับปรุงการ

บริหารงานของหนวยงาน 

   

หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 

 1. เอกสารการแตงตั้งคณะกรรมการที่มาจากภาคประชาชน 
 2. รายงานเก่ียวกับโครงการและกิจกรรมการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
 3. รายงานการจัดระบบและกลไกการบริหารงานของหนวยงาน 
 4. เอกสารรายงานผลของคณะกรรมการผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit)                                                    
 หมายเหตุ :  เกณฑการประเมินในตัวช้ีวัดนั้น เนนข้ันตอน วิธีการ และกระบวนการสงเสริม

การมีสวนรวมของประชาชนของหนวยงานท่ีแสดงออกถึงความสัมพันธท่ีดีของหนวยงานกับประชาชน 
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3. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสดานการใหบริการแกประชาชน  
 

ตัวช้ีวัดที่ 3.1   การกําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนในการใหบริการแกประชาชน 
ชนิดของตัวช้ีวัด  ปจจัยนําเขา 
คําอธิบายตัวช้ีวัด  
   หมายถึง การที่หนวยงานไดมีการกําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนในการใหการ
บริการแกประชาชนตามอํานาจหนาท่ีของบุคลากรและหนวยงาน โดยมีการกําหนดหลักเกณฑและ

ข้ันตอนในลักษณะท่ีไมเปนการเลือกปฏิบัติตอการใหการบริการ รวมท้ังมีการเผยแพรหลักเกณฑและ

ข้ันตอนดังกลาวใหบุคลากรในหนวยงานและสาธารณชนไดรับทราบ การกําหนดหลักเกณฑและข้ันตอน

ในการใหบริการแกประชาชนน้ัน เพ่ือใหประชาชนไดทราบหลักเกณฑและสามารถเตรียมการหรือ

ดําเนินการตามข้ันตอนไดอยางเหมาะสม สวนบุคลากรภายในหนวยงานก็จะไดมีแนวปฏิบัติท่ีชัดเจน 

 

วิธีการประเมิน 
 พิจารณาจากการกําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนในการใหการบริการแกประชาชนของ

หนวยงาน วามี หรือไมมีการกําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนดังกลาวหรือไมอยางไร และพิจารณาจาก

ชองทางและความหลากหลายในการเผยแพรหลักเกณฑและข้ันตอนการใหการบริการ 

   

เกณฑมาตรฐานการประเมิน : รายขอ 
 1. มีการกําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนในการใหบริการตามตามภารกิจและความ

รับผิดชอบของหนวยงาน 

 2. มีการกําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนในการใหบริการที่ตอบสนองตอความสะดวก 

รวดเร็ว ประหยัด สอดคลองกับภารกิจและความตองการของประชาชน  
 3. มีการเผยแพรหลักเกณฑและข้ันตอนในการใหบริการแกบุคลากรภายในหนวยงานได

รับทราบอยางท่ัวถึง 
 4. มีการจัดทําเอกสารประกอบในการใหบริการตามภารกิจและหนาท่ีรับผิดชอบของบุคคล

และสวนงาน 
 5. มีการจัดทําเอกสารเผยแพรหลักเกณฑและข้ันตอนในการใหบริการแกประชาชนท่ีมารับ

บริการ 
    

หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 

 1. เอกสารแสดงการกําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนการใหบริการของหนวยงาน  

  2. เอกสาร/คูมือประกอบการใหบริการของหนวยงาน 
  3. ชองทางและการเผยแพรเอกสาร/คูมือประกอบในการใหบริการของหนวยงาน 
  หมายเหตุ :  เกณฑการประเมินในขอนี้ เนนข้ันตอนและการเผยแพรขอมูลขาวสารการให

การบริการแกประชาชน รวมท้ังการจัดทําคูมือตางท่ีแสดงถึงหลักเกณฑในการปฏิบัติของหนวยงาน 
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ตัวช้ีวัดที่ 3.2   การใหบริการตามหลักเกณฑและข้ันตอนท่ีกําหนดไวโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ 

ชนิดของตัวช้ีวัด  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวช้ีวัด  
   หมายถึง การที่บุคลากรและหนวยงานไดมีการใหบริการแกประชาชนตาม

หลักเกณฑและข้ันตอนท่ีกําหนดไวโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ ซึ่งเปนการใหบริการตามแนวทางและ

ระบบท่ีหลากหลาย เชน การบริการตามลําดับกอน-หลัง หรือการใหการบริการท่ีเหมาะสมกับภารกิจ

และอํานาจหนาท่ีของหนวยงาน เปนตน ท้ังนี้ เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และ

ถูกตองแกประชาชนผูมารับบริการ  
 
วิธีการประเมิน 
 พิจารณาจากการใหบริการตามหลักเกณฑและข้ันตอนท่ีหนวยงานกําหนดไว วามี หรือไมมี

การใหบริการตามหลักเกณฑและข้ันตอนท่ีกําหนดไวหรือไมอยางไร และพิจารณาจากความหลากหลาย

ในการใหบริการแกประชาชน 

  
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : รายขอ 
 1. มีการใหบริการเรียงตามลําดับกอน-หลัง  
  2. มีการใหการบริการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
 3. มีการใหการบริการแบบ One Stop Service /มีการดําเนินการในลักษณะท่ีคลายคลึงกัน 

  4. มีการใหการบริการที่ถูกตองตามภารกิจและความตองการของประชาชน 

 5. มีการใหการบริการที่ถูกตองตามกฎเกณฑและเอกสารสําคัญ 
 
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 

 1. รายงานผลเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ 

  2. ขอมูล/เอกสารแสดงความรับผิดชอบในอํานาจหนาท่ีของบุคลากรและหนวยงาน 
  3. เอกสารแสดงรูปแบบการใหการบริการท่ีหนวยงานจัดข้ึน เชน การบริการ แบบ One 

Stop Service และรูปแบบการใหบริการที่แสดงระยะเวลาในการใหการบริการ เปนตน 

 หมายเหตุ  : เกณฑการประเมินในตัวช้ีวัดนี้ เนนระบบการใหบริการตามหลักเกณฑและ

ข้ันตอนท่ีกําหนดไวโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ ซึ่งพิจารณาจากระบบและข้ันตอนการใหบริการของ

หนวยงาน เชน การจัดสถานท่ีอํานวยความสะดวก การใหความรูเก่ียวกับการใหการบริการ และการ

สรางความประทับใจ/ความม่ันใจในความถูกตองใหกับผูมารับบริการ  การบริการ แบบ One Stop 
Service หรือการดําเนินการท่ีเหมาะสมกับการดําเนินการของสวนงานนั้นๆ  ซึ่งเปนภาระหนาท่ีท่ี

หนวยงานจะตองดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบท่ีกําหนด ซึ่งการประเมิน อาจพิจารณาจากหลักฐาน 

เชน ภาพถาย สถานท่ีดําเนินการ/ระบบการใหบริการของหนวยงาน เปนตน 
 



 28 

ตัวช้ีวัดที่ 3.3   การเลือกใชชองทางการใหบริการที่เหมาะสมกับการใหบริการ 
ชนิดของตัวช้ีวัด  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวช้ีวัด  
   หมายถึง การท่ีบุคลากรและหนวยงานไดมีการจัดระบบการใหการบริการแก
ประชาชนตามหลักเกณฑและข้ันตอนการใหบริการท่ีกําหนดไว โดยมีการเลือกใชชองทางและกลไกที่

เหมาะสมกับการใหบริการ ซึ่งเปนการสรางสรรคระบบการใหการบริการที่เปนนวัตกรรมของหนวยงาน 

สําหรับชองทางที่เหมาะสมในการใหบริการนั้น อาจหมายถึงรูปแบบการใหการบริการแนวใหม การ

ปรับปรุงชองทางการใหบริการ และการจัดระบบเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน เปนตน 
 
วิธีการประเมิน 
 พิจารณาจากการเลือกใชชองทางการใหบริการท่ีเหมาะสมกับการใหบริการของหนวยงาน 

วามี หรือไมมีการเลือกใชชองทางการใหบริการที่เหมาะสมหรือไมอยางไร และพิจารณาจากความ

พรอมและหลากหลายของการเลือกใชชองทางในการใหบริการแกประชาชน 

   

เกณฑมาตรฐานการประเมิน : รายขอ 
  1. มีการจัดสถานท่ีและอุปกรณสํานักงานท่ีเหมาะสมตอการใหการบริการแกประชาชน 
  2. มีเอกสาร/แบบฟอรม/คูมือการใหบริการเพียงพอตอความตองการของประชาชน 
 3. มีการนําระบบเทคโนโลยีในดานตางๆ เชน ระบบอินเตอรเน็ตและเครือขาย มา

สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

 4. มีการปรับปรุงระบบและชองทางการใหบริการที่เหมาะสมตอการใหการบริการแก

ประชาชน 
  5. มีการใหคําปรึกษาและการแนะแนวทางการใหการบริการแกประชาชน  
 
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 

  1. เอกสาร คูมือ ท่ีเก่ียวของกับการใหบริการของหนวยงาน 
  2. รูปแบบการใหการบริการที่หนวยงานจัดข้ึน เชน การบริการ แบบ One Stop Service 
 3. ชองทางและระบบการใหบริการที่หลากหลาย เชน บริการทางอินเตอรเน็ต การจัดระบบ

บริการวันเสารเพ่ิมเติม เปนตน  

 หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในตัวช้ีนี้ พิจารณาระบบและการเลือกใชชองทางการ

ใหบริการที่เหมาะสมกับการใหบริการ ซึ่งครอบคลุมการจัดสถานท่ีอํานวยความสะดวก การใหความรู

เก่ียวกับการใหการบริการ และการสรางความประทับใจและความม่ันใจในความถูกตองใหกับผูมารับ

บริการ เปนตน โดยการประเมิน อาจพิจารณาจากหลักฐาน ภาพถาย ท่ีแสดงถึงการจัดระบบการ

ใหบริการและการปรับปรุงการใหบริการ เปนตน 
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ตัวช้ีวัดที่ 3.4   การจัดใหมีชองทางและกลไกในการแกไขปญหาเร่ืองรองเรียนของประชาชน 

ชนิดของตัวช้ีวัด  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวช้ีวัด  
   หมายถึง การท่ีหนวยงานไดมีการจัดกลไกและชองทางในการรับเร่ืองและ

แกไขปญหาเร่ืองรองเรียนท่ีประชาชนหรือผูท่ีมีสวนไดเสียรองเรียนเก่ียวกับเร่ืองตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจาก

การปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงาน เชน การทุจริตในหนาท่ี รวมไปถึงการรองเรียนเก่ียวกับสิทธิ

และการใชอํานาจของรัฐ เปนตน ซึ่งเปนปญหาความขัดแยงระหวางประชาชนผูรับบริการกับหนวยงาน

ท่ีใหบริการ ท้ังนี้ เพ่ือใหเกิดกระบวนการตรวจสอบท่ีโปรงใส และเปนไปตามหลักเกณฑ ข้ันตอน 

กฎหมาย และระเบียบขอบังคับท่ีกําหนดไว  
 
วิธีการประเมิน 
 พิจารณาจากการจัดใหมีกลไกในการแกไขปญหาเร่ืองรองเรียนหรือปญหาความขัดแยง 

ของหนวยงาน วามี หรือไมมีการจัดกลไกแกไขปญหาเร่ืองรองเรียนหรือไมอยางไร และพิจารณาจาก

ข้ันตอนและกระบวนการจัดการแกไขปญหาเร่ืองรองเรียน 

   
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : ระดับ 
 1. มีข้ันตอนและกระบวนการในการกําหนดตัวบุคคลผูรับผิดชอบสําหรับการแกไขเร่ือง

รองเรียนหรือปญหาความขัดแยงระหวางประชาชนผูรับบริการกับหนวยงานท่ีใหบริการ  
 2. มีข้ันตอนและกระบวนการในการแกไขปญหาเร่ืองรองเรียนโดยมีระยะเวลาในการ

ดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาท่ีเหมาะสมตามสมควรแกกรณี 
 3. มีการประกาศเผยแพรข้ันตอนและกระบวนการสําหรับการแกไขปญหาเร่ืองรองเรียน

ของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับทราบ  
 4. มีการจัดใหมีกลไกการตรวจสอบภายในเพื่อใหเกิดความแนใจวากระบวนการแกไขเร่ือง

รองเรียนและขอขัดแยงเปนไปตามข้ันตอนและระยะเวลาที่เหมาะสม 
 5. มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการแกไขปญหาเร่ืองรองเรียนหรือขอขัดแยง และ

เผยแพรรายงานผลการดําเนินการดังกลาวตอสาธารณชน 
 

หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 

 1. กลไกและชองทางการรับและการแกไขปญหาเร่ืองรองเรียน เชน มีกลองรับเร่ือง

รองเรียน มีตู ปณ. ระบบโทรศัพท และระบบอินเตอรเน็ตเพ่ือรับเร่ืองรองเรียน 
 2. เอกสารแสดงข้ันตอนและกระบวนการในการแกไขปญหาเร่ืองเรียน เชน การแตงตั้ง

คณะกรรมการในการพิจารณาเร่ืองรองเรียน เปนตน 

 3. รายงานผลเกี่ยวกับการแกไขปญหาเร่ืองรองเรียนหรือขอขัดแยงของหนวยงาน 

 หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในขอนี้ เนนข้ันตอนและกระบวนการในการแกไขปญหา

เร่ืองรองเรียนท่ีเกิดข้ึนของหนวยงาน โดยพิจารณาจากรายงานการแกไขปญหาเร่ืองรองเรียนเปนสําคัญ 
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ตัวช้ีวัดที่ 3.5   การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ  

ชนิดของตัวช้ีวัด  ผลผลิต 

คําอธิบายตัวช้ีวัด  
   หมายถึง การที่หนวยงานไดมีการศึกษาและประเมินความพึงพอใจของ

ประชาชนผูรับบริการของหนวยงาน เพ่ือนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขและหาแนวทางการ

ใหบริการท่ีมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการนั้น สามารถ

ดําเนินการในทุกชวงเวลาของการปฏิบัติงานและจะตองมีการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน

จากหนวยงานภายนอกอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 

  
วิธีการประเมิน 
 พิจารณาจากการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการของหนวยงาน วามี 

หรือไมมีการประเมินผลความพึงพอใจหรือไมอยางไร  และพิจารณาจากข้ันตอนและการเผยแพรผล

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ รวมท้ังวิธีการประเมินในลักษณะท่ีหลากหลาย 

เชน การประเมินแบบมีสวนรวม เปนตน 

   
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : รายขอ 

 1. มีการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ  
 2. มีการจัดระบบการประเมินความพึงพอใจจากประชาชนผูรับบริการที่หลากหลาย  
 3. มีการรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของหนวยงานตอผูบริหารในหนวยงาน  
 4. มีการเผยแพรผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการในชองทางท่ี

หลากหลาย 
 5. มีการนําผลการประเมินผลความพึงพอใจจากประชาชนมาปรับปรุงการใหบริการ 
 
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 

 1. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่หนวยงานภายในหรือหนวยงาน

ภายนอกจัดทําข้ึนในรอบป 

 2. เอกสาร/เคร่ืองมือการประเมินความพึงพอใจการใหบริการแกประชาชนของหนวยงาน  
 3. ขอมูล/เอกสารแสดงความหลากหลายของชองทางในการประเมินความพึงพอใจการ

ใหบริการแกประชาชนของหนวยงาน      
 4. ชองทางการเผยแพรผลการประเมินความพึงพอใจการใหบริการของหนวยงาน     
 หมายเหตุ :  เกณฑการประเมินในตัวช้ีวัดนี้ เนนข้ันตอนการประเมินผลความพึงพอใจของ
ประชาชนผูรับบริการของหนวยงาน การเผยแพรและการวิเคราะหผลการประเมินความพึงพอใจของ

ประชาชน ซึ่งเปนกระบวนการท่ีสะทอนถึงการเปดเผยและการสงเสริมสิทธิการรับรูของภาคประชาชน 

 



 31 

ตัวช้ีวัดที่ 3.6   การจัดทําระบบขอมูลทางสถิติและสรุปผลการใหบริการแกประชาชน 
ชนิดของตัวช้ีวัด  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวช้ีวัด  
   หมายถึง การท่ีหนวยงานไดมีการจัดทําระบบขอมูลทางสถิติและสรุปผลการ
ใหบริการแกประชาชน เพ่ือเปนการประเมินตนเองเก่ียวกับการใหบริการแกประชาชน และเพื่อให

ประชาชนไดติดตามผลการใหบริการแกประชาชนไดอยางเหมาะสม ซึ่งเปนการสนับสนุนใหประชาชน

สามารถเขาถึงขอมูลและไดรับการช้ีแจงท่ีเหมาะสมจากหนวยงาน การจัดทําระบบขอมูลทางสถิติและ

สรุปผลการใหบริการแกประชาชนน้ี เปนการเสริมสรางระบบการประเมินผลตนเอง การจัดทําขอมูล

และการจัดการความรูของหนวยงาน เพ่ือใหสามารถนําระบบขอมูลและความรูมาใชในการบริการแก

ประชาชนไดอยางเหมาะสม  
 
วิธีการประเมิน 
 พิจารณาจากการจัดทําระบบขอมูลทางสถิติและสรุปผลการใหบริการแกประชาชน วามี 

หรือไมมีการจัดทําหรือไมอยางไร  และพิจารณาจากกระบวนการจัดทําขอมูลทางสถิติและการสรุปผล

การใหการบริการแกประชาชน  

 
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : ระดับ 
 1. มีการจัดทําและแสดงตารางปฏิทินการปฏิบัติงานของหนวยงานเปนรายปใหกับ

ประชาชนไดรับทราบ 
 2. มีการจัดทําและแสดงผลระบบขอมูลทางสถิติในดานงบประมาณ บุคลากร และกิจกรรม

การใหบริการแกประชาชนเปนรายปใหประชาชนไดรับทราบ 

 3. มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการวิเคราะหขอมูลในการใหการบริการแกประชาชน 

 4. มีการสรุปและแสดงผลการใหบริการแกประชาชนภายในหนวยงานเปนรายป 
 5. มีการวิเคราะหขอมูลทางสถิติและผลสรุปการใหการบริการแกประชาชนเปนเอกสาร

ประจําปของหนวยงาน 

 
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 

  1. ตารางกิจกรรม/ปฏิทินการปฏิบัติของหนวยงานเปนรายป 
  2. ระบบเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับขอมูลและการใหบริการแกประชาชน 
  3. รายงานผลการวิเคราะหขอมูลทางสถิติและผลการใหบริการประชาชน/เอกสารประจําป 
ของหนวยงาน 

 หมายเหตุ :  เกณฑการประเมินในตัวช้ีวัดนี้ เนนการจัดทําระบบขอมูลทางสถิติและสรุปผล
การใหบริการแกประชาชนของหนวยงาน ซึ่งเก่ียวของกับการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชน และ

การนําเทคโนโลยีมาใชใหเหมาะสม โดยจะตองมีหลักฐาน ภาพถาย ปายประกาศในเรื่องดังกลาว 
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4. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสดานการบริหารงานบุคคล  
 

ตัวช้ีวัดที่ 4.1   การกําหนดหลักเกณฑในการสรรหาและการคัดเลือกบคุลากร 

ชนิดของตัวช้ีวัด  ปจจัยนําเขา 

คําอธิบายตัวช้ีวัด  
   หมายถึง การท่ีหนวยงานและผูบริหารไดมีการจัดทําหลักเกณฑเพ่ือใหมีการ
สรรหาและการคัดเลือกบุคคลท่ีมีเปนตามระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของ ซึ่งการสรรหาและการคัดเลือก

บุคลากรของหนวยงานนั้น จะตองมีการดําเนินการโดยเปดเผย มีหลักเกณฑและกระบวนการการสรร

หาและคัดเลือกท่ีเหมาะสมกับตําแหนงนั้นๆ โดยมีการประกาศหลักเกณฑการสรรหาใหสาธารณชน

ไดรับทราบ ผานชองทางการเผยแพรท่ีหลากหลาย และจะตองจัดใหมีกลไกและกําหนดตัวบุคคลท่ี

รับผิดชอบในการแกไขปญหาขอโตแยง/คัดคานท่ีเกิดข้ึนจากการสรรหาหรือคัดเลือกบุคลากร 
 
วิธีการประเมิน 
 พิจารณาจากการจัดทําหลักเกณฑในการสรรหา/คัดเลือกบุคลากรของหนวยงาน วามี 

หรือไมมีการจัดทําหลักเกณฑหรือไมอยางไร  และพิจารณาจากกระบวนการสรรหา/คัดเลือกบุคลากร

และการเปดเผยหลักเกณฑการสรรหาท่ีมีประสิทธิภาพของหนวยงาน  

  
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : ระดับ 
 1. มีการกําหนดหลักเกณฑในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของหนวยงานท่ีเปนไปตาม

กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับท่ีเก่ียวของ 
 2. มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือการสรรหา/คัดเลือกและรับผิดชอบในการ

แกไขปญหาขอโตแยง/คัดคานท่ีเกิดข้ึนจากการสรรหา/คัดเลือกบุคลากรของหนวยงาน 
 3. มีการประกาศหลักเกณฑในการสรรหา/คัดเลือกบุคลากร โดยมีการเปดเผยข้ันตอนและ

ระยะเวลาการคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมในการสรรหาบุคลากรแตละคร้ังของหนวยงาน 
 4.มีการประกาศผลการการสรรหา/คัดเลือกบุคลากร พรอมท้ังใหเหตุผลหรือระบุคะแนน

การสรรหาบุคลากรในแตละคร้ัง 
 5. มีการปรับปรุงหลักเกณฑและกระบวนการสรรหา/คัดเลือกบุคลากรของหนวยงาน 
 
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 

 1. ขอมูล/เอกสารแสดงหลักเกณฑในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

  2. เอกสารแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือการสรรหา/คัดเลือกบุคลากร 
  3. รายงานผลการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร 
  4. ขอมูลแสดงชองทางการเผยแพรการสรรหาและผลการคัดเลือกบุคลากรของหนวยงาน 
  หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในขอนี้ เนนหลักเกณฑและข้ันตอนในการสรรหาและ

คัดเลือกบุคลากรของหนวยงาน ท่ีหนวยงานจะตองมีขอมูลและการอธิบายเชิงเหตุผลท่ีเหมาะสม 
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ตัวช้ีวัดที่ 4.2   การกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของ 
   บุคลากรในหนวยงาน 
ชนิดของตัวช้ีวัด  ปจจัยนําเขา 
คําอธิบายตัวช้ีวัด  
   หมายถึง การท่ีหนวยงานไดมีกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรม และ

จรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรภายในหนวยงาน หรือมีการดําเนินการในลักษณะท่ีคลายคลึงกัน 

เชน มาตรฐานการปฏิบัติงานในตําแหนงนั้นๆ โดยมีการประกาศใชเปนมาตรฐานทางจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคคลและหนวยงาน รวมท้ังมีการดําเนินการกิจกรรมเพื่อใหเกิดการ

ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การพัฒนาคุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ท้ังนี้ เพ่ือให

ประชาชนไดรับทราบถึงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคคลและหนวยงาน 

 

วิธีการประเมิน 
 พิจารณาจากการกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากร

ภายในหนวยงาน วามี หรือไมมีการกําหนดหรือไมอยางไร  และพิจารณาชองทางการประกาศเผยแพร

มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรภายในหนวยงาน  

 

เกณฑมาตรฐานการประเมิน : รายขอ 

 1.มีการกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรภายใน

หนวยงานตามอํานาจหนาท่ีและลักษณะการปฏิบัติงานของบุคลากร 

 2.มีการประกาศเผยแพรมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากร

ภายในหนวยงานและหนวยงานใหเปนท่ีรับรูของประชาชน ณ ท่ีทําการของหนวยงาน 
 3. มีการประกาศเผยแพรมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากร

ภายในหนวยงานทางเว็บไซตของหนวยงาน 

 4. มีการประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากร โดย

คณะกรรมการภายในหนวยงาน 
 5. มีการนําผลการประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากร 

มาปรับการพัฒนาบุคลากรในหนวยงาน 

 

หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 

 1. เอกสารแสดงการกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของ

บุคลากรภายในหนวยงาน 

  2. ชองทางในการประกาศเผยแพรมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
  3.รายงานการประเมินตามมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
 หมายเหตุ :  เกณฑการประเมินในตัวช้ีวัดนี้ มุงเนนการกําหนดและการเผยแพรมาตรฐาน

ทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรภายในหนวยงาน โดยหนวยงานจะตองแสดง

เอกสาร หลักฐานท่ีเก่ียวของเพ่ือแสดงใหเห็นวาหนวยงานมีการกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรม  
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ตัวช้ีวัดที่ 4.3   การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหนวยงาน 
ชนิดของตัวช้ีวัด  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวช้ีวัด  
   หมายถึง การที่หนวยงานไดมีการจัดทําโครงการและกิจกรรมเพ่ือการ

เสริมสรางศักยภาพและพัฒนาบุคลากรใหไดรับความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการปฏิบัติงาน 

ตามที่กําหนดไวในแผนการพัฒนาบุคลากร โดยจัดใหมีกิจกรรมและโครงการพัฒนาบุคลากรในดาน

ตางๆ เชน การศึกษาดูงาน การสงเสริมใหมีการศึกษาตอ เปนตน ท้ังนี้เพ่ือเพ่ิมความรู ทักษะ 

ประสิทธิภาพ และความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงานตามภาระงานของบุคลากรอยางตอเนื่อง  
 

วิธีการประเมิน 
 พิจารณาจากการจัดทํากิจกรรมและโครงการพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน วามี หรือไมมี

การจัดทํากิจกรรมและโครงการเพ่ือพัฒนาบุคลากรหรือไมอยางไร และพิจารณาจากข้ันตอนและ

กระบวนการพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน  

   
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : ระดับ 
 1. มีการจัดทํากิจกรรม โครงการและแผนพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน 

 2. มีการจัดทํากิจกรรมและโครงการการพัฒนาบุคลากรที่สอดคลองกับภาระงานของบุคคล

ตามหนาท่ี/ตําแหนง 
 3.มีการจัดทํากิจกรรมและโครงการการพัฒนาบุคลากรที่สอดคลองกับภารกิจและเปาหมาย

ของหนวยงาน 

 4. มีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องและไมเลือกปฏิบัติ โดยมีบุคลากรของหนวยงานเขา

รับการฝกอบรมหรือการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 5. มีการนําผลการจัดทําโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรมาปรับปรุงในการ

บริหารงานบุคลากรและการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากร 

 
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 

 1. แผนพัฒนาบุคลากรประจําปของหนวยงาน 

  2. โครงการและกิจกรรมการฝกอบรม/การพัฒนาบุคลากร 
  3. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรประจําป 
  4. รายงานผลการพัฒนาบุคลากรประจําป 
  5. เอกสารรายงานของคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
 หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในตัวช้ีวัดนี้ มุงเนนการจัดทํากิจกรรม โครงการและ

แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหนวยงาน ดังนั้น หนวยงานควรมีหลักฐานท่ีแสดงถึงการทํากิจกรรม

และข้ันตอนการพัฒนาบุคลากรภายในหนวยงาน เชน เอกสารการฝกอบรม เปนตน 
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ตัวช้ีวัดที่ 4.4   การพัฒนาระบบการใหคุณ ใหโทษ และการสรางขวัญกําลังใจในการ 
   ปฏิบัติงาน  
ชนิดของตัวช้ีวัด  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวช้ีวัด  
   หมายถึง การที่หนวยงานไดมีการกําหนดและดําเนินการเพื่อพัฒนาระบบการ
ใหคุณ ใหโทษ และการจัดทํากิจกรรมการเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร

ภายในหนวยงาน โดยเปนการกําหนดรูปแบบและเกณฑมาตรฐานในการพิจารณาใหโทษแกบุคลากรที่

กระทําความผิดตามกฎระเบียบของราชการและจริยธรรมของหนวยงาน รวมท้ังการสนับสนุนและให

รางวัลแกบุคลากรที่มีความขยันหม่ันเพียรในการปฏิบัติหนาท่ี ท้ังนี้ เพ่ือเปนการสงเสริมใหบุคลากรมี

ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานดวยความโปรงใสและยุติธรรม  
 

วิธีการประเมิน 
 พิจารณาจากการกําหนดและดําเนินการเพ่ือพัฒนาระบบการใหคุณ ใหโทษ และการสราง

ขวัญกําลังใจแกบุคลากรในหนวยงาน วามี หรือไมมีการดําเนินการหรือไมอยางไรและพิจารณาจาก

ข้ันตอนและกระบวนการพัฒนาระบบการใหคุณ/ใหโทษแกบุคลากรในหนวยงาน  

  

เกณฑมาตรฐานการประเมิน : ระดับ 
 1.มีการกําหนดรูปแบบและหลักเกณฑในการพิจารณาใหคุณและใหโทษและการสรางขวัญ

กําลังใจแกบุคลากรตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับท่ีกําหนด 

 2. มีคณะกรรมการหรือการดําเนินการในลักษณะท่ีคลายคลึงกันเพ่ือพัฒนาระบบการให

คุณ/ใหโทษ และการสรางขวัญกําลังใจแกบุคลากรของหนวยงาน 
 3. มีการเผยแพรรูปแบบและหลักเกณฑเก่ียวกับการพิจารณาระบบใหคุณ ใหโทษ และการ

สรางขวัญกําลังใจแกบุคลากร 
 4. มีการเสริมสรางรูปแบบและระบบการใหคุณ ใหโทษ และการสรางขวัญกําลังใจท่ี

เหมาะสม เชน มีกระบวนการเพื่อใหบุคลากรท่ีทําผิดสามารถชี้แจงไดอยางเหมาะสมและเปนลาย

ลักษณอักษร 

 5. มีการวิเคราะหและนําผลการพิจารณาการใหคุณ/ใหโทษ มาพิจารณาความดีความชอบ

และการสรางขวัญกําลังใจของบุคลากรในหนวยงาน 

 

หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 

 1. ขอมูล/เอกสารแสดงเกณฑมาตรฐานในการพิจารณาใหคุณ/ใหโทษของหนวยงาน 

  2. รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงานประจําป 

 3. รายงานการพิจารณาการลงโทษหรือการยกยองเชิดชูเกียรติของบุคลากรประจําป 
 หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในขอนี้ เนนข้ันตอนและการพัฒนาระบบการใหคุณ ใหโทษ 

และการสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของหนวยงาน โดยพิจารณาจากการจัดทําและการวิเคราะห  
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ตัวช้ีวัดที่ 4.5   การประเมินผลการบริหารงานบคุคลของหนวยงานในรอบป 
ชนิดของตัวช้ีวัด  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวช้ีวัด  
   หมายถึง การท่ีหนวยงานและผูบริหารองคกรไดมีดําเนินการเพ่ือใหมีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงานและการบริหารงานบุคคลของหนวยงาน โดยเปน

การประเมินผลเพ่ือใหทราบถึงผลการปฏิบัติงานของบุคลากรรายบุคคล ปญหาและอุปสรรคของการ

บริหารงานบุคคล ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากร ทัศนคติและขอเสนอแนะของบุคลากรตอระบบ

การประเมินผลการปฏิบัติงานและระบบการใหคุณ/ใหโทษแกบุคลากร และอื่นๆ  รวมท้ังมีการ

เผยแพรรายงานการประเมินผลการบริหารงานบุคคลใหบุคลากร/สาธารณชนไดรับทราบ 
 
วิธีการประเมิน 
 พิจารณาจากการประเมินผลการบริหารงานบุคคลของหนวยงาน วามี หรือไมมีการ

ดําเนินการหรือไมอยางไร  และพิจารณาจากข้ันตอนและกระบวนการประเมินผลการบริหารงานบุคคล

ของหนวยงาน รวมท้ังชองทางในการเผยแพรผลการดําเนินการ  

 
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : ระดับ 
 1.มีแผนงานการพัฒนาบุคลากรและข้ันตอนการประเมินการบริหารบุคลากรท่ีสอดคลอง

กับภารกิจของหนวยงาน 
 2. มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาและประเมินผลการบริหารบุคคล 

 3. มีการจัดกลไกและกระบวนการในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

รายบุคคล 
 4. มีการนํารายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลและการบริหารงานบุคคลมา

แจงหรือประกาศใหบุคลากรในหนวยงานไดรับทราบ 

 5. มีการวิเคราะหและนําผลการพัฒนาและประเมินการบริหารบุคคลมาปรับปรุงการ

ปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 
 
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 

 1. ขอมูล/เอกสารแสดงแผนการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานรายป 

  2. เอกสารแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล 
  3. รายงานผลการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน 
 

 หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในตัวช้ีวัดนี้ มุงเนนข้ันตอนของการประเมินผลการ

บริหารงานบุคคลของหนวยงาน โดยใหความสําคัญตอการพัฒนาและการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรใหมีการปฏิบัติหนาท่ีดวยความโปรงใสและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีกลไกและกระบวนการที่

เปนโครงสรางการบริหารงานของหนวยงานท่ีชัดเจน 



 37 

5. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสดานการบริหารงบประมาณ  
 

ตัวช้ีวัดที่ 5.1  การจัดทําและเผยแพรแผนการใชจายเงินงบประมาณประจําปของหนวยงาน 

 ชนิดของตัวช้ีวัด ปจจัยนําเขา 

คําอธิบายตัวช้ีวัด  
   หมายถึง การที่หนวยงานไดมีการจัดทําและเผยแพรแผนการใชจายเงิน

งบประมาณประจําปของหนวยงาน เพ่ือใหเปนแนวทางในการใชจายงบประมาณของหนวยงาน โดย

ลักษณะของแผนการใชจายเงินงบประมาณประจําปนั้น จะตองมีการคํานึงถึงความคุมคา/ประสิทธิภาพ

ในการใชจายเงินงบประมาณ และความสอดคลองกับแผนพัฒนาท่ัวไปของหนวยงาน ท้ังนี้ การจัดทํา

แผนการใชจายงบประมาณตองระบุถึงท่ีมาของงบประมาณตามแหลงท่ีมาดวย นอกจากนี้ จะตองมีการ

เผยแพรแผนการใชจายเงินงบประมาณ รวมตลอดจนแผนงาน/โครงการที่เก่ียวของใหสาธารณชน

ไดรับทราบ โดยมีชองทางการเผยแพรท่ีหลากหลายและเหมาะสม 
 

วิธีการประเมิน 
 พิจารณาจากการจัดทําและเผยแพรแผนการใชจายเงินงบประมาณของหนวยงาน วามี 

หรือไมมีการจัดทําและเผยแพรหรือไมอยางไร  และพิจารณาจากขั้นตอนและความสอดคลองของ

แผนการใชจายงบประมาณ รวมท้ังชองทางในการเผยแพรแผนการใชจายงบประมาณ  

 

เกณฑมาตรฐานการประเมิน : รายขอ 

 1. มีการจัดทําแผนการใชจายเงินงบประมาณของหนวยงานท่ีมีความสอดคลองกับกฎหมาย 

ระเบียบ และขอบังคับท่ีเก่ียวของกับหนวยงาน 
 2. มีการจัดทําแผนการใชจายเงินงบประมาณของหนวยงานท่ีมีความสอดคลองกับภารกิจ

และความจําเปนเรงดวนของหนวยงาน 
 3. มีการจัดทําแผนการใชจายเงินงบประมาณของหนวยงาน โดยระบุถึงข้ันตอนและ

วิธีการใชจายงบประมาณที่เหมาะสม 

 4. มีการเผยแพรแผนการใชจายเงินงบประมาณของหนวยงาน ตลอดจนแผนงาน/โครงการ

ท่ีเก่ียวของใหบุคลากรในหนวยงานไดรับทราบ 
 5. มีการวิเคราะหแผนการใชจายเงินงบประมาณโดยคํานึงถึงความคุมคา และประสิทธิภาพ

ในการใชจายงบประมาณ 
 

หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 

 1. แผนการใชจายเงินงบประมาณประจําปของหนวยงาน 
 2. รายงานผลการศึกษาและวิเคราะหแนวโนมและความเสี่ยงจากการใชจายงบประมาณ 
 3. เอกสารรายงานของคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
 หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในตัวช้ีวัดนี้ มุงเนนเนื้อหา/รายละเอียดของแผนการใชจาย
งบประมาณของหนวยงานเปนรายขอ ดังนั้น ควรมีหลักฐานท่ีแสดงเนื้อหาของแผนการใชงบประมาณ  
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ตัวช้ีวัดที่ 5.2  การใชจายเงินงบประมาณท่ีตรงกับแผนงานและโครงการ 

ชนิดของตัวช้ีวัด  ผลผลิต 

คําอธิบายตัวช้ีวัด  

   หมายถึง การที่หนวยงานไดมีการดําเนินการและวิเคราะหผลการใชจายเงิน

งบประมาณท่ีตรงกับตามความเปนจริงเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับการใชจายเงินงบประมาณท่ีกําหนด

ไวในแผนงานและโครงการหรือกิจกรรมตางๆ ของหนวยงาน ท้ังนี้ เพ่ือใหการใชจายสอดคลองกับ

ภารกิจท่ีกําหนดไว และเพ่ือใหเกิดการประหยัด ความคุมคา และการตอบสนองตอภารกิจของ

หนวยงานและชุมชน การใชจายงบประมาณที่ตรงกับแผนงานและโครงการนั้น เปนกระบวนการท่ี

สําคัญของใชจายงบประมาณท่ีตองการใหเกิดการดําเนินการตามแผนการใชจายเงินงบประมาณและ

เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสของการใชจายเงินงบประมาณในหนวยงาน  

 
วิธีการประเมิน 
 พิจารณาจากการใชจายเงินงบประมาณท่ีตรงกับแผนงานและโครงการ วาหนวยงานไดมีการ

ใชจายงบประมาณตรงกับท่ีกําหนดไวในแผนการใชจายเงินงบประมาณหรือไมอยางไร  และพิจารณา

จากข้ันตอนของการใชจายเงินงบประมาณประจําปท่ีตรงกับความเปนจริง  

 
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : รายขอ 
 1. มีจัดทําแผนการใชจายเงินงบประมาณท่ีตรงกับแผนงานและโครงการที่กําหนดไว  
 2. มีแผนการติดตามตรวจสอบการใชจายเงินงบประมาณท่ีตรงกับแผนงานและโครงการ 
 3. มีรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณท่ีตรงกับแผนงานและโครงการ  
 4. มีการวิเคราะหการใชจายเงินงบประมาณท่ีตรงกับแผนงานและโครงการ  
 5. มีการนําผลการวิเคราะหการใชจายเงินงบประมาณท่ีตรงกับแผนงานและโครงการมา

ปรับปรุงการปฏิบัติงาน/การใชจายงบประมาณของหนวยงาน 

 
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 

 1. รายงานผลการใชจายงบประมาณประจําป 
 2. ขอมูล/เอกสารการเผยแพรแผนการใชจายเงินงบประมาณประจําป 

  3. รายงานผลการวิเคราะหการใชจายงบประมาณประจําปของหนวยงาน 

 4. เอกสารรายงานผลการตรวจสอบของคณะกรรมการผูตรวจสอบภายในหนวยงาน 
 หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในตัวช้ีวัดนี้ มุงเนนเนื้อหา และกระบวนการติดตามการใช
จายเงินงบประมาณท่ีตรงกับแผนงานและโครงการของหนวยงาน โดยพิจารณาการจัดทําแผนการใช

จายงบประมาณ แผนการติดตามตรวจสอบการใชจาย เนื้อหาของการใชจายและการวิเคราะหการใช

จายงบประมาณของคณะกรรมการที่รับผิดชอบภายในหนวยงาน 
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ตัวช้ีวัดที่ 5.3  การจัดใหมีกลไกการติดตามและตรวจสอบแผนการใชจายเงินงบประมาณ 
   ประจําป  

ชนิดของตัวช้ีวัด  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวช้ีวัด  
   หมายถึง การที่หนวยงานไดจัดมีการกลไกการติดตามและตรวจสอบการ

ดําเนินการตามแผนการใชจายเงินงบประมาณประจําป โดยมีการจัดกลไกการตรวจสอบภายในท่ี

เหมาะสมหรือเปนอิสระ (Internal Audit) เพ่ือติดตาม ตรวจสอบการดําเนินการตามแผนการใช

จายเงินงบประมาณวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับทางการงบประมาณ/การเงิน/การ

คลัง และเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในแผนการใชจายเงินงบประมาณหรือไม 

 
วิธีการประเมิน 
 พิจารณาจากการจัดใหมีกลไกการติดตามและตรวจสอบการดําเนินการตามแผนการใช

จายเงินงบประมาณประจําปของหนวยงาน  วามี หรือไมมีการจัดทําหรือไมอยางไร  และพิจารณาจาก

ข้ันตอนและกระบวนการตรวจสอบการดําเนินการตามแผนการใชจายเงินงบประมาณประจําป  

 
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : ระดับ 
 1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือการตดิตามและตรวจสอบการดาํเนินการตามแผนการใช

จายเงินงบประมาณประจาํปภายในหนวยงานท่ีเหมาะสมหรือเปนอิสระ (Internal Audit) 
 2. มีการติดตาม ตรวจสอบความตองการและความจําเปนในการใชจายเงินงบประมาณของ

สวนงานตางๆ ภายในหนวยงาน 
 3. มีการติดตามตรวจสอบการใชจายเงินงบประมาณที่เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบหรือ

ขอบังคับทางการงบประมาณ/การเงิน/การคลัง  
 4. มีการตรวจสอบและวิเคราะหการดาํเนนิการตามแผนการใชจายเงินงบประมาณที่มี

ความสัมพันธกับแผนการใชจายเงินงบประมาณรวมกับหนวยงานอ่ืน 
 5. มีการวิเคราะหความคุมคาของงบประมาณท่ีเกิดจากการใชจายเงินงบประมาณ 
 
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 

 1. แผนการใชจายเงินงบประมาณประจําปของหนวยงาน 
 2. เอกสารการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการดําเนินการตามแผนการใช

จายเงินงบประมาณประจําปของหนวยงาน 

 3. รายงานผลการศึกษาและการวิเคราะหการใชจายเงินงบประมาณประจําป 
 4. เอกสารรายงานของคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
 หมายเหตุ :  เกณฑการประเมินในตัวช้ีวัดนี้ มุงเนนกระบวนการติดตามและตรวจสอบการ
ใชจายงบประมาณประจําปของหนวยงานและความคุมคาของการใชจายงบประมาณของหนวยงาน 
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ตัวช้ีวัดที่ 5.4  การสุมตรวจการใชจายเงินงบประมาณตามระยะเวลาที่กําหนด 

ชนิดของตัวช้ีวัด  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวช้ีวัด  
   หมายถึง การท่ีหนวยงานไดมีการสุมตรวจการใชจายเงินงบประมาณของ

หนวยงานตามระยะเวลาท่ีกําหนด ซึ่งเปนการสุมตรวจการใชจายเงินงบประมาณท้ังจากคณะกรรมการ

อิสระภายในหนวยงานและคณะกรรมการอิสระจากหนวยงานภายนอก ท้ังนี้ เพ่ือเสริมสรางระบบการใช
จายงบประมาณที่มีความโปรงใส ตรวจสอบได และเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติงานในดานตางๆ ให

เปนท่ีรับรูโดยท่ัวกัน นอกจากนี้ยังเปนการเสริมสรางระบบการปองปรามการประพฤติมิชอบของ

บุคลากรในหนวยงาน 

 

วิธีการประเมิน 
 พิจารณาจากการสุมตรวจการใชจายเงินงบประมาณทั้งของคณะกรรมการท่ีเก่ียวของ วามี 

หรือไมมีการสุมตรวจหรือไมอยางไร  และพิจารณาจากข้ันตอน กระบวนการ และชองทางการเผยแพร

ผลการสุมตรวจการการใชจายเงินงบประมาณตามระยะเวลาที่กําหนด  

 

เกณฑมาตรฐานการประเมิน : รายขอ 

 1. มีการจัดทําหลักเกณฑและระเบียบปฏิบัติในการสุมตรวจการใชจายเงินงบประมาณของ

หนวยงาน 
 2. มีการสุมตรวจการใชจายเงินงบประมาณของคณะกรรมการภายในหนวยงานตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนด 
 3.มีการสุมตรวจการใชจายเงินงบประมาณของหนวยงานท่ีเก่ียวของหรือจากคณะกรรมการ

ขององคกรตรวจสอบภายนอกตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
 4. การมีเผยแพรรายงานผลการสุมตรวจการใชจายเงินงบประมาณของคณะกรรมการที่

เก่ียวของ 

 5. มีการวิเคราะหและนําผลการสุมตรวจการใชจายเงินงบประมาณมาปรับปรุงการใช

จายเงินงบประมาณ 
 

หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 

 1. เอกสารการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอิสระภายใน 
 2. รายงานผลการสุมตรวจการใชจายเงินงบประมาณท้ังของคณะกรรมการอิสระภายใน

หนวยงานและคณะกรรมการอิสระจากหนวยงานภายนอก 
 3. รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณประจําปของหนวยงาน 
 4. เอกสารรายงานของคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
 หมายเหตุ :  เกณฑการประเมินในขอนี้ มุงเนนข้ันตอนและกระบวนการสุมตรวจการใชจาย
งบประมาณของคณะกรรมการท้ังภายในและภายนอกที่เก่ียวของและการรายงานผลการสุมตรวจ 
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ตัวช้ีวัดที่ 5.5  การประเมินผลการดําเนินการตามแผนการใชจายเงินงบประมาณประจําป 

ชนิดของตัวช้ีวัด  ผลผลิต 

คําอธิบายตัวช้ีวัด  

   หมายถึง การท่ีหนวยงานไดมีการประเมินผลการดําเนินการตามแผนการใช

จายเงินงบประมาณประจําป ซึ่งเปนการประเมินและจัดทํารายงานการประเมินผลการดําเนินการตาม

แผนการใชจายเงินงบประมาณ และมีการเปดเผย/เผยแพรใหสาธารณชนไดรับทราบ ท้ังนี้ในการ

ประเมินผลดังกลาว จะตองช้ีใหเห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการ/ความคุมคา/ประสิทธิภาพ 

รวมท้ังปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการตามแผนการใชจายเงินงบประมาณ 

  

วิธีการประเมิน 
 พิจารณาจากการประเมินผลการดําเนินการตามแผนการใชจายเงินงบประมาณประจําป ของ
หนวยงาน วามี หรือไมมีการประเมินหรือไมอยางไร  และพิจารณาถึงผลสัมฤทธิ์และชองการเผยแพร

การใชจายเงินงบประมาณประจําป 

 

เกณฑมาตรฐานการประเมิน : รายขอ 
 1. มีการประเมินผลการดําเนินการตามแผนการใชจายเงินงบประมาณประจําปโดยคํานึงถึง

ความคุมคาและประสิทธิภาพของงบประมาณ 
 2. มีการประเมินผลการดําเนินการตามแผนการใชจายเงินงบประมาณประจําป พรอมท้ัง

วิเคราะหปญหาอุปสรรคในการดําเนินการตามแผนการใชจายเงินงบประมาณ 

 3. มีการเผยแพรผลการประเมินผลการดําเนินการตามแผนการใชจายเงินงบประมาณ

ประจําปใหบุคลากรในหนวยงานไดรับทราบ 
 4. มีการเผยแพรผลการประเมินผลการดําเนินการตามแผนการใชจายเงินงบประมาณ

ประจําปใหผูท่ีเก่ียวของหรือประชาชนท่ัวไปไดรับทราบ 
 5. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินการตามแผนการใชจายเงินงบประมาณมา

วิเคราะหและปรับปรุงการใชจายเงินงบประมาณ 

 
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 

 1. รายงานผลการประเมินผลการดําเนินการตามแผนการใชจายเงินงบประมาณประจําป 

 2. ชองทางการเผยแพรผลการประเมินผลการดําเนินการตามแผนการใชจายเงิน

งบประมาณประจําป 
 3. เอกสารรายงานของคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
 หมายเหตุ :  เกณฑการประเมินในขอนี้ มุงเนนการรายงานผลการประเมินการใชจาย
งบประมาณประจําปของหนวยงานในมิติตางๆ ท้ังในดานความคุมคา ประสิทธิภาพ และปญหา

อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังการเผยแพรผลการประเมินการใชจายงบประมาณของหนวยงาน   
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6. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสดานการติดตามและประเมินผล  
 

ตัวช้ีวัดที่ 6.1  การจัดทําหลักเกณฑและตัวช้ีวัดการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   ของหนวยงาน 

ชนิดของตัวช้ีวัด  ปจจัยนําเขา 

คําอธิบายตัวช้ีวัด  

   หมายถึง การที่หนวยงานไดมีการจัดทําหลักเกณฑและตัวช้ีวัดสําหรับการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในภาพรวม เพ่ือใหมีติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากรภายในหนวยงานและเพ่ือการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลของหนวยงาน โดยมีการ

กําหนดหลักเกณฑและตัวช้ีวัดท่ีสะทอนใหเห็นประสิทธิภาพ/ผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานของ

หนวยงาน รวมท้ังมีการกําหนดวิธีการประเมินผลตามหลักเกณฑและตัวช้ีวัดท่ีกําหนดไว  และมีการ

เผยแพรหลักเกณฑ ตัวช้ีวัด และวิธีการประเมินใหบุคลากร/สาธารณชนไดรับทราบ  

 

วิธีการประเมิน 
 พิจารณาจากการจัดทําหลักเกณฑและตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
วามี หรือไมมีการจัดทําหลักเกณฑในการประเมินหรือไมอยางไร  และพิจารณาจากข้ันตอนและชอง

การเผยแพรการจัดทําหลักเกณฑและตัวช้ีวัดในการประเมิน 

 

เกณฑมาตรฐานการประเมิน : ระดับ 
 1. มีการจัดทําหลักเกณฑและตัวช้ีวัดสําหรับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ

หนวยงานตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับท่ีเก่ียวของ 
 2. มีจัดตั้งคณะกรรมการประเมินผลตามหลักเกณฑและตัวช้ีวัดสําหรับการติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
 3. มีการประกาศเผยแพรหลักเกณฑและตัวช้ีวัดสําหรับการติดตามประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของหนวยงานใหบุคลากร/สาธารณชนไดรับทราบ 
 4. มีการประเมินผลตามหลักเกณฑและตัวช้ีวัดสําหรับการติดตามประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของหนวยงาน โดยการมีสวนรวมของหนวยงานตนสังกัดและภาคสวนท่ีหลากหลาย 
 5. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงานตามพันธกิจและหนาท่ีของหนวยงาน 
 

หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 

 1. หลักเกณฑและตัวช้ีวัดสําหรับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
 2. รายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในภาพรวม 
 3. เอกสารรายงานของคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
 หมายเหตุ :  เกณฑการประเมินในขอนี้ มุงเนนกระบวนการจัดทําหลักเกณฑและตัวช้ีวัด

การประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน รวมท้ังการเผยแพรหลักเกณฑและตัวช้ีวัดดังกลาว 
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ตัวช้ีวัดที่ 6.2  การจัดใหมีระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสม 

ชนิดของตัวช้ีวัด  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวช้ีวัด  

   หมายถึง การที่หนวยงานไดจัดใหมีระบบและกลไกการตรวจสอบภายในท่ีมี

ความเปนอิสระหรือเหมาะสมกับการติดตามและตรวจสอบภายใน โดยมีการจัดระบบการประเมิน

ตนเองและการแตงตั้งคณะกรรมการหรือองคกรการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) รวมถึงกลไก
การตรวจสอบอ่ืนๆ เพ่ือดําเนินการกํากับดูแลและตรวจสอบตามหลักเกณฑและตัวช้ีวัดสําหรับการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานที่ไดกําหนดไว ท้ังนี้ เพ่ือใหมีระบบและกลไกการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหนวยงานท่ีเหมาะสมและตอเนื่อง  
 
วิธีการประเมิน 
 พิจารณาจากการจัดใหมีระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสม
และเปนอิสระของหนวยงาน วามี หรือไมมีการดําเนินการดังกลาวหรือไมอยางไร  และพิจารณาจาก

ข้ันตอนการตรวจสอบภายในและชองการเผยแพรผลการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : ระดับ 
 1.  มีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในตามระเบียบท่ีกําหนด 
 2. มีแผนงาน กิจกรรม ระบบการตรวจสอบและการประเมินผลตนเองภายใน ตาม

หลักเกณฑและตัวช้ีวัดสําหรับการติดตามประเมินผลของหนวยงานท่ีกําหนดไว 

 3. มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
 4. มีการเผยแพรรายงานผลการดําเนินการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน

ใหบุคลากรในหนวยงานไดรับทราบ 
 5. มีการนําขอเสนอแนะท่ีไดรับจากการตรวจสอบและประเมินผลภายในไปปรับปรุงระบบ

การปฏิบัติงาน 
 
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 
 1. เอกสารแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 

 2. เอกสารแสดงหลักเกณฑและตัวช้ีวัดสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
 3. เอกสารรายงานของคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
 4. รายงานผลการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน (รายป) 
 หมายเหตุ :   เกณฑการประเมินในขอนี้ มุงเนนข้ันตอนและกลไกการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ท่ีเหมาะสมของหนวยงาน รวมท้ังแผนงาน และการเผยแพรการติดตามตรวจสอบ

ภายในของหนวยงาน โดยมมีหลักฐาน เอกสารการดําเนินการท่ีชัดเจน 
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ตัวช้ีวัดที่ 6.3  การจัดใหมีระบบและกลไกการปฏิบัติการเพ่ือรองรับการตรวจประเมินจาก 
   หนวยงานภายนอก (External Audit) ท่ีเปนอิสระ 
ชนิดของตัวช้ีวัด  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวช้ีวัด  

   หมายถึง การท่ีหนวยงานไดจัดใหมีระบบ กระบวนการ และกลไกเพ่ือให

คณะกรรมการหรือองคกรการตรวจสอบภายนอกท่ีเก่ียวของและมีความเปนอิสระ เขามามีสวนรวมใน

การตรวจสอบและประเมินผลตามหลักเกณฑและตัวช้ีวัดสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

หนวยงานตามท่ีหนวยงานท้ังภายในและภายนอกไดกําหนดไวรวมกัน ท้ังนี้ เพ่ือใหมีระบบการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหนวยงานท่ีเหมาะสม และเพ่ือการพัฒนา

ระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

วิธีการประเมิน 
 พิจารณาจากการจัดใหมีระบบและกลไกการตรวจสอบภายนอก (External Audit) ท่ีเปน

อิสระของหนวยงาน วามี หรือไมมีการดําเนินการดังกลาวหรือไมอยางไร  และพิจารณาจากข้ันตอนการ

ดําเนินการตรวจสอบภายนอกและและชองการเผยแพรผลการตรวจสอบภายนอกที่เหมาะสม 

 

เกณฑมาตรฐานการประเมิน : ระดับ 
 1. มีการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหนวยงาน

จากคณะกรรมการตรวจสอบภายนอก 
 2. มีการกําหนดแผนงานและระยะเวลาในการดําเนินการตรวจสอบและประเมินผลของ

คณะกรรมการตรวจสอบภายนอก 

 3. มีรายงานผลการดําเนินการตรวจสอบประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบภายนอก

ท่ีเปนลายลักษณอักษรตอบุคลากร/ผูบริหารในหนวยงาน 

 4. มีการเผยแพรรายงานผลการดําเนินการตรวจสอบประเมินผลของคณะกรรมการ

ตรวจสอบภายนอกท้ังตอบุคลากรในหนวยงานไดรับทราบ 

 5. มีการนําขอเสนอแนะที่ไดรับจากการตรวจสอบและประเมินผลจากคณะกรรมการ

ภายนอกมาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
 

หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 

 1. รายงานการตรวจสอบและประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบภายนอก 
 2. รายงานผลการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานประจําป 
 3. ชองทางการเผยแพรรายงานผลการดําเนินการตรวจสอบประเมินผลของคณะกรรมการ

ตรวจสอบภายนอก   
 หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในขอนี้ มุงเนนข้ันตอนและกระบวนการดําเนินการเพ่ือให
เกิดการตรวจสอบจากหนวยงานภายนอกท่ีมีความเปนอิสระ  และการรองรับการประเมินของ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงานตรวจเงินแผนดิน เปนตน 
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ตัวช้ีวัดที่ 6.4  การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตามและประเมินผลการ 
   ปฏิบัติงานของหนวยงาน 
ชนิดของตัวช้ีวัด  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวช้ีวัด  

   หมายถึง การที่หนวยงานไดมีการจัดทํากิจกรรม โครงการ และการสงเสริม

การมีสวนรวมของประชาชนหรือผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย ใหเขามามีสวนรวมในการติดตามประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของหนวยงาน ดวยวิธีการตางๆ เชน การสํารวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การจัด

กลไกเช่ือมโยงเครือขายภาคประชาชน เปนตน ท้ังนี้ เพ่ือเปนการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลท่ี

มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ 
 

วิธีการประเมิน 

 พิจารณาจากกระบวนการสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการติดตามประเมินผล

การทํางานของหนวยงาน วามี หรือไมมีการดําเนินการหรือไมอยางไร  และพิจารณาจากการจัดทํา

รายงานผลการติดตามประเมินผลการทํางานของหนวยงานภาครัฐ 

  

เกณฑมาตรฐานการประเมิน : ระดับ 

 1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการที่มาจากภาคประชาชน เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการติดตามและประเมินผลการทํางานของหนวยงาน 

 2. มีการจัดทําแผนงานและงบประมาณ เพ่ือดําเนนิการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน

ในการติดตามและประเมินผลการทํางานของหนวยงาน 

 3. มีการจัดกิจกรรมและโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตามและ

ประเมินผลการทํางานของหนวยงาน เชน การจัดเวทีสาธารณะ เปนตน 

 4. มีการจัดกลไกการเช่ือมโยงกับเครือขายภาคประชาชน ในการตดิตามและประเมินผล

การทํางานของหนวยงานภาครัฐ 

 5. มีการจัดทํารายงานและนําผลการติดตามประเมินผลของภาคประชาชนมาปรับปรุงการ

ปฏิบัติงานของหนวยงาน 

 

หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 

 1. แผนงาน กิจกรรม และโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการตดิตาม และ

ประเมินผลของหนวยงาน                                                                                                                                                       
 2. เอกสารแตงตั้งคณะกรรมการในการตดิตามและประเมินผลจากภาคประชาชน 

 3. รายงานผลการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของหนวยงาน 
 4. เอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการผูตรวจสอบภายใน 
 หมายเหตุ :  เกณฑการประเมินในตัวช้ีวัดนี้ เนนข้ันตอนและกระบวนสงเสริมใหประชาชน
มีสวนรวมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน โดยพิจารณาจากแผนงาน กิจกรรม 

โครงการ และกลไกการเช่ือมโยงกับภาคประชาชน 



 46 

ตัวช้ีวัดที่ 6.5   การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของหนวยงานตามแผนปฏิบัติการ 
   ประจําป 

ชนิดของตัวช้ีวัด  ผลผลิต 
คําอธิบายตัวช้ีวัด  
   หมายถึง การที่หนวยงานไดมีการจัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานตามแผนปฏิบัติการประจําป ซึ่งเปนการจัดทํารายงานและระบบการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของหนวยงาน โดยมีการระบุถึงระบบการบริหารจัดการท่ีสอดคลองกันท้ังในดานความ

รับผิดชอบ ภาระงาน งบประมาณที่ใชดําเนินการ รวมท้ังประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ

ดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว   โดยจะตองมีการเผยแพรผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

หนวยงานใหเปนท่ีรับทราบโดยท่ัวไป 

 

วิธีการประเมิน 
 พิจารณาจากการจัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานตามแผน 

ปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน วามี หรือไมมีการประเมินผลการปฏิบัติงานหรือไมอยางไร และ

พิจารณาจากชองทางในการเผยแพรผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน  

   

เกณฑมาตรฐานการประเมิน : ระดับ 
 1. มีการจัดตั้งคณะทํางานในการจัดทํารายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานตาม

แผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน 
 2. มีการจัดทํารายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปโดย

คํานึงถึงความคุมคาและประสิทธิภาพของการดําเนินการ 
 3. มีการจัดทํารายงานผลการประเมินการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป พรอมท้ัง

วิเคราะหปญหาอุปสรรคในการดําเนินการตามแผนการปฏิบัติการประจําป 
 4. มีการเผยแพรผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปใหเปนท่ีรับรู

ของบุคคลท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน 

 5. มีการนําผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปมาวิเคราะหและ

ปรับปรุงการระบบการติดตามประเมินผลและการบริหารจัดการของหนวยงาน 

 

หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 

 1. รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของหนวยงาน 
 2. รายงานการติดตามประเมินของคณะกรรมการที่เก่ียวของ 
 3. ชองทางการเผยแพรผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน  เชน อินเตอรเน็ต 

ศูนยขอมูลขาวสารของราชการ/หนวยงาน 
 หมายเหตุ :  เกณฑการประเมินในขอนี้ มุงเนนข้ันตอนและกระบวนการรายงานผลการ

ประเมินการปฏิบัติงานของหนวยงาน โดยมีหลักฐาน เอกสารดําเนินการท่ีชัดเจน 



 47 

7. มาตรฐาน/ตัวชี้วัดความโปรงใสดานการเปดเผยและการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ 

 

ตัวช้ีวัดที่ 7.1  การดําเนินการตามมาตรา 7 พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ 

   (การจัดสงขอมูลขาวสารของราชการลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา) 
ชนิดของตัวช้ีวัด  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวช้ีวัด  

   หมายถึง การท่ีหนวยงานไดมีการจัดสงขอมูลขาวสารของราชการของ

หนวยงานลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา และนํามาเปดเผยใหกับประชาชนไดรับทราบ โดยขอมูลท่ี

หนวยงานจะตองมีการดําเนินการเพ่ือใหจัดพิมพลงในราชกิจจานุเบกษานั้น ประกอบดวย 1) 

โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน 2) สรุปอํานาจหนาท่ีท่ีสําคัญและวิธีการดําเนินงาน 3) 
สถานท่ีติดตอเพ่ือขอรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของรัฐ  4) กฎ มติ

คณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คําส่ัง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบายหรือ การตีความ และ 5) 

ขอมูลขาวสารอื่นท่ีคณะกรรมการ (กขร.) กําหนด 
 

วิธีการประเมิน 
 พิจารณาจากการจัดสงขอมูลขาวสารของราชการลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาของหนวยงาน 
วามี หรือไมมีการจัดสงหรือไมอยางไร  และพิจารณาจากข้ันตอนและกระบวนการจัดสงและการ

เผยแพรขอมูลขาวสารของราชการท่ีไดจัดพิมพในราชกิจจานุเบกษา 

 

เกณฑมาตรฐานการประเมิน : ระดับ 

 1. มีการจัดรวบรวมและสงขอมูลขาวสารของราชการตามท่ีกฎหมายกําหนดลงพิมพในราช

กิจจานุเบกษา  

 2. มีการจัดเก็บรวบรวมขอมูลของราชการของหนวยงานท่ีจัดพิมพลงในราชกิจจานุเบกษา

ไวท่ีทําการของหนวยงาน 

 3. มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการจัดรวบรวมและบริการขอมูลขาวสาร

แกประชาชน 
 4. มีการเผยแพรขอมูลขาวสารของราชการตามท่ีไดมีการจัดพิมพลงในราชกิจจานุเบกษา

ของหนวยงานใหประชาชนไดรับทราบผานชองทางการเผยแพรของหนวยงาน 
 5. มีการใหบริการโดยจัดใหมีเจาหนาท่ีบริการและอธิบายขอมูลขาวสารของราชการ 
 

หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 

 1. ขอมูลขาวสารของราชการของหนวยงานท่ีจัดพิมพลงในราชกิจจานุเบกษา 
 2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารของหนวยงาน 
 3. ระบบและชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของราชการ  เชน ระบบอินเตอรเน็ต 
 หมายเหตุ :  เกณฑการประเมินในขอนี้ เนนข้ันตอนและกระบวนการจัดสงขอมูลขาวสาร

ของราชการลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาของหนวยงานท่ีเปนไปตามกฎหมายท่ีกําหนด 
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ตัวช้ีวัดที่ 7.2         การดําเนินการตามมาตรา 9 พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ  
            (การจัดใหมีขอมูลขาวสารตามท่ีกฎหมายกําหนดใหประชาชนเขาตรวจดไูด) 
ชนิดของตัวช้ีวัด         กระบวนการ 

คําอธิบายตัวช้ีวัด  

   หมายถึง การท่ีหนวยงานไดมีการจัดใหมีขอมูลขาวสารตามท่ีกฎหมาย

กําหนดใหประชาชนเขาตรวจดูได  โดยขอมูลขาวสารของราชการที่กฎหมายกําหนดนั้นประกอบดวย 

1) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยท่ีมีผลโดยตรงตอเอกชนรวมท้ังความเห็นแยงและคําส่ังท่ีเก่ียวของใน

การพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว 2) นโยบายหรือการตีความท่ีไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา 

3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของปท่ีกําลังดําเนินการ 4) คูมือหรือคําส่ัง

เก่ียวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหนาท่ีของเอกชน  5) ส่ิงพิมพท่ีไดมี

การอางอิงถึงตามมาตรา 7 สัญญาสัมปทาน สัญญาท่ีมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวม
ทุนกับเอกชนในการจัดทําบริการสาธารณะ 7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการท่ีแตงตั้งโดย

กฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี 8) ขอมูลขาวสารอื่นตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 

วิธีการประเมิน 
 พิจารณาจากการที่หนวยงานไดจัดใหมีขอมูลขาวสารตามท่ีกฎหมายกําหนดใหประชาชนเขา

ตรวจดู วามี หรือไมมีการจัดใหมีขอมูลหรือไมอยางไร  และพิจารณาจากข้ันตอนและกระบวนการจัด

ใหมีขอมูลขาวสารของราชการท่ีใหประชาชนเขาตรวจดูได 

 

เกณฑมาตรฐานการประเมิน : ระดับ 

 1. มีการจัดระบบการบริการขอมูลขาวสารของราชการตามท่ีกฎหมายกําหนดเพื่อให

ประชาชนเขาตรวจดไูด 
 2. มีการจัดหมวดหมูขอมูลขาวสารของราชการตามท่ีกฎหมายกําหนดไว 
 3. มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการจัดรวบรวมและบริการขอมูลขาวสาร

แกประชาชน 
 4. มีการจัดทําคูมือและระเบียบปฏิบัติในการขอตรวจดูขอมูลขาวสารของราชการ 
 5. มีการใหบริการโดยจัดใหมีเจาหนาท่ีบริการและอธิบายขอมูลขาวสารของราชการ 
 

หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 

 1. ขอมูลขาวสารของราชการของหนวยงานท่ีจัดเตรียมใหประชาชนเขาตรวจดู 

 2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บขอมูลขาวสารของหนวยงาน 
 3. ระบบและชองทางใหประชาชนตรวจดูขอมูลขาวสารของราชการ  เชน แฟมบันทึก 
 4. รายงานผลการดําเนินการตามมาตรา 9 แหง พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 

2540 ของหนวยงาน  
 หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในขอนี้ เนนข้ันตอนและกระบวนการจัดใหมีขอมูลขาวสาร
ตามที่กฎหมายกําหนดใหประชาชนเขาตรวจดูได โดยมีการดําเนินการอยางเปนข้ันตอน 
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ตัวช้ีวัดที่ 7.3  การดําเนินการตามมาตรา 11 พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ 

   (การจัดหาขอมูลขาวสารใหตามคาํขอเฉพาะราย) 
ชนิดของตัวช้ีวัด  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวช้ีวัด  

   หมายถึง การท่ีหนวยงานไดมีการจัดหาขอมูลขาวสารของราชการตามท่ี

กฎหมายกําหนดเพื่อใหประชาชนไดรับทราบตามคําขอเฉพาะราย  โดยเปนการจัดหาขอมูลขาวสาร

ของราชการท้ังตามท่ีกฎหมายกําหนดและขอมูลขาวสารของราชการดานอ่ืนๆ ท่ีหนวยงานของรัฐ

เห็นสมควร และตองจัดการขอมูลขาวสารนั้นใหแกผูขอภายในเวลาอันสมควร เวนแตผูนั้นขอจํานวน

มากหรือบอยคร้ังโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
 

วิธีการประเมิน 
 พิจารณาจากการท่ีหนวยงานไดมีการจัดหาขอมูลขาวสารของราชการตามท่ีกฎหมาย

กําหนดใหตามคําขอเฉพาะราย วามี หรือไมมีการจัดหาขอมูลขาวสารใหหรือไมอยางไร  และพิจารณา

จากข้ันตอนและกระบวนการจัดหาขอมูลขาวสารของราชการท่ีมีผูขอเฉพาะราย 

 

เกณฑมาตรฐานการประเมิน : ระดับ 

 1. มีการจัดระบบการบริการขอมูลขาวสารของราชการตามท่ีกฎหมายกําหนดเพื่อให

ประชาชนไดเขาขอเปนการเฉพาะราย 
 2. มีระเบียบปฏิบัตใินการขอเอกสารขอมูลขาวสารของราชการตามคําขอเฉพาะราย 
  3. มีการจัดทําสําเนา/คํารับรองสําเนาถูกตองของขอมูลขาวสารใหผูขอเฉพาะราย 
  4. มีการดําเนินการและสามารถจัดหาขอมูลใหผูขอเฉพาะรายไดตามเวลาท่ีกําหนด 
 5. มีการใหบริการโดยจัดใหมีเจาหนาท่ีบริการและอธิบายขอมูลขาวสารของราชการ 
 

หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 

 1. ขอมูลขาวสารของราชการของหนวยงานท่ีจัดบริการใหประชาชนตามคําขอ 

 2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บขอมูลขาวสารของหนวยงาน 
 3. ระบบและชองทางใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ 
 4. ระเบียบปฏิบัติในการขอขอมูลเฉพาะรายบุคคล 
 5. รายงานผลการจัดหาขอมูลขาวสารใหแกผูขอ/รายงานเชิงสถิติเก่ียวกับการเปดเผย

ขอมูลตามมาตรา 11 แหง พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ 

 หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในขอนี้ มุงเนนข้ันตอนและกระบวนการจัดใหมีขอมูล
ขาวสารของราชการตามท่ีกฎหมายกําหนดเพื่อใหประชาชนสามารถขอเปนการเฉพาะราย โดยพิจารณา

ถึงการท่ีหนวยงานไดมีการกําหนดหลักเกณฑและผูรับผิดชอบในจัดหาขอมูลขาวสารใหแกผูขอขอมูล

ขาวสารภาย และการมีระเบียบการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 
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ตัวช้ีวัดที่ 7.4      การดําเนนิการตามมาตรา 14 และมาตรา 15 พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ 

        (การปฏิบตัิเก่ียวกับขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผยและอาจมีคาํส่ังไมเปดเผย) 

ชนิดของตัวช้ีวัด  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวช้ีวัด  

   หมายถึง การที่หนวยงานไดมีการปฏิบัติเก่ียวกับขอมูลขาวสารท่ีไมตอง

เปดเผย และขอมูลท่ีอาจมีคําส่ังมิใหเปดเผยก็ได โดยเปนการดําเนินการของหนวยงานหรือเจาหนาท่ี

ของรัฐ ซึ่งอาจมีคําส่ังมิใหเปดเผย หรือเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการก็ได โดยคํานึงถึงการปฏิบัติ

หนาท่ีตามกฎหมาย ประโยชนสาธารณะและประโยชนของเอกชนท่ีเก่ียวของ   สําหรับขอมูลขาวสาร

ของราชการที่ไมตองเปดเผยเนื่องจากอาจกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริย และ

ขอมูลท่ีมีลักษณะที่อาจมีคําส่ังมิใหเปดเผยก็ได เชน ขอมูลขาวสารของราชการท่ีจะกอใหเกิดความ

เสียหายตอความม่ันคงของประเทศหรือความสัมพันธระหวางประเทศ เปนตน ซึ่งจะตองมีการ

ดําเนินการตามกฎหมายอยางรอบคอบ  
 

วิธีการประเมิน 
 พิจารณาจากการท่ีหนวยงานของรัฐไดมีการปฏิบัติเก่ียวกับขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผย 

และขอมูลท่ีอาจมีคําส่ังมิใหเปดเผยก็ไดนั้นวามีหรือไมมี และการพิจารณาจากข้ันตอนและกระบวนการ

ปฏิบัติเก่ียวกับขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผยและขอมูลท่ีอาจมีคําส่ังมิใหเปดเผยก็ได 

 

เกณฑมาตรฐานการประเมิน : รายขอ 
 1. การจัดทําระบบสารสนเทศในการเก็บรักษาขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผย 
 2. การจัดทําระเบียบ คําส่ัง และหลักเกณฑในการปฏิบัติเก่ียวกับขอมูลขาวสารท่ีไมตอง

เปดเผย และขอมูลท่ีอาจมีคําส่ังมิใหเปดเผยก็ไดตามที่กฎหมายกําหนด 
 3. การดําเนินการเพ่ือช้ีแจงหรือระบุเหตุผลในการไมเปดเผยขอมูลขาวสาร โดยระบุวาเปน

ขอมูลขาวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด 
 4. การดําเนินการในการมีคําส่ังใหเปดเผย และอาจไมเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ

ตามลําดับสายการบังคับบัญชา 
 5. การกําหนดระเบียบวิธีการรักษาขอมูลขาวสารของราชการมิใหร่ัวไหลจากหนวยงานของรัฐ 

ตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ 

 
 หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 

 1. ระเบียบการจัดการและคุมครองขอมูลขาวสารของหนวยงาน 
 2. ระเบียบในการออกคําส่ังมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ 
 3. รายงานผลการดําเนินการตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในขอนี้ มุงเนนวิธีการดําเนินการตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
โดยหนวยงานจะตองแสดงเอกสาร เหตุผลในการปฏิบัติเก่ียวกับขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผยและ

อาจมีคําส่ังไมเปดเผยนั้นๆ  
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 ตัวช้ีวัดที่ 7.5       การดําเนินการตามมาตรา 23 มาตรา 24 และมาตรา 25 พ.ร.บ.ขอมูล 
   ขาวสารของราชการ (การปฏิบัติเกี่ยวกับขอมูลขาวสารสวนบุคคล) 
ชนิดของตัวช้ีวัด    กระบวนการ 
คําอธิบายตัวช้ีวัด 
   หมายถึง การที่หนวยงานของรัฐจัดใหมีระบบและการใหความคุมครองขอมูล

ขาวสารสวนบุคคล และการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยเปนกระบวนการเพ่ือ

ใหบริการและคุมครองมูลขาวสารสวนบุคคล ซึ่งเร่ิมตั้งแตการจัดระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลท่ี

เก่ียวของและจําเปนเพ่ือการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ การจัดเก็บขอมูลขาวสารโดยตรงจาก

บุคคล และการตรวจสอบขอมูลขาวสารสวนบุคคลท่ีจัดพิมพลงในราชกิจจานุเบกษา เปนตน ท้ังนี้ โดย

คํานึงถึงความถูกตองของขอมูล เชน ประเภทของบุคคลท่ีมีการจัดเก็บขอมูล ลักษณะการใชขอมูล

ตามปกติ วิธีการขอตรวจดูขอมูลขาวสารของเจาของขอมูล วิธีการขอใหแกไขเปล่ียนแปลงขอมูล และ

แหลงท่ีมาของขอมูล เปนตน 
 

วิธีการประเมิน 
 พิจารณาจากการท่ีหนวยงานของรัฐไดมีการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดระบบขอมูลขาวสารสวน

บุคคลวามีหรือไม  มีการปฏิบัติตามกฎหมายตามท่ีกําหนดไวหรือไมอยางไร  และพิจารณาจากขั้นตอน

และกระบวนการจัดระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
 

เกณฑมาตรฐานการประเมิน : รายขอ 

 1. การกําหนดหลักเกณฑในการจัดระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เก่ียวของกับหนวยงาน
ตามที่กฎหมายกําหนด 
 2. การจัดใหมีชองทางการปฏิบัติงานเพ่ือใหเจาของขอมูลสามารถแกไขและเพิ่มเติมขอมูล

ของตนเอง 
 3. การตรวจสอบและจัดทําบัญชีขอมูลขาวสารสวนบุคคลในระบบของหนวยงาน 
 4. การแจงใหเจาของขอมูลขาวสารสวนบุคคลทราบในกรณีท่ีมีการใหสงขอมูลขาวสารสวน

บุคคลไปยังท่ีใดซึ่งจะเปนผลใหบุคคลท่ัวไปทราบขอมูลขาวสารนั้นได 
 5. การจัดระบบการรักษาความปลอดภัยใหแกระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามความ

เหมาะสมเพ่ือปองกันมิใหมีการนําไปใชโดยไมเหมาะสมหรือเปนผลรายตอเจาของขอมูล 
 

หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 
 1. ขอมูลเก่ียวกับการจัดระบบเพ่ือคุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคลของหนวยงานของรัฐ 
 2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บขอมูลขาวสารสวนบุคคลของหนวยงานของรัฐ 
 3. การจัดระบบรักษาความปลอดภัยใหแกระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
 4. บัญชีขอมูลขาวสารสวนบุคคล (ท่ีหนวยงานจัดทําข้ึน) 
 หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในขอนี้ เนนวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับขอมูลขาวสารสวนบุคคล 

โดยมีข้ันตอนและวิธีการที่สอดคลองกับความตองการของเจาของขอมูลและตามที่กฎหมายกําหนด 
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ตัวช้ีวัดที่ 7.6      การจัดระบบและชองทางการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ 
ชนิดของตัวช้ีวัด    กระบวนการ 
คําอธิบายตัวช้ีวัด 
   หมายถึง การท่ีหนวยงานของรัฐไดจัดใหมีระบบและชองทางเพ่ือสงเสริมให

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

การเขาถึงเพ่ือเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ อันเปนการสื่อสารท้ังแบบการส่ือสารทางเดียวและการ

ส่ือสารแบบสองทาง ( One-way and Two-way communication) ท้ังนี้ เพ่ือเปนการสงเสริมใหประชาชน

สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการและการนําขอมูลขาวสารของราชการไปดําเนินการในกิจกรรมท่ี

เก่ียวของไดอยางถูกตองตามกฎหมายและมีประสิทธิภาพ 
 

วิธีการประเมิน 
 พิจารณาจากการจัดระบบและชองทางการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการของหนวยงานของ

รัฐวามี หรือไมมีการจัดระบบและชองทางการเขาถึงเพ่ือเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ  และพิจารณา

จากข้ันตอนและกระบวนการจัดระบบและชองทางการเขาถึงขอมูลขาวสารของประชาชน 
 
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : รายขอ 
 1. มีการจัดระบบและหนวยใหบริการขอมูลขาวสารของราชการ ณ ท่ีทําการของหนวยงาน 
 2. มีการจัดหนวยประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา 9 เคล่ือนท่ีในบาง

ชวงเวลาท่ีจําเปนตามความเหมาะสม เพ่ือเปนการประชาสัมพันธใหบริการขอมูลขาวสารของราชการ 
 3. มีการจัดเผยแพรระบบขอมูลขาวสารทางเว็บไซตของหนวยงาน 
 4. มีการจัดระบบ Call Center และการใหบริการขอมูลขาวสารทางโทรศัพท/โทรสาร

 5. มีการสรางเครือขายบริการขอมูลขาวสารกับหนวยงานอ่ืน เพ่ือบริการขอมูลขาวสารของ

ราชการ 
 

หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 

 1. เอกสารแสดงการจัดทีมงาน/หนวยประชาสัมพันธของหนวยงาน 

 2. ระเบียบปฏิบัติ/คูมือท่ีเอ้ือตอการศึกษาและเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ 
 3. ชองทางและกลไกการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของหนวยงาน 

 4. ขอมูลเก่ียวกับการสรางเครือขายกับหนวยงานในทองถ่ินเพ่ือบริการขอมูลขาวสาร 
 หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในขอนี้ เนนวิธีการจัดระบบและชองทางการเขาถึงขอมูล

ขาวสารของราชการของภาคประชาชน โดยพิจารณาจากระบบและชองทางการดําเนนิการท่ีหนวยงานจัดให

มีตามความเหมาะสมของหนวยงาน 
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ตัวช้ีวัดที่ 7.7  การประเมินผลการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสารของภาคประชาชน 

ชนิดของตัวช้ีวัด  ผลผลิต 

คําอธิบายตัวช้ีวัด  

   หมายถึง การที่หนวยงานไดมีการประเมินผลการรับรูและการเขาถึงขอมูล

ขาวสารของประชาชนผูรับบริการและผูท่ีเก่ียวของ จากการดําเนินการจัดระบบขอมูลขาวสารและการ

เปดเผยขอมูลของหนวยงาน โดยมุงเนนเพ่ือพัฒนาศักยภาพของขอมูลขาวสารเพ่ือการพัฒนา

หนวยงาน การบริการประชาชน การตัดสินใจหาทางเลือก และการสงเสริมใหประชาชนเขาถึงขอมูล

ขาวสารของราชการ  
 

วิธีการประเมิน 
 พิจารณาจากการประเมินการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสารของภาคประชาชนการของ

หนวยงาน วามี หรือไมมีการประเมินหรือไมอยางไร  และพิจารณาจากข้ันตอนและกระบวนการในการ

ประเมินการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสารของภาคประชาชน  

 

เกณฑมาตรฐานการประเมิน : ระดับ 
 1. มีการจัดทําแผนงานและระบบการประเมินผลการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสารของ

ภาคประชาชน  
 2. มีการจัดทําคูมือการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสารของภาคประชาชน  
 3. มีการประเมินผลการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสารของภาคประชาชนตามแผนงานท่ี

กําหนด  
 4. มีการรายงานและเผยแพรผลการประเมินผลการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสารของ

ภาคประชาชน โดยมีการกําหนดระดับของการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน 

 5. มีการนําผลผลการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสารของภาคประชาชนมาปรับปรุงการ

ปฏิบัติงาน 

 
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 

 1. แผนงานการประเมินผลการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสารของภาคประชาชน 

 2. รายงานการประเมินผลความพึงพอใจการรับรูและเขาถึงขอมูลของภาคประชาชน 
 3. ระบบและชองทางในการสงเสริมใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารของราชการ 
 4. ระเบียบปฏิบัติ/คูมือท่ีเอ้ือตอการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ 
 หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในขอนี้ มุงเนนข้ันตอนของการประเมินผลการรับรูและการ
เขาถึงขอมูลขาวสารของราชการของภาคประชาชน โดยพิจารณาจากรายงานการประเมินผลในดาน

ดังกลาว  รวมท้ังการวิเคราะหผลจากคะแนนการประเมินท่ีไดจากประชาชนหรือระดับความคิดเห็นท่ีมี

การวัดคาโดยนัยตางๆ เชน มาตรวัดทัศนคติของลิเคอรท (Likert scale) หรือมีการประเมินในลักษณะ
อ่ืนเชน การวัดคารอยละของการรับรูขอมูลขาวสาร เปนตน 
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ตัวช้ีวัดที่ 7.8  การจัดการความรูดานขอมูลขาวสารของหนวยงาน 
ชนิดของตัวช้ีวัด  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวช้ีวัด  

   หมายถึง การที่หนวยงานไดมีการจัดระบบขอมูลขาวสารและการจัดการ

ความรูของหนวยงาน โดยมีการจัดรวบรวมขอมูลขาวสาร การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร การนําขอมูล

ขาวสารและความรูไปประยุกตใชในหนวยงาน  การจัดระบบขอมูลขาวสารเพ่ือการตัดสินใจ เปนตน 

ท้ังนี้ มุงเนนการนําขอมูลขาวสารและความรูไปพัฒนาหนวยงาน และการใหการบริการแกประชาชน 

การจัดการความรูของหนวยงานนั้น ครอบคลุมถึงการจัดระบบขอมูลขาวสารของหนวยงานไปสูการ

สรางเปนสารสนเทศ (information) ความรู (Knowledge) และภูมิปญญา (Wisdom) ของหนวยงาน 

ท้ังนี้ เพ่ือเปนการพัฒนาระบบการบริหารงานท่ีมีความโปรงใส มีความสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลที่

ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความรูและภูมิปญญาของชาติ 

 

วิธีการประเมิน 
 พิจารณาจากการจัดการความรูของหนวยงาน วามี หรือไมมีการจัดการหรือไมอยางไร  และ

พิจารณาข้ันตอนและกระบวนการในการจัดการความรูของหนวยงาน 

 

เกณฑมาตรฐานการประเมิน : ระดับ 
 1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือมีการดําเนนิการในลักษณะท่ีคลายคลึงกันเพ่ือการ

จัดการขอมูลและความรูของหนวยงาน 
 2. มีการจัดระบบและหมวดหมูของขอมูลขาวสารและความรูภายในหนวยงาน 
 3. มีการจัดกิจกรรมและโครงการเก่ียวกับการจัดการความรูของหนวยงาน 
 4. มีการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร/ความรูท้ังสวนงานภายในหนวยงานและระหวาง

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 5. มีการวิเคราะหและนําขอมูลขาวสาร/ความรูมาประยุกตใชในการสงเสริมการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรและการพัฒนาองคกร 

 

หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 

 1. ขอมูล/เอกสารแสดงระบบการจัดการระบบขอมูลขาวสารของราชการของหนวยงาน 

 2. ระบบและชองทางในการสงเสริมใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารของราชการ 
 3. ระเบียบปฏิบัติ/คูมือท่ีเอ้ือตอการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ 
 4. รายงานผลการวิเคราะหและการจัดการความรูของหนวยงาน 
 หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในขอนี้ มุงเนนกระบวนการจัดการความรูของหนวยงานท่ีมี
ความหลากหลายท้ังในดานเน้ือหาและวิธีการที่จะนําความรูของหนวยงานออกมาประยุกตใชใหเปน

ประโยชนตอบุคลากรและหนวยงาน โดยมีข้ันตอนการจัดการความรูท่ีสามารถตรวจสอบไดท้ังในเชิง

เนื้อหา ความรู และกระบวนการ 
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ภาคผนวก 
 

แบบประเมินความพรอมของหนวยงานภาครัฐ 

ตามเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วดัความโปรงใสหนวยงานภาครัฐ 
ที่กําหนดภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 
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แบบประเมินความพรอมของหนวยงานภาครัฐ 

ตามเกณฑมาตรฐานและตัวช้ีวัดความโปรงใสหนวยงานภาครัฐ 
ที่กําหนดภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 

******************************************* 
คําช้ีแจง 

1. แบบประเมินน้ีจัดทําข้ึนเพือ่ประเมินความพรอมของหนวยงานภาครัฐเก่ียวกับขอมูลขาวสารในการ

ประเมินตามเกณฑมาตรฐานและตัวช้ีวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐที่กําหนดภายใตพระราชบัญญัติขอมูล 
ขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 
  2. แบบประเมินประกอบดวย 2 สวน สวนที่ 1 เปนขอมูลพื้นฐานของบุคคลและหนวยงาน  สวนที่ 2 

เปนการประเมินตามเกณฑมาตรฐานและตัวช้ีวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ 
 

สวนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐานเก่ียวกับบุคคลและหนวยงาน 
 

ชื่อ (ผูใหขอมูล)....................................................... นามสกุล ........................................................... 
ตําแหนง ......................................................หนวยงานที่สังกัด............................................................

สถานที่ติดตอ เลขที่ ........................ถนน...................................ตําบล ................................................

อําเภอ .....................................จังหวัด .....................................รหสัไปรษณีย .................................... 
โทรศัพท ............................................................ โทรศัพทมือถือ ...................................................... 
โทรสาร ..............................................Email : ................................................................................. 
ภาระงานที่รับผิดชอบ(ที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงานและภายใต พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540) 
........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
สวนท่ี 2 ความพรอมของขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานและตัวช้ีวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ 
 ในสวนน้ีเปนการประเมินความพรอมดานขอมูลขาวสารและระดับการปฏิบัติงานของหนวยงานวาไดมี

การดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานและตัวช้ีวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐหรือไม โดยมีวิธีการประเมินใน 

2 ลักษณะ คือ  
1. การประเมินโดยวิธีการตรวจสอบความพรอมของขอมูลขาวสารและเอกสารท่ีเก่ียวของ โดยพิจารณา

ถึงความมี/ไมมีขอมูลขาวสาร เอกสาร และการปฏิบัติงานที่เก่ียวของของหนวยงาน โดยทําเครื่องหมาย   ลงใน

ชองวาง  มี หรือ  ไมมี  ตามตัวช้ีวัดความโปรงใสในดานน้ันๆ ซ่ึงมีจํานวนทั้งสิ้น 40 ตัวช้ีวัด  
2. การประเมินข้ันตอนและระดับการปฏิบัติงานของหนวยงาน พิจารณาจากระดับความสมบูรณของ

ขอมูลขาวสาร เอกสาร และการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพที่เพิ่มข้ึน ซ่ึง

จําแนกตามตัวช้ีวัดน้ันๆ ละ 5 ระดับ/ขอ รวมทั้งสิ้น 200 ขอ โดยใหหนวยงานไดพิจารณาจากความพรอมและ

ความสมบูรณของขอมูลขาวสาร เอกสาร และระดับการปฏิบัติที่เก่ียวของ และทําเครื่องหมาย   ลงในชองวาง

ตามขอเท็จจริง ของหนวยงาน ซ่ึงในเกณฑมาตรฐานการประเมินน้ัน จะมีการวัดคา 3 ระดับ คือ 

 2 =  หมายถึง หนวยงานของทานไดมีการดําเนินการแลวและมีเอกสาร/ขอมูลพรอมใหตรวจพิจารณา 
 1 =  หมายถึง หนวยงานของทานกําลังมีการดําเนินการและมีเอกสาร/ขอมูลบางสวนใหพิจารณา 
 0 =  หมายถึง หนวยงานของทานยังไมมีการดําเนินการในขอน้ันๆ  
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1. มาตรฐานและตัวช้ีวัดความโปรงใสดานการจัดหาพัสดุ (การจัดซ้ือจัดจาง) 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.1 การเผยแพรกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับการจัดหาพัสดุ  มี   
 ไมมี     

การดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 1.1  (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน) 2 1 0 

1. มีการเผยแพรกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ ณ ท่ีทําการของหนวยงาน    

2. มีการเผยแพรกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ ท่ีหนวยงานอ่ืนในพ้ืนท่ีใกลเคียง    

3. มีการเผยแพรกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ ผานสื่อเฉพาะกิจท่ีเก่ียวของ เชน วิทยุชุมชน และ 
   หนังสือและจดหมายขาวการจัดซื้อจัดจาง เปนตน 

   

4. มีการเผยแพรกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ ทางเว็บไซตของหนวยงาน    

5. มีการเผยแพรกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ ท่ีศูนยขอมูลขาวสารของสวนราชการ    

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 
1. เอกสารแสดงการเผยแพรกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการจัดหาพัสดุ                       มี  ไมมี 
2. ชองทางการเผยแพรของหนวยงานท่ีปรากฏในสื่อตางๆ เชน อินเตอรเน็ตของหนวย หรือสื่ออ่ืนๆ    มี  ไมมี 
3. เอกสารรายงานของคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit)                           มี  ไมมี 
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวช้ีวัดน้ี 

 
 
 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.2 การจัดทําแผนการจัดหาพัสดุประจําป   มี   
 ไมมี     

การดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 1.2  (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน) 2 1 0 
1. มีการจัดทําแผนการจัดหาพัสดุตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับท่ีเก่ียวของ    

2. มีการจัดทําแผนการจัดหาพัสดุท่ีสอดคลองกับภารกิจของหนวยงานและความตองการของประชาชน    

3. มีการกําหนดและเลือกใชวิธีการจัดหาพัสดุท่ีเหมาะสมกับระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของ โดยมุงใหมี 
   การแขงขันท่ีเปนธรรม 

   

4. มีการเปดโอกาสและสงเสริมใหผูท่ีเก่ียวของ/ประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนการจัดหา 
   พัสดุ 

   

5. มีการพิจารณาแผนท่ีแสดงใหเห็นถึงการเปรียบเทียบความคุมคา/ประสิทธิภาพกับผลการจัดหา 
   พัสดุในปงบประมาณท่ีผานมา 

   

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 
1. แผนการจัดหาพัสดุประจําปของหนวยงาน                                                                                         มี  ไมมี 
2. เอกสารแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนการจัดหาพัสดุ                                                                     มี  ไมมี 
3. รายงานการประชุม/การดําเนินการของคณะกรรมการจัดทําแผนฯ                                                   มี  ไมมี 
4. เอกสารรายงานของคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit)                           มี  ไมมี 
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวช้ีวัดน้ี 
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ตัวช้ีวัดท่ี 1.3 การดําเนินการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุ   มี  
 ไมมี     

การดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 1.3  (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน) 2 1 0 
1. มีขั้นตอนการขอความเห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการเก่ียวกับการดําเนินการท่ีชัดเจน    

2. มีการดําเนินการโดยวิธีการท่ีเหมาะสม เชน วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา วิธีพิเศษ 

วิธีกรณีพิเศษ และวิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
   

3. มีการขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจางจากผูท่ีมีอํานาจตามท่ีกําหนดไวในระเบียบการจัดหาพัสดุ    

4. มีการทําสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ มีหลักฐานการตรวจรับ และการเบิกจายท่ีถูกตองตาม

หลักเกณฑท่ีกําหนดไว 

   

5. มีการนําผลการดําเนินการจัดหาพัสดุตามแผนท่ีกําหนดไวมาวิเคราะหและปรับปรุงอยางตอเนื่อง    

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 
1. เอกสารการแตงต้ังคณะกรรมการท่ีเก่ียวของกับการจัดหาพัสดุของหนวยงาน                                       มี  ไมมี 
2. เอกสารแสดงระเบียบและวิธีการการจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน/คูมือการดําเนินงานจัดซื้อจัดจาง   มี  ไมมี 
3. รายงานผลการดําเนินการของคณะกรรมการฯ แสดงผลการจัดซื้อจัดจางในรอบป                          มี  ไมมี 
4. เอกสารรายงานของคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit)                           มี  ไมมี 
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวช้ีวัดน้ี 

 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.4 การกําหนดและการประกาศหลักเกณฑในการพิจารณาและการตัดสินผลการ 
                 จัดหาพัสดุแตละรายการ/โครงการ 

  มี   
 ไมมี     

การดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 1.4   (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน) 2 1 0 

1. มีการกําหนดหลักเกณฑโดยระบุขอบเขต ขั้นตอน และรายละเอียดของการจัดหาพัสดุในแตละ

รายการ/โครงการท่ีชัดเจน เชน การกําหนดระยะเวลาการแลวเสร็จของงาน เปนตน 

   

2. มีการกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาผลการจัดหาพัสดุแตละรายการ/โครงการพรอมท้ังเกณฑ

การประเมินหรือตัดสินท่ีชัดเจน 

   

3. มีการประกาศหลักเกณฑพรอมท้ังแสดงเหตุผลและความจําเปนในการจัดหาพัสดุแตละรายการ/ 
   โครงการใหผูท่ีเก่ียวของหรือรวมแขงขัน/คัดเลือกทราบ 

   

4. มีการประกาศผลการจัดหาพัสดุแตละรายการ/โครงการพรอมท้ังเหตุผลท่ีใชในการตัดสินผลการ 
    จัดหาพัสดุนั้นๆ ในชองทางท่ีเหมาะสม เชน ทางเว็บไซตของหนวยงาน 

   

5. มีการวิเคราะหหลักเกณฑในการพิจารณาจัดหาพัสดุและผลการจัดหาพัสดุ แลวนํามาปรับปรุงการ 
   จัดหาพัสดุของหนวยงานอยางตอเนื่อง 

   

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 
1. เอกสารแสดงขอกําหนดและการประกาศหลักเกณฑในการพิจารณาตัดสินผลการจัดหาพัสดุ/จัดซื้อ 
    จัดจางแตละรายการ/โครงการ                                                                                                                 

มี  ไมมี 

2. รายงานผลการประชุม/การดําเนินการของคณะกรรมการฯ                                         มี  ไมมี 
3. เอกสารรายงานของคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit)                           มี  ไมมี 
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวช้ีวัดน้ี 
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ตัวช้ีวัดท่ี 1.5 การสรุปผลการจัดหาพัสดุในแตละรอบเดือน   มี   
 ไมมี     

การดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 1.5     (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน) 2 1 0 
1. มีคณะกรรมการหรือมีการดําเนินการในลักษณะท่ีคลายคลึงกันรวมรับผิดชอบในการสรุปและ

วิเคราะหผลการจัดหาพัสดุในแตละรอบเดือน 

   

2. มีการนําผลสรุปการจัดหาพัสดุในแตละรอบเดือนติดประกาศไว ณ ท่ีทําการของหนวยงาน หรือการ

เผยแพรในชองทางท่ีเหมาะสม 
   

3. มีการสรุปวิเคราะหงบประมาณในการจัดหาพัสดุในแตละรอบเดือน     

4. มีการวิเคราะหและสรุปผลการจัดหาพัสดุ โดยเปรียบเทียบกับภารกิจของหนวยงาน    

5. มีการวิเคราะหผลการจัดหาพัสดุในแตละรอบเดือนและนํามาปรับปรุงอยางตอเนื่อง    

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 
1. เอกสารการแตงต้ังคณะกรรมการท่ีเก่ียวของการจัดหาพัสดุของหนวยงาน                                            มี  ไมมี 
2. รายงานการสรุปและการวิเคราะหการจัดหาพัสดุในแตละรอบเดือนและรอบปของหนวยงาน  มี  ไมมี 
3. เอกสาร/รายงานท่ีแสดงผลการจัดหาพัสดุตามแบบ สขร.1 ของหนวยงาน                            มี  ไมมี 
4. เอกสารรายงานของคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit)                           มี  ไมมี 
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวช้ีวัดน้ี 

 
 
 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.6 การประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุในปงบประมาณ   มี   
 ไมมี     

การดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 1.6   (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน) 2 1 0 
1. มีการประเมินข้ันตอนและวิธีการจัดหาพัสดุในรอบปของหนวยงาน    

2. มีการประเมินผลการจัดหาพัสดุของหนวยงาน โดยพิจารณาจากผลผลิตท่ีสามารถระบุถึง 
    ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดหาได  

   

3. มีการประเมินผลการจัดหาพัสดุของหนวยงาน โดยพิจารณาจากผลผลิตท่ีสามารถระบุถึงการ 
   ตอบสนองภารกิจของหนวยงานได 

   

4. มีการประเมินผลการจัดหาพัสดุของหนวยงาน โดยพิจารณาจากผลผลิตท่ีสามารถระบุถึงการ 
   นําไปใชในการเพ่ิมผลผลิตการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

   

5. มีการประเมินผลการจัดหาพัสดุของหนวยงาน โดยพิจารณาจากผลผลิตท่ีสามารถนําไปสูการพัฒนา 
   ระบบการจัดหาพัสดุท่ีเหมาะสมของหนวยงาน 

   

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 
1. รายงานการประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุในปงบประมาณของหนวยงาน      มี  ไมมี 
2. รายงานผลการประเมินและการสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบปของหนวยงาน                          มี  ไมมี 
3. รายงานสรุปการจัดหาพัสดุแตละโครงการ/กิจกรรม ของหนวยงาน                                                     มี  ไมมี 
4. เอกสารรายงานของคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit)                           มี  ไมมี 
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวช้ีวัดน้ี 
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2. มาตรฐานและตัวช้ีวัดความโปรงใสดานการบริหารงาน 
ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 การจัดทําและเผยแพรโครงสรางและอํานาจหนาที่ของหนวยงาน   มี 

 ไมมี     
การดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 2.1   (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน) 2 1 0 

1. มีการจัดโครงสรางและอํานาจหนาท่ีของหนวยงานตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับท่ี 
   เก่ียวของ 

   

2. มีการรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ีของหนวยงานเพ่ือให 
   ประชาชนสอบถามไดอยางเหมาะสม 

   

3. มีการจัดทําและเผยแพรโครงสราง อํานาจหนาท่ี รวมท้ังกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของของ 
   หนวยงาน ไว ณ ท่ีทําการของหนวยงาน 

   

4. มีการจัดทําและเผยแพรโครงสราง อํานาจหนาท่ี รวมท้ังกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของของ 
   หนวยงาน ทางเว็บไซตของหนวยงาน 

   

5. มีการจัดทําคูมือเผยแพรโครงสราง อํานาจหนาท่ี รวมท้ังกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของของ 
   หนวยงาน เพ่ือใหประชาชนท่ีมารับบริการไดรับทราบ 

   

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 
1. เอกสาร/รายงานเก่ียวกับโครงสรางและอํานาจหนาท่ีของหนวยงาน                                                 มี  ไมมี 
2. เอกสารและชองทางของการเผยแพรโครงสรางและอํานาจหนาท่ีของหนวยงาน มี  ไมมี 
3. คูมือ/เอกสารเผยแพรโครงสราง อํานาจหนาท่ี รวมท้ังกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของของ 
    หนวยงาน 

มี  ไมมี 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวช้ีวัดน้ี 
 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.2 การจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน   มี 
 ไมมี     

การดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 2.2   (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน) 2 1 0 
1. มีการจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานท่ีสอดคลองกับอํานาจ 
   หนาท่ีของหนวยงาน 

   

2. มีการกําหนดใหบุคลากรภายในหนวยงานมีสวนรวมในการจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนปฏิบัติ 
   การประจําปของหนวยงาน 

   

3. มีการสงเสริมใหประชาชนหรือผูท่ีเก่ียวของมีสวนรวมในการจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ และ 
   แผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน 

   

4. มีการเผยแพรวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานใหบุคลากรในหนวยงาน 
   และประชาชนไดรับทราบในชองทางตางๆ เชน ทางเว็บไซตของหนวยงาน  

   

5. มีการทบทวนและเปรียบเทียบความสอดคลองของการจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนปฏิบัติการ 
   ประจําปของหนวยงาน โดยมีหลักเกณฑท่ีชัดเจนและขอตกลงกันไวลวงหนา 

   

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 
1. เอกสารแสดงวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน                                         มี  ไมมี 
2. เอกสารแสดงแผนผังวิสัยทัศน พันธกิจ และโครงสรางการบริหารจัดการของหนวยงาน                    มี  ไมมี 
3. เอกสาร/หลักฐานแสดงการมีสวนรวมของประชาชนในการปฏิบัติงานของหนวยงาน เชน ภาพถาย      มี  ไมมี 
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวช้ีวัดน้ี 
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ตัวช้ีวัดท่ี 2.3 การกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการปฏิบัติงานของหนวยงาน   มี 
 ไมมี     

การดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 2.3   (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน) 2 1 0 
1. มีการกําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของหนวยงาน    

2. มีการประกาศเผยแพรหลักเกณฑและข้ันตอนการปฏิบัติงานใหบุคลากรในหนวยงานไดรับทราบ    

3. มีการเผยแพรหลักเกณฑและข้ันตอนการปฏิบัติงานของหนวยงานใหประชาชนผูมารับบริการได 
   รับทราบ 

   

4. มีการจัดทําเอกสาร/คูมือแสดงหลักเกณฑและข้ันตอนการปฏิบัติงานของหนวยงาน    

5. มีการประเมินความพึงพอใจตอหลักเกณฑและข้ันตอนการปฏิบัติงานของบุคลากรและหนวยงาน    

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 
1. เอกสารแสดงการกําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนการปฏิบัติงานของหนวยงาน                                มี  ไมมี 
2. คูมือเก่ียวกับหลักเกณฑ ขั้นตอน และกระบวนการปฏิบัติงานของหนวยงาน                           มี  ไมมี 
3. ชองทางการเผยแพรหลักเกณฑ ขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานของหนวยงานเชน อินเตอรเน็ต   มี  ไมมี 
4. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจตอหลักเกณฑ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานของหนวยงาน  
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวช้ีวัดน้ี 

 
 
 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.4 การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป   มี 
 ไมมี     

การดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 2.4  (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน) 2 1 0 
1. มีการปฏิบัติหนาท่ีตามแผนปฏิบัติการประจําป โดยพิจารณาจากการกําหนดความรับผิดชอบของ

บุคคลและสวนงานภายในหนวยงาน 
   

2. มีการปฏิบัติหนาท่ีตามแผนปฏิบัติการประจําป โดยพิจารณาจากการใชจายงบประมาณท่ีใชในการ 
   ดําเนินการกับแผนปฏิบัติการประจําป 

   

3. มีการปฏิบัติหนาท่ีตามแผนปฏิบัติการประจําป โดยพิจารณาจากการดําเนินการตามระยะเวลาที่ 
   กําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป 

   

4. มีการปฏิบัติหนาท่ีตามแผนปฏิบัติการประจําป โดยพิจารณาจากการจัดทําระบบการปฏิบัติการ 
   ภายในหนวยงานตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับท่ีเก่ียวของ 

   

5. มีการประเมินการปฏิบัติหนาที่ โดยพิจารณาจากการนําแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานไป 
   ปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนดไว 

   

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 
1. แผนการปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน                                                                                             มี  ไมมี 
2. เอกสาร/หนังสือแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน  มี  ไมมี 
3. รายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของหนวยงาน/คณะกรรมการภายใน     มี  ไมมี 
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวช้ีวัดน้ี 
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ตัวช้ีวัดท่ี 2.5 การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการของหนวยงาน   มี 
 ไมมี     

การดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 2.5   (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน) 2 1 0 
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการท่ีมาจากภาคประชาชน เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ

บริหารงานของหนวยงานภาครัฐ 

   

2. มีการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของ 
   หนวยงานภาครัฐ 

   

3. มีการจัดกิจกรรมและโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของหนวยงาน 
   ภาครัฐ เชน การจัดเวทีสาธารณะรับฟงความคิดเห็น การทํากิจกรรมรวม  เปนตน 

   

4. มีการจัดกลไกการเชื่อมโยงกับเครือขายภาคประชาชนในการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใน 
   การบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ 

   

5. มีการจัดทํารายงานและนําผลการมีสวนรวมของภาคประชาชนมาปรับปรุงการบริหารงานของ 
   หนวยงาน 

   

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 
1. เอกสารการแตงต้ังคณะกรรมการท่ีแสดงถึงการมีสวนรวมของภาคประชาชน                                         มี  ไมมี 
2. เอกสารรายงานเก่ียวกับโครงการและกิจกรรมการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน                   มี  ไมมี 
3. รายงานการจัดระบบและกลไกการบริหารงานของหนวยงาน                                                                มี  ไมมี 
4. เอกสารรายงานของคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit)                           มี  ไมมี 
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวช้ีวัดน้ี 
 

3. มาตรฐานและตัวช้ีวัดความโปรงใสดานการใหบริการแกประชาชน 
 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.1 การกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนในการใหบริการแกประชาชน   มี 

 ไมมี     
การดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 3.1   (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน) 2 1 0 

1. มีการกําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนในการใหบริการตามตามภารกิจและความรับผิดชอบของ 
   หนวยงาน 

   

2. มีการกําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนในการใหบริการท่ีตอบสนองตอความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด 
   สอดคลองกับภารกิจและความตองการของประชาชน  

   

3. มีการเผยแพรหลักเกณฑและข้ันตอนในการใหบริการแกบุคลากรภายในหนวยงานไดรับทราบอยาง 
   ท่ัวถึง 

   

4. มีการจัดทําเอกสารประกอบในการใหบริการตามภารกิจและหนาท่ีรับผิดชอบของบุคคลและสวน

งาน 

   

5. มีการจัดทําเอกสารเผยแพรหลักเกณฑและข้ันตอนในการใหบริการแกประชาชนท่ีมารับบริการ    

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 
1. เอกสารแสดงการกําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนการใหบริการของหนวยงาน                                        มี  ไมมี 
2. เอกสาร/คูมือประกอบการใหบริการของหนวยงาน                                                         มี  ไมมี 
3. ชองทางและการเผยแพรเอกสารของหนวยงาน เชน อินเตอรเน็ต วิทยุชุมชน ปายประกาศ  มี  ไมมี 
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวช้ีวัดน้ี 
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ตัวช้ีวัดท่ี 3.2 การใหบริการตามหลักเกณฑและขั้นตอนท่ีกําหนดไวโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ   มี 
 ไมมี     

การดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 3.2   (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน) 2 1 0 
1. มีการใหบริการเรียงตามลําดับกอน-หลัง     

2. มีการใหการบริการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด    

3. มีการใหการบริการตามขั้นตอนท่ีกําหนดไว เชน การบริการแบบ One Stop Service  หรือมีการ

ดําเนินการในลักษณะท่ีคลายคลึงกัน 
   

4. มีการใหการบริการท่ีถูกตองตามภารกิจและความตองการของประชาชน    

5. มีการใหการบริการท่ีถูกตองตามกฎเกณฑและเอกสารสําคัญ    

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 
1. รายงานผลเก่ียวกับความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ                                                             มี  ไมมี 
2. ขอมูล/เอกสารแสดงความรับผิดชอบในอํานาจหนาท่ีของบุคลากรและหนวยงาน                        มี  ไมมี 
3. รูปแบบการใหการบริการท่ีหนวยงานจัดขึ้น เชน การบริการ แบบ One Stop Service และรูปแบบ 
    การใหบริการท่ีแสดงระยะเวลาในการใหการบริการ เปนตน                                                                    

มี  ไมมี 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวช้ีวัดน้ี 

 
 
 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.3 การเลือกใชชองทางการใหบริการท่ีเหมาะสมกับการใหบริการ   มี 
 ไมมี     

การดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 3.3   (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน) 2 1 0 
1. มีการจัดสถานท่ีและอุปกรณสํานักงานเหมาะสมตอการใหการบริการแกประชาชน    

2. มีเอกสาร/แบบฟอรม/คูมือการใหบริการท่ีเพียงพอตอความตองการของประชาชน    

3. มีการนําระบบเทคโนโลยีในดานตางๆ เชน ระบบอินเทอรเน็ตและเครือขาย มาสนับสนุนการ 
    ปฏิบัติงานของหนวยงาน 

   

4. มีการปรับปรุงระบบและชองทางการใหบริการท่ีเหมาะสมตอการใหการบริการแกประชาชน    

5. มีการใหคําปรึกษาและการแนะแนวทางการใหการบริการแกประชาชน     

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 
1. เอกสาร คูมือ ท่ีเก่ียวของกับการใหบริการของหนวยงาน                                                                         มี  ไมมี 
2. รูปแบบการใหการบริการท่ีหนวยงานจัดขึ้น เชน การบริการ แบบ One Stop Service                        มี  ไมมี 
3. ชองทางและระบบการใหบริการท่ีหลากหลาย เชน บริการอินเตอรเน็ต การจัดระบบบริการวันเสาร 
    เพ่ิมเติม เปนตน  

มี  ไมมี 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวช้ีวัดน้ี 
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ตัวช้ีวัดท่ี 3.4 การจัดใหมีชองทางและกลไกในการแกไขปญหาเร่ืองรองเรียนของประชาชน   มี 
 ไมมี     

การดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 3.4   (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน) 2 1 0 
1. มีขั้นตอนและกระบวนการในการกําหนดตัวบุคคลผูรับผิดชอบสําหรับการแกไขเร่ืองรองเรียนหรือ 
   ปญหาความขัดแยงระหวางประชาชนผูรับบริการกับหนวยงานท่ีใหบริการ  

   

2. มีขั้นตอนและกระบวนการในการแกไขปญหาเร่ืองรองเรียนโดยมีระยะเวลาในการดําเนินการเพ่ือ  
    แกไขปญหาที่เหมาะสมตามสมควรแกกรณี 

   

3. มีการประกาศเผยแพรขั้นตอนและกระบวนการสําหรับการแกไขปญหาเร่ืองรองเรียนของหนวยงาน 
   ใหสาธารณชนไดรับทราบ  

   

4. มีการจัดใหมีกลไกการตรวจสอบภายในเพ่ือใหเกิดความแนใจวากระบวนการแกไขเร่ืองรองเรียน 
   และขอขัดแยงเปนไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่เหมาะสม 

   

5. มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการแกไขปญหาเร่ืองรองเรียนหรือขอขัดแยง และเผยแพรรายงาน 
   ผลการดําเนินการดังกลาวตอสาธารณชน 

   

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 
1. กลไกและชองทางการรับและการแกไขปญหาเรื่องรองเรียน เชน มีกลองรับเร่ืองรองเรียน มีตู ปณ.  
    ระบบโทรศัพท และระบบอินเตอรเน็ตเพ่ือรับเร่ืองรองเรียน                                                  

มี  ไมมี 

2. เอกสารแสดงขั้นตอนและกระบวนการในการแกไขปญหาเร่ืองเรียน เชน การแตงต้ังคณะกรรมการ  
   ในการพิจารณาเรื่องรองเรียน เปนตน 

มี  ไมมี 

3. รายงานผลเก่ียวกับการแกไขปญหาเร่ืองรองเรียนหรือขอขัดแยงของหนวยงาน                       มี  ไมมี 
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวช้ีวัดน้ี 

 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.5 การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ   มี 
 ไมมี     

การดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 3.5   (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน) 2 1 0 

1. มีการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ    

2. มีการจัดระบบการประเมินความพึงพอใจจากประชาชนผูรับบริการท่ีหลากหลาย     

3. มีการรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของหนวยงานตอผูบริหารในหนวยงาน    

4. มีการเผยแพรผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการในชองทางท่ีหลากหลาย    

5. มีการนําผลการประเมินผลความพึงพอใจจากประชาชนมาปรับปรุงการใหบริการ    

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 
1. รายงานผลการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนท่ีหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก 
    จัดทําขึ้นในรอบป                                                                                                                                        

มี  ไมมี 

2. เอกสารและเคร่ืองมือการประเมินความพึงพอใจการใหบริการแกประชาชนของหนวยงาน                  มี  ไมมี 
3. ขอมูล/เอกสารแสดงความหลากหลายของชองทางในการประเมินความพึงพอใจการใหบริการแก 
    ประชาชนของหนวยงาน                                                                                                                              

มี  ไมมี 

4. ชองทางการเผยแพรผลการประเมินความพึงพอใจการใหบริการของหนวยงาน                  มี  ไมมี 
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวช้ีวัดน้ี 
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ตัวช้ีวัดท่ี 3.6 การจัดทําระบบขอมูลทางสถิติและสรุปผลการใหบริการแกประชาชน   มี 
 ไมมี     

การดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 3.6   (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน) 2 1 0 

1. มีการจัดทําตารางปฏิทินการปฏิบัติงานของหนวยงานเปนรายปใหกับประชาชนไดรับทราบ    

2. มีการจัดทําและแสดงผลระบบขอมูลทางสถิติในดานงบประมาณ บุคลากร และกิจกรรมการ

ใหบริการแกประชาชนเปนรายปใหประชาชนไดรับทราบ 

   

3. มีการสรุปและเผยแพรผลการใหบริการแกประชาชนภายในหนวยงานเปนรายป    

4. มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการเผยแพรและพัฒนาระบบวิเคราะหขอมูลของหนวยงาน    

5. มีการวิเคราะหขอมูลทางสถิติและผลสรุปการใหการบริการแกประชาชนเปนเอกสารประจําปของ 
   หนวยงาน 

   

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 
1. ตารางกิจกรรม/ปฏิทินการปฏิบัติงานของหนวยงานเปนรายป                                                              มี  ไมมี 
2. ระบบเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับขอมูลและการใหบริการแกประชาชน                                                     มี  ไมมี 
3. รายงานผลการวิเคราะหขอมูลทางสถิติและผลการใหบริการประชาชน/เอกสารประจําปของ 
   หนวยงาน 

มี  ไมมี 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวช้ีวัดน้ี 
 

 

4. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสดานการบริหารงานบุคคล 
 

ตัวช้ีวัดท่ี 4.1 การกําหนดหลักเกณฑในการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร   มี 

 ไมมี     
ระดับการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 4.1   (ระดับการปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน) 2 1 0 
1. มีการกําหนดหลักเกณฑในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของหนวยงานท่ีเปนไปตามกฎหมาย 
   ระเบียบ และขอบังคับท่ีเก่ียวของ 

   

2. มีการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือการสรรหา/คัดเลือกและรับผิดชอบในการแกไขปญหา 
   ขอโตแยง/คัดคานท่ีเกิดขึ้นจากการสรรหา/คัดเลือกบุคลากรของหนวยงาน 

   

3. มีการประกาศหลักเกณฑในการสรรหา/คัดเลือกบุคลากร โดยมีการเปดเผยขั้นตอนและระยะเวลา 
   การคัดเลือกบุคลากรท่ีเหมาะสมในการสรรหาบุคลากรแตละครั้งของหนวยงาน 

   

4.มีการประกาศผลการการสรรหา/คัดเลือกบุคลากร พรอมท้ังใหเหตุผลหรือระบุคะแนนการสรรหา  
   บุคลากรในแตละครั้ง 

   

5. มีชองทางในการประกาศการสรรหา/ผลคัดเลือกบุคลากรของหนวยงาน    

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 
1. ขอมูล/เอกสารแสดงหลักเกณฑในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร                                    มี  ไมมี 
2. เอกสารแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือการสรรหา/คัดเลือกบุคลากร                       มี  ไมมี 
3. รายงานผลการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร                                               มี  ไมมี 
4. เอกสารแสดงชองทางการเผยแพรการสรรหาและผลการคัดเลือกบุคลากร มี  ไมมี 
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวช้ีวัดน้ี 
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ตัวช้ีวัดท่ี 4.2 การกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของ 
    บุคลากรในหนวยงาน 

  มี 
 ไมมี     

การดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 4.2   (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน) 2 1 0 
1.มีการกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรภายในหนวยงาน   
   ตามอํานาจหนาท่ีและลักษณะการปฏิบัติงานของบุคลากร 

   

2.มีการประกาศเผยแพรมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรภายใน 
   หนวยงานและหนวยงานใหเปนท่ีรับรูของประชาชน ณ ท่ีทําการของหนวยงาน 

   

3.มีการประกาศเผยแพรมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรภายใน 
   หนวยงานทางเว็บไซตของหนวยงาน 

   

4.มีการกํากับดูแลมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากร โดย 
   คณะกรรมการภายในหนวยงาน 

   

5.มีการนําผลการประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากร มา 
   ปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรในหนวยงาน 

   

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 
1. เอกสารแสดงการกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรใน 
    หนวยงาน 

มี  ไมมี 

2. ชองทางในการประกาศเผยแพรมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของหนวยงาน   มี  ไมมี 
3. รายงานการประเมินตามมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ                          มี  ไมมี 
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวช้ีวัดน้ี 

 

ตัวช้ีวัดท่ี 4.3 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหนวยงาน   มี 
 ไมมี     

การดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 4.3   (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน) 2 1 0 
1. มีการจัดทํากิจกรรม โครงการ และแผนพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน    

2. มีการจัดทํากิจกรรมและโครงการการพัฒนาบุคลากรท่ีสอดคลองกับภาระงานของบุคคลตาม 
    หนาท่ี/ตําแหนง 

   

3. มีการจัดทํากิจกรรมและโครงการการพัฒนาบุคลากรท่ีสอดคลองกับภารกิจและเปาหมายของ 
    หนวยงาน 

   

4. มีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องและไมเลือกปฏิบัติ โดยมีบุคลากรของหนวยงานเขารับการ 
   ฝกอบรมหรือการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

   

5. มีการนําผลการจัดทําโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรมาปรับปรุงในการบริหารงานบุคลากร 
   และการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากร 

   

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 
1. แผนพัฒนาบุคลากรประจําปของหนวยงาน                                                                         มี  ไมมี 
2. โครงการและกิจกรรมการฝกอบรม/การพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน มี  ไมมี 
3. รายงานผลการพัฒนาบุคลากรประจําป                                                                                                 มี  ไมมี 
4. เอกสารรายงานของคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit)                           มี  ไมมี 
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวช้ีวัดน้ี 
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ตัวช้ีวัดท่ี 4.4 การพัฒนาระบบการใหคุณ ใหโทษ และการสรางขวัญกําลังใจ 
                  ในการปฏิบัติงาน 

  มี 
 ไมมี     

การดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 4.4   (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน) 2 1 0 

1. มีการกําหนดรูปแบบและหลักเกณฑในการพิจารณาใหคุณและใหโทษและการสรางขวัญกําลังใจแก   
    บุคลากรตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับท่ีกําหนด 

   

2. มีคณะกรรมการหรือการดําเนินการในลักษณะท่ีคลายคลึงกันเพ่ือพัฒนาระบบการใหคุณ/ใหโทษ   
    และการสรางขวัญกําลังใจแกบุคลากรของหนวยงาน 

   

3. มีการเผยแพรรูปแบบและหลักเกณฑเก่ียวกับการพิจารณาระบบใหคุณ ใหโทษ และการสรางขวัญ 
    กําลังใจแกบุคลากร 

   

4. มีการเสริมสรางรูปแบบและระบบการใหคุณ ใหโทษ และการสรางขวัญกําลังใจท่ีเหมาะสม เชน มี 
    กระบวนการเพ่ือใหบุคลากรท่ีทําผิดสามารถชี้แจงไดอยางเหมาะสมและเปนลายลักษณอักษร 

   

5. มีการวิเคราะหและนําผลการพิจารณาการใหคุณ/ใหโทษ มาพิจารณาความดีความชอบและการ  
    สรางขวัญกําลังใจของบุคลากรในหนวยงาน 

   

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 
1. ขอมูล/เอกสารแสดงเกณฑมาตรฐานในการพิจารณาใหคุณ/ใหโทษของหนวยงาน                 มี  ไมมี 
2. รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงานประจําป                            มี  ไมมี 
3. รายงานการพิจารณาการลงโทษและการยกยองเชิดชูเกียรติของบุคลากรประจําป                   มี  ไมมี 
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวช้ีวัดน้ี 

 

ตัวช้ีวัดท่ี 4.5 การประเมินผลการบริหารงานบุคคลของหนวยงานในรอบป   มี 
 ไมมี     

การดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 4.5   (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน) 2 1 0 
1. มีแผนงานการพัฒนาบุคลากรและขั้นตอนการประเมินการบริหารบุคลากรท่ีสอดคลองกับภารกิจ 
   ของหนวยงาน 

   

2. มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาและประเมินผลการบริหารบุคลากร    

3. มีการจัดกลไกและกระบวนการในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรรายบุคคล    

4. มีการนํารายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลและการบริหารงานบุคคลมาแจงหรือ 
    ประกาศใหบุคลากรในหนวยงานไดรับทราบ 

   

5. มีการวิเคราะหและนําผลการพัฒนาและประเมินการบริหารบุคคลมาปรับปรุงการปฏิบัติงานอยาง 
    ตอเนื่อง 

   

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 
1. ขอมูล/เอกสารแสดงแผนการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานรายป                                            มี  ไมมี 
2. เอกสารแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล                                              มี  ไมมี 
3. รายงานผลการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน                             มี  ไมมี 
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวช้ีวัดน้ี 
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5. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสดานการบริหารงบประมาณ 
 

ตัวช้ีวัดท่ี 5.1 การจัดทําและเผยแพรแผนการใชจายเงินงบประมาณประจําปของหนวยงาน   มี 

 ไมมี     
การดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 5.1   (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน) 2 1 0 

1. มีการจัดทําแผนการใชจายเงินงบประมาณของหนวยงานท่ีมีความสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบ 
   และขอบังคับท่ีเก่ียวกับหนวยงาน 

   

2. มีการจัดทําแผนการใชจายเงินงบประมาณของหนวยงานท่ีมีความสอดคลองกับภารกิจและความ 
   จําเปนเรงดวนของหนวยงาน 

   

3. มีการจัดทําแผนการใชจายเงินงบประมาณของหนวยงาน โดยระบุถึงขั้นตอนและวิธีการใชจาย 
    งบประมาณท่ีเหมาะสม 

   

4. มีการเผยแพรแผนการใชจายเงินงบประมาณของหนวยงาน ตลอดจนแผนงาน/โครงการท่ีเก่ียวของ 
   ใหบุคลากรภายในและภายนอกหนวยงานไดรับทราบ 

   

5. มีการวิเคราะหแผนการใชจายเงินงบประมาณโดยคํานึงถึงความคุมคา และประสิทธิภาพในการใช 
   จายงบประมาณ 

   

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 
1. แผนการใชจายเงินงบประมาณประจําปของหนวยงาน                                                                        มี  ไมมี 
2. รายงานผลการศึกษาและวิเคราะหแนวโนมและความเส่ียงจากการใชจายงบประมาณ             มี  ไมมี 
4. เอกสารรายงานของคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit)                           มี  ไมมี 
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวช้ีวัดน้ี 
 
ตัวช้ีวัดท่ี 5.2 การใชจายเงินงบประมาณท่ีตรงกับแผนงานและโครงการ 

 

  มี 
 ไมมี     

การดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 5.2   (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน) 2 1 0 
1. มีการใชจายเงินงบประมาณที่ตรงกับแผนงานและโครงการท่ีกําหนดไว    

2. มีการตรวจสอบการใชจายเงินงบประมาณที่ตรงกับแผนงานและโครงการโดยคณะกรรมการภายใน    

3. มีรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณที่ตรงกับแผนงานและโครงการ    

4. มีการวิเคราะหการใชจายเงินงบประมาณที่ตรงกับแผนงานและโครงการ    

5. มีการนําผลการวิเคราะหการใชจายเงินงบประมาณที่ตรงกับแผนงานและโครงการมาปรับปรุงการ 
    ปฏิบัติงาน/การใชจายงบประมาณของหนวยงาน 

   

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 
1. รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณประจําป                                                                            มี  ไมมี 
2. ขอมูล/เอกสารการเผยแพรแผนการใชจายเงินงบประมาณประจําป                                มี  ไมมี 
3. รายงานผลการวิเคราะหการใชจายเงินงบประมาณประจําปของหนวยงาน                        มี  ไมมี 
4. เอกสารรายงานของคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit)                           มี  ไมมี 
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวช้ีวัดน้ี 

 
 



 69 

ตัวช้ีวัดท่ี 5.3  การจัดใหมีกลไกการติดตามและตรวจสอบแผนการใชจายเงินงบประมาณ 
     ประจําป  

  มี 
 ไมมี     

การดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 5.3   (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน) 2 1 0 
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือการตรวจสอบการดําเนินการตามแผนการใชจายเงินงบประมาณ

ประจําปภายในหนวยงานท่ีเหมาะสมหรือเปนอิสระ (Internal Audit ) 
   

2. มีการตรวจสอบและวิเคราะหความตองการและความจําเปนในการใชจายเงินงบประมาณของสวน 
   งานตางๆ ภายในหนวยงาน 

   

3. มีการตรวจสอบและวิเคราะหการดําเนินการตามแผนการใชจายเงินงบประมาณที่เปนไปตาม 
   กฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับทางการงบประมาณ/การเงิน/การคลัง  

   

4. มีการตรวจสอบและวิเคราะหการดําเนินการตามแผนการใชจายเงินงบประมาณที่มีความสัมพันธกับ 
   แผนการใชจายเงินงบประมาณรวมกับหนวยงานอ่ืน 

   

5. มีการวิเคราะหความคุมคาของงบประมาณท่ีเกิดจากการใชจายเงินงบประมาณ    

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 
1. แผนการใชจายเงินงบประมาณประจําปของหนวยงาน     มี  ไมมี 
2. เอกสารการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตามแผนการใชจายเงินงบประมาณ 
    ประจําปของหนวยงาน 

มี  ไมมี 

3. รายงานผลการศึกษาและการวิเคราะหการใชจายเงินงบประมาณประจําป                                     มี  ไมมี 
4. เอกสารรายงานของคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit)                           มี  ไมมี 
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวช้ีวัดน้ี 

 

ตัวช้ีวัดท่ี 5.4 การสุมตรวจการใชจายเงินงบประมาณตามระยะเวลาท่ีกําหนด   มี 
 ไมมี     

การดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 5.4   (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน) 2 1 0 
1. มีการจัดทําหลักเกณฑและระเบียบปฏิบัติในการสุมตรวจการใชจายเงินงบประมาณของหนวยงาน    

2. มีรายงานผลการสุมตรวจการใชจายเงินงบประมาณของคณะกรรมการภายในหนวยงานตาม 
    ระยะเวลาท่ีกําหนด 

   

3. มีรายงานผลการสุมตรวจการใชจายเงินงบประมาณของหนวยงานท่ีเก่ียวของหรือจาก  
    คณะกรรมการขององคกรตรวจสอบภายนอกตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

   

4. การมีเผยแพรผลการสุมตรวจการใชจายเงินงบประมาณทั้งจากคณะกรรมการท่ีเก่ียวของ    

5. มีการวิเคราะหและนําผลการสุมตรวจการใชจายเงินงบประมาณมาปรับปรุงการใชจายเงิน 
    งบประมาณ 

   

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 
1. เอกสารการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบอิสระภายใน                                          มี  ไมมี 
2. รายงานผลการสุมตรวจการใชจายเงินงบประมาณทั้งของคณะกรรมการอิสระภายในหนวยงานและ 
    คณะกรรมการอิสระจากหนวยงานภายนอก                                                                                               

มี  ไมมี 

3. รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณประจําปของหนวยงาน                                                  มี  ไมมี 
4. เอกสารรายงานของคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit)                           มี  ไมมี 
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวช้ีวัดน้ี 
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ตัวช้ีวัดท่ี 5.5 การประเมินผลการดําเนินการตามแผนการใชจายเงินงบประมาณประจําป   มี 
 ไมมี     

การดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 5.5   (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน) 2 1 0 
1. มีการประเมินผลการดําเนินการตามแผนการใชจายเงินงบประมาณประจําปโดยคํานึงถึงความ

คุมคาและประสิทธิภาพของงบประมาณ 
   

2. มีการประเมินผลการดําเนินการตามแผนการใชจายเงินงบประมาณประจําป พรอมท้ังวิเคราะห 
   ปญหาอุปสรรคในการดําเนินการตามแผนการใชจายเงินงบประมาณ 

   

3. มีการเผยแพรผลการประเมินผลการดําเนินการตามแผนการใชจายเงินงบประมาณประจําปให 
   บุคลากรในหนวยงานไดรับทราบ 

   

4. มีการเผยแพรผลการประเมินผลการดําเนินการตามแผนการใชจายเงินงบประมาณประจําปใหผูท่ี 
   เก่ียวของหรือประชาชนท่ัวไปไดรับทราบ 

   

5. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินการตามแผนการใชจายเงินงบประมาณมาวิเคราะหและ 
   ปรับปรุงการใชจายเงินงบประมาณ 

   

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 
1. รายงานผลการประเมินผลการดําเนินการตามแผนการใชจายเงินงบประมาณประจําป                      มี  ไมมี 
2. ชองทางการเผยแพรผลการประเมินผลการดําเนินการตามแผนการใชจายเงินงบประมาณประจําป  มี  ไมมี 
3. เอกสารรายงานของคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit)                           มี  ไมมี 
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวช้ีวัดน้ี 
 

 

6. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสดานการติดตามและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดท่ี 6.1 การจัดทําหลักเกณฑและตัวช้ีวัดการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
       ของหนวยงาน 

  มี 
 ไมมี     

 การดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 6.1   (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน) 2 1 0 
1. มีการจัดทําหลักเกณฑและตัวชี้วัดสําหรับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานตาม

กฎหมายระเบียบ และขอบังคับท่ีเก่ียวของ 

   

2. มีจัดตั้งคณะกรรมการประเมินผลตามหลักเกณฑและตัวชี้วัดสําหรับการติดตามประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของหนวยงาน 
   

3. มีการประกาศเผยแพรหลักเกณฑและตัวชี้วัดสําหรับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ

หนวยงานใหบุคลากร/สาธารณชนไดรับทราบ 
   

4. มีการประเมินผลตามหลักเกณฑและตัวชี้วัดสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
    โดยการมีสวนรวมของหนวยงานตนสังกัดและภาคสวนท่ีหลากหลาย 

   

5. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงานตามพันธกิจและหนาท่ีของหนวยงาน    

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 
1. หลักเกณฑและตัวชี้วัดสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน                                   มี  ไมมี 
2. รายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในภาพรวม                          มี  ไมมี 
3. เอกสารรายงานของคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit)                           มี  ไมมี 
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวช้ีวัดน้ี 
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ตัวช้ีวัดท่ี 6.2 การจัดใหมีระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  
                     ท่ีเหมาะสม 

  มี 
 ไมมี     

การดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 6.2   (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน) 2 1 0 

1. มีการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบภายในตามระเบียบท่ีกําหนด    

2. มีแผนงาน กิจกรรม ระบบการตรวจสอบและการประเมินผลตนเองภายใน ตามหลักเกณฑและ 
   ตัวชี้วัดสําหรับการติดตามประเมินผลของหนวยงานท่ีกําหนดไว 

   

3. มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน    

4. มีการเผยแพรรายงานผลการดําเนินการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบภายในใหบุคลากร 
   ในหนวยงานไดรับทราบ 

   

5. มีการนําขอเสนอแนะท่ีไดรับจากการตรวจสอบและประเมินผลภายในไปปรับปรุงระบบการ  
   ปฏิบัติงาน 

   

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 
1. เอกสารแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบภายใน มี  ไมมี 
2. เอกสารแสดงหลักเกณฑและตัวชี้วัดสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน                       มี  ไมมี 
3. เอกสารรายงานของคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit)                           มี  ไมมี 
4 . รายงานผลการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน (รายป) มี  ไมมี 
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวช้ีวัดน้ี 
 

ตัวช้ีวัดท่ี 6.3 การจัดใหมีระบบและกลไกการปฏิบัติการเพ่ือรองรับการตรวจประเมิน 
                      จากหนวยงานภายนอก (External Audit) ที่เปนอิสระ 

  มี 
 ไมมี     

การดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 6.3   (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน) 2 1 0 

1. มีการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงาน 
    จากคณะกรรมการตรวจสอบภายนอก 

   

2. มีการกําหนดแผนงานและระยะเวลาในการดําเนินการตรวจสอบและประเมินผลของคณะกรรมการ 
    ตรวจสอบภายนอก 

   

3. มีรายงานผลการดําเนินการตรวจสอบประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบภายนอกท่ีเปนลาย 
   ลักษณอักษรตอบุคลากร/ผูบริหารในหนวยงาน 

   

4. มีการเผยแพรรายงานผลการดําเนินการตรวจสอบประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบภายนอก 
   ท้ังตอบุคลากรในหนวยงานไดรับทราบ 

   

5. มีการนําขอเสนอแนะท่ีไดรับจากการตรวจสอบและประเมินผลจากคณะกรรมการภายนอกมา  
    ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

   

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 
1. รายงานการตรวจสอบและประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบภายนอก                                        มี  ไมมี 
2. รายงานผลการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานประจําป                                                มี  ไมมี 
3. ชองทางการเผยแพรรายงานผลการดําเนินการตรวจสอบประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบฯ    มี  ไมมี 
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวช้ีวัดน้ี 
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ตัวช้ีวัดท่ี 6.4 การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตามและประเมินผล 
        การปฏิบัติงานของหนวยงาน 

  มี 
 ไมมี     

การดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 6.4   (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน) 2 1 0 
1.มีการแตงตั้งคณะกรรมการท่ีมาจากภาคประชาชน เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ

ติดตามและประเมินผลการทํางานของหนวยงาน 

   

2. มีการจัดทําแผนงานและงบประมาณ เพ่ือดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ

ติดตามและประเมินผลการทํางานของหนวยงาน 

   

3. มีการจัดกิจกรรม/โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของ ประชาชนในการติดตามและประเมินผลการ

ทํางานของหนวยงาน เชน การจัดเวทีสาธารณะ เปนตน 

   

4. มีการจัดกลไกการเชื่อมโยงกับเครือขายภาคประชาชนในการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใน

การติดตามและประเมินผลการทํางานของหนวยงานภาครัฐ 

   

5. มีการจัดทํารายงานและนําผลการติดตามและประเมินผลของภาคประชาชนมาปรับปรุงการ

ปฏิบัติงานของหนวยงาน 

   

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 
1. แผนงาน กิจกรรม และโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตาม และประเมินผล 
   ของหนวยงาน                                                                                                                                             

มี  ไมมี 

2. เอกสารแตงต้ังคณะกรรมการในการติดตามและประเมินผลจากภาคประชาชน มี  ไมมี 
3. รายงานผลการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของหนวยงาน มี  ไมมี 
4. เอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการผูตรวจสอบภายใน  
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวช้ีวัดน้ี 

ตัวช้ีวัดท่ี 6.5 การจัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานตาม 
        แผนปฏิบัติการประจําป 

  มี 
 ไมมี     

การดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 6.5   (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน) 2 1 0 
1. มีการจัดตั้งคณะทํางานในการจัดทํารายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจําปของหนวยงาน 

   

2. มีการจัดทํารายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปโดยคํานึงถึงความ

คุมคาและประสิทธิภาพของการดําเนินการ 

   

3. มีการจัดทํารายงานผลการประเมินการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป พรอมท้ังวิเคราะห

ปญหาอุปสรรคในการดําเนินการตามแผนการปฏิบัติการประจําป 

   

4. มีการเผยแพรผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปใหเปนท่ีรับรูของบุคคลท้ัง

ภายในและภายนอกหนวยงาน 

   

5. มีการนําผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปมาวิเคราะหและปรับปรุงการ

ระบบการติดตามประเมินผลและการบริหารจัดการของหนวยงาน 
   

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 
1. รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของหนวยงาน                                                            มี  ไมมี 
2. รายงานการติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการท่ีเก่ียวของ    มี  ไมมี 
3. ชองทางการเผยแพรผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน เชน อินเตอรเน็ต  ศูนยขอมูลฯ    มี  ไมมี 
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวช้ีวัดน้ี 
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7.มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสดานการเปดเผยและการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ 
 

ตัวช้ีวัดท่ี 7.1 การดําเนินการตามมาตรา 7 พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ 

    (การจัดสงขอมูลขาวสารของราชการลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา) 

  มี 
 ไมมี     

การดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 7.1   (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน) 2 1 0 
1. มีการจัดรวบรวมและสงขอมูลขาวสารของราชการตามท่ีกฎหมายกําหนดลงพิมพใน 
    ราชกิจจานุเบกษา  

   

2. มีการจัดเก็บรวบรวมขอมูลของราชการของหนวยงานท่ีจัดพิมพลงในราชกิจจานุเบกษาไวท่ีทําการ 
   ของหนวยงาน 

   

3. มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการจัดรวบรวมและบริการขอมูลขาวสารแก 
   ประชาชน 

   

4. มีการเผยแพรขอมูลขาวสารของราชการตามท่ีไดมีการจัดพิมพลงในราชกิจจานุเบกษาของ 
   หนวยงานใหประชาชนไดรับทราบผานชองทางการเผยแพรของหนวยงาน 

   

5. มีการใหบริการโดยจัดใหมีเจาหนาท่ีบริการและอธิบายขอมูลขาวสารของราชการ    

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 
1. เอกสารแสดงขอมูลขาวสารของราชการของหนวยงานท่ีจัดพิมพลงในราชกิจจานุเบกษา                        มี  ไมมี 
2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารของหนวยงาน                                มี  ไมมี 
3. ระบบและชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของราชการ เชน ระบบอินเตอรเน็ต                      มี  ไมมี 
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวช้ีวัดน้ี 

 
 

ตัวช้ีวัดท่ี 7.2 การดําเนินการตามมาตรา 9 พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ  
                      (การจัดใหมีขอมูลขาวสารตามท่ีกฎหมายกําหนดใหประชาชนเขาตรวจดูได) 

  มี 
 ไมมี     

การดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 7.2   (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน) 2 1 0 

1. มีการจัดระบบการบริการขอมูลขาวสารของราชการตามท่ีกฎหมายกําหนดเพ่ือใหประชาชนเขา 
    ตรวจดูได 

   

2. มีการจัดหมวดหมูขอมูลขาวสารของราชการตามท่ีกฎหมายกําหนดไว    

3. มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการจัดรวบรวมและบริการขอมูลขาวสารแก 
   ประชาชน 

   

4. มีการจัดทําคูมือและระเบียบปฏิบัติในการขอตรวจดูขอมูลขาวสารของราชการ    

5. มีการใหบริการโดยจัดใหมีเจาหนาท่ีบริการและอธิบายขอมูลขาวสารของราชการ    

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 
1. ขอมูลขาวสารของราชการของหนวยงานท่ีจัดเตรียมใหประชาชนเขาตรวจดู                           มี  ไมมี 
2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บขอมูลขาวสารของหนวยงาน                                  มี  ไมมี 
3. ระบบและชองทางใหประชาชนตรวจดูขอมูลขาวสารของราชการ  เชน อินเตอรเน็ต แฟมบันทึก           มี  ไมมี 
4. รายงานผลการดําเนินการตามมาตรา 9 พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารฯ ของหนวยงาน                                      มี  ไมมี 
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวช้ีวัดน้ี 
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ตัวช้ีวัดท่ี 7.3 การดําเนินการตามมาตรา 11 พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ 

    (การจัดหาขอมูลขาวสารใหตามคําขอเฉพาะราย) 

  มี 
 ไมมี     

การดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 7.3   (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน) 2 1 0 

1. มีการจัดระบบการบริการขอมูลขาวสารของราชการตามท่ีกฎหมายกําหนดเพ่ือใหประชาชนไดเขาขอ 
    เปนการเฉพาะราย 

   

2. มีระเบียบปฏิบัติในการขอเอกสารขอมูลขาวสารของราชการตามคําขอเฉพาะราย    

3. มีการจัดทําสําเนา/คํารับรองสําเนาถูกตองของขอมูลขาวสารใหผูขอเฉพาะราย    

4. มีการดําเนินการและสามารถจัดหาขอมูลใหผูขอเฉพาะรายไดตามเวลาที่กําหนด    

5. มีการใหบริการโดยจัดใหมีเจาหนาท่ีบริการและอธิบายขอมูลขาวสารของราชการ    

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 
1. เอกสารแสดงขอมูลขาวสารของราชการของหนวยงานท่ีจัดบริการใหประชาชนตามคําขอ                       มี  ไมมี 
2. ระบบและชองทางใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ                                            มี  ไมมี 
3. คูมือ/ระเบียบปฏิบัติในการขอขอมูลเฉพาะรายบุคคล                                                                              มี  ไมมี 
4. รายงานผลการจัดหาขอมูลขาวสารใหแกผูขอ/รายงานเชิงสถิติเก่ียวกับการเปดเผยขอมูล 
    ตามมาตรา 11 ของหนวยงาน 

มี  ไมมี 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวช้ีวัดน้ี 

 
 

ตัวช้ีวัดท่ี 7.4 การดําเนินการตามมาตรา 14 และมาตรา15 พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของ

ราชการ (การปฏิบัติเกี่ยวกับขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผยและอาจมีคําส่ังไมเปดเผย) 

  มี 
 ไมมี     

การดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 7.4   (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน) 2 1 0 

1. มีการจัดทําระบบสารสนเทศในการเก็บรักษาขอมูลขาวสารท่ีไมตองเปดเผย    

2. มีการจัดทําระเบียบ คําสั่ง และหลักเกณฑในการปฏิบัติเก่ียวกับขอมูลขาวสารท่ีไมตองเปดเผย และ

ขอมูลท่ีอาจมีคําสั่งมิใหเปดเผยก็ไดตามท่ีกฎหมายกําหนด 
   

3. มีการดําเนินการเพ่ือชี้แจงหรือระบุเหตุผลในการไมเปดเผยขอมูลขาวสาร โดยระบุวาเปนขอมูล   
    ขาวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด 

   

4. มีการดําเนินการในการมีคําสั่งใหเปดเผย และอาจไมเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการตามลําดับ 
    สายการบังคับบัญชา 

   

5. มีการกําหนดระเบียบวิธีการรักษาขอมูลขาวสารของราชการมิใหรั่วไหลจากหนวยงานของรัฐ ตาม 
    ระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ 

   

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 
1. ระเบียบการจัดการและคุมครองขอมูลขาวสารของหนวยงาน                                                              มี  ไมมี 
2. ระเบียบในการออกคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ                                                         มี  ไมมี 
3. รายงานผลการดําเนินการตามมาตรา 14 และ15 พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารฯ ของหนวยงาน  มี  ไมมี 
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวช้ีวัดน้ี 
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ตัวช้ีวัดท่ี 7.5 การดําเนินการตามมาตรา 23 มาตรา 24 และมาตรา 25 พ.ร.บ.ขอมูล 
                  ขาวสารของราชการ (การปฏิบัติเกี่ยวกับขอมูลขาวสารสวนบุคคล) 

  มี 
 ไมมี     

การดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 7.5   (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน) 2 1 0 

1. การกําหนดหลักเกณฑในการจัดระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลท่ีเก่ียวของกับหนวยงานตามท่ี    
    กฎหมายกําหนด 

   

2. มีการดําเนินการและมีชองทางใหเจาของขอมูลสามารถแกไขและเพ่ิมเติมขอมูลของตนเอง    

3. มีการตรวจสอบและจัดทําบัญชีขอมูลขาวสารสวนบุคคลในระบบของหนวยงาน    

4. มีการแจงใหเจาของขอมูลขาวสารสวนบุคคลทราบในกรณีท่ีมีการใหสงขอมูลขาวสารสวนบุคคลไป  
    ยังท่ีใดซึ่งจะเปนผลใหบุคคลท่ัวไปทราบขอมูลขาวสารนั้นได 

   

5. มีการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยใหแกระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามความเหมาะสมเพ่ือ 
    ปองกันมิใหมีการนําไปใชโดยไมเหมาะสมหรือเปนผลรายตอเจาของขอมูล 

   

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 
1. ขอมูลเก่ียวกับการจัดระบบเพ่ือคุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคลของหนวยงานของรัฐ               มี  ไมมี 
2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บขอมูลขาวสารสวนบุคคลของหนวยงานของรัฐ                 มี  ไมมี 
3. การจัดระบบรักษาความปลอดภัยใหแกระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล                                              มี  ไมมี 
4. บัญชีขอมูลขาวสารสวนบุคคล (ท่ีหนวยงานจัดทําข้ึน) มี  ไมมี 
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวช้ีวัดน้ี 

 
 

ตัวช้ีวัดท่ี 7.6 การจัดระบบและชองทางการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ   มี 
 ไมมี     

ระดับการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 7.6   (ระดับการปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน) 2 1 0 

1. มีการจัดระบบและหนวยใหบริการขอมูลขาวสารของราชการ ณ ท่ีทําการของหนวยงาน    

2. มีการจัดหนวยประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา 9 เคลื่อนท่ีในบางชวงเวลาท่ี 
   จําเปนตามความเหมาะสม เพ่ือเปนการประชาสัมพันธใหบริการขอมูลขาวสารของราชการ 

   

3. มีการจัดเผยแพรระบบขอมูลขาวสารทางเว็บไซตของหนวยงาน    

4. มีการจัดระบบ Call Center และการใหบริการขอมูลขาวสารทางโทรศัพท/โทรสาร     

5. มีการสรางเครือขายบริการขอมูลขาวสารกับหนวยงานอ่ืน เพ่ือบริการขอมูลขาวสารของราชการ    

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 
1. เอกสารแสดงการจัดทีมงาน/หนวยประชาสัมพันธของหนวยงาน                                                           มี  ไมมี 
2. ระเบียบปฏิบัติ/คูมือท่ีเอื้อตอการศึกษาและเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ                                มี  ไมมี 
3. ชองทางและกลไกการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของหนวยงาน มี  ไมมี 
4. ขอมูลเก่ียวกับการสรางเครือขายกับหนวยงานในทองถ่ินเพ่ือบริการขอมูลขาวสาร                      มี  ไมมี 
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวช้ีวัดน้ี 
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ตัวช้ีวัดท่ี 7.7 การประเมินผลการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสารของภาคประชาชน 
 

  มี 
 ไมมี     

ระดับการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 7.7   (ระดับการปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน) 2 1 0 
1. มีการจัดทําแผนงานและระบบการประเมินผลการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสารของภาค 
    ประชาชน 

   

2. มีการจัดทําคูมือการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสารของภาคประชาชน    

3. มีการประเมินผลการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสารของภาคประชาชนตามแผนงานท่ีกําหนด    

4. มีการรายงานและเผยแพรผลการประเมินผลการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสารของภาคประชาชน  
    โดยมีการกําหนดระดับของการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน 

   

5. มีการนําผลผลการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสารของภาคประชาชนมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน    

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 
1. แผนงานการประเมินผลการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสารของภาคประชาชน มี  ไมมี 
2. รายงานการประเมินผลความพึงพอใจการรับรูและเขาถึงขอมูลของภาคประชาชน                     มี  ไมมี 
3. ระบบและชองทางในการสงเสริมใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารของราชการ                มี  ไมมี 
4. ระเบียบปฏิบัติ/คูมือท่ีเอื้อตอการสงเสริมการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการของภาคประชาชน        มี  ไมมี 
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวช้ีวัดน้ี 

 
 

ตัวช้ีวัดท่ี 7.8 การจัดการความรูดานขอมูลขาวสารของหนวยงาน   มี 

 ไมมี     
ระดับการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 7.8   (ระดับการปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน) 2 1 0 
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือมีการดําเนินการในลักษณะท่ีคลายคลึงกันเพ่ือการจัดการขอมูล 
    ขาวสารและความรูของหนวยงาน 

   

2. มีการจัดระบบและหมวดหมูของขอมูลขาวสารและความรูภายในหนวยงาน    

3. มีการจัดกิจกรรมและโครงการเก่ียวกับการจัดการความรูดานขอมูลขาวสารของหนวยงาน    

4. มีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร/ความรูท้ังสวนงานภายในหนวยงานและระหวางหนวยงานท่ี 
    เก่ียวของ 

   

5. มีการวิเคราะหและนําขอมูลขาวสาร/ความรูมาประยุกตใชในการสงเสริมการปฏิบัติงานของ 
    บุคลากรและการพัฒนาองคกร 

   

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 
1. ขอมูล/เอกสารแสดงระบบการจัดการระบบขอมูลขาวสารของราชการของหนวยงาน                  มี  ไมมี 
2. ระบบและชองทางในการสงเสริมใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารของราชการ                  มี  ไมมี 
3. ระเบียบปฏิบัติ/คูมือท่ีเอื้อตอการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ                                                   มี  ไมมี 
4. รายงานผลการวิเคราะหและการจัดการความรูของหนวยงาน                                            มี  ไมมี 
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวช้ีวัดน้ี 
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ขอเสนอแนะเกี่ยวกับเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสหนวยงานภาครัฐ 
ที่กําหนดภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 

 
1. ขอเสนอแนะเก่ียวกับตัวช้ีวัด 

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

2. ขอเสนอแนะเก่ียวกับการประเมินตามเกณฑมาตรฐานและตัวช้ีวัดความโปรงใส 
1).............................................................................................................................. 
2).............................................................................................................................. 
3).............................................................................................................................. 
4).............................................................................................................................. 
5).............................................................................................................................. 

 
 ขอบพระคุณมากครับ  
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