
วิธีการสั่งพิมพ์เอกสารคู่มือการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชีวั้ดความโปร่งใส 
สําหรบัหน่วยงานภาครัฐ 

 
1. สั่งพิมพ์เอกสารหน้าหลัง 
2. พับเอกสารเป็นชุด 1 แผ่น  4 หน้า แล้วนํามาต่อกันจนครบทุกแผ่น 
3. จากน้ันนําเอกสารทั้งหมดมาประกอบเป็นรูปเล่ม 
. 
** หากมีข้อสงสัยในการจัดพิมพ์เอกสารติดต่อที่ ส่วนงานพัฒนาระบบสารสนเทศฯ  
(คุณอิศเรศ , คณุปศิญา เบอร ์02-282-2013)  
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คํานํา 
 คู่มือการประเมินเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ
ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ฉบับนี้ จัดทําขึ้นภายใต้การ
ดําเนินการเพื่อเผยแพร่เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสหน่วยงานของรัฐ โดยเป็น
ความมุ่งมั่นของสํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ในการที่จะพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลความโปร่งใสของ
หน่วยงานของรัฐ และการผลักดันให้เกิดการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ
ของภาคประชาชน 
 สําหรับเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสสําหรับหน่วยงานภาครัฐ
ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่ปรากฏในคู่มือฉบับนี้ 
มุ่งเน้นการประเมินความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐใน ๓ มิติ คือ มิติการเปิดเผยและการ
ตรวจสอบได้ มิติการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และมิติของการดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ในลักษณะของการจัดเตรียมความ
พร้อมด้านข้อมูลข่าวสาร เอกสาร หลักฐานและระดับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะ
เป็นส่วนที่สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อ
รองรับการประเมินผลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 ส่วนเกณฑ์การประเมินนั้น มุ่งเน้นการประเมินใน ๒ ลักษณะ คือ การ
ประเมินจากความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสาร เอกสาร หลักฐานและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
โดยมีตัวชี้วัดจํานวน ๔๑ ตัวชี้วัด และการประเมินถึงระดับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
โดยพิจารณาจากระดับความสมบูรณ์ของข้อมูลข่าวสาร เอกสาร และการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานภาครัฐที่มีความก้าวหน้าทั้งในด้านความสมบูรณ์ของเอกสารและความสามารถใน
การปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น  
 ตามที่ ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ และสํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการเป็นองค์กรหลักในการติดตามประเมินผลความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ  เมื่อวันที่ 
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ที่ผ่านมาและต่อมารัฐบาลโดย นายสมัคร สุนทรเวช       
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ได้มีมติยืนยัน เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ มอบหมายให้ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ และสํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นองค์กรหลักในการ
ติดตาม ประเมินผลความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐต่อไป  ดังนั้น  สํานักงาน
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ จึงมีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลความ
โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดกระบวนการผลักดันการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ของประชาชนอันเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และแนวนโยบายของรัฐบาลด้านธรรมาภิบาล ที่นําไปสู่
การให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสมแก่ประชาชน รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของ
หน่วยงานภาครัฐที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้อย่างแท้จริง   
 

สํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
เมษายน ๒๕๕๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารบัญ 
 

เรื่อง         หน้า 
คํานํา                                ก 
 
 ส่วนที่ ๑ ความเป็นมาของเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด 
 ความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐที่กําหนดภายใต้พระราชบัญญัติ 
 ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐             ๑ 
  - มาตรฐานความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ คืออะไร  ๒ 
  - มาตรฐานความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ มีที่มาอย่างไร ๒ 
  - มาตรฐานความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ มีความสําคัญอย่างไร ๔ 
  - มาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐประกอบด้วย 
    เกณฑ์มาตรฐานอะไรบ้าง ๕ 
  - การประเมินเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงาน 
    ภาครัฐทําได้อย่างไร ๑๐ 
  - หน่วยงานใดมีหน้าที่ในการติดตามประเมินผลเกณฑ์มาตรฐาน 
    และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ๑๓ 

 - การประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสหน่วยงาน 
   ภาครัฐมีความแตกต่างจากการประเมินผลของหน่วยงานอื่นหรือไม่ 
   อย่างไร  ๑๔ 

  - หน่วยงานของรัฐควรมีแนวทางการดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน 
    และตัวชี้วัดความโปร่งใสที่กําหนดขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูล 
    ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ อย่างไร ๑๔ 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๒ วิธีการประเมินเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้ วัดความโปร่งใส
หน่วยงานภาครัฐที่กําหนดภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐          ๑๗ 

   - ชนิดของตัวชี้วัด คําอธิบาย วิธีการประเมิน  
     และเกณฑ์มาตรฐานประเมิน ๑๘ 

 - มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการจัดหาพัสดุ            
        (การจัดซื้อจัดจ้าง) ๒๓ 

   - มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการบริหารงาน ๓๕ 
   - มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการให้บริการ       
     แก่ประชาชน  ๔๕ 
   - มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการบริหารงานบุคคล ๕๗ 
   - มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการบริหารงบประมาณ ๖๙ 
   - มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการติดตาม 
     และประเมินผล   ๗๙  
   - มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการเปิดเผยและ 
     การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ        ๘๙ 
 

 ภาคผนวก แบบประเมินความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐตามเกณฑ์ 
มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐที่กําหนดภายใต้ 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐      ๑๐๕ 



ประยุกต์ใช้และเป็นเครื่องมือในการตรวจประเมินและสร้างเกณฑ์เทียบเคียงการปฏิบัติงาน 
(Benchmark) ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐอันจะส่งให้การ
พัฒนาระบบบริหารราชการแผ่นดินและการใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ของภาครัฐและประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและมีความสอดคล้องกับนโยบายการบริหารของ
รัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและ  
สื่อสาธารณะอื่นได้อย่างกว้างขวาง ถูกต้อง เป็นธรรม และรวดเร็ว 
 
 มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ มีความสําคัญอย่างไร 

 มาตรฐานความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐที่กําหนดภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มีความสําคัญต่อการบริหารจัดการที่มีคุณค่าและมี
ประสิทธิภาพ โดยเป็นกระบวนการที่หน่วยงานภาครัฐได้ดําเนินการเพื่อยกระดับมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถเปิดเผยและตรวจสอบได้จากทุกฝ่าย รวมทั้งการให้
การบริการแก่ประชาชนบนพื้นฐานของความเท่าเทียมและมีมาตรฐานเป็นหนึ่งเดียว 
 มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐที่กําหนดภายใต้
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มีประโยชน์ทั้งต่อภาคประชาชน
และหน่วยงานภาครัฐ ดังนี้ 
  ประโยชน์ต่อภาคประชาชน 
  ๑) ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการด้านข้อมูล
ข่าวสารและกระบวนการทํางานอื่นๆ จากเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐ  
  ๒) สามารถรับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว 
  ๓) สามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารและกระบวนการทํางานของ
หน่วยงานภาครัฐได้ 
  ๔) มีความเข้าใจและมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและสังคม 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕) สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการดําเนินการในกิจกรรมต่างๆ ของ
หน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะการใช้ช่องทางผ่าน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  

 
 
 
 

ส่วนที่ ๑ 
ความเป็นมาของเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ 
ที่กําหนดภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔                                                                                   



 และสํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นองค์กรหลักในการ
ติดตามประเมินผลความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และต่อมารัฐบาลโดย นาย
สมัคร  สุนทรเวช ได้มีมติยืนยัน เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ มอบหมายให้ 
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ และสํานักงานคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการเป็นองค์กรหลักในการติดตาม ประเมินผลความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐต่อไป 

มาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐที่กําหนดภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ คืออะไร ? 
 มาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐที่กําหนดภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ คือ เกณฑ์มาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐใน
ด้านการบริหารจัดการที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการดําเนินการที่สามารถเปิดเผยและตรวจสอบได้ทั้ง
ในเชิงข้อมูลและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ  
  
 มาตรฐานความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ มีที่มาอย่างไร 
 มาตรฐานความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารราชการ
แผ่นดินโดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ที่ดําเนินการภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ส่งเสริมสิทธิการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของราชการของประชาชน รวมทั้งเป็นกลไกที่สําคัญในการผลักดันให้เกิดกระบวนการ
ตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ ที่นําไปสู่การบริหารราชการแผ่นดินที่มีความโปร่งใส โดยเฉพาะการ
ส่งเสริมการรับรู้ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและกระบวนการดําเนินการของภาครัฐ  
 ประกอบกับมติของคณะรัฐมนตรี  เ มื่อวัน ที่  ๑๑  เมษายน  ๒๕๔๙          
(สมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร) ที่เห็นควรให้นําเรื่องการจัดระบบและการดําเนินการ
เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและการสนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
เป็นหนึ่งในตัวชี้วัด (KPI) ประสิทธิภาพของหน่วยงานของรัฐทุกแห่งเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อเป็นการสนับสนุนการบังคับใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 
นายกรัฐมนตรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ  
 
  
 
 

 ในปี ๒๕๕๐ สํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
สํานักงานสํานักปลัดนายกรัฐมนตรี ได้ริเริ่มศึกษาและจัดทํา “โครงการกําหนด
มาตรฐานความโปร่งใสและเกณฑ์การประเมินของหน่วยงานภาครัฐ”  มี
วัตถุประสงค์เพื่อกําหนดมาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดในการประเมินความ
โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีการศึกษาในหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับ
กระทรวง กรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ  ซึ่งผลจากการศึกษาตามโครงการดังกล่าว 
สามารถกําหนดเป็นเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
ที่สามารถนําไปสู่การขับเคลื่อนเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้มีแนวทางการปฏิบัติและ
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสม นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๑ รัฐบาล (นายสมัคร สุนทรเวช) ได้มีมติยืนยันมอบหมายให้
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ และสํานักงานคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการเป็นองค์กรหลักในการติดตามประเมินผลความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐต่อไป 
  ในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ สํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ จึงได้ดําเนินการพัฒนาและเผยแพร่เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใส
ของหน่วยงานภาครัฐที่กําหนดภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐ ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดเตรียมข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู
ได้อย่างครบถ้วน เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐนําเกณฑ์
มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสไป 
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 มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการบริหารงานบุคคล 
 มาตรฐานความโปร่งใสด้านการบริหารงานบุคคล เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการ
จัดกลไกและระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ 
และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย โดยเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน การ
พิจารณาระบบการให้คุณและการให้โทษ การกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในหน่วยงาน รวมทั้งการเสริมสร้างขวัญกําลังใจใน
การปฏิบัติ โดยมีตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใสด้านการบริหารงานบุคคล ๕ ประการ ได้แก่ 
 ๑. การกําหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร 
 ๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 ๓. การกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในหน่วยงาน  
 ๔. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน 
 ๕. การพัฒนาระบบการให้คุณ ให้โทษ และการสร้างขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 ๖. การประเมินผลการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานในรอบปี 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการบริหารงบประมาณ  
 มาตรฐานความโปร่งใสด้านการบริหารงบประมาณ เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับ
การเสริมสร้างความโปร่งใสและเปิดเผยให้เห็นถึงกระบวนการและขั้นตอนการจัดทําและ
เผยแพร่แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปีของหน่วยงาน การจัดให้มีกลไกการ
ตรวจสอบการดําเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี การใช้จ่ายเงิน
งบประมาณที่ตรงตามแผนงานและโครงการ รวมทั้งการประเมินผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใสด้านการบริหาร
งบประมาณ ๕ ประการ ได้แก่ 
 ๑. การจัดทําและเผยแพร่แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปีของหน่วยงาน 
 ๒. การใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ตรงกับแผนงานและโครงการ 
 ๓. การจัดให้มีกลไกการติดตามและตรวจสอบแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี 
 ๔. การสุ่มตรวจการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามระยะเวลาที่กําหนด 
 

 ประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ 
  ๑) มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่กําหนด
ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐  
  ๒) มีแนวทางในการบริหารจัดการภายในองค์กรที่สอดคล้อง
กับความโปร่งใสที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการดําเนินการที่สามารถเปิดเผยและ
ตรวจสอบได้ทั้งในเชิงข้อมูลและกระบวนการ 
  ๓) มีเกณฑ์มาตรฐาน ตัวชี้วัด แนวทางการประเมินผล และ
สามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดดังกล่าว เป็นตัวแบบในการประเมินตนเอง
ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
  ๔) หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความ
โปร่งใส เป็นแบบประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการตรวจประเมินของ
หน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่ในการตรวจประเมินตามกฎหมายหรือเพื่อกิจการอื่น 
  ๕) ได้ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก
ทางราชการและสามารถพัฒนาระบบกลไกในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
ถูกต้อง  เป็นธรรม และรวดเร็ว 
 
 มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย 
     เกณฑ์มาตรฐานอะไรบ้าง 
 มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐที่กําหนดภายใต้
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มีความครอบคลุมแนวคิด
และกระบวนการปฏิบัติงานที่แสดงถึงความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 
โดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมของประชาชนและการ
ตรวจสอบการใช้ อํานาจรัฐของภาคประชาชนและหน่วยงานที่เ กี่ยวข้อง
ประกอบด้วยเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสใน  ๗  ด้าน คือ 
 
 
 ๕. การประเมินผลการดําเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี 
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  มาตรฐานความโปร่งใสด้านการจัดหาพัสดุ (การจัดซื้อจัดจ้าง)  
  มาตรฐานความโปร่งใสด้านการบริหารงาน  
  มาตรฐานความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน  
  มาตรฐานความโปร่งใสด้านการบริหารงานบุคคล  
  มาตรฐานความโปร่งใสด้านการบริหารงบประมาณ  
  มาตรฐานความโปร่งใสด้านการติดตามและประเมินผล  
  มาตรฐานความโปร่งใสด้านการเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 
 มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการจัดหาพัสดุ (การจัดซื้อจัดจ้าง) 
 มาตรฐานความโปร่งใสด้านการจัดหาพัสดุ (การจัดซื้อจัดจ้าง) เป็นมาตรฐาน
ที่เสริมสร้างกระบวนการเพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์ต่อการสร้าง
ความเชื่อถือให้กับหน่วยงานภาครัฐ โดยเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง และการสร้างมาตรฐานในการจัดหาพัสดุ (การจัดซื้อจัดจ้าง) ที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของหน่วยงานและชุมชน รวมทั้งเป็นการเปิดเผยให้เห็นถึงขั้นตอนและ
กระบวนการจัดหาพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน โดยมีตัวชี้วัดมาตรฐานความ
โปร่งใสด้านการจัดหาพัสดุ  ๖ ประการ ได้แก่  
 ๑. การเผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ 
 ๒. การจัดทําแผนการจัดหาพัสดุประจําปี 
 ๓. การดําเนินการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุ 
 ๔. การกําหนดและการประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและการตัดสินผล
การจัดหาพัสดุแต่ละรายการ/โครงการ 
 ๕. การสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน 
 ๖. การประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ 
 
 
 
 

 มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการบริหารงาน 
 มาตรฐานความโปร่งใสด้านการบริหารงาน เป็นมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ โดยเป็นการกําหนด
นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ การนํานโยบายไปปฏิบัติ การดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ การส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนและ
กระบวนการบริหารจัดการของภาครัฐ โดยมีตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใสด้าน
การบริหารงาน ๕ ประการ ได้แก่ 
 ๑. การจัดทําและเผยแพร่โครงสร้างและอํานาจหน้าที่ของหน่วยงาน 
 ๒. การจัดทําวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติการประจําปีของหน่วยงาน 
 ๓. การกําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 ๔. การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปี 
 ๕. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการของหน่วยงาน 
 
 มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน 
 มาตรฐานความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน เป็นมาตรฐาน
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่สะท้อนให้เห็นถึงการทําหน้าที่โดย
ความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่มีการเลือกปฏิบัติและการขจัดข้อโต้แย้งที่ไม่เป็นธรรม โดยเป็น
การกําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการ การเลือกใช้ช่องทางการให้บริการที่
เหมาะสมกับการให้บริการ รวมไปถึงการประเมินความพึงพอใจของประชาชน โดยมี
ตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน ๖ ประการ ได้แก่   
 ๑. การกําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการให้บริการแก่ประชาชน 
 ๒. การให้บริการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กําหนดไว้โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ 
 ๓. การเลือกใช้ช่องทางการให้บริการที่เหมาะสมกับการให้บริการ 
 ๔. การจัดให้มีช่องทางและกลไกในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชน 
 ๕. การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
 ๖. การจัดทําระบบข้อมูลทางสถิติและสรุปผลการให้บริการแก่ประชาชน 
 

๖                                                                                  ๗                                                                                   



ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงเปิดเผย การตรวจสอบได้ และการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของราชการและการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐของภาคประชาชน ตามเจตนารมณ์
ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
             การประเมินการประเมินความสมบูรณ์ของขั้นตอนและการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน 
 โดยพิจารณาจากระดับความสมบูรณ์ของข้อมูลข่าวสารและขั้นตอนการ
ดําเนินการของหน่วยงานภาครัฐในเชิงคุณภาพที่มีความก้าวหน้าในด้านข้อมูลข่าวสาร 
หลักฐาน และความสามารถในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และประสิทธิภาพที่
เพิ่มขึ้น ตามตัวชี้วัดทั้ง ๔๑ ตัวชี้วัด 
 การประเมินในลักษณะนี้ เป็นการประเมินโดยการพิจารณาจากความสมบูรณ์
ของข้อมูลข่าวสาร เอกสาร และขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐที่มี
ความก้าวหน้าทั้งในด้านของข้อมูลข่าวสาร เอกสาร และความสามารถในการปฏิบัติงานที่มี
มาตรฐานและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจําแนกตามตัวชี้วัดในแต่ละตัวชี้วัดที่กําหนดไว้ ๕ 
ระดับและรายข้อ โดยมีการวัดระดับการปฏิบัติงานที่มีความสอดคล้องกับขั้นตอนและ
กระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามภารกิจนั้นๆ 
 สําหรับแนวทางการประเมินของสํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ (สขร.) มุ่งเน้นการพิจารณาถึงระดับความก้าวหน้าทั้งในด้านความสมบูรณ์ของ
ข้อมูลข่าวสาร เอกสารและความสามารถในการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพที่
เพิ่มขึ้น โดยมีการวัดค่าของความสมบูรณ์ของกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ออกเป็น ๓ ระดับ และมีการให้ค่าคะแนนหรือผลการประเมินตามความสมบูรณ์ของข้อมูล
ข่าวสาร เอกสาร และการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 

 มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการติดตามและประเมินผล  
 มาตรฐานความโปร่งใสด้านการติดตามและประเมินผล เป็นมาตรฐาน
เกี่ยวกับการเปิดเผยให้เห็นถึงระบบการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ โดยเป็น
การกําหนดหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน  การจัดให้มีกลไกการ
ตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกที่มีความเป็นอิสระ การให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การติดตามและประเมินผล และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตาม
และประเมินผลการทํางานของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใส
ด้านการติดตามและประเมินผล ๕ ประการ ได้แก่   
 ๑. การจัดทําหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 ๒. การจัดให้มีระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน(Internal 
Audit) ที่เหมาะสม 
 ๓. การจัดให้มีระบบและกลไกการปฏิบัติการเพื่อรองรับการตรวจ
ประเมินจากหน่วยงานภายนอก (External Audit) ที่เป็นอิสระ 
 ๔. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 ๕. การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําปี 
 
 มาตรฐานความโปร่งใสด้านการเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 มาตรฐานความโปร่งใสด้านการเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ เป็นมาตรฐานในการเปิดเผยและการส่งเสริมสิทธิการเข้าถึงการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารของราชการ การจัดระบบและช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การ
พัฒนาศักยภาพของระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการบริหารความโปร่งใส และการ
จัดการความรู้ของหน่วยงาน ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยมีตัวชี้วัด ๘ ประการ ได้แก่  

๑๒                                                                                 ๙                                                                                   



 ๑. การดําเนินการตามมาตรา ๗ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ(การจัดส่ง
ข้อมูลข่าวสารของราชการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา) 
 ๒. การดําเนินการตามมาตรา ๙ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ(การจัดให้
มีข้อมูลข่าวสารตามที่กฎหมายกําหนดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้) 
 ๓. การดําเนินการตามมาตรา ๑๑ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ       
(การจัดหาข้อมูลข่าวสารให้ตามคําขอเฉพาะราย) 
 ๔. การดําเนินการตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ (การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผยและอาจมีคําสั่งไม่เปิดเผย) 
 ๕. การดําเนินการตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ (การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล) 
 ๖. การจัดระบบและช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 ๗. การประเมินผลการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของภาคประชาชน 
 ๘. การจัดการความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
 
 การประเมินเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐทําได้อย่างไร 
 การประเมินผลตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐที่กําหนดภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มุ่งเน้นการ
ประเมินความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐใน ๓ มิติ คือ  
 ๑) มิติการเปิดเผยและการตรวจสอบได้  
 ๒) มิติของกระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
 ๓) มิติของการดําเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ   
พ.ศ. ๒๕๔๐  
 
 
 
 
 

 การดําเนินการในมิติทั้ง ๓ นั้น มุ่งเน้นการจัดเตรียมความพร้อมด้าน
ข้อมูลข่าวสาร เอกสาร หลักฐาน และระดับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะ
เป็นส่วนที่สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูล
ข่าวสาร หลักฐาน เพื่อรองรับการประเมินผลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย
สามารถดําเนินการได้ภายใต้กรอบการประเมินผลที่สามารถวัดผลได้ ซึ่งมีวิธีการ
ประเมินใน ๒ ลักษณะ คือ   
       
  การประเมินโดยวิธีการตรวจสอบความพร้อมของข้อมูล
ข่าวสารและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
 การประเมินความพร้อมของข้อมูลข่าวสารนี้ เป็นการประเมินตาม
เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ โดยพิจารณาจาก
ความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสาร เอกสาร และการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องของ
หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นข้อกําหนดที่หน่วยงานภาครัฐได้ดําเนินการและแสดง
หลักฐานเพื่อให้เกิดการเปิดเผยและการตรวจสอบได้ทั้งในเชิงข้อมูลและ
กระบวนการที่มีประสิทธิภาพ  
 สําหรับแนวทางการประเมินของสํานักงานคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ (สขร.) มุ่งเน้นการประเมินความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
ตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ที่กําหนดขึ้นทั้ง             
๗ มาตรฐาน ๔๑ ตัวชี้วัด โดยพิจารณาจากผลการดําเนินการและความพร้อมของ
ข้อมูลข่าวสาร เอกสาร และการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานภาครัฐ        
ที่แสดงให้เห็นถึง 
 ๑) ขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 ๒) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  
 ๓) การพิจารณาช่องทางในการเผยแพรข่้อมูลข่าวสารนั้นๆ  
 
 
 

๑๐                                                                                 ๑๑                                                                                 



 ๔) พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล
ของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและเกณฑ์มาตรฐานและ
ตัวชี้วัดที่กําหนดภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ๕) พัฒนาประสิทธิภาพด้านความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่
ส่งผลให้ประชาชนได้บริการข้อมูลข่าวสารที่ดีจากหน่วยงานภาครัฐ อันเป็นการคุ้มครอง
และส่งเสริมสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หน่วยงานใด มีหน้าที่ในการติดตามประเมินผลเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด 
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 
 เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐ นายกรัฐมนตรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลา
นนท์ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ และสํานักงาน
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นองค์กรหลักในการติดตามประเมินผล
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งเป็นเครื่องมือสําคัญในการที่จะทําหน้าที่ในการเสริมสร้างความ
โปร่งใสในระบบราชการ รวมทั้งคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การพัฒนาองค์ความรู้
ทางวิชาการเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
เพื่อเปิดกว้างสําหรับผู้สนใจทั้งภาคประชาชน นักเรียน นักศึกษา รวมถึง
นักวิชาการ ได้มีการเรียนรู้เป็นวิชาที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งจะทําให้การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารในประเทศไทยมีความกว้างขวางและส่งเสริมให้การพัฒนาการบริหาร
ราชการตามหลักธรรมาภิบาลมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น   
 ต่อมารัฐบาลโดย นายสมัคร  สุนทรเวช ได้มีมติยืนยัน เมื่อวันที่ ๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๑ มอบหมายให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ และ
สํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นองค์กรหลักในการติดตาม 
ประเมินผลความโปร่ งใสของหน่วยงานภาครัฐ ต่อไป  ดังนั้น  สํานักงาน
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ จึงเป็นองค์กรหลักในการติดตาม
ประเมินผลความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และมีหน้าที่ในการประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สํานักงานพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
สถาบันพระปกเกล้า เป็นต้น เพื่อดําเนินการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และ
การติดตามประเมินผลความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งมีหน้าที่ในการให้
คําปรึกษา ให้คําแนะนําแก่หน่วยงานภาครัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
 
 
 

๑๖                                                                                 ๑๓                                                                                 



  

 การประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ 
มีความแตกต่างจากการประเมินผลของหน่วยงานอื่นหรือไม่อย่างไร  
 ปัจจุบันมีการติดตามประเมินผลความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐตาม
หลักธรรมภิบาลและหรือมีการติดตามประเมินผลในลักษณะอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน เช่น     
การประเมินระบบการบริหารจัดการภาครัฐจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งหน่วยงาน
เหล่านั้นต่างก็มีความพยายามในการประเมินผลเพื่อให้ได้คุณลักษณะที่เหมาะสมกับการ
ติดตามประเมินผลนั้นๆ  ดังเช่น  
 ๑) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มุ่งเน้นการ
ประเมินผลประสิทธิภาพและระบบการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐในลักษณะของ
การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของหน่วยงานภาครัฐ  
 ๒) สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) มุ่งเน้นการประเมิน
ประสิทธิภาพด้านทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานภาครัฐ  
 ๓) สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน มุ่งเน้นการติดตามและประเมินผลการใช้
จ่ายเงินงบประมาณที่ถูกต้อง เป็นธรรม และโปร่งใส  
 ๔) คณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งเน้น
การประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ๕) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) มุ่งเน้นการประเมินระบบการบริหารจัดการทางด้านการจัดการศึกษา 
 ๖) สถาบันพระปกเกล้าฯ มุ่งเน้นการประเมินผลการเสริมสร้างเกณฑ์
มาตรฐานและตัวชี้วัดการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ล้วนมีส่วนสนับสนุนและสร้างสรรค์
กระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ ในขณะที่เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความ
โปร่งใสสําหรับหน่วยงานภาครัฐที่กําหนดขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยสํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
นี้ มุ่งพิจารณาถึงความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในเรื่องของข้อมูลข่าวสารในด้าน
การเปิดเผยและการตรวจสอบได้จากทุกฝ่าย ซึ่งมีความสอดคล้องกับกฎหมาย
ข้อมูลข่าวสารของราชการอันเป็นหลักประกันในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของราชการของภาคประชาชนตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ดังนั้น หากพิจารณาถึงความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสาร เอกสาร 
หลักฐาน และการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องแล้ว เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความ
โปร่งใสที่จัดทําขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
จะเป็นส่วนที่สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ ได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ
การประเมินผลในทุกๆ ด้าน ซึ่งจะสอดคล้องกับการประเมินผลของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในทุกระดับ เพราะการประเมินผลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก็คือ การ
พิจารณาจากความพร้อมและความสมบูรณ์ของเอกสาร หลักฐาน และระดับ
ความสามารถในการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น 
 
 หน่วยงานของรัฐควรมีแนวทางการดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด
ความโปร่งใสที่กําหนดขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างไร 
 ๑) หน่วยงานของรัฐควรมีการจัดเตรียมข้อมูลข่าวสาร เอกสาร 
รายงาน  หรือกระบวนการ อื่นๆ  เ พื่อรองรับการประเ มินจากสํานักงาน
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๒) มีการประเมินผลตนเองโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดที่
กําหนดอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพขององค์กร  

                                                                               

  

๑๕

 

  ๑๔                                                                               



 การประเมินในตัวชี้วัดนี้ ก็พิจารณาการดําเนินการในแต่ละขั้นตอนที่แสดงถึง
ระดับความสามารถในการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดของหน่วยงาน โดยมีคะแนน
เต็มข้อละ ๒ คะแนน ได้แก่  
 ถ้าหน่วยงานดําเนินการ ๑ ข้อจะได้ ๒ คะแนน 
 ถ้าหน่วยงานดําเนินการ ๒ ข้อจะได้ ๔ คะแนน  
 ถ้าหน่วยงานดําเนินการ ๓ ข้อจะได้ ๖ คะแนน 
 ถ้าหน่วยงานดําเนินการ ๔ ข้อจะได้ ๘ คะแนน 
 ถ้าหน่วยงานดําเนินการครบทุกข้อ (ข้อ๑-๔) จะได้ ๘ คะแนนเต็ม ในตัวชี้วัดที่ ๑.๓ 
 ดังนั้น โดยภาพรวมเกณฑ์มาตรฐานทั้ง ๗ ด้าน ๔๑ ตัวชี้วัดนั้น ก็จะมีเกณฑ์
การประเมินในแต่ละตัวชี้วัดรวม ๑๕๐ ข้อ โดยมีคะแนนเต็มในแต่ละข้อๆละ ๒ คะแนน 
รวมคะแนนเต็ม ๓๐๐ คะแนน เพื่อบ่งบอกถึงกระบวนการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ที่มีความสมบูรณ์ของข้อมูลข่าวสารและกระบวนการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ โดยจะมีการวัดค่าการประเมินใน ๓ ลักษณะ คือ  
 ลักษณะที่ ๑ หมายถึง หน่วยงานของรัฐยังไม่มีการดําเนินการตามเกณฑ์
มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสสําหรับหน่วยงานของรัฐ (ประเมินได้ ๐ คะแนน) 
 ลักษณะที่ ๒ หมายถึง หน่วยงานของรัฐกําลังมีการดําเนินการตามเกณฑ์
มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสและมีข้อมูลบางส่วนให้พิจารณา (ประเมินได้ ๑ คะแนน) 
 ลักษณะที่ ๓ หมายถึง หน่วยงานของรัฐได้มีการดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน
และตัวชี้วัดความโปร่งใสแล้วและมีข้อมูลพร้อมให้ตรวจพิจารณา (ประเมินได้ ๒ คะแนน) 
 เพราะฉะนั้น โดยภาพรวมเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสจึงมีคะแนนรวมเท่ากับ  
๓๘๙ คะแนน [(การดําเนินการตามขั้นตอน ๑๕๐ ขั้นตอน x ๒ คะแนน = ๓๐๐ คะแนน) + 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ ๒ 
วิธีการประเมินเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ 
ที่กําหนดภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐                                                                                 



 

 

                                                                         
  

ในส่วนนี้จะกล่าวถึงคําอธิบาย กระบวนการ และวิธีการประเมินเกณฑ์
มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐที่กําหนดภายใต้พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยมีข้อกําหนดและวิธีการประเมินมาตรฐาน
ความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ ดังต่อไปนี้  
  
 มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสประกอบด้วยเกณฑ์มาตรฐาน ๗ ด้าน ๔๑ ตัวชี้วัด ดังนี้ 
  มาตรฐานความโปร่งใสด้านการจัดหาพัสดุ (การจัดซื้อจัดจ้าง) มี ๖ ตัวชี้วัด 
  มาตรฐานความโปร่งใสด้านการบริหารงาน มี ๕ ตัวชี้วัด 
  มาตรฐานความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน  มี ๖ ตัวชี้วัด 
  มาตรฐานความโปร่งใสด้านการบริหารงานบุคคล  มี ๖ ตัวชี้วัด 
  มาตรฐานความโปร่งใสด้านการบริหารงบประมาณ มี ๕ ตัวชี้วัด 
  มาตรฐานความโปร่งใสด้านการติดตามและประเมินผล  มี ๕ ตัวชี้วัด 
  มาตรฐานความโปร่งใสด้านการเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ มี ๘ ตัวชี้วัด  
 
 ชนิดของตัวชี้วัด คําอธิบาย วิธีการประเมิน และเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน 
 ๑. ชนิดของตัวชี้วัด คือ การระบุถึงลักษณะของตัวชี้วัด ว่าเป็น ปัจจัยนําเข้า 
(Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิตหรือผลลัพธ์ (Output/Outcome) 
 ๒. คําอธิบายของตัวชี้วัด คือ คําอธิบายลักษณะสําคัญของตัวชี้วัดที่แสดงถึง
แนวคิด หลักการและแนวทางการประเมินมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใส 
 

 ๑) ขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน  
 ๒) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  
 ๓) ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนั้นๆ 
 โดยวิธีการประเมินนั้น จะมีความสัมพันธ์กับเกณฑ์การประเมินที่มีใน
แต่ละตัวชี้วัดทั้ง ๔๑ ตัวชี้วัด ส่วนผลคะแนนการประเมินเป็นไปตามช่วงคะแนนหรือ
เกณฑ์ขั้นต่ําของการประเมินที่สํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
กําหนดหรือตามเกณฑ์การประเมินที่กําหนดในแต่ละตัวชี้วัด  
 ๔. เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน คือ เกณฑ์มาตรฐานการประเมินใน
แต่ละตัวชี้วัดซึ่งเป็นข้อกําหนดที่แสดงถึงขั้นตอนและกระบวนการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ที่พิจารณาจากความสมบูรณ์ของข้อมูลข่าวสารและการดําเนินการ
ของหน่วยงานที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพทั้งในด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
และกระบวนการ โดยมีการวัดค่าเป็นคะแนนตามตัวชี้วัดความโปร่งใสที่กําหนดไว้ 
๔๑ ตัวชี้วัด ซึ่งการประเมินตามเกณฑ์การประเมินในแต่ละตัวชี้วัดนั้น จะมีเกณฑ์การ
ประเมินที่แตกต่างกันไปตามลักษณะของตัวชี้วัดนั้นๆ  
 ตัวอย่าง ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ การดําเนินการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุ ใน
มาตรฐานการจัดหาพัสดุ (การจัดซื้อจัดจ้าง) ที่การดําเนินการตามตัวชี้วัด   ๔  ขั้นตอน คือ   
 ๑) มีการขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้างจากผู้ที่มีอํานาจตามที่กําหนดไว้ใน
ระเบียบการจัดหาพัสดุ 
 ๒) มีการดําเนินการจัดหาพัสดุหรือใช้เลือกวิธีการที่เหมาะสม เช่น วิธี
ตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ และวิธีประมูลด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดหาพัสดุ ๓. วิธีการประเมิน คือ การระบุถึงวิธีการประเมินตามตัวชี้วัดนั้นๆ ซึ่งเป็น

การประเมิน โดยพิจารณาถึงความพร้อมของข้อมูลข่าวสาร เอกสาร และผลการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็นข้อกําหนดที่ให้หน่วยงานภาครัฐดําเนินการและแสดงหลักฐาน
เพื่อให้เกิดการเปิดเผยและการตรวจสอบได้ทั้งในเชิงข้อมูลและกระบวนการที่ มี
ประสิทธิภาพในมิติที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  

 ๓) มีการทําสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ มีหลักฐานการตรวจรับ 
และการเบิกจ่ายที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 
 ๔) มีการนําผลการดําเนินการจัดหาพัสดุตามแผนที่กําหนดไว้มา
วิเคราะห์และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

                                                                              

 ๑๘                                                                                 ๑๙                                                                                 



 

เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน :  

                                                                         
  

 ๑. มีการเผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ณ ที่ทําการของ
หน่วยงานหรือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการ 
 ๒. มีการเผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน  
 
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 
 ๑. เอกสารแสดงการเผยแพร่กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดหาพัสดุ                       
 ๒. เอกสารที่แสดงถึงช่องทางการเผยแพร่ของหน่วยงานที่ปรากฏในสื่อ
ต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ตของหน่วยงานหรือสื่ออื่นๆ    
  
หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินในตัวชี้วัดนี้ เน้นช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานที่มีการเปิดเผยต่อประชาชนทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

(หลักฐานทั้ง ๗ เกณฑ์มาตรฐาน ๘๙ หลักฐาน = ๘๙ คะแนน) รวมคะแนนการ
ดําเนินการตามขั้นตอน + หลักฐานตรวจสอบ = ๓๐๐ + ๘๙ รวม ๓๘๙ คะแนน  
ผลจากการกําหนดเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใส
ดังกล่าวจะทําให้ทราบว่า หน่วยงานภาครัฐแต่ละหน่วยงานมีความพร้อมในการ
ดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสอย่างไร 
 เมื่อได้มีการประเมินจากความพร้อมในแต่ละเกณฑ์การประเมินใน ๔๑ ตัวชี้วัด 
๓๘๙ คะแนน ดังกล่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ สามารถนําคะแนนที่ได้ มากําหนดค่าเฉลี่ยและจําแนกตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ เป็น 
๕ ช่วงชั้น (๓๘๙ คะแนน หาร ๕ ช่วงชั้น = ช่วงชั้นละ ๗๘ คะแนน)  เพื่อบ่งบอกถึงผลการ
ประเมินว่า หน่วยงานใดมีระดับการประเมินอยู่ในช่วงชั้นใด ซึ่งจะสามารถระบุได้ว่า 
หน่วยงานภาครัฐมีกระบวนการและขั้นตอนที่แสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร หรือแสดง
ถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่กําหนดในระดับใด มาก หรือ น้อย ดังเช่น 
  กลุ่มคะแนน ๑-๗๘      = มีการดําเนินการตามเกณฑ์ความโปร่งใสน้อยมาก 
  กลุ่มคะแนน ๗๙-๑๕๖   = มีการดําเนินการตามเกณฑ์ความโปร่งใสน้อย 
  กลุ่มคะแนน ๑๕๗-๒๓๔ = มีการดําเนินการตามเกณฑ์ความโปร่งใสปานกลาง 
  กลุ่มคะแนน ๒๓๕-๓๑๑ = มีการดําเนินการตามเกณฑ์ความโปร่งใสมาก
  กลุ่มคะแนน ๓๑๒-๓๘๙ = มีการดําเนินการตามเกณฑ์ความโปร่งใสมากที่สุด 
 นอกจากการแบ่งกลุ่มคะแนนการประเมินดังกล่าวแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หรือสํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ยังสามารถนําคะแนนที่ได้มา
กําหนดเป็นค่าร้อยละและเป็นเกณฑ์ขั้นต่ําของการประเมินไว้เป็นต้นว่า หน่วยงานภาครัฐ
ควรมีผลการประเมินไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐  หรือมีคะแนนไม่ต่ํากว่า ๒๓๓ คะแนน จาก
คะแนนเต็ม ๓๘๙ คะแนน หรือไม่ต่ํากว่าค่าระดับคะแนนเฉลี่ย เป็นต้น ซึ่งจะทําให้
หน่วยงานภาครัฐมีแนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสที่
กําหนดภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อนําไปสู่การบริหารจัดการที่
มีความโปร่งใสทั้งในด้านข้อมูลข่าวสารและกระบวนการที่เปิดเผยและตรวจสอบได้ 

๒๔                                                                                 ๒๑                                                                                
                                                                              

  



 

๑. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการจัดหาพัสดุ (การจัดซื้อจัดจ้าง)   การประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดดังกล่าว เป็นการให้ความสําคัญ
กับกระบวนการและขั้นตอนของการปฏิบัติงาน ซึ่งจะเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้หน่วยงาน
ภาครัฐได้มีการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการทํางานของตนเองให้เป็นที่เปิดเผย
และตรวจสอบได้จากทุกฝ่าย โดยคะแนนที่แต่ละหน่วยงานได้จะบ่งบอกถึงขั้นตอน 
กระบวนการ และระดับการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยไม่ละทิ้ง
ศักยภาพและแนวทางการพัฒนาการดําเนินการหรือกําลังดําเนินการของหน่วยงาน ดังนั้น 
เมื่อนําคะแนนการประเมินมาพิจารณา ก็สามารถระบุได้ว่า หน่วยงานภาครัฐนั้นมีระดับ
คะแนนอยู่ในช่วงชั้นใด  ผ่านหรือไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดหรือมี
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อความโปร่งใสในระดับที่ได้มาตรฐานหรือไม่ 

                                                                         
  

๒

 ๕. หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ  คือ ข้อมูลข่าวสาร 
เอกสาร และหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า หน่วยงานได้มีเอกสาร หลักฐานต่างๆ ในการ
ดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดนั้นๆ กําหนดไว้ ซึ่งจะเป็นการแสดงถึงความ
พร้อมและความสมบูรณ์ของข้อมูลข่าวสารและกระบวนการของหน่วยงานที่มีความโปร่งใส 
โดยเอกสาร หลักฐานการตรวจสอบในแต่ละตัวชี้วัดนั้น สามารถนํามาแสดงเป็นภาพรวมที่
เชื่อมโยงขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงาน รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามตัวชี้วัด
นั้นๆ ได้  
 ๖. หมายเหตุ  คือ การอธิบายลักษณะที่สําคัญของเกณฑ์การประเมินในแต่
ละตัวชี้วัดและการอธิบายข้อมูลเพิ่มเติมจากคําอธิบายต่างๆ  เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในระดับ
หน่วยงานได้เห็นแนวทางของการประเมินและการจัดเตรียมเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามตามเกณฑ์การประเมินในแต่ละตัวชี้วัดที่กําหนดไว้ 
 
 
 
  
 

 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ การเผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ
พัสดุ 
ชนิดของตัวชี้วัด ปัจจัยนําเข้า 
คําอธิบายตัวชี้วัด  
  หมายถึง การที่หน่วยงานได้มีการเผยแพร่กฎหมาย ระเบียบและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุและการจัดหาพัสดุ ซึ่งเป็นการให้ข้อมูล ความรู้ และ
เปิดเผยกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ การเผยแพร่ระเบียบดังกล่าว ควร
ดําเนินการด้วยวิธีการเพื่อให้เกิดการรับรู้ต่อสาธารณชนอย่างชัดเจน เช่น การ
ประกาศที่หน่วยงานหรือมีการเผยแพร่ด้วยวิธีการและสื่ออื่นๆ เช่น ทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน และศูนย์ข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการในท้องถิ่น เป็นต้น  
 การเผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องนั้น เป็น
การให้ข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานที่จะทําให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ
จัดจ้างได้มีโอกาสศึกษาวิเคราะห์เพื่อเข้าแข่งขันในการจัดหาพัสดุ เป็นการสร้างความ
ชัดเจนในการปฏิบัติที่ถูกต้องตามระเบียบและวิธีการจัดหาพัสดุที่ปรากฏในระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งมีความหมายรวมถึง การจัดทํา
เอง  การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน  การ
แลกเปลี่ยน การเช่า การควบคุม  การจําหน่ายและการดําเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
วิธีการประเมิน 
 พิจารณาจากการเผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กับการพัสดุและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ว่ามี หรือไม่มีการเผยแพร่หรือไม่
อย่างไร และพิจารณาจากช่องทางหรือความหลากหลายในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารนั้นๆ  

                                                                              

 
๒                                                                                 ๒๓                                                                                 



 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒  การจัดทําแผนการจัดหาพัสดุประจําปี หลักฐานการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 
๑. รายงานผลการดําเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ      ชนิดของตัวชี้วัด กระบวนการ  

คําอธิบายตัวชี้วัด   
หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินในตัวชี้วัดนี้ มุ่งเน้นขั้นตอนการดําเนินการจัดหาพัสดุของ
หน่วยงาน โดยหน่วยงานจําเป็นต้องมีเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุและการ
นําผลการประเมินการจัดหาพัสดุมาวิเคราะห์ซึ่งเป็นแสดงรายละเอียดของการจัดหาพัสดุ 

                                                                         
  

๒

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  หมายถึง การที่หน่วยงานได้มีการจัดทําแผนการจัดหาพัสดุ/แผนจัดซื้อ
จัดจ้างประจําปี โดยเป็นการจัดทําแผนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาและวิธีการในการจัดหา
พัสดุประจําปี ที่มีลักษณะของการวิเคราะห์ในมิติต่างๆ เช่น ความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ 
การเปรียบเทียบผลการจัดหาพัสดุในปีที่ผ่านมา เป็นต้น  การจัดทําแผนการจัดหาพัสดุ
ประจําปี เป็นขั้นตอนแรกของการสร้างความชัดเจนในการจัดหาพัสดุที่จะนําไปสู่การสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีการของการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนทั้งแก่บุคลากรภายในองค์กรและผู้ที่มีส่วนได้เสียโดยตรงจากการจัดหาพัสดุ  
 
วิธีการประเมิน 
  พิจารณาจากแผนการจัดหาพัสดุประจําปีของหน่วยงาน ว่าหน่วยงานได้มี
การจัดทําแผนการจัดหาพัสดุหรือยังไม่มีการจัดทํา และพิจารณาจากขั้นตอนการจัดทําแผนที่
ครอบคลุมในด้านต่าง  ๆเช่น วิธีการ ความคุ้มค่า และประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ เป็นต้น  
  
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน :  
 ๑. มีการจัดทําแผนการจัดหาพัสดุตามที่กฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน  
 ๒. มีการเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุไว้ที่ทําการของหน่วยงานศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร และเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
 ๓. มีการกําหนดและเลือกใช้วิธีการจัดหาพัสดุที่เหมาะสมกับ
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรม  
 ๔. มีการพิจารณาแผนที่แสดงให้เห็นถึงการเปรียบเทียบความ
คุ้มค่า/ประสิทธิภาพกับผลการจดัหาพัสดุในปีงบประมาณที่ผ่านมา 

                                                                              

 
๘                                                                                 ๒๕                                                                                 



 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ การดําเนินการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุ หลักฐานการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 
ชนิดของตัวชี้วัด กระบวนการ  ๑. แผนการจัดหาพัสดุประจําปีของหน่วยงาน 
คําอธิบายตัวชี้วัด    

หมายเหตุ :  เกณฑ์การประเมินในตัวชี้วัดนี้ เน้นการจัดทําแผนและรายละเอียดหรือเนื้อหา
ของแผนที่หน่วยงานจัดทํา ดังนั้น หน่วยงานจะต้องแสดงหลักฐานที่แสดงถึงขั้นตอนและ
เนื้อหาดังกล่าวตามเกณฑ์การประเมินในแต่ละข้อ 

                                                                         
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หมายถึง การที่หน่วยงานได้มีการดําเนินการตามขั้นตอน ระเบียบ และ
วิธีการจัดหาพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดหาพัสดุประจําปีของหน่วยงาน โดยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการจัดหาพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับวัสดุ กิจกรรม 
หรือผลผลิตที่ต้องการของหน่วยงาน ทั้งนี้ โดยพิจารณาถึงความถูกต้องตามกฎหมาย ระยะเวลา 
และความสอดคล้องกับแผนงาน/ภารกิจของหน่วยงาน อนึ่งในการดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว้
นั้น ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านขั้นตอน วิธีการจัดหา และระเบียบ
ปฏิบัติ ต้องมีการอธิบายเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงแนวทางและวิธีการจัดหานั้น 
 
วิธีการประเมิน 
 พิจารณาจากการดําเนินการตามแผนจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ว่ามี 
หรือไม่มีการดําเนินการตามแผนหรือไม่อย่างไร และพิจารณาจากขั้นตอนและวิธีการ
ที่ถูกต้องเหมาะสมในการดําเนินการ 
 
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน : 
 ๑. มีการขออนุมตัิสัง่ซื้อ/สั่งจา้งจากผู้ที่มีอาํนาจตามที่กาํหนดไว้ในระเบียบการจดัหาพัสดุ

 ๒. มีการดําเนินการโดยวิธีการที่เหมาะสม เช่น วิธีตกลงราคา  
วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ และวิธีประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดหาพัสดุ 
  ๓. มีการทําสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ มีหลักฐานการตรวจ
รับ และการเบิกจ่ายที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 
 ๔. มีการนําผลการดําเนินการจัดหาพัสดุตามแผนที่กําหนดไว้มา
วิเคราะห์และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  

๒๖                                                                                 ๒๗                                                                                
                                                                              

  



 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๔  การกาํหนดและการประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและการ
ตัดสินผลการจัดหาพัสดุแต่ละรายการ/โครงการ 

หลักฐานการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 
 ๑. รายงานการสรุปและการวิเคราะห์ผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบ
เดือนและรอบปีของหน่วยงาน  ชนิดของตัวชี้วัด กระบวนการ 

คําอธิบายตัวชี้วัด   ๒. เอกสาร/รายงานที่แสดงผลการจัดหาพัสดุตามแบบ สขร. ๑ ของ
หน่วยงาน                            

                                                                         
  

 
หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินในข้อนี้ เน้นการสรุปผลการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ซึ่ง 
กขร. ได้กําหนดให้หน่วยงานรายงานผลการจัดหาพัสดุเป็นรายเดือน เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใสของการจัดหพัสดุ อย่างไรก็ตาม กรณีที่หน่วยงานไม่มีการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบ
เดือน ก็กําหนดให้แจ้งเพียงว่าเดือนนั้น หน่วยงานไม่มีการจัดหาพัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หมายถึง การที่หน่วยงานได้มีการกําหนดและการประกาศหลักเกณฑ์ใน
การพิจารณาและตัดสินผลการจัดหาพัสดุ/การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละรายการ/โครงการ เพื่อให้
เป็นมาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด โดยหน่วยงานมีการกําหนดหลักเกณฑ์ เช่น ขั้นตอน 
ระเบียบ และวิธีการจัดหาพัสดุ/การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน มีการประกาศหลักเกณฑ์ใน
การพิจารณาผลการจัดหาพัสดุ/การจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งการประกาศผลการพิจารณาตัดสิน
การจัดหาพัสดุ/การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละรายการ/โครงการ พร้อมทั้งเหตุผลที่ใช้ในการตัดสิน
การจัดหาพัสดุนั้น  ๆเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบทั่วไป 
 
วิธีการประเมิน 
 พิจารณาจากการกําหนดและการประกาศหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาและผลตัดสินผลการจัดหาพัสดุ/การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละรายการ/โครงการ
ของหน่วยงาน ว่ามี หรือไม่มีการดําเนินการดังกล่าวหรือไม่อย่างไร และพิจารณาจาก
ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติในการดําเนินการ 
 
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน :  
 ๑. มีการกําหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลการจัดหาพัสดุ
แต่ละรายการ/โครงการ พร้อมทั้งเกณฑ์การประเมินหรือตัดสินที่ชัดเจน 
 ๒. มีการประกาศผลการจัดหาพัสดุแต่ละรายการ/โครงการพร้อมทั้งเหตุผลที่
ใช้ในการตัดสินผลการจัดหาพัสดุนั้นๆ  ในช่องทางที่เหมาะสม เช่น ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 ๓. มีการวิเคราะห์หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดหาพัสดุและผลการ
จัดหาพัสดุ แล้วนํามาปรับปรุงการจัดหาพัสดุของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

                                                                              

 
๓๒                                                                                 ๒๙                                                                                 



 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๕  การสรุปผลการจดัหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน หลักฐานการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 
ชนิดของตัวชี้วัด กระบวนการ  ๑. เอกสารแสดงข้อกําหนดและการประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสิน

ผลการจัดหาพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้างแต่ละรายการ/โครงการ          คําอธิบายตัวชี้วัด  

                                                                         
  

                                                                                                               
หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดนี้ เน้นการกําหนดหลักเกณฑ์และการประกาศผล
การพิจารณาการจัดหาพัสดุแต่ละรายการ/โครงการ ที่หน่วยงานควรดําเนินการอย่างเป็น
ขั้นตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หมายถึง การสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือนของ
หน่วยงาน ตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.) หรือ 
ตามมาตรา ๙ (๘) แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยเป็นการสรุปผลการ
จัดหาพัสดุ เพื่อให้มีการกํากับดูแลหรือตรวจสอบจากบุคคลที่เกี่ยวข้องและเพื่อให้
เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอนของการดําเนินการที่แสดงถึงความโปร่งใส
ของหน่วยงาน และเพื่อพิจารณาถึงความสอดคล้องกับแผนงานและภารกิจของ
หน่วยงาน 
 
วิธีการประเมิน 
 พิจารณาจากการสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือนของ
หน่วยงาน  ว่ามี หรือไม่มีการสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบหรือไม่อย่างไร  
และพิจารณาจากขั้นตอนในการสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน รวมทั้ง
ช่องทางการประกาศผลการสรุปผลการจัดหาพัสดุดังกล่าวของหน่วยงาน  
 
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน :  
 ๑. มีการนําผลสรุปการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือนติดประกาศไว้ 
ณ ที่ทําการของหน่วยงาน หรือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานตามมาตรา 9 (8) 
และมีการเผยแพร่ในช่องทางที่เหมาะสม เช่น เว็บไซต์ของหน่วยงาน  
 ๒. มีการสรุปและวิเคราะห์งบประมาณในการจัดหาพัสดุในแต่ละ
รอบเดือน   
 ๓. มีการวิเคราะห์ผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือนและนํามา
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

                                                                              

 
๓๐                                                                                 ๓๑                                                                                 



 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๖  การประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ หลักฐานการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 
ชนิดของตัวชี้วัด ผลผลิต  ๑. เอกสารเกี่ยวกับโครงสร้างและอํานาจหน้าที่ของหน่วยงาน   
คําอธิบายตัวชี้วัด   ๒. เอกสารที่แสดงถึงช่องทางของการเผยแพร่โครงสร้างและอํานาจ

หน้าที่ของหน่วยงาน 

                                                                         
  

 ๓. เอกสารรายชื่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง
และอํานาจหน้าที่ของหน่วยงาน 
 
หมายเหตุ :  เกณฑ์การประเมินในข้อนี้ เน้นขั้นตอนการจัดทําและเผยแพร่โครงสร้าง 
อํานาจหน้าที่ของหน่วยงานซึ่งแสดงถึงการเปิดเผยให้ประชาชนได้รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หมายถึง การประเมินผลการจัดหาพัสดุของหน่วยงานทั้งในด้าน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเป็นการประเมินผลเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และ
ผลผลิตที่เกี่ยวข้องกับความคุ้มค่าของผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการจัดหาพัสดุตาม
แผนงาน/แผนการจัดหาพัสดุที่หน่วยงานกําหนดไว้  โดยมีการประเมินผลการจัดหา
พัสดุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อนําไปใช้ในประโยชน์ในการจัดทําแผนการจัดหา
พัสดุในปีงบประมาณถัดไป การประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาใน
ปีงบประมาณของหน่วยงานนั้น เป็นการแสดงผลที่ได้รับจากกระบวนการจัดหาพัสดุ 
ซึ่งสามารถพิจารณาในมิติต่างๆ เช่น ขั้นตอน วิธีการจัดหา ความประหยัด และความ
คุ้มค่าของการจัดหาพัสดุในหน่วยงานนั้นๆ   
 
วิธีการประเมิน 
 พิจารณาจากการประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุ
ในปีงบประมาณของหน่วยงาน ว่ามี หรือไม่มีการประเมินผลการจัดหาพัสดุหรือไม่
อย่างไร  และพิจารณาจากขั้นตอนวิธีการ และผลผลิตของการจัดหาพัสดุทั้งในด้าน
ความประหยัด ความคุ้มค่า และประสิทธิผล เป็นต้น  
 
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน :  
  ๑. มีการประเมินขั้นตอนและวิธีการจัดหาพัสดุในรอบปีของหน่วยงาน 
 ๒. มีการประเมินผลการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน โดยพิจารณาจาก
ผลผลิตที่สามารถระบุถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดหาได้ 
 ๓. มีการประเมินผลการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน โดยพิจารณาจาก
ผลผลิตที่สามารถนําไปสู่การพัฒนาระบบการจัดหาพัสดุที่เหมาะสมของหน่วยงาน 

                                                                              

 ๓๖                                                                                 ๓๓                                                                                 



 

                                                                         
  

๓

หลักฐานการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 
 ๑. รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุแต่ละโครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงาน                                                    
 ๒. รายงานการประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุในแต่ละ
ปีงบประมาณของหน่วยงาน      

๒. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการบริหารงาน 

 
หมายเหตุ :  เกณฑ์การประเมินในตัวชี้วัด มุ่งเน้นการสรุปผลการจัดหาพัสดุ ผลผลิตของ
การหาพัสดุ และการวิเคราะห์ผลการจัดหาพัสดุที่มีความประหยัด คุ้มค่า หรือผลที่คาดหวัง
ตามที่หน่วยงานได้กําหนดไว้ในรอบปี โดยมีเอกสาร หลักฐานที่แสดงรายละเอียดที่ชัดเจน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑  การจัดทําและเผยแพร่โครงสร้างและอํานาจหน้าที่ของหน่วยงาน 
ชนิดของตัวชี้วัด ปัจจัยนําเข้า 
คําอธิบายตัวชี้วัด  
 หมายถึง การที่หน่วยงานได้มีการจัดทําและเผยแพร่โครงสร้างและ
อํานาจหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่อให้สาธารณชนเข้าใจถึงบทบาท อํานาจหน้าที่ 
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน อันจะ
เป็นประโยชน์ทั้งต่อประชาชนที่จะได้รับทราบถึงบทบาท อํานาจหน้าที่ของ
หน่วยงานภาครัฐและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐที่จะมีการปฏิบัติหน้าที่ตาม
อํานาจและกฎหมาย ระเบียบ และบังคับที่เกี่ยวข้อง 
 
วิธีการประเมิน 
 พิจารณาจากการจัดทําและเผยแพร่โครงสร้าง อํานาจหน้าที่ 
รวมทั้งระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน ว่ามี หรือไม่มีการจัดทํา
และเผยแพร่โครงสร้าง อํานาจหน้าที่หรือไม่อย่างไร และพิจารณาจากช่องทางการ
เผยแพร่และการอํานวยความสะดวกต่อการรับรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและอํานาจหน้าที่
ของหน่วยงาน 
  
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน : 
 ๑. มีการจัดทําและเผยแพร่โครงสร้าง อํานาจหน้าที่ รวมทั้ง
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน ไว้ ณ ที่ทําการของหน่วยงาน
หรือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
 ๒. มีการจัดทําและเผยแพร่โครงสร้าง อํานาจหน้าที่ รวมทั้ง
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

                                                                              

 ๔                                                                                 ๓๕                                                                                 



 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒  การจดัทําวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติการประจาํปีของหน่วยงาน หลักฐานการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 
ชนิดของตัวชี้วัด กระบวนการ  ๑. เอกสารที่แสดงถึงการกําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ของหน่วยงาน       คําอธิบายตัวชี้วัด  
 ๒. คู่มือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และกระบวนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน                            

                                                                         
  

๔

 ๓. เอกสารที่แสดงถึงช่องทางการเผยแพร่หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและ
กระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เช่น ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน และหรือ
ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 
หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินในตัวชี้วัดนี้ เน้นขั้นตอนการกําหนดและการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน และการเปิดเผยกระบวนการทํางานและการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
บุคลากร รวมทั้งการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้กับประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หมายถึง การที่หน่วยงานได้มีการจัดทําวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
แผนปฏิบัติการประจําปีของหน่วยงาน โดยมีการจัดทําวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติการ
ประจําปีที่สอดคล้องกับอํานาจหน้าที่ของหน่วยงาน และเผยแพร่ให้บุคลากรในหน่วยงานและ
สาธารณชนได้รับทราบเพื่อให้เกิดแนวทางการบริหารจัดการและการดําเนินการตามภารกิจ/
แผนพัฒนาของหน่วยงาน ทั้งนี้ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กรและ
ประชาชนหรือผู้เกี่ยวข้องในการจัดทําวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 
 
วิธีการประเมิน 
 พิจารณาจากการจัดทําวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติการประจําปี
ของหน่วยงาน ว่ามี หรือไม่มีการจัดทําหรือไม่อย่างไร  และพิจารณาการมีส่วนร่วมและ
กระบวนการในการจัดทําวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติการประจําปีของหน่วยงาน 
  
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน :  
 ๑. มีการจัดทําวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติการประจําปีของ
หน่วยงานที่สอดคล้องกับอํานาจหน้าที่ของหน่วยงาน 
 ๒. มีการกําหนดให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการ
จัดทําวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติการประจําปีของหน่วยงาน 
 ๓. มีการเผยแพร่วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติการประจําปี
ของหน่วยงานให้บุคลากรในหน่วยงานและประชาชนได้รับทราบในช่องทางต่างๆ 
เช่น ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน และหรือทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 ๔. มีการทบทวนและเปรียบเทียบความสอดคล้องของการจัดทํา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติการประจําปีของหน่วยงาน 

                                                                              

 ๐                                                                                ๓๗                                                                                 



 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๓   การกําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน หลักฐานการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 
ชนิดของตัวชี้วัด กระบวนการ  ๑. เอกสารที่แสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติการประจําปีของ

หน่วยงาน                                         คําอธิบายตัวชี้วัด  
 

                                                                         
  

๓๘

หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินในตัวชี้วัดนี้ เน้นขั้นตอนการจัดทําวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
แผนปฏิบัติการประจําปีของหน่วยงานที่มาจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายทั้งจากภายในและ
ภายนอก และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนั้นให้ประชาชนได้รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หมายถึง การที่หน่วยงานได้มีการกําหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และกระบวนการ
ปฏิบัติงานทั้งของบุคลากรและหน่วยงานให้เป็นที่ประจักษ์ในการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน
และภาคประชาชนทั่วไป โดยเป็นการกําหนดภาระงานและขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ทั้งของบุคคลและ
หน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและมีความเข้าใจในขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติหน้าที่
ตามที่กําหนดไว้  การกําหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่มีความ
ชัดเจนนั้น จะมีส่วนให้ภาคประชาชนมีความเข้าใจและยอมรับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติ
หน้าที่ของบุคลากรในภาครัฐมากขึ้น  
 
วิธีการประเมิน 
 พิจารณาจากการกําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
ว่ามี หรือไม่มีการกําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนหรือไม่อย่างไร  และพิจารณาช่องทางในการแสดง
หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้บุคลากรและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ 
 
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน :  
 ๑. มีการกําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานตามอํานาจ
หน้าที่ของหน่วยงาน  
 ๒. มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานให้
บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ  
 ๓. มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานให้ประชาชนผู้มารับบริการได้รับทราบ  
 ๔. มีการจัดทําเอกสาร/คู่มือแสดงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

                                                                              

                                                                                 ๓๙                                                                                



 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๔  การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป ีหลักฐานการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 
ชนิดของตัวชี้วัด ผลผลิต  ๑. เอกสารรายงานเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมการส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมของประชาชน                             คําอธิบายตัวชี้วัด  
  

                                                                         
  

๔

หมายเหตุ :  เกณฑ์การประเมินในตัวชี้วัดนั้น เน้นขั้นตอน วิธีการ และกระบวนการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนของหน่วยงานที่แสดงออกถึงความสัมพันธ์ที่ดีของ
หน่วยงานกับประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หมายถึง การที่หน่วยงานได้มีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาํป ี
โดยเป็นการดําเนินการตามกิจกรรมและโครงการต่างๆ ซึ่งมีการระบุถึงความรับผิดชอบของ
บุคลากร ส่วนงาน หน่วยงาน ระยะเวลา รวมถึงงบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการ การ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปีนั้น เป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่คํานึงถึงระบบการ
บริหารจัดการที่สอดคล้องกันทั้งในด้านผู้รับผิดชอบ ภาระงาน และงบประมาณ ซึ่งจะต้อง
จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งในระดับกิจกรรม โครงการ ส่วนงาน และ
ระดับหน่วยงาน โดยมีกลไกการตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล 
 
วิธีการประเมิน 
 พิจารณาจากการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจําปีของ
หน่วยงานที่มีความสอดคล้องกับแผนงาน งบประมาณ ความรับผิดชอบ และ
ระยะเวลาตามที่ได้กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปีว่ามี หรือไม่มีการปฏิบัติ
ตามที่กําหนดไว้หรือไม่อย่างไร และพิจารณาผลการปฏิบัติการของหน่วยงาน 
    
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน :  
 ๑. มีการกําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลและส่วนงาน 
ภายในหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนปฏิบัติการประจําปี 
 ๒. มีการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนปฏิบัติการประจําปี ภายใต้ตาม
กรอบระยะเวลาที่กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปี 
 ๓. มีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละส่วนงานภายใน
หน่วยงาน โดยพิจารณาจากผลการนําแผนปฏิบัติการประจําปีของหน่วยงานไป
ปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลา 

                                                                              

 ๔                                                                                ๔๑                                                                                



 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๕  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการของหน่วยงาน หลักฐานการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 
ชนิดของตัวชี้วัด กระบวนการ  ๑. แผนการปฏิบัติการประจําปีของหน่วยงาน     
คําอธิบายตัวชี้วัด   ๒. รายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของ

หน่วยงาน 

                                                                         
  

  
หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินในตัวชี้วัดนี้ เน้นขั้นตอนของการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
การประจําปีของหน่วยงานที่มีความสอดคล้องกับแผนงาน งบประมาณ ความรับผิดชอบ และ
ระยะเวลาตามที่ได้กําหนด ซึ่งหน่วยงานจะต้องแสดงหลักฐาน เอกสารที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หมายถึง การที่หน่วยงานได้มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในขั้นตอนและกระบวนการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ โดยเป็น
การเปิดโอกาสให้ประชาชนและองค์กรภาคเอกชนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น การให้คําแนะนํา การจัดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็น รวมถึง
การสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่และการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้
การบริหารงานภาครัฐมีระบบและกลไกที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน และสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
 
วิธีการประเมิน 
 พิจารณาจากแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนของ
หน่วยงาน  ว่ามี หรือไม่มีแนวทางการส่งเสริมการส่วนร่วมหรือไม่อย่างไร และ
พิจารณาจากขั้นตอนและกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ 
    
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน :  
 ๑. มีการจัดกิจกรรมและโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ เช่น การจัดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความ
คิดเห็น การทํากิจกรรมร่วมระหว่างหน่วยงานและ 
ภาคประชาสังคม  เป็นต้น 
 ๒. มีการจัดทํารายงานและนําผลการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนมา
ปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงาน 
 

                                                                              

 ๔๒                                                                                ๔๓                                                                                



 

๓. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน    หมายเหตุ  : เกณฑ์การประเมินในตัวชี้วัดนี้ เน้นระบบการให้บริการ
ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กําหนดไว้โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ ซึ่งพิจารณาจากระบบและ
ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน เช่น การจัดสถานที่อํานวยความสะดวก การให้ความรู้
เกี่ยวกับการให้การบริการ และการสร้างความประทับใจ/ความมั่นใจในความถูกต้องให้กับผู้
มารับบริการ  การบริการ แบบ One Stop Service หรือการดําเนินการที่เหมาะสมกับการ
ดําเนินการของส่วนงานนั้นๆ  ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ที่หน่วยงานจะต้องดําเนินการให้ถูกต้อง
ตามระเบียบที่กําหนด ซึ่งการประเมิน อาจพิจารณาจากหลักฐาน เช่น ภาพถ่าย สถานที่
ดําเนินการ/ระบบการให้บริการของหน่วยงาน เป็นต้น 

                                                                         
  

๔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑  การกําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการให้บริการแก่ประชาชน 
ชนิดของตัวชี้วัด ปัจจัยนําเข้า 
คําอธิบายตัวชี้วัด  
 หมายถึง การที่หน่วยงานได้มีการกําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการ
ให้การบริการแก่ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของบุคลากรและหน่วยงาน โดยมีการกําหนด
หลักเกณฑ์และขั้นตอนในลักษณะที่ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติต่อการให้การบริการ รวมทั้งมี
การเผยแพร่หลักเกณฑ์และขั้นตอนดังกล่าวให้บุคลากรในหน่วยงานและสาธารณชนได้รับ
ทราบ การกําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการให้บริการแก่ประชาชนนั้น เพื่อให้
ประชาชนได้ทราบหลักเกณฑ์และสามารถเตรียมการหรือดําเนินการตามขั้นตอนได้อย่าง
เหมาะสม ส่วนบุคลากรภายในหน่วยงานก็จะได้มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน 
 
วิธีการประเมิน 
 พิจารณาจากการกําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการให้การบริการแก่ประชาชน
ของหน่วยงาน ว่ามี หรือไม่มีการกําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนดังกล่าวหรือไม่อย่างไร และพิจารณา
จากช่องทางและความหลากหลายในการเผยแพร่หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้การบริการ 
   
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน :  
 ๑. มีการกําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการให้บริการตาม
ภารกิจและความรับผิดชอบของหน่วยงาน 
 ๒. มีการกําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการให้บริการที่ตอบสนอง
ต่อความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดสอดคล้องกับภารกิจและความต้องการของประชาชน 
 ๓. มีจัดทําคู่มือการให้บริการและเผยแพร่คู่มือ/หลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนในการให้บริการแก่บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบอย่างทั่วถึง 

                                                                              

 ๘                                                                                ๔๕                                                                                



 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๒  การให้บริการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กําหนดไว้โดยไม่มีการเลือก
ปฏิบัติ 

 ๔. มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการให้บริการแก่ประชาชน
ที่มารับบริการได้รับทราบไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน และทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน ชนิดของตัวชี้วัด กระบวนการ 
  คําอธิบายตัวชี้วัด  
หลักฐานการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 

                                                                         
  

๔

 ๑. เอกสารที่แสดงถึงการกําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการ
ของหน่วยงาน     
 ๒. เอกสาร/คู่มือการให้บริการของหน่วยงาน                                                         
  ๓. เอกสารที่แสดงถึงช่องทางการเผยแพร่หลักเกณฑ์และขั้นตอนการ 
ให้บริการ รวมทั้งคู่มือการให้ บริการของหน่วยงาน 
  
หมายเหตุ :  เกณฑ์การประเมินในข้อนี้ เน้นขั้นตอนและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการให้
การบริการแก่ประชาชน รวมทั้งการจัดทําคู่มือต่างที่แสดงถึงหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติของ
หน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หมายถึง การที่บุคลากรและหน่วยงานได้มีการให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กําหนดไว้โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ ซึ่งเป็นการ
ให้บริการตามแนวทางและระบบที่หลากหลาย เช่น การบริการตามลําดับก่อน-หลัง 
หรือการให้การบริการที่เหมาะสมกับภารกิจและอํานาจหน้าที่ของหน่วยงาน เป็นต้น 
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และถูกต้องแก่ประชาชนผู้
มารับบริการ  
 
วิธีการประเมิน 
 พิจารณาจากการให้บริการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่หน่วยงาน
กําหนดไว้ ว่ามี หรือไม่มีการให้บริการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กําหนดไว้หรือไม่
อย่างไร และพิจารณาจากความหลากหลายในการให้บริการแก่ประชาชน 
  
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน :  
 ๑. มีการให้การบริการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กําหนดไว้ 
  ๒. มีการให้การบริการภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 ๓. มีการให้บริการเรียงตามลําดับก่อน-หลัง 
 
หลักฐานการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 
  ๑. เอกสารที่แสดงถึงการกําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการ 
ให้บริการของหน่วยงาน   
  

                                                                              

 ๖                                                                               ๔๗                                                                                



 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๓  การเลือกใช้ช่องทางการให้บริการที่เหมาะสมกับการให้บริการ  ๓. มีการกําหนดตัวบุคคลผู้รับผิดชอบสําหรับการแก้ไขเรื่องร้องเรียนหรือ
ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประชาชนผู้รับบริการกับหน่วยงานที่ให้บริการ ชนิดของตัวชี้วัด กระบวนการ 

คําอธิบายตัวชี้วัด   ๔. มีการจัดให้มีกลไกการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความแน่ใจว่า
กระบวนการแก้ไขเรื่องร้องเรียน และข้อขัดแย้งเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่
เหมาะสม 

                                                                         
  

 ๕. มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนหรือ
ข้อขัดแย้ง และเผยแพร่รายงานผลการดําเนินการดังกล่าวต่อสาธารณชน 
 
หลักฐานการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 
 ๑. เอกสารที่แสดงถึงขั้นตอนและกระบวนการในการแก้ไขปัญหาเรื่อง
เรียน 
 ๒. เอกสารที่แสดงถึงช่องทางการเผยแพร่ขั้นตอนและกระบวนการในการ
แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนให้ประชาชนได้รับทราบ 
 ๓. รายงานผลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนในแต่ละช่วงเวลา 
เช่น เป็นรายไตรมาศ หรือรายปี 
 
หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินในข้อนี้ เน้นขั้นตอนและกระบวนการในการแก้ไขปัญหา
เรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นของหน่วยงาน โดยพิจารณาจากรายงานการแก้ไขปัญหาเรื่อง
ร้องเรียนเป็นสําคัญ 
 
 
 
 
 
 

 หมายถึง การที่บุคลากรและหน่วยงานได้มีการจัดระบบการให้การบริการแก่
ประชาชนตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการที่กําหนดไว้ โดยมีการเลือกใช้ช่องทางและกลไกที่
เหมาะสมกับการให้บริการ ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์ระบบการให้การบริการที่เป็นนวัตกรรมของหน่วยงาน 
สําหรับช่องทางที่เหมาะสมในการให้บริการนั้น อาจหมายถึงรูปแบบการให้การบริการแนวใหม่ การ
ปรบัปรุงช่องทางการให้บริการ และการจัดระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
 
วิธีการประเมิน 
 พิจารณาจากการเลือกใช้ช่องทางการให้บริการที่เหมาะสมกับการ
ให้บริการของหน่วยงาน ว่ามี หรือไม่มีการเลือกใช้ช่องทางการให้บริการที่เหมาะสม
หรือไม่อย่างไร และพิจารณาจากความพร้อมและหลากหลายของการเลือกใช้
ช่องทางในการให้บริการแก่ประชาชน 
   
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน :  
 ๑. มีการจัดสถานที่และอุปกรณ์สํานักงานที่เหมาะสมต่อการให้การ
บริการแก่ประชาชน 
 ๒. มีเอกสาร/แบบฟอร์ม/คู่มือการให้บริการที่เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน 
 ๓. มีการนําระบบเทคโนโลยีในด้านต่างๆ เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต
และเครือข่าย มาสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 ๔. มีการให้คําปรึกษาและการแนะแนวทางการให้การบริการแก่ประชาชน 
 ๕. มีการปรับปรุงระบบและช่องทางการให้บริการที่เหมาะสมต่อ
การให้การบริการแก่ประชาชน 

                                                                              

 
๕๒                                                                               ๔๙                                                                                



 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๔  การจดัให้มีช่องทางและกลไกในการแกไ้ขปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชน หลักฐานการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 
ชนิดของตัวชี้วัด กระบวนการ  ๑. เอกสาร คู่มือ ที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการของ

หน่วยงาน                                                                         คําอธิบายตัวชี้วัด  
หมายถึง การที่หน่วยงานได้มีการจัดกลไกและช่องทางในการรับ

เรื่องและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียร้องเรียนเกี่ยวกับ
เรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน เช่น การทุจริตใน
หน้าที่ รวมไปถึงการร้องเรียนเกี่ยวกับสิทธิและการใช้อํานาจของรัฐ เป็นต้น ซึ่งเป็น
ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประชาชนผู้รับบริการกับหน่วยงานที่ให้บริการ ทั้งนี้ 
เพื่อให้เกิดกระบวนการตรวจสอบที่โปร่งใส และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน 
กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่กําหนดไว้  

 ๒. เอกสารที่แสดงถึงรูปแบบการให้การบริการที่หน่วยงานจัดให้มีขึ้น 
เช่น การให้บริการ แบบ One Stop Service การให้บริการทางอินเตอร์เน็ต การให้บริการ
เพิ่มเติมในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาทําการปกติ         
 
หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินในตัวชี้นี้ พิจารณาระบบและการเลือกใช้ช่องทางการ
ให้บริการที่เหมาะสมกับการให้บริการ ซึ่งครอบคลุมการจัดสถานที่อํานวยความสะดวก 
การให้ความรู้เกี่ยวกับการให้การบริการ และการสร้างความประทับใจและความมั่นใจใน
ความถูกต้องให้กับผู้มารับบริการ เป็นต้น โดยการประเมิน อาจพิจารณาจากหลักฐาน 
ภาพถ่าย ที่แสดงถึงการจัดระบบการให้บริการและการปรับปรุงการให้บริการ เป็นต้น 

                                                                         
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วิธีการประเมิน 
 พิจารณาจากการจัดให้มีกลไกในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนหรือ
ปัญหาความขัดแย้ง ของหน่วยงาน ว่ามี หรือไม่มีการจัดกลไกแก้ไขปัญหาเรื่อง
ร้องเรียนหรือไม่อย่างไร และพิจารณาจากขั้นตอนและกระบวนการจัดการแก้ไข
ปัญหาเรื่องร้องเรียน 
   
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน :  
 ๑. มีการกําหนดขั้นตอนและกระบวนการในการแก้ไขปัญหาเรื่อง
ร้องเรียนโดยมีระยะเวลาในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมตามสมควรแก่กรณี 
 ๒. มีการเผยแพร่ขั้นตอนและกระบวนการ สําหรับการแก้ไขปัญหา
เรื่องร้องเรียนของหน่วยงานรวมทั้งช่องทางการรับและการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน 
ให้สาธารณชนได้รับทราบทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน และทางเว็บไซต์ 
  
 

                                                                              

 ๕๐                                                                               ๕๑                                                                                



 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๕  การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ  หลักฐานการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 
ชนิดของตัวชี้วัด ผลผลิต  ๑ .  รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและผลการให้บริการ

ประชาชน รวมทั้งผลการปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน คําอธิบายตัวชี้วัด  
  

                                                                         
  

๕

หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินในตัวชี้วัดนี้ เน้นการจัดทําระบบข้อมูลทางสถิติและสรุปผล
การให้บริการแก่ประชาชนของหน่วยงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชน และการนําเทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะสม โดยจะต้องมีหลักฐาน ภาพถ่าย ป้าย
ประกาศในเรื่องดังกล่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หมายถึง การที่หน่วยงานได้มีการศึกษาและประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้รับบริการของหน่วยงาน เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขและ
หาแนวทางการให้บริการที่มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น การประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการนั้น สามารถดําเนินการในทุกช่วงเวลาของการปฏิบัติงานและ
จะต้องมีการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนจากหน่วยงานภายนอกอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง 
  
วิธีการประเมิน 
 พิจารณาจากการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
ของหน่วยงาน ว่ามี หรือไม่มีการประเมินผลความพึงพอใจหรือไม่อย่างไร  และ
พิจารณาจากขั้นตอนและการเผยแพร่ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการ รวมทั้งวิธีการประเมินในลักษณะที่หลากหลาย เช่น การประเมินแบบมี
ส่วนร่วม เป็นต้น 
   
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน :  
 ๑. มีการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
 ๒. มีการเผยแพร่ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการในช่องทางที่หลากหลาย 
 ๓. มีการนําผลการประเมินผลความพึงพอใจจากประชาชนมา
ปรับปรุงการให้บริการ 
  
 

                                                                              

 ๖                                                                               ๕๓                                                                                



 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๖  การจัดทําระบบข้อมูลทางสถิติและสรุปผลการให้บริการแก่ประชาชน หลักฐานการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 
ชนิดของตัวชี้วัด กระบวนการ  ๑. รายงานผลการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่หน่วยงาน

ภายในและหน่วยงานภายนอกจัดทําขึ้นในรอบปี   คําอธิบายตัวชี้วัด  

                                                                         
  

 ๒. เอกสารและเครื่องมือการประเมินความพึงพอใจการให้บริการแก่
ประชาชนของหน่วยงาน                  
 ๓. เอกสารที่แสดงถึงช่องทางการเผยแพร่ผลการประเมินความพึงพอใจ
การให้บริการของหน่วยงาน                  
   
หมายเหตุ :  เกณฑ์การประเมินในตัวชี้วัดนี้ เน้นขั้นตอนการประเมินผลความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการของหน่วยงาน การเผยแพร่และการวิเคราะห์ผลการประเมินความพึง
พอใจของประชาชน ซึ่งเป็นกระบวนการที่สะท้อนถึงการเปิดเผยและการส่งเสริมสิทธิการ
รับรู้ของภาคประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หมายถึง การที่หน่วยงานได้มีการจัดทําระบบข้อมูลทางสถิติและ
สรุปผลการให้บริการแก่ประชาชน เพื่อเป็นการประเมินตนเองเกี่ยวกับการให้บริการ
แก่ประชาชน และเพื่อให้ประชาชนได้ติดตามผลการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่าง
เหมาะสม ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและได้รับการชี้แจง
ที่เหมาะสมจากหน่วยงาน การจัดทําระบบข้อมูลทางสถิติและสรุปผลการให้บริการ
แก่ประชาชนนี้ เป็นการเสริมสร้างระบบการประเมินผลตนเอง การจัดทําข้อมูลและ
การจัดการความรู้ของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถนําระบบข้อมูลและความรู้มาใช้ใน
การบริการแก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม  
 
วิธีการประเมิน 
 พิจารณาจากการจัดทําระบบข้อมูลทางสถิติและสรุปผลการ
ให้บริการแก่ประชาชน ว่ามี หรือไม่มีการจัดทําหรือไม่อย่างไร  และพิจารณาจาก
กระบวนการจัดทําข้อมูลทางสถิติและการสรุปผลการให้การบริการแก่ประชาชน  
 
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน :  
 ๑. มีการจัดทําระบบข้อมูลทางสถิติและสรุปผลการให้บริการ
ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน 
 ๒. มีการสรุปและเผยแพร่ผลการให้บริการแก่ประชาชนได้รับทราบ
ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน และทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในแต่ละช่วงเวลา 
เช่น เป็นรายไตรมาศหรือรายปี 
 ๓. มีการนําระบบข้อมูลทางสถิติและผลสรุปการให้การบริการแก่
ประชาชนมาปรับปรุงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน 

                                                                              

 ๕๔                                                                               ๕๕                                                                                



 

๔. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการบริหารงานบุคคล   ๔. มีการเปิดโอกาสให้มีการชี้แจง โต้แย้ง หรือคัดค้านผลการประเมินตาม
กระบวนการและขั้นตอนที่เหมาะสมของหน่วยงาน 

                                                                         
  

 ๕. มีการนําผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมาปรับปรุงใน
การปฏิบัติงาน 
 
หลักฐานการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 
 ๑. เอกสารที่แสดงถึงหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร  
 ๒. เอกสารที่แสดงถึงช่องทางการประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  
 ๓. รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน
ประจําปี 
 
หมายเหตุ :  เกณฑ์การประเมินในตัวชี้วัดนี้ มุ่งเน้นการกําหนดและการเผยแพร่มาตรฐาน
ทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรภายในหน่วยงาน โดยหน่วยงาน
จะต้องแสดงเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานมีการกําหนด
มาตรฐานทางจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตัวชี้วัดที่ ๔.๑  การกําหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร 
ชนิดของตัวชี้วัด ปัจจัยนําเข้า 
คําอธิบายตัวชี้วัด  
 หมายถึง การที่หน่วยงานและผู้บริหารได้มีการจัดทําหลักเกณฑ์เพื่อให้
มีการสรรหาและการคัดเลือกบุคคลที่มีเป็นตามระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการสรร
หาและการคัดเลือกบุคลากรของหน่วยงานนั้น จะต้องมีการดําเนินการโดยเปิดเผย มี
หลักเกณฑ์และกระบวนการการสรรหาและคัดเลือกที่เหมาะสมกับตําแหน่งนั้นๆ โดยมี
การประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาให้สาธารณชนได้รับทราบ ผ่านช่องทางการเผยแพร่ที่
หลากหลาย และจะต้องจัดให้มีกลไกและกําหนดตัวบุคคลที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา
ข้อโต้แย้ง/คัดค้านที่เกิดขึ้นจากการสรรหาหรือคัดเลือกบุคลากร 
 
วิธีการประเมิน 
 พิจารณาจากการจัดทําหลักเกณฑ์ในการสรรหา/คัดเลือกบุคลากร
ของหน่วยงาน ว่ามี หรือไม่มีการจัดทําหลักเกณฑ์หรือไม่อย่างไร  และพิจารณาจาก
กระบวนการสรรหา/คัดเลือกบุคลากรและการเปิดเผยหลักเกณฑ์การสรรหาที่มี
ประสิทธิภาพของหน่วยงาน  
  
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน :  
 ๑. มีการกําหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของ
หน่วยงานตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
 ๒. มีการประกาศหลักเกณฑ์ในการสรรหา/คัดเลือกบุคลากร โดยมี
การเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและระยะเวลาการคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมใน
การสรรหาบุคลากรแต่ละครั้งของหน่วยงาน 

                                                                              

 
๖๐                                                                               ๕๗                                                                                



 

ตัวชี้วัดที่ ๔.๒  การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  ๓. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการเพื่อการสรรหา/คัดเลือกและ
รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาข้อโต้แย้ง/คัดค้านที่เกิดขึ้นจากการสรรหา/คัดเลือกบุคลากร
ของหน่วยงาน 

ชนิดของตัวชี้วัด ปัจจัยนําเข้า 
คําอธิบายตัวชี้วัด  

                                                                         
  

 ๔. มีการประกาศผลการการสรรหา/คัดเลือกบุคลากร พร้อมทั้งให้เหตุผล
หรือระบุคะแนนการสรรหา บุคลากรในแต่ละครั้ง 
 
หลักฐานการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 
 ๑. ข้อมูล/เอกสารที่แสดงถึงหลักเกณฑ์ในการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร                                    
  ๒. เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการเพื่อการสรรหา/คัดเลือกบุคลากร                       
  ๓. รายงานผลการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร    
  ๔. เอกสารที่แสดงถึงช่องทางการเผยแพร่หลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรร
หา และช่องทางการประกาศผลการคัดเลือกบุคลากร 
 
หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินในข้อนี้ เน้นหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรของหน่วยงาน ที่หน่วยงานจะต้องมีข้อมูลและการอธิบายเชิงเหตุผลที่
เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หมายถึง การที่หน่วยงานได้มีกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรภายในหน่วยงาน หรือมีการดําเนินการใน
ลักษณะที่คล้ายคลึงกัน เช่น มาตรฐานการปฏิบัติงานในตําแหน่งนั้นๆ โดยมีการ
ประกาศใช้เป็นมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคคลและ
หน่วยงาน รวมทั้งมีการดําเนินการกิจกรรมเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรม การพัฒนาคุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ทราบถึงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคคลและหน่วยงาน 
 
วิธีการประเมิน 
 พิจารณาจากการกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
รวมถึงเอกสารแสดงช่องทางในการเผยแพร่ให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับรู้และ
สามารถนําไปใช้งานได้ตลอดถึงการประเมินผลบุคลากรในหน่วยงานตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ที่กําหนดไว้  
 
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน : 
 ๑. มีการกําหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในหน่วยงานที่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
 ๒. มีการกําหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรที่สอดคล้องกับภาระงานตามตําแหน่งและภารกิจของหน่วยงาน 
 ๓. มีการประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานให้
บุคลากรได้รับทราบเป็นการล่วงหน้า 

๕๘                                                                               
๕๙                                                                                                                                                             

 
 



 

ตัวชี้วัดที่ ๔.๓  การกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ของบุคลากรในหน่วยงาน 

๔. มีกลไกการกํากับดูแลมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากร 
โดยระบบควบคุมภายในหน่วยงาน 

ชนิดของตัวชี้วัด กระบวนการ  ๕. มีการนําผลการประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพของบุคลากร มาปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน คําอธิบายตัวชี้วัด  
 

                                                                         
  

หลักฐานการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 
 ๑. เอกสารที่แสดงถึงการกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในหน่วยงาน 
  ๒. เอกสารที่แสดงถึงช่องทางการเผยแพร่มาตรฐานทางจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรภายในหน่วยงาน   
  ๓. รายงานการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรตามมาตรฐาน

ทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ             
  
หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินในตัวชี้วัดนี้ มุ่งเน้นการจัดทํากิจกรรม โครงการและ
แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงาน ดังนั้น หน่วยงานควรมีหลักฐานที่แสดงถึงการทํา
กิจกรรมและขั้นตอนการพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงาน เช่น เอกสารการฝึกอบรม เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หมายถึง การที่หน่วยงานได้มีการจัดทําโครงการและกิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในหน่วยงาน 
และกําหนดออกเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน รวมถึงเผยแพร่ให้บุคลากรสามารถ
นําไปใช้เป็นมาตรฐานการกําหนดตําแหน่งควบคู่กับการมีจริยธรรมในหน่วยงาน  
 
วิธีการประเมิน 
 พิจารณาจากการกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ของบุคลากรภายในหน่วยงาน ว่ามี หรือไม่มีการกําหนดหรือไม่อย่างไร  และพิจารณาชอ่งทางการ
ประกาศเผยแพร่มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรภายในหนว่ยงาน 
   
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน :  
 ๑. มีการกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ของบุคลากรภายในหน่วยงานตามอํานาจหน้าที่และลักษณะการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 ๒. มีการเผยแพร่มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคลากรภายใน
หน่วยงานให้เป็นที่รับรู้ของประชาชน ณ ที่ทําการของหน่วยงานหรือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
 ๓. มีการประกาศเผยแพร่มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพของบุคลากรภายในหน่วยงานทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 ๔. มีกลไกการกํากับดูแลมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพของบุคลากร โดยควบคุมภายในหน่วยงาน 
 ๕ .  มีการนํ าผลการประเ มินมาตรฐานทางจ ริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากร มาปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน 

                                                                              

 ๖๔                                                                               ๖๑                                                                                



 

ตัวชี้วัดที่ ๔.๔  การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน หลักฐานการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 
ชนิดของตัวชี้วัด กระบวนการ  ๑. เอกสารที่แสดงถึงการกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ทางวิชาชีพของบคุลากรในหน่วยงาน คําอธิบายตัวชี้วัด  
 ๒. เอกสารที่แสดงถึงการกําหนดถึงช่องทางการเผยแพร่มาตรฐานทาง
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรภายในหน่วยงาน 

                                                                         
  

 ๓. รายงานการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรตามมาตรฐาน
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หมายถึง การที่หน่วยงานได้มีการจัดทําโครงการและกิจกรรมเพื่อ
การเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาบุคลากรให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะ
ในการปฏิบัติงาน ตามที่กําหนดไว้ในแผนการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีกิจกรรม
และโครงการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ เช่น การศึกษาดูงาน การส่งเสริมให้มี
การศึกษาต่อ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ ประสิทธิภาพ และความคิด
สร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานตามภาระงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  
 
วิธีการประเมิน 
 พิจารณาจากการจัดทํากิจกรรมและโครงการพัฒนาบุคลากรของ
หน่วยงาน ว่ามี หรือไม่มีการจัดทํากิจกรรมและโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรหรือไม่
อย่างไร และพิจารณาจากขั้นตอนและกระบวนการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน  
   
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน :  
 ๑. มีการกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพของบุคลากรภายในหน่วยงานตามอํานาจหน้าที่และลักษณะการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
 ๒. มีการเผยแพร่มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพของบุคลากรภายในหน่วยงานให้เป็นที่รับรู้ของประชาชน ณ ที่ทําการของ
หน่วยงานหรือศูนย์ขอ้มูลข่าวสารของหน่วยงาน 
 ๓. มีการประกาศเผยแพร่มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพของบุคลากรภายในหน่วยงานทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
  

                                                                              

 ๖๒                                                                               ๖๓                                                                                



 

ตัวชี้วัดที่ ๔.๕  การพัฒนาระบบการให้คุณ ให้โทษ และการสร้างขวัญกําลังใจในการ หลักฐานการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 
ปฏิบัติงาน   ๑. แผนพัฒนาบุคลากรประจําปีของหน่วยงาน                 
ชนิดของตัวชี้วัด กระบวนการ  ๒. รายงานผลการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน                            
คําอธิบายตัวชี้วัด    

หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินในตัวชี้วัดนี้ มุ่งเน้นขั้นตอนของการประเมินผลการ
บริหารงานบุคคลของหน่วยงาน โดยให้ความสําคัญต่อการพัฒนาและการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมี
กลไกและกระบวนการที่เป็นโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงานที่ชัดเจน 

                                                                         
  

๖

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หมายถึง การที่หน่วยงานได้มีการกําหนดและดําเนินการเพื่อพัฒนา
ระบบการให้คุณ ให้โทษ และการจัดทํากิจกรรมการเสริมสร้างขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน โดยเป็นการกําหนดรูปแบบและเกณฑ์
มาตรฐานในการพิจารณาให้โทษแก่บุคลากรที่กระทําความผิดตามกฎระเบียบของ
ราชการและจริยธรรมของหน่วยงาน รวมทั้งการสนับสนุนและให้รางวัลแก่บุคลากรที่
มีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมี
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม  
 
วิธีการประเมิน 
 พิจารณาจากการกําหนดและดําเนินการเพื่อพัฒนาระบบการให้
คุณ ให้โทษ และการสร้างขวัญกําลังใจแก่บุคลากรในหน่วยงาน ว่ามี หรือไม่มีการ
ดําเนินการหรือไม่อย่างไรและพิจารณาจากขั้นตอนและกระบวนการพัฒนาระบบการ
ให้คุณ/ให้โทษแก่บุคลากรในหน่วยงาน  
  
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน :  
 ๑. มีการกําหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้คุณให้โทษ
และการสร้างขวัญกําลังใจแก่บุคลากรตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 
 ๒. มีการเผยแพร่รูปแบบและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาระบบให้
คุณ ให้โทษ และการสร้างขวัญกําลังใจแก่บุคลากรทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 ๓. มีการวิเคราะห์และนําผลพิจารณาการให้คุณ/โทษ มาปรับปรุงและ
พัฒนาระบบการให้คุณให้โทษอย่างต่อเนื่อง  

๘                                                                               
๖๕                                                                                                                                                             

 
 



 

                                                                         
  

๖๖

หลักฐานการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 
 ๑. เอกสารที่แสดงถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้คุณ/ให้โทษของหน่วยงาน                                            
 ๒. การรายงานผลการวิเคราะห์และผลการดําเนินการภายใต้หลักเกณฑ์การ
ให้คุณ/ให้โทษ รวมทั้งแนวทางการปรับปรุงและการพัฒนาระบบการให้คุณให้โทษของ
หน่วยงานในรอบปี   

                            
ตัวชี้วัดที่ ๔.๖  การประเมินผลการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานในรอบปี 
ชนิดของตัวชี้วัด กระบวนการ 
คําอธิบายตัวชี้วัด  

 
หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินในข้อนี้ เน้นขั้นตอนและการพัฒนาระบบการให้คุณ ให้โทษ 
และการสร้างขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยพิจารณาจากการจัดทําและ
การวิเคราะห์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หมายถึง การที่หน่วยงานและผู้บริหารองค์กรได้มีดําเนินการเพื่อให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานและการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน โดย
เป็นการประเมินผลเพื่อให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานของบุคลากรรายบุคคล ปัญหาและอุปสรรค
ของการบริหารงานบุคคล ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากร ทัศนคติและข้อเสนอแนะของบุคลากร
ต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและระบบการให้คุณ/ให้โทษแก่บุคลากร และอื่น  ๆ รวมทั้ง
มีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการบริหารงานบคุคลให้บุคลากร/สาธารณชนได้รับทราบ 
 
วิธีการประเมิน 
 พิจารณาจากการประเมินผลการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน ว่ามี หรือไม่มี
การดําเนินการหรือไม่อย่างไร  และพิจารณาจากขั้นตอนและกระบวนการประเมินผลการบริหารงาน
บุคคลของหน่วยงาน รวมทั้งช่องทางในการเผยแพร่ผลการดําเนินการ  
 
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน :  
 ๑. มีแผนงานการพัฒนาบุคลากรและขั้นตอนการประเมินการ
บริหารบุคคลที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน 
 ๒. มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาและประเมินผลการบริหารบุคคล 
 ๓.  มีการจัดกลไกและกระบวนการในการติดตามประเมินผลการ
บริหารงานบุคคลภายในหน่วยงาน 
 ๔. มีการนํารายงานผลการพัฒนาบุคลากรและการบริหารงานบุคคลมา
แจ้งหรือประกาศให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ 
 ๕. มีการวิเคราะห์และนําผลการพัฒนาและประเมินการบริหารงานบุคคล
มาปรับปรุงการบริหารงานบุคคลอย่างต่อเนื่อง 

                                                                               ๖๗                                                                              

                                                                              

  



 

๕. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการบริหารงบประมาณ  หลักฐานการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 
 

                                                                         
  

๗๒

๑. รายงานและผลการวิเคราะห์การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปีของ
หน่วยงาน 
  
หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินในตัวชี้วัดนี้ มุ่งเน้นเนื้อหา และกระบวนการติดตามการใช้
จ่ายเงินงบประมาณที่ตรงกับแผนงานและโครงการของหน่วยงาน โดยพิจารณาการจัดทํา
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการติดตามตรวจสอบการใช้จ่าย เนื้อหาของการใช้จ่าย
และการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณของคณะกรรมการที่รับผิดชอบภายในหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตัวชี้วัดที่ ๕.๑ การจัดทําและเผยแพร่แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปีของ
หน่วยงาน 
ชนิดของตัวชี้วัด ปัจจัยนําเข้า 
คําอธิบายตัวชี้วัด  
 หมายถึง การที่หน่วยงานได้มีการจัดทําและเผยแพร่แผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณประจําปีของหน่วยงาน เพื่อให้เป็นแนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน โดย
ลักษณะของแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปีนั้น จะต้องมีการคํานึงถึงความคุ้มค่า/
ประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และความสอดคล้องกับแผนพัฒนาทั่วไปของหน่วยงาน 
ทั้งนี้ การจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณต้องระบุถึงที่มาของงบประมาณตามแหล่งที่มาด้วย 
นอกจากนี้ จะต้องมีการเผยแพร่แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวมตลอดจนแผนงาน/โครงการที่
เกี่ยวข้องให้สาธารณชนได้รับทราบ โดยมีช่องทางการเผยแพร่ที่หลากหลายและเหมาะสม 
 
วิธีการประเมิน 
 พิจารณาจากการจัดทําและเผยแพร่แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ของหน่วยงาน ว่ามี หรือไม่มีการจัดทําและเผยแพร่หรือไม่อย่างไร  และพิจารณา
จากขั้นตอนและความสอดคล้องของแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งช่องทางใน
การเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
 
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน :  
 ๑. มีการจัดทําแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานที่
ความสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงาน 
 ๒. มีการวิเคราะห์แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยคํานึงถึงความ
คุ้มค่า และประสิทธิภาพในการใช้ จ่ายงบประมาณ 

                                                                               ๖๙                                                                               

                                                                              

  



 

ตัวชี้วัดที่ ๕.๒ การใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ตรงกับแผนงานและโครงการ  ๓. มีการเผยแพร่แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน ตลอดจน
แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง ให้บุคลากรภายในและประชาชนได้รับทราบที่ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของหน่วยงาน และทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

ชนิดของตัวชี้วัด ผลผลิต 

                                                                         
  

 
หลักฐานการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 
 ๑. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปีของหน่วยงาน                                                                        

 
คําอธิบายตัวชี้วัด  

หมายถึง การที่หน่วยงานได้มีการดําเนินการและวิเคราะห์ผลการใช้
จ่ายเงินงบประมาณที่ตรงกับตามความเป็นจริงเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับการใช้
จ่ายเงินงบประมาณที่กําหนดไว้ในแผนงานและโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ของ
หน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้จ่ายสอดคล้องกับภารกิจที่กําหนดไว้ และเพื่อให้เกิดการ
ประหยัด ความคุ้มค่า และการตอบสนองต่อภารกิจของหน่วยงานและชุมชน การใช้จ่าย
งบประมาณที่ตรงกับแผนงานและโครงการนั้น เป็นกระบวนการที่สําคัญของใช้จ่าย
งบประมาณที่ต้องการให้เกิดการดําเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเพื่อ
เสริมสร้างความโปร่งใสของการใช้จ่ายเงินงบประมาณในหน่วยงาน  

 ๒. รายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มและความเสี่ยงจากการใช้
จ่ายงบประมาณ    

๓. เอกสารที่แสดงถึงชอ่งทางการเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
 
หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินในตัวชี้วัดนี้ มุ่งเน้นเนื้อหา/รายละเอียดของแผนการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานเป็นรายข้อ ดังนั้น ควรมีหลักฐานที่แสดงเนื้อหาของแผนการใช้
งบประมาณ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วิธีการประเมิน 
 พิจารณาจากการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ตรงกับแผนงานและ
โครงการ ว่าหน่วยงานได้มีการใช้จ่ายงบประมาณตรงกับที่กําหนดไว้ในแผนการใช้
จ่ายเงินงบประมาณหรือไม่อย่างไร  และพิจารณาจากขั้นตอนของการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณประจําปีที่ตรงกับความเป็นจริง  
 
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน : 
 ๑. มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ตรงกับแผนงานและโครงการที่กําหนดไว้ 
 ๒. มีรายงานการวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณในแต่ละช่วงเวลา 
 ๓. มีการนําผลการวิเคราะห์การใช้จ่ายเงินงบประมาณมาปรับปรุง
การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 
 
 

                                                                              

 ๗๐                                                                               ๗๑                                                                                



 

หลักฐานการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ ตัวชี้วัดที่ ๕.๓ การจัดให้มีกลไกการติดตามและตรวจสอบแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณประจําปี   ๑. เอกสารการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอิสระภายใน      
ชนิดของตัวชี้วัด กระบวนการ  ๒ .รายงานผลการสุ่ มตรวจการ ใช้ จ่ าย เ งิ น งบประมาณทั้งของ

คณะกรรมการอิสระภายในหน่วยงานและองค์กรตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก       คําอธิบายตัวชี้วัด  
 ๓. รายงานและผลการวิเคราะห์การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปีของ
หน่วยงาน 

                                                                         
  

  
หมายเหตุ :  เกณฑ์การประเมินในข้อนี้ มุ่งเน้นขั้นตอนและกระบวนการสุ่มตรวจการใช้จ่าย
งบประมาณของคณะกรรมการทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องและการรายงานผลการสุ่มตรวจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หมายถึง การที่หน่วยงานได้จัดมีการกลไกการติดตามและตรวจสอบ
การดําเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี โดยมีการจัดกลไกการ
ตรวจสอบภายในที่เหมาะสมหรือเป็นอิสระ (Internal Audit) เพื่อติดตาม ตรวจสอบการ
ดําเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบหรือ
ข้อบังคับทางการงบประมาณ/การเงิน/การคลัง และเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ใน
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณหรือไม่ 
 
วิธีการประเมิน 
 พิจารณาจากการจัดให้มีกลไกการติดตามและตรวจสอบการดําเนินการตาม
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปีของหน่วยงาน  ว่ามี หรือไม่มีการจัดทําหรือไม่อย่างไร  
และพิจารณาจากขั้นตอนและกระบวนการตรวจสอบการดําเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณประจําปี  
 
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน :  
 ๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อการตรวจสอบการดําเนนิการ
ตามแผนการใชจ้่ายเงินงบประมาณประจําปภีายในหนว่ยงานที่เหมาะสมหรือเป็นอิสระ 
(Internal Audit ) 
 ๒. มีการตรวจสอบและวิเคราะห์ความต้องการและความจําเป็นใน
การใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนงานต่างๆ ภายในหน่วยงาน 

                                                                              

 ๗๖                                                                               ๗๓                                                                                



 

ตัวชี้วัดที่ ๕.๔  การสุ่มตรวจการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามระยะเวลาที่กําหนด  ๓. มีการตรวจสอบและวิเคราะห์การดําเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณที่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับทางการงบประมาณ/การเงิน/การคลัง ชนิดของตัวชี้วัด กระบวนการ 

คําอธิบายตัวชี้วัด   ๔. มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของงบประมาณที่เกิดจากการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ 

                                                                         
  

 
หลักฐานการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 
 ๑. เอกสารการแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระภายในหน่วยงานเพื่อติดตาม
และตรวจสอบการดําเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปีของหน่วยงาน 
 ๒. รายงานและผลการวิเคราะห์การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี                                     
 
หมายเหตุ :  เกณฑ์การประเมินในตัวชี้วัดนี้ มุ่งเน้นกระบวนการติดตามและตรวจสอบการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจําปีของหน่วยงานและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หมายถึง การที่หน่วยงานได้มีการสุ่มตรวจการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ของหน่วยงานตามระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งเป็นการสุ่มตรวจการใช้จ่ายเงินงบประมาณทั้ง
จากคณะกรรมการอิสระภายในหน่วยงานและคณะกรรมการอิสระจากหน่วยงานภายนอก 
ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างระบบการใช้จ่ายงบประมาณที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ให้เป็นที่รับรู้โดยทั่วกัน นอกจากนี้ยังเป็น
การเสริมสร้างระบบการป้องปรามการประพฤติมิชอบของบุคลากรในหน่วยงาน 
 
วิธีการประเมิน 
 พิจารณาจากการสุ่มตรวจการใช้จ่ายเงินงบประมาณทั้งของคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง ว่ามี หรือไม่มีการสุ่มตรวจหรือไม่อย่างไร  และพิจารณาจากขั้นตอน กระบวนการ และ
ช่องทางการเผยแพร่ผลการสุ่มตรวจการการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามระยะเวลาที่กําหนด  
 
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน :  
 ๑. มีการจัดทําหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติในการสุ่มตรวจการใช้
จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน 
 ๒ . มีรายงานผลการสุ่มตรวจการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ
คณะกรรมการอิสระภายในหน่วยงานตามระยะเวลาที่กําหนด 
 ๓. มีรายงานผลการสุ่มตรวจการใช้จ่ายเงินงบประมาณองค์กร
ตรวจสอบภายนอก เช่น สตง. ตามระยะเวลาที่กําหนด 
 ๔. การมีเผยแพร่ผลการสุ่มตรวจการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 ๕ .  มีการ วิ เคราะห์และนํ าผลการสุ่มตรวจการใช้จ่ าย เงิน
งบประมาณมาปรับปรุงการใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 

                                                                              

 ๗๔                                                                               ๗๕                                                                                



 

ตัวชี้วัดที่ ๕.๕  การประเมินผลการดําเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี ๓. มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดสําหรับการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานให้บุคลากร/สาธารณชนได้รับทราบที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงานและทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

ชนิดของตัวชี้วัด ผลผลิต 
คําอธิบายตัวชี้วัด  

                                                                         
  

 ๔. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงานตามพันธกิจและ
หน้าที่ของหน่วยงาน 
 
หลักฐานการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 
 ๑. หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน   
 ๒. รายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานใน
แต่ละช่วงเวลา เช่น รายไตรมาศ  หรือรายปี                       
  
 หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินในข้อนี้ มุ่งเน้นกระบวนการจัดทําหลักเกณฑ์
และตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน รวมทั้งการเผยแพร่หลักเกณฑ์
และตัวชี้วัดดังกล่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หมายถึง การที่หน่วยงานได้มีการประเมินผลการดําเนินการตาม
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี ซึ่งเป็นการประเมินและจัดทํารายงานการ
ประเมินผลการดําเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และมีการเปิดเผย/
เผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบ ทั้งนี้ในการประเมินผลดังกล่าว จะต้องชี้ให้เห็นถึง
ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการ/ความคุ้มค่า/ประสิทธิภาพ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค
ในการดําเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
  
วิธีการประเมิน 
 พิจารณาจากการประเมินผลการดําเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณประจําปี ของหน่วยงาน ว่ามี หรือไม่มีการประเมินหรือไม่อย่างไร  และ
พิจารณาถึงผลสัมฤทธิ์และช่องการเผยแพร่การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี 
 
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน :  
 ๑ .  มีการประเมินผลการดําเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณประจําปีโดยคํานึงถึงความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของงบประมาณพร้อม
ทั้งวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 ๒. มีการเผยแพร่ผลการประเมินผลการดําเนินการตามแผนการใช้
จ่ายเงินงบประมาณประจําปีให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ 
 ๓. มีการเผยแพร่ผลการประเมินผลการดําเนินการตามแผนการใช้
จ่ายเงินงบประมาณประจําปีให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือประชาชนทั่วไปได้รับทราบที่ศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน และเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

                                                                              

 ๘๐                                                                               ๗๗                                                                                



 

๖. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการติดตามและประเมินผล   ๔. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณมาวิเคราะห์และปรับปรุงการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน 

                                                                         
  

 
หลักฐานการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 
 ๑. รายงานผลการประเมินผลการดําเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณประจําป ี     
 ๒ . เอกสารที่แสดงถึงช่องทางการเผยแพร่ผลการประเมินผลการ
ดําเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี 
 ๓. รายงานของสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
  
หมายเหตุ :  เกณฑ์การประเมินในข้อนี้ มุ่งเน้นการรายงานผลการประเมินการใช้จ่าย
งบประมาณประจําปีของหน่วยงานในมิติต่างๆ ทั้งในด้านความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ และ
ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมทั้งการเผยแพร่ผลการประเมินการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงาน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตัวชี้วัดที่ ๖.๑  การจัดทําหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยงาน 
ชนิดของตัวชี้วัด ปัจจัยนําเข้า 
คําอธิบายตัวชี้วัด  
 หมายถึง การที่หน่วยงานได้มีการจัดทําหลักเกณฑ์และตัวชี้วัด
สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในภาพรวม เพื่อให้มีติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงานและเพื่อการพัฒนาระบบ
การติดตามและประเมินผลของหน่วยงาน โดยมีการกําหนดหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่
สะท้อนให้เห็นประสิทธิภาพ/ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน รวมทั้งมีการ
กําหนดวิธีการประเมินผลตามหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่กําหนดไว้  และมีการเผยแพร่
หลักเกณฑ์ ตัวชี้วัด และวิธีการประเมินให้บุคลากร/สาธารณชนได้รับทราบ  
 
วิธีการประเมิน 
 พิจารณาจากการจัดทําหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน ว่ามี หรือไม่มีการจัดทําหลักเกณฑ์ในการประเมินหรือไม่
อย่างไร  และพิจารณาจากขั้นตอนและช่องการเผยแพร่การจัดทําหลักเกณฑ์และ
ตัวชี้วัดในการประเมิน 
 
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน :  
 ๑. มีการจัดทําหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดสําหรับการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานของหน่วยงานตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
 ๒. มีจัดตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลตามหลักเกณฑ์และ
ตัวชี้วัดสําหรับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

                                                                              

 ๗๘                                                                               ๗๙                                                                               



 

ตัวชี้วัดที่ ๖.๒ การจัดให้มีระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  ที่เหมาะสม หลักฐานการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 
ชนิดของตัวชี้วัด กระบวนการ  ๑. รายงานการตรวจสอบและประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบ

ภายนอก         คําอธิบายตัวชี้วัด  
 

                                                                         
  

๒. เอกสารที่แสดงถึงช่องทางการเผยแพร่รายงานผลการดําเนินการ
ตรวจสอบประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบภายนอก   
 
 หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินในข้อนี้ มุ่งเน้นขั้นตอนและกระบวนการ
ดําเนินการเพื่อให้เกิดการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกที่มีความเป็นอิสระ  และการ
รองรับการประเมินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หมายถึง การที่หน่วยงานได้จัดให้มีระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน
ที่มีความเป็นอิสระหรือเหมาะสมกับการติดตามและตรวจสอบภายใน โดยมีการจัดระบบการ
ประเมินตนเองและการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือองค์กรการตรวจสอบภายใน (Internal 
Audit) รวมถึงกลไกการตรวจสอบอื่นๆ เพื่อดําเนินการกํากับดูแลและตรวจสอบตาม
หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ได้กําหนดไว้ 
ทั้งนี้ เพื่อให้มีระบบและกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ภายในหน่วยงานที่เหมาะสมและต่อเนื่อง  
 
วิธีการประเมิน 
 พิจารณาจากการจัดให้มีระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit) ที่เหมาะสมและเป็นอิสระของหน่วยงาน ว่ามี หรือไม่มีการ
ดําเนินการดังกล่าวหรือไม่อย่างไร  และพิจารณาจากขั้นตอนการตรวจสอบภายใน
และช่องการเผยแพร่ผลการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ 
 
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน :  
 ๑. มีแผนงานการตรวจสอบและการประเมินผล ตามหลักเกณฑ์
และตัวชี้วัดสําหรับการติดตามประเมินผลของหน่วยงาน 
 ๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในตามระเบียบที่กําหนด 
 ๓. มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการตรวจสอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน 
 ๔. มีการเผยแพร่รายงานผลการดําเนินการตรวจสอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบภายในให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ 

                                                                              

 ๘๔                                                                               ๘๑                                                                                



 

ตัวชี้วัดที่ ๖.๓  การจัดให้มีระบบและกลไกการปฏิบัติการเพื่อรองรับการตรวจประเมินจาก  ๕. มีการนําข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการตรวจสอบและประเมินผลภายในไป
ปรับปรุงระบบการ ปฏิบัติงาน หน่วยงานภายนอก (External Audit) ที่เป็นอิสระ 

ชนิดของตัวชี้วัด กระบวนการ  
คําอธิบายตัวชี้วัด  หลักฐานการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 

 

                                                                         
  

๘๒

๑. แผนงานการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดสําหรับการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน   
 ๒. เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
 
 หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินในข้อนี้ มุ่งเน้นขั้นตอนและกลไกการ
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมของหน่วยงาน รวมทั้งแผนงาน และการ
เผยแพร่การติดตามตรวจสอบภายในของหน่วยงาน โดยมมีหลักฐาน เอกสารการ
ดําเนินการที่ชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หมายถึง การที่หน่วยงานได้จัดให้มีระบบ กระบวนการ และกลไกเพื่อให้
คณะกรรมการหรือองค์กรการตรวจสอบภายนอกที่เกี่ยวข้องและมีความเป็นอิสระ เข้ามามีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบและประเมินผลตามหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานตามที่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกได้กําหนดไว้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อให้มีระบบการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงานที่เหมาะสม และเพื่อ
การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ 
 
วิธีการประเมิน 
 พิจารณาจากการจัดให้มีระบบและกลไกการตรวจสอบภายนอก 
(External Audit) ที่เป็นอิสระของหน่วยงาน ว่ามี หรือไม่มีการดําเนินการดังกล่าว
หรือไม่อย่างไร  และพิจารณาจากขั้นตอนการดําเนินการตรวจสอบภายนอกและและ
ช่องการเผยแพร่ผลการตรวจสอบภายนอกที่เหมาะสม 
 
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน :  
 ๑. มีการกําหนดแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน
เพื่อรองรับการตรวจสอบและประเมินผลจากจากคณะกรรมการตรวจสอบภายนอก 
 ๒. มีการเผยแพร่รายงานผลการดําเนินการตรวจสอบประเมินผล
ของคณะกรรมการตรวจสอบภายนอกทั้งต่อบุคลากรในหน่วยงานและต่อประชาชน
ได้รับทราบที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานและทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 ๓. มีการนําข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการตรวจสอบและประเมินผล
จากคณะกรรมการภายนอกมา ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

                                                                              

                                                                                ๘๓                                                                                



 

หลักฐานการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ ตัวชี้วัดที่ ๖.๔ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามและ
ประเมินผลการ  ๑. รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติ

การประจําปี     ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
ชนิดของตัวชี้วัด กระบวนการ  ๒. รายงานการติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง    
คําอธิบายตัวชี้วัด   

 หมายเหตุ :  เกณฑ์การประเมินในข้อนี้ มุ่งเน้นขั้นตอนและกระบวนการ
รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยมีหลักฐาน เอกสารดําเนินการที่
ชัดเจน 

                                                                         
  

๘๘

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หมายถึง การที่หน่วยงานได้มีการจัดทํากิจกรรม โครงการ และการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การ
สํารวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การจัดกลไกเชื่อมโยงเครือข่ายภาค
ประชาชน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 
วิธีการประเมิน 
 พิจารณาจากกระบวนการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การติดตามประเมินผลการทํางานของหน่วยงาน ว่ามี หรือไม่มีการดําเนินการหรือไม่
อย่างไร  และพิจารณาจากการจัดทํารายงานผลการติดตามประเมินผลการทํางาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 
  
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน : 
 ๑. มีการจัดแผนงาน กิจกรรม/โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการติดตามและประเมินผลการทํางานของหน่วยงาน เช่น การจัดเวที
สาธารณะ 
 ๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่มาจากภาคประชาชน เพื่อส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามและประเมินผลการทํางานของหน่วยงาน 
  

                                                                              

                                                                               ๘๕                                                                                



 

                                                                         
  

๘

หลักฐานการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 
 ๑. แผนงาน กิจกรรม และโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการติดตาม และประเมินผลของหน่วยงาน                                                                                                                                                       

ตัวชี้วัดที่ ๖.๕  การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําปี 
ชนิดของตัวชี้วัด ผลผลิต 
คําอธิบายตัวชี้วัด   ๒. เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการในการติดตามและประเมินผลจากภาค

ประชาชน 
 หมายเหตุ :  เกณฑ์การประเมินในตัวชี้วัดนี้ เน้นขั้นตอนและกระบวน
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดย
พิจารณาจากแผนงาน กิจกรรม โครงการ และกลไกการเชื่อมโยงกับภาคประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หมายถึง การที่หน่วยงานได้มีการจัดทํารายงานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี ซึ่งเป็นการจัดทํารายงานและ
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยมีการระบุถึงระบบการบริหาร
จัดการที่สอดคล้องกันทั้งในด้านความรับผิดชอบ ภาระงาน งบประมาณที่ใช้
ดําเนินการ รวมทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินการตามแผนที่
กําหนดไว้ โดยจะต้องมีการเผยแพร่ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ให้เป็นที่รับทราบโดยทั่วไป 
 
วิธีการประเมิน 
 พิจารณาจากการจัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานตามแผน ปฏิบัติการประจําปีของหน่วยงาน ว่ามี หรือไม่มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานหรือไม่อย่างไร และพิจารณาจากช่องทางในการเผยแพร่ผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  
   
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน :  
 ๑ .  มีการจัดทํารายงานผลการประเมินการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการประจําปี พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินการตาม
แผนการปฏิบัติการประจําปี 
 ๒. มีการเผยแพร่ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปีให้เป็นที่รับรู้ของบุคคลทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ที่ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของหน่วยงาน และทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

                                                                              

 ๖                                                                              ๘๗                                                                                



 

๗. มาตรฐานตัวชีว้ัดความโปร่งใสด้านการเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลขา่วสารของราชการ เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน :  
 

                                                                         
  

๙

๑. มีการรวบรวมและจัดเตรียมข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่กฎหมายกําหนด
เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ด้วยตนเองที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานและเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 ๒. มีการจัดดัชนีในการสืบค้นและมีการจัดหมวดหมู่ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการตามที่กฎหมายกําหนด 
 ๓. มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการจัดระบบข้อมูล
ข่าวสาร และการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
 ๔. มีการจัดทําคู่มือและระเบียบปฏิบัติในการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ 
 ๕. มีการให้บริการโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการมอบหมายเป็นการเฉพาะ 
 
หลักฐานการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 
 ๑ .  ดัชนีในการสืบค้นและการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงานที่จัดเตรียมให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ด้วยตนเองที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงาน                           
 ๒. คู่มือ/ระเบียบปฏิบัติในการขอ/ให้บริการข้อมูลของราชการของ
หน่วยงาน 
 ๓. เอกสารที่แสดงถึงระบบและช่องทางให้ประชาชนตรวจดูข้อมูล
ข่าวสารของราชการ  เช่น การให้ บริการทางอินเตอร์เน็ต                                           
 ๔. รายงานผลการดําเนินการตามมาตรา 9 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ      
ของหน่วยงาน                                                    
 
 

 
ตัวชี้วัดที่ ๗.๑ การดําเนินการตามมาตรา ๗ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
(การจัดส่งข้อมูลข่าวสารของราชการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา) 
ชนิดของตัวชี้วัด กระบวนการ 
คําอธิบายตัวชี้วัด  
 หมายถึง การที่หน่วยงานได้มีการจัดส่งข้อมูลข่าวสารของราชการของ
หน่วยงานลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา และนํามาเปิดเผยให้กับประชาชนได้รับทราบ โดย
ข้อมูลที่หน่วยงานจะต้องมีการดําเนินการเพื่อให้จัดพิมพ์ลงในราชกิจจานุเบกษานั้น 
ประกอบด้วย ๑) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดําเนินงาน ๒) สรุปอํานาจหน้าที่ที่สําคัญ
และวิธีการดําเนินงาน ๓) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคําแนะนําในการติดต่อ
กับหน่วยงานของรัฐ  ๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบ
แผน นโยบายหรือ การตีความ และ ๕) ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการ (กขร.) กําหนด 
 
วิธีการประเมิน 
 พิจารณาจากการจัดส่งข้อมูลข่าวสารของราชการลงพิมพ์ในราช
กิจจานุเบกษาของหน่วยงาน ว่ามี หรือไม่มีการจัดส่งหรือไม่อย่างไร  และพิจารณา
จากขั้นตอนและกระบวนการจัดส่งและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ได้
จัดพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
 
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน :  
 ๑. มีการจัด รวบรวม และส่งข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่
กฎหมายกําหนดไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา  หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินในข้อนี้ เน้นขั้นตอนและกระบวนการจัด

ให้มีข้อมูลข่าวสารตามที่กฎหมายกําหนดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ โดยมีการดําเนินการ
อย่างเป็นขั้นตอน 

 ๒. มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของราชการของหน่วยงานที่จัดพิมพ์
ลงในราชกิจจานุเบกษาไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 

                                                                              

 ๒                                                                               ๘๙                                                                                



 

ตัวชี้วัดที่ ๗.๒ การดําเนินการตามมาตรา ๙ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ   ๓. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่ได้มีการจัดพิมพ์ลงใน
ราชกิจจานุเบกษาของหน่วยงานให้ประชาชนได้รับทราบผ่านช่องทางการเผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงาน / วิธีการอื่น 

                                                                         
  

๙

 
หลักฐานการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 
 ๑. เอกสารแสดงถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่จัดไปลงพิมพ์ในราช
กิจจานุเบกษา    
 ๒. ระบบและช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ เช่น ทาง
เว็บไซด์ของหน่วยงาน                                            
 
 หมายเหตุ :  เกณฑ์การประเมินในข้อนี้ เน้นขั้นตอนและกระบวนการ
จัดส่งข้อมูลข่าวสารของราชการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาของหน่วยงานที่เป็นไปตาม
กฎหมายที่กําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(การจดัให้มีข้อมูลข่าวสารตามที่กฎหมายกําหนดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้) 
ชนิดของตัวชี้วัด กระบวนการ 
คําอธิบายตัวชี้วัด  
 หมายถึง การที่หน่วยงานได้มีการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามที่
กฎหมายกําหนดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  โดยข้อมูลข่าวสารของราชการที่
กฎหมายกําหนดนั้นประกอบด้วย ๑) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรง
ต่อเอกชนรวมทั้งความเห็นแย้งและคําสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว 
๒) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ๓) แผนงาน 
โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจําปีของปีที่กําลังดําเนินการ ๔) คู่มือหรือ
คําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของ
เอกชน  ๕) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา ๗ สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มี
ลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทําบริการ
สาธารณะ ๗) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดย
มติคณะรัฐมนตรี ๘) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 
 
วิธีการประเมิน 
 พิจารณาจากการที่หน่วยงานได้จัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามที่
กฎหมายกําหนดให้ประชาชนเข้าตรวจดู ว่ามี หรือไม่มีการจัดให้มีข้อมูลหรือไม่
อย่างไร  และพิจารณาจากขั้นตอนและกระบวนการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของ
ราชการที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ 
 
 
 
 

                                                                              

 ๐                                                                               ๙๑                                                                                



 

ตัวชี้วัดที่ ๗.๓ การดําเนินการตามมาตรา ๑๑ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ หลักฐานการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 

                                                                         
  

๙

 ๑. ระเบียบ คําสั่ง และหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่
ไม่ต้องเปิดเผย และข้อมูลที่อาจมีคําสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้ตามที่กฎหมายกําหนด 
 ๒. รายงานผลการดําเนินการตามมาตรา 14 และ15 พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ ของหน่วยงาน 
 
 หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินในข้อนี้ มุ่งเน้นวิธีการดําเนินการตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานจะต้องแสดงเอกสาร เหตุผลในการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูล
ข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผยและอาจมีคําสั่งไม่เปิดเผยนั้นๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(การจัดหาข้อมูลข่าวสารให้ตามคําขอเฉพาะราย) 
ชนิดของตัวชี้วัด กระบวนการ 
คําอธิบายตัวชี้วัด  
 หมายถึง การที่หน่วยงานได้มีการจัดหาข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่
กฎหมายกําหนดเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบตามคําขอเฉพาะราย  โดยเป็นการจัดหาข้อมูลข่าวสาร
ของราชการทั้งตามที่กฎหมายกําหนดและข้อมูลข่าวสารของราชการด้านอื่น  ๆที่หน่วยงานของรัฐ
เห็นสมควร และต้องจัดการข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ขอภายในเวลาอันสมควร เว้นแต่ผู้นั้นขอจํานวน
มากหรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
 
วิธีการประเมิน 
 พิจารณาจากการที่หน่วยงานได้มีการจัดหาข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่
กฎหมายกําหนดให้ตามคําขอเฉพาะราย ว่ามี หรือไม่มีการจัดหาข้อมูลข่าวสารให้หรือไม่อย่างไร  
และพิจารณาจากขั้นตอนและกระบวนการจัดหาข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีผู้ขอเฉพาะราย 
 
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน : 
 ๑. มีการรวบรวม และจัดระบบการให้บริการ  รวมทั้งช่องทางการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่กฎหมายกําหนดเพื่อให้ประชาชนสามารถขอได้เป็นการเฉพาะราย 
 ๒. มีระเบียบปฏิบัติในการขอ/ให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ของหน่วยงาน 
 ๓. มีการจัดทําสําเนา/คํารับรองสําเนาถูกต้องของข้อมูลข่าวสารให้
ผู้ขอเฉพาะราย 
 ๔. มีการดําเนินการและสามารถจัดหาข้อมูลให้ผู้ขอเฉพาะรายได้
ตามเวลาที่กําหนด 

๕. มีการให้บริการโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการมอบหมายเป็นการเฉพาะ  

                                                                              

 ๖                                                                               ๙๓                                                                                



 

ตัวชี้วัดที่ ๗.๔ การดําเนินการตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ หลักฐานการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 
 ๑. คู่มือ/ระเบียบปฏิบัติในการขอ/ให้บริการข้อมูลของราชการของ
หน่วยงาน 

                                                                         
  

 

 ๒. รายงานผลการจัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ขอ/รายงานเชิงสถิติ
เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานตามมาตรา 11 
  
 หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินในข้อนี้ มุ่งเน้นขั้นตอนและกระบวนการ
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่กฎหมายกําหนดเพื่อให้ประชาชนสามารถขอเป็น
การเฉพาะราย โดยพิจารณาถึงการที่หน่วยงานได้มีการกําหนดหลักเกณฑ์และผู้รับผิดชอบ
ในจัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ขอข้อมูลข่าวสารภาย และการมีระเบียบการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผยและอาจมีคําสั่งไม่เปิดเผย) 
ชนิดของตัวชี้วัด กระบวนการ 
คําอธิบายตัวชี้วัด  
 หมายถึง การที่หน่วยงานได้มีการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้อง
เปิดเผย และข้อมูลที่อาจมีคําสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้ โดยเป็นการดําเนินการของหน่วยงานหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งอาจมีคําสั่งมิให้เปิดเผย หรือเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการก็ได้ โดยคํานึงถึง
การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้อง   สําหรับ
ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ไม่ต้องเปิดเผยเนื่องจากอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และข้อมูลที่มีลักษณะที่อาจมีคําสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้ เช่น ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
เป็นต้น ซึ่งจะต้องมีการดําเนินการตามกฎหมายอย่างรอบคอบ  
 
วิธีการประเมิน 
 พิจารณาจากการที่หน่วยงานของรัฐได้มีการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูล
ข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย และข้อมูลที่อาจมีคําสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้นั้นว่ามีหรือไม่มี 
และการพิจารณาจากขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้อง
เปิดเผยและข้อมูลที่อาจมีคําสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้ 
 
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน :  
 ๑. มีการจัดทําระเบียบ คําสั่ง และหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูล
ข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย และข้อมูลที่อาจมีคําสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้ตามที่กฎหมายกําหนด 
 ๒. มีการจดัทําระบบสารสนเทศในการเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย 
 ๓. มีการกําหนดระเบียบวิธีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสาร
ของราชการตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนดว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 

๙๔                                                                               ๙๕                                                                               

                                                                              

  



 

ตัวชี้วัดที่ ๗.๕ การดําเนินการตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ พ.ร.บ. ข้อมูล  ๒. มีการกําหนดตัวผู้รับผิดชอบในการจัดการระบบ ช่องทางการเข้าและ
ช่องทางการเผยแพร่ถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานเป็นการเฉพาะ ข่าวสารของราชการ (การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล) 

ชนิดของตัวชี้วัด กระบวนการ  ๓. มีการให้บริการข้อมูลข่าวสารแบบ one stop service (เฉพาะภารกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ) คําอธิบายตัวชี้วัด 
 ๔. มีการสร้างเครือข่ายบริการข้อมูลข่าวสารกับหน่วยงานอื่น เพื่อบริการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

                                                                         
  

๑๐๐

 
หลักฐานการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 
 ๑. หลักฐานหรือเอกสารที่แสดงถึงช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร     
 ๒. ระเบียบปฏิบัติ/คู่มือในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ                                
 ๓. เอกสารแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการจัดระบบ ช่องทางการเข้าถึง       
และช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
  
 หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินในข้อนี้ เน้นวิธีการจัดระบบและช่องทางการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการของภาคประชาชน โดยพิจารณาจากระบบและช่องทางการ
ดําเนินการที่หน่วยงานจัดให้มีตามความเหมาะสมของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หมายถึง การที่หน่วยงานของรัฐจัดให้มีระบบและการให้ความ
คุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมาย
กําหนด โดยเป็นกระบวนการเพื่อให้บริการและคุ้มครองมูลข่าวสารส่วนบุคคล ซึ่งเริ่ม
ตั้งแต่การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องและจําเป็นเพื่อการดําเนินงาน
ของหน่วยงานของรัฐ การจัดเก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากบุคคล และการตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่จัดพิมพ์ลงในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้น ทั้งนี้ โดยคํานึงถึง
ความถูกต้องของข้อมูล เช่น ประเภทของบุคคลที่มีการจัดเก็บข้อมูล ลักษณะการใช้
ข้อมูลตามปกติ วิธีการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของเจ้าของข้อมูล วิธีการขอให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงข้อมูล และแหล่งที่มาของข้อมูล เป็นต้น 
 
วิธีการประเมิน 
 พิจารณาจากการที่หน่วยงานของรัฐได้มีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบ
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลว่ามีหรือไม่  มีการปฏิบัติตามกฎหมายตามที่กําหนดไว้หรือไม่
อย่างไร  และพิจารณาจากขั้นตอนและกระบวนการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
 
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน :  
 ๑. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลและจัดทําบัญชีข้อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกําหนด 
 ๒. มีการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยให้แก่ระบบข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลตามความเหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้มีการนําไปใช้โดยไม่เหมาะสมหรือเป็น
ผลร้ายต่อเจ้าของข้อมูล 

                                                                               ๙๗                                                                               

                                                                              

  



 

ตัวชี้วัดที่ ๗.๖ การจัดระบบและช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ  ๓. มีกลไกการตรวจสอบการใช้ / เปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลว่า
เป็นไปตามกฎหมายหรือไม่เป็นระยะๆ ชนิดของตัวชี้วัด กระบวนการ 

คําอธิบายตัวชี้วัด  ๔. มีการดําเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล และมีช่องทางให้
เจ้าของข้อมูลสามารถแก้ไขข้อมูลของตนเอง เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่หน่วยงาน
จัดเก็บมีความถูกต้องและเป็นปจัจุบันในระยะเวลาที่เหมาะสม 

                                                                         
  

 ๕. มีการแจ้งให้เจ้าของข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลทราบในกรณีที่มีการให้
ส่งข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไปยังที่ใดซึ่งจะเป็นผลให้บุคคลทั่วไปทราบข้อมูลข่าวสารนั้นได้ 
 
หลักฐานการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 
 ๑. เอกสารที่แสดงถึงการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลและบัญชี
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของหน่วยงาน 
 ๒. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงถึงการจัดระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่
ระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล                                              
 
 หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินในข้อนี้ เน้นวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคล โดยมีขั้นตอนและวิธีการที่สอดคล้องกับความต้องการของเจ้าของข้อมูล
และตามที่กฎหมายกําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หมายถึง การที่หน่วยงานของรัฐได้จัดให้มีระบบและช่องทางเพื่อ
ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ  เช่น มีการส่งเสริมการ
ดําเนินการตามที่กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการกําหนดไว้ในมาตรา ๗ 
มาตรา ๙ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา 
๒๕ แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยเป็นการจัดระบบและช่องการเข้าถึง
เพื่อเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ อันเป็นการสื่อสารทั้งแบบการสื่อสารทาง
เดียวและการสื่อสารแบบสองทาง (One-way and Two-way communication) 
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและ
การนําข้อมูลข่าวสารของราชการไปดําเนินการในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายและมีประสิทธิภาพ 
 
วิธีการประเมิน 
 พิจารณาจากการจัดระบบและช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ
ของหน่วยงานของรัฐว่ามี หรือไม่มีการจัดระบบและช่องทางการเข้าถึงเพื่อเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารของราชการ  และพิจารณาจากขั้นตอนและกระบวนการจัดระบบและช่องทางการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของประชาชน 
 
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน :  
 ๑. มีการจัดระบบและและช่องทางการเข้าถึงที่หลากหลาย เช่น มี
การเผยแพรข้อมูลข่าวสารที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน หรือเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารผ่านทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน 
  

                                                                              

 ๙๘                                                                               ๙๙                                                                                



 

ตัวชี้วัดที่ ๗.๗ การประเมินผลการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของภาคประชาชน หลักฐานการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 
ชนิดของตัวชี้วัด ผลผลิต ๑. รายงานผลการวิเคราะห์และการจัดการความรู้ของหน่วยงาน       
คําอธิบายตัวชี้วัด   

 หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินในข้อนี้ มุ่งเน้นกระบวนการจัดการความรู้
ของหน่วยงานที่มีความหลากหลายทั้งในด้านเนื้อหาและวิธีการที่จะนําความรู้ของ
หน่วยงานออกมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและหน่วยงาน โดยมีขั้นตอนการ
จัดการความรู้ที่สามารถตรวจสอบได้ทั้งในเชิงเนื้อหา ความรู้ และกระบวนการ 

                                                                         
  

๔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หมายถึง การที่หน่วยงานได้มีการประเมินผลการรับรู้และการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้อง จากการดําเนินการ
จัดระบบข้อมูลข่าวสารและการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงาน โดยมุ่งเน้นเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของข้อมูลข่าวสารเพื่อการพัฒนาหน่วยงาน การบริการประชาชน การ
ตัดสินใจหาทางเลือก และการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ  
 
วิธีการประเมิน 
 พิจารณาจากการประเมินการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
ภาคประชาชนการของหน่วยงาน ว่ามี หรือไม่มีการประเมินหรือไม่อย่างไร  และ
พิจารณาจากขั้นตอนและกระบวนการในการประเมินการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของภาคประชาชน  
 
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน : 
 ๑. มีการจัดทําแผนงานการประเมินผลการรับรู้และการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของประชาชน 
 ๒. มีการประเมินผลการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
ประชาชนตามแผนงานที่กําหนด 
 ๓. มีการรายงานและเผยแพร่ผลการประเมินผลการรับรู้และการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน 
 ๔. มีการนําผลการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน
มาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
 

                                                                              

 ๑๐                                                                                ๑๐๑                                                                               



  

 

                                                                         
  
                                                                              

 

หลักฐานการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 
 ๑. แผนงานการประเมินผลการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
ประชาชน 
 ๒. รายงานการประเมินผลความพึงพอใจการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลของ
ประชาชน    
 หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินในข้อนี้ มุ่งเน้นขั้นตอนของการ
ประเมินผลการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการของภาคประชาชน โดย
พิจารณาจากรายงานการประเมินผลในด้านดังกล่าว  รวมทั้งการวิเคราะห์ผลจากคะแนน
การประเมินที่ได้จากประชาชนหรือระดับความคิดเห็นที่มีการวัดค่าโดยนัยต่างๆ เช่น มาตร
วัดทัศนคติของลิเคอรท์ (Likert scale) หรือมีการประเมินในลักษณะอื่นเช่น การวัดค่าร้อย
ละของการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ ๗.๘ การจัดการความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารของหนว่ยงาน 
ชนิดของตัวชี้วัด กระบวนการ 
คําอธิบายตัวชี้วัด  
 หมายถึง การที่หน่วยงานได้มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารและการ
จัดการความรู้ของหน่วยงาน โดยมีการจัดรวบรวมข้อมูลข่าวสาร การแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร การนําข้อมูลข่าวสารและความรู้ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน  การจัดระบบข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการตัดสินใจ เป็นต้น ทั้งนี้ มุ่งเน้นการนําข้อมูลข่าวสารและความรู้ไปพัฒนา
หน่วยงาน และการให้การบริการแก่ประชาชน การจัดการความรู้ของหน่วยงานนั้น 
ครอบคลุมถึงการจัดระบบข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานไปสู่การสร้างเป็นสารสนเทศ 
(information) ความรู้ (Knowledge) และภูมิปัญญา (Wisdom) ของหน่วยงาน ทั้งนี้ 
เพื่อเป็นการพัฒนาระบบการบริหารงานที่มีความโปร่งใส มีความสอดคล้องกับหลักธรร
มาภิบาลที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้และภูมิปัญญาของชาติ 
 
วิธีการประเมิน 
 พิจารณาจากการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ว่ามี หรือไม่มีการ
จัดการหรือไม่อย่างไร  และพิจารณาขั้นตอนและกระบวนการในการจัดการความรู้
ของหน่วยงาน 
 
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน :  
 ๑. มีการจัดกิจกรรมและโครงการเกี่ยวกับการจัดการความรู้ด้าน
ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
 ๒. มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร/ความรู้ทั้งส่วนงานภายใน
หน่วยงานและระหว่างหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง 
 ๓. มีการวิเคราะห์และนําข้อมูลข่าวสาร/ความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
การส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรและการพัฒนาองค์กร 

                                                                            ๑๐๓                                             ๑๐๒                                   



๑. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการจัดหาพัสดุ (การจัดซื้อจัดจ้าง)   
 

  ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ การเผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ 

มี   
 ไม่มี     

การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑.๑ (การปฏิบัติการตามเกณฑ์
มาตรฐานการประเมิน) 

๒ ๑ ๐ 

๑. มีการเผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ณ ที่ทําการ
ของหน่วยงานหรือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการ 

   

๒ . มีการเผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

   

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 
๑. เอกสารแสดงการเผยแพร่กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ                       

มี  
ไม่มี 

๒. เอกสารที่แสดงถึงช่องทางการเผยแพร่ของหน่วยงานที่
ปรากฏในสื่อต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ตของหน่วยงานหรือสื่ออื่นๆ    

มี  
ไม่มี 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

แบบประเมินความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐ 
ตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรง่ใสหน่วยงานภาครัฐ 
ที่กําหนดภายใต้พระราชบญัญัติข้อมูลขา่วสารของราชการ  

พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๘                                                                                 



 

ส่วนที่ ๒ ความพร้อมของข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความ
โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 

แบบประเมินความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐ 
ตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ 

ที่กําหนดภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

                      

******************************************* 
คําชี้แจง 

๑. แบบประเมินนี้จัดทําขึ้นเพื่อประเมินความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับ
ข้อมูลข่าวสารในการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐที่กําหนดภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
  ๒. แบบประเมินประกอบด้วย ๒ ส่วน ส่วนที่ ๑ เป็นข้อมูลพื้นฐานของบุคคลและ
หน่วยงาน  ส่วนที่ ๒ เป็นการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ 
 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับบุคคลและหน่วยงาน 
 
ชื่อ (ผู้ให้ข้อมูล)....................................................... นามสกุล................................................ 
ตําแหน่ง ......................................................หน่วยงานที่สังกัด..............................................
สถานที่ติดต่อ เลขที่ ........................ถนน...................................ตาํบล .................................
อําเภอ .....................................จังหวัด .....................................รหัสไปรษณีย์ ...................... 
โทรศัพท์ ............................................................ โทรศัพท์มือถือ .......................................... 
โทรสาร ..............................................Email : ..................................................................... 
ภาระงานที่รับผิดชอบ(ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานและภายใต้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐) 
.............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................... 
 

 ในส่วนนี้เป็นการประเมินความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสารและระดับการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานว่าได้มีการดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความ
โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐหรือไม่ โดยมีวิธีการประเมินใน ๒ ลักษณะ คือ  

๑. การประเมินโดยวิธีการตรวจสอบความพร้อมของข้อมูลข่าวสารและ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงความมี/ไม่มีข้อมูลข่าวสาร เอกสาร และการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน โดยทําเครื่องหมาย   ลงในช่องว่าง  มี 
หรือ  ไม่มี  ตามตัวชี้วัดความโปร่งใสในด้านนั้นๆ ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น ๔๑ ตัวชี้วัด  

๒. การประเมินขั้นตอนและระดับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน พิจารณา
จากระดับความสมบูรณ์ของข้อมูลข่าวสาร เอกสาร และการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ภาครัฐที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจําแนกตามตัวชี้วัดนั้นๆ ละ ๕ 
ระดับ/ข้อ รวมทั้งสิ้น ๒๐๐ ข้อ โดยให้หน่วยงานได้พิจารณาจากความพร้อมและ
ความสมบูรณ์ของข้อมูลข่าวสาร เอกสาร และระดับการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และทํา
เครื่องหมาย   ลงในช่องว่างตามข้อเท็จจริง ของหน่วยงาน ซึ่งในเกณฑ์มาตรฐาน
การประเมินนั้น จะมีการวัดค่า ๓ ระดับ คือ 
 ๒ =  หมายถึง หน่วยงานของท่านได้มีการดําเนินการแล้วและมีเอกสาร/
ข้อมูลพร้อมให้ตรวจพิจารณา 
 ๑ =  หมายถึง หน่วยงานของท่านกําลังมีการดําเนินการและมีเอกสาร/
ข้อมูลบางส่วนให้พิจารณา 
 ๐ =  หมายถึง หน่วยงานของท่านยังไม่มีการดําเนินการในข้อนั้นๆ  
 
 
 
 
 

  

 ๑๐๖                                                                               ๑๐๗                                                                               



 

                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๕ การสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบ
เดือน 

  มี   
 ไม่มี     

การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑.๕ (การปฏิบัติการตาม
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน) 

๒ ๑ ๐ 

๑. มีการนําผลสรุปการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือนติด
ประกาศไว้ ณ ที่ทําการของหน่วยงาน หรือศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของหน่วยงานตามมาตรา ๙ (๘) และมีการเผยแพร่
ในช่องทางที่เหมาะสม เช่น เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

   

๒. มีการสรุปและวิเคราะห์งบประมาณในการจัดหาพัสดุใน
แต่ละรอบเดือน  

   

๓. มีการวิเคราะห์ผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือนและ
นํามาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

   

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 
๑. รายงานการสรุปและการวิเคราะห์ผลการจัดหาพัสดุใน
แต่ละรอบเดือนและรอบปีของหน่วยงาน  

มี  ไม่มี 

๒. เอกสาร/รายงานที่แสดงผลการจัดหาพัสดุตามแบบ 
สขร.๑ ของหน่วยงาน                            



  ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ การจัดทําแผนการจัดหาพัสดุประจําปี มี   
 ไม่มี     

การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑.๒ (การปฏิบัติการตามเกณฑ์
มาตรฐานการประเมิน) 

๒ ๑ ๐ 

๑. มีการจัดทําแผนการจัดหาพัสดุตามที่กฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน 

   

๒. มีการเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุไว้ที่ทําการของหน่วยงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

   

๓. มีการกําหนดและเลือกใช้วิธีการจัดหาพัสดุที่เหมาะสมกับ
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรม 

   

๔. มีการพิจารณาแผนที่แสดงให้เห็นถึงการเปรียบเทียบความ
คุ้มค่า/ประสิทธิภาพกับผลการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณที่ผ่านมา 

   

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 

๑. แผนการจัดหาพัสดุประจําปีของหน่วยงาน                      มี  
ไม่มี 

มี  ไม่มี ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้ 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้ 

  

 ๑๑๒                                                                               ๑๐๙                                                                               



 

                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ การดําเนินการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา
พัสดุ 

  มี  
 ไม่มี     

การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑.๓ (การปฏิบัติการตามเกณฑ์
มาตรฐานการประเมิน) 

๒ ๑ ๐ 

๑. มีการขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้างจากผู้ที่มีอํานาจตามที่กําหนด
ไว้ในระเบียบการจัดหาพัสดุ 

   

๒. มีการดําเนินการโดยวิธีการที่เหมาะสม เช่น วิธีตกลงราคา 
วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ และวิธี
ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ระบุไว้ในแผนการ
จัดหาพัสดุ 

   

๓. มีการทําสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ มีหลักฐานการ
ตรวจรับ และการเบิกจ่ายที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 

   

  ๔. มีการนําผลการดําเนินการจัดหาพัสดุตามแผนที่กําหนดไว้
มาวิเคราะห์และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

   

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 
๑. รายงานผลการดําเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ             

  ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ การกําหนดและการประกาศหลักเกณฑ์ใน
การพิจารณาและการตัดสินผลการจัดหาพัสดุแต่ละ
รายการ/โครงการ 

มี   
 ไม่มี     

การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑.๔ (การปฏิบัติการตามเกณฑ์
มาตรฐานการประเมิน) 

๒ ๑ ๐ 

๑. มีการกําหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลการจัดหา
พัสดุแต่ละรายการ/โครงการ พร้อมทั้งเกณฑ์การประเมินหรือ
ตัดสินที่ชัดเจน 

   

๒. มีการประกาศผลการจัดหาพัสดุแต่ละรายการ/โครงการ
พร้อมทั้งเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการ 

   

จัดหาพัสดุนั้นๆ ในช่องทางที่เหมาะสม เช่น ทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
๓. มีการวิเคราะห์หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดหาพัสดุและ
ผลการจัดหาพัสดุ แล้วนํามาปรับปรุงการ 

   

จัดหาพัสดุของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ มี  

ไม่มี ๑. เอกสารแสดงข้อกําหนดและการประกาศหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาตัดสินผลการจัดหาพัสดุ/จัดซื้อ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้ 
จัดจ้างแต่ละรายการ/โครงการ                                        

มี  
ไม่มี 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้ 

  

 ๑๑๐                                                                               ๑๑๑                                                                               



 

                      

ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ การกําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

 มี 
 ไม่มี     

การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๒.๓ (การปฏิบัติการตาม
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน) 

๒ ๑ ๐ 

๑. มีการกําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม 
อํานาจหน้าที่ของหน่วยงาน 

   

๒ . มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์และขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ 

   

๓. มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานให้ประชาชนผู้มารับบริการได้รับทราบ 

   

๔. มีการจัดทําเอกสาร/คู่มือแสดงหลักเกณฑ์และขั้นตอน
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

   

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 
๑. เอกสารที่แสดงถึงการกําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน                                

มี  ไม่มี 

๒. คู่มือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และกระบวนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน                           

มี  ไม่มี 

๓. เอกสารที่แสดงถึงช่องทางการเผยแพร่หลักเกณฑ์ 
ขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เช่น ใน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน และหรือทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

มี  ไม่มี 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ตัวชี้วัดที่ ๑.๖ การประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการ
จัดหาพัสดุในปีงบประมาณ 

มี   
 ไม่มี     

การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑.๖ (การปฏิบัติการตามเกณฑ์
มาตรฐานการประเมิน) 

๒ ๑ ๐ 

๑. มีการประเมินขั้นตอนและวิธีการจัดหาพัสดุในรอบปีของ
หน่วยงาน 

   

๒ . มีการประเมินผลการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน โดย
พิจารณาจากผลผลิตที่สามารถระบุถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการจัดหาได้  

   

   ๓ . มีการประเมินผลการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน โดย
พิจารณาจากผลผลิตที่สามารถนําไปสู่การพัฒนา 
ระบบการจัดหาพัสดุที่เหมาะสมของหน่วยงาน 

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 

๑. รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุแต่ละโครงการ/กิจกรรม 
ของหน่วยงาน                                                     

มี  ไม่มี 

๒. รายงานการประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา
พัสดุในแต่ละปีงบประมาณของหน่วยงาน      

มี  ไม่มี 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้ 

  

 ๑๑๖                                                                               ๑๑๓                                                                               



 

                      

๒. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการบริหารงาน 
 

ตัวชี้ วัดที่ ๒.๑ การจัดทําและเผยแพร่โครงสร้างและ
อํานาจหน้าที่ของหน่วยงาน 

  มี 
 ไม่มี     

การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๒.๑   (การปฏิบัติการตาม
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน) 

๒ ๑ ๐ 

๑. มีการจัดทําและเผยแพร่โครงสร้าง อํานาจหน้าที่ รวมทั้ง
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน ไว้ ณ 
ที่ ทําการของหน่วยงานหรือศูน ย์ข้อ มูลข่าวสารของ
หน่วยงาน 

   

๒. มีการจัดทําและเผยแพร่โครงสร้าง อํานาจหน้าที่ รวมทั้ง
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

   

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 
๑ .  เอกสารเ กี่ยวกับโครงสร้างและอํานาจหน้าที่ของ
หน่วยงาน                                                 

มี  ไม่มี 

๒. เอกสารที่แสดงถึงช่องทางของการเผยแพร่โครงสร้าง
และอํานาจหน้าที่ของหน่วยงาน 

มี  ไม่มี 

๓. เอกสารรายชื่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กับโครงสร้างและอํานาจหน้าที่ของหน่วยงาน 

มี  ไม่มี 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้ 
 
 
 
 
 

  ตัวชี้ วัดที่  ๒ .๒  การจัดทํ า วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และ
แผนปฏิบัติการประจําปีของหน่วยงาน 

มี 
 ไม่มี     

การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๒.๒   (การปฏิบัติการตาม
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน) 

๒ ๑ ๐ 

๑ . มีการจัดทําวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติการ
ประจําปีของหน่วยงานที่สอดคล้องกับอํานาจ 

   

หน้าที่ของหน่วยงาน 
   ๒. มีการกําหนดให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมใน

การจัดทําวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติการประจําปี
ของหน่วยงาน 
๓. มีการเผยแพร่วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติการ
ประจําปีของหน่วยงานให้บุคลากรในหน่วยงานและ
ประชาชนได้รับทราบในช่องทางต่างๆ เช่น ในศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของหน่วยงาน และหรือทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

   

๔. มีการทบทวนและเปรียบเทียบความสอดคล้องของการ
จัดทําวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติการประจําปีของ
หน่วยงาน  

   

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 

๑. เอกสารที่แสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติการ
ประจําปีของหน่วยงาน                                         

มี  ไม่มี 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้ 
 
 
 
 
 

  

 ๑๑๔                                                                               ๑๑๕                                                                               



 

                      

ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ การให้บริการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่
กําหนดไว้โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ 

  มี 
 ไม่มี     

การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๓.๒ (การปฏิบัติการตาม
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน) 

๒ ๑ ๐ 

๑. มีการให้การบริการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กําหนดไว้    
๒. มีการให้การบริการภายในระยะเวลาที่กําหนด    
๓. มีการให้บริการเรียงตามลําดับก่อน-หลัง    

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 
๑. เอกสารที่แสดงถึงการกําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการ
ให้บริการของหน่วยงาน                                        

มี  ไม่มี 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ตัวชี้ วัดที่  ๒ .๔ การดําเนินการตามแผนปฏิบั ติการ
ประจําปี 

มี 
 ไม่มี     

การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๒.๔  (การปฏิบัติการตาม
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน) 

๒ ๑ ๐ 

๑. มีการกําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลและ
ส่วนงานภายในหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับ 

   

การปฏิบัติหน้าที่ตามแผนปฏิบัติการประจําปี 
๒. มีการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนปฏิบัติการประจําปี ภายใต้
ตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปี 

   

๓. มีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละส่วนงานภายใน
หน่วยงาน โดยพิจารณาจากผลการนําแผนปฏิบัติการ
ประจําปีของหน่วยงานไปปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลา 

   

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 

๑. แผนการปฏิบัติการประจําปีของหน่วยงาน                    มี  ไม่มี 

๒. รายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจําปีของหน่วยงาน  

มี  ไม่มี 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 ๑๒๐                                                                               ๑๑๗                                                                               



 

                      

ตัวชี้วัดที่ ๒.๕ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริหารจัดการของหน่วยงาน  

 มี 
 ไม่มี 

๓. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน 

การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๒.๕ (การปฏิบัติการตาม
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน) 

๒ ๑ ๐ 

๑. มีการจัดกิจกรรมและโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ เช่น การ
จัดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็น การทํากิจกรรม
ร่วมระหว่างหน่วยงานและ 
ภาคประชาสังคม  เป็นต้น 

   

๒. มีการจัดทํารายงานและนําผลการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนมาปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงาน 

   

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 
๑. เอกสารรายงานเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน                             

มี  ไม่มี 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ การกําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการ
ให้บริการแก่ประชาชน 

มี 
 ไม่มี     

การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๓.๑ (การปฏิบัติการตาม
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน) 

๒ ๑ ๐ 

๑. มีการกําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการให้บริการ
ตามภารกิจและความรับผิดชอบของหน่วยงาน 

   

๒. มีการกําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการให้บริการที่
ตอบสนองต่อความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดสอดคล้องกับ
ภารกิจและความต้องการของประชาชน  

   

   ๓. มีจัดทําคู่มือการให้บริการและเผยแพร่คู่มือ/หลักเกณฑ์
และขั้นตอนในการให้บริการแก่บุคลากรภายในหน่วยงานได้
รับทราบอย่างทั่วถึง 
๔. มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการให้บริการแก่
ประชาชนที่มารับบริการได้รับทราบไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของหน่วยงาน และทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

   

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 

๑. เอกสารที่แสดงถึงการกําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการ
ให้บริการของหน่วยงาน                                        

มี  ไม่มี 

๒. เอกสาร/คู่มือการให้บริการของหน่วยงาน                    มี  ไม่มี 

๓. เอกสารที่แสดงถึงช่องทางการเผยแพร่หลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนการให้บริการ รวมทั้งคู่ มือการให้ บริการของ
หน่วยงาน  

มี  ไม่มี 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้ 

 

  

 ๑๑๘                                                                               ๑๑๙                                                                               



 

                      

ตัวชี้วัดที่ ๓.๖ การจัดทําระบบข้อมูลทางสถิติและสรุปผล
การให้บริการแก่ประชาชน 

  มี 
 ไม่มี     

การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๓.๖   (การปฏิบัติการตาม
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน) 

๒ ๑ ๐ 

๑. มีการจัดทําระบบข้อมูลทางสถิติและสรุปผลการ
ให้บริการประชาชน เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการ
ให้บริการของหน่วยงาน 

   

๒. มีการสรุปและเผยแพร่ผลการให้บริการแก่ประชาชน
ได้รับทราบที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน และทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงาน ในแต่ละช่วงเวลา เช่น เป็นรายไตร
มาศหรือรายปี 

   

๓. มีการนําระบบข้อมูลทางสถิติและผลสรุปการให้การ
บริการแก่ประชาชนมาปรับปรุงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการ
ให้บริการของหน่วยงาน 

   

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 
๑. รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและผลการ
ให้บริการประชาชน รวมทั้งผลการปรับปรุงการให้บริการ
ของหน่วยงาน 

มี  ไม่มี 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

  ตัวชี้ วัดที่ ๓ .๓ การเลือกใช้ช่องทางการให้บริการที่
เหมาะสมกับการให้บริการ 

มี 
 ไม่มี     

การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๓.๓ (การปฏิบัติการตาม
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน) 

๒ ๑ ๐ 

๑. มีการจัดสถานที่และอุปกรณ์สํานักงานที่เหมาะสมต่อ
การให้การบริการแก่ประชาชน 

   

๒. มีเอกสาร/แบบฟอร์ม/คู่มือการให้บริการที่เพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชน 

   

   ๓. มีการนําระบบเทคโนโลยีในด้านต่างๆ เช่น ระบบ
อินเทอร์เน็ตและเครือข่าย มาสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน 
๔. มีการให้คําปรึกษาและการแนะแนวทางการให้การ
บริการแก่ประชาชน 

   

๕ .  มีการปรับปรุงระบบและช่องทางการให้บริการที่
เหมาะสมต่อการให้การบริการแก่ประชาชน 

   

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 

๑. เอกสาร คู่มือ ที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการ
ให้บริการของหน่วยงาน                                             

มี  ไม่มี 

๒. เอกสารที่แสดงถึงรูปแบบการให้การบริการที่หน่วยงาน
จัดให้มีขึ้น เช่น การให้บริการ แบบ One Stop Service 
การให้บริการทางอินเตอร์เน็ต การให้บริการเพิ่มเติมใน
วันหยุดราชการหรือนอกเวลาทําการปกติ          

มี  ไม่มี 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้ 
 
 
 

  

 ๑๒๔                                                                               ๑๒๑                                                                               



 

                      
  

 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๔ การจัดให้มีช่องทางและกลไกในการแก้ไข
ปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชน 

  มี 
 ไม่มี     

การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๓.๔ (การปฏิบัติการตาม
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน) 

๒ ๑ ๐ 

๑. มีการกําหนดขั้นตอนและกระบวนการในการแก้ไข
ปัญหาเรื่องร้องเรียนโดยมีระยะเวลาในการดําเนินการเพื่อ
แก้ไขปัญหาที่เหมาะสมตามสมควรแก่กรณี  

   

๒. มีการเผยแพร่ขั้นตอนและกระบวนการ สําหรับการแก้ไข
ปัญหาเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานรวมทั้งช่องทางการรับและ
การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ให้สาธารณชนได้รับทราบทาง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน และทางเว็บไซต์ 

   

 ๓. มีการกําหนดตัวบุคคลผู้รับผิดชอบสําหรับการแก้ไข
เรื่องร้องเรียนหรือปัญหาความขัดแย้งระหว่างประชาชน
ผู้รับบริการกับหน่วยงานที่ให้บริการ 

   

๔. มีการจัดให้มีกลไกการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความ
แน่ใจว่ากระบวนการแก้ไขเรื่องร้องเรียน และข้อขัดแย้ง
เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่เหมาะสม 

   

๕. มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนหรือ
ข้อขัดแย้ง และเผยแพร่รายงานผลการดําเนินการดังกล่าวต่อสาธารณชน 

   

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 
๑. เอกสารที่แสดงถึงขั้นตอนและกระบวนการในการแก้ไขปัญหาเรื่องเรียน  มี  ไม่มี 
๒. เอกสารที่แสดงถึงช่องทางการเผยแพร่ขั้นตอนและกระบวนการ
ในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนให้ประชาชนได้รับทราบ 

มี  ไม่มี 

๓. รายงานผลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนในแต่ละ
ช่วงเวลา เช่น เป็นรายไตรมาศ หรือรายปี  



  ตัวชี้ วัด ที่  ๓ .๕  การประเมินผลความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการ 

มี 
 ไม่มี     

การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๓.๕ (การปฏิบัติการตาม
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน) 

๒ ๑ ๐ 

๑ .  มีการประ เ มินผลความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการ 

   

๒ .  มีการเผยแพร่ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการในช่องทางที่หลากหลาย 

   

๓. มีการนําผลการประเมินผลความพึงพอใจจากประชาชน
มาปรับปรุงการให้บริการ 

   

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 

๑. รายงานผลการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่
หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกจัดทําขึ้นในรอบปี    

มี  ไม่มี 

๒. เอกสารและเครื่องมือการประเมินความพึงพอใจการ
ให้บริการแก่ประชาชนของหน่วยงาน                  

มี  ไม่มี 

๓. เอกสารที่แสดงถึงช่องทางการเผยแพร่ผลการประเมิน
ความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน                  

มี  ไม่มี 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้ 
 
 
 

                                                  
 

มี  ไม่มี  
 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้  

๑๒๒                                                                               ๑๒๓                                                                               



 

                      

ตัวชี้วัดที่ ๔.๔ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน
หน่วยงาน 

  มี 
 ไม่มี     

๔. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการบริหารงานบุคคล 

การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๔.๔  (การปฏิบัติการตาม
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน) 

๒ ๑ ๐ 

๑. มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปีของหน่วยงาน    
๒. มีการจัดทํากิจกรรมและโครงการการพัฒนาบุคลากรที่
สอดคล้องกับภารกิจและเป้าหมายของหน่วยงาน 

   

๓. มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและไม่เลือกปฏิบัติ 
โดยมีบุคลากรของหน่วยงานเข้ารับการฝึกอบรมหรือการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

   

๔. มีการนําผลการจัดทําโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
บุคลากรมาปรับปรุงการบริหารงานบุคคลและการปฏิบัติ
หน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงาน 

   

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 
๑. แผนพัฒนาบุคลากรประจําปีของหน่วยงาน               มี  ไม่มี 
๒. โครงการและกิจกรรมการฝึกอบรม/การพัฒนาบุคลากร
ของหน่วยงาน 

มี  ไม่มี 

๓. รายงานผลการพัฒนาบุคลากรประจําปี                       มี  ไม่มี 
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

 

  ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ การกําหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาและ
การคัดเลือกบุคลากร 

มี 
 ไม่มี     

ระดับการดําเนินการตามตัวชี้ วัดที่ ๔ .๑ (ระดับการ
ปฏิบัติการตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน) 

๒ ๑ ๐ 

๑. มีการกําหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ของหน่วยงานตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

   

๒ .  มีการประกาศหลักเกณฑ์ในการสรรหา/คัดเลือก
บุคลากร  โดยมีการเปิดเผยหลักเกณฑ์  ขั้นตอนและ
ระยะเวลาการคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมในการสรรหา
บุคลากรแต่ละครั้งของหน่วยงาน 

   

๓. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการเพื่อการสรรหา/
คัดเลือกและรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาข้อโต้แย้ง/คัดค้านที่
เกิดขึ้นจากการสรรหา/คัดเลือกบุคลากรของหน่วยงาน 

   

๔. มีการประกาศผลการการสรรหา/คัดเลือกบุคลากร พร้อม
ทั้งให้เหตุผลหรือระบุคะแนนการสรรหา บุคลากรในแต่ละครั้ง 

   

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 

๑. ข้อมูล/เอกสารที่แสดงถึงหลักเกณฑ์ในการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร                                    

มี  ไม่มี 

๒. เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการเพื่อการสรรหา/
คัดเลือกบุคลากร                       

มี  ไม่มี 

๓. รายงานผลการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร             มี  ไม่มี 

๔. เอกสารที่แสดงถึงช่องทางการเผยแพร่หลักเกณฑ์และขั้นตอน
การสรรหา และช่องทางการประกาศผลการคัดเลือกบุคลากร 

มี  ไม่มี 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้ 

 ๑๒๕                                                                              

  

  ๑๒๘                                                                               



 

                      
  

 

ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร   มี 
 ไม่มี     

การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๔.๒ (การปฏิบัติการตาม
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน) 

๒ ๑ ๐ 

๑. มีการกําหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในหน่วยงานที่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

   

๒. มีการกําหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรที่สอดคล้องกับภาระงานตามตําแหน่งและ
ภารกิจของหน่วยงาน 

   

๓. มีการประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ให้บุคลากรได้รับทราบเป็นการล่วงหน้า 

   

๔. มีการเปิดโอกาสให้มีการชี้แจง โต้แย้ง หรือคัดค้านผลการ
ประเมินตามกระบวนการและขั้นตอนที่เหมาะสมของหน่วยงาน 

   

๕. มีการนําผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
มาปรับปรุงในการปฏิบัติงาน 

   

การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๔.๒ (การปฏิบัติการตาม
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน) 

   

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 
๑. เอกสารที่แสดงถึงหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

มี  ไม่มี 

๒. เอกสารที่แสดงถึงช่องทางการประกาศหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

มี  ไม่มี 

๓. รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
หน่วยงานประจําปี 



  ตัวชี้วัดที่ ๔.๓ การกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในหน่วยงาน 

มี 
 ไม่มี     

การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๔.๓ (การปฏิบัติการตาม
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน) 

๒ ๑ ๐ 

๑. มีการกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพของบคุลากรภายในหน่วยงาน ตามอํานาจหน้าที่
และลักษณะการปฏิบัติงานของบคุลากร 

   

   ๒. มีการเผยแพร่มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพของบุคลากรภายในหน่วยงานให้เป็นที่รับรู้ของประชาชน 
ณ ที่ทําการของหน่วยงานหรือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
๓. มีการประกาศเผยแพร่มาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรภายในหน่วยงานทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

   

๔. มีกลไกการกํากับดูแลมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพของบุคลากร โดยระบบควบคุมภายในหน่วยงาน 

   

๕.มีการนําผลการประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากร มาปรับปรุงและ
พัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน 

   

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 

๑. เอกสารที่แสดงถึงการกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในหน่วยงาน 

มี  ไม่มี 

๒. เอกสารที่แสดงถึงช่องทางการเผยแพร่มาตรฐานทางจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรภายในหน่วยงาน   

มี  ไม่มี 

มี  ไม่มี ๓. รายงานการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ      

มี  ไม่มี 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้ 

๑๒๖                                                                              ๑๒๗                                                                               



 

                      

ตัวชี้ วัดที่ ๕ .๒ การใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ตรงกับ
แผนงานและโครงการ 

 

  มี 
 ไม่มี     

การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๕.๒  (การปฏิบัติการตาม
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน) 

๒ ๑ ๐ 

๑ . มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ตรงกับแผนงานและ
โครงการที่กําหนดไว้ 

   

๒. มีรายงานการวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณใน
แต่ละช่วงเวลา 

   

๓. มีการนําผลการวิเคราะห์การใช้จ่ายเงินงบประมาณมา
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 

   

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 
๑. รายงานและผลการวิเคราะห์การใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจําปีของหน่วยงาน  

มี  ไม่มี 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ตัวชี้วัดที่ ๔.๕ การพัฒนาระบบการให้คุณ ให้โทษ และ
การสร้างขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรใน
หน่วยงาน 

มี 
 ไม่มี     

การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๔.๕ (การปฏิบัติการตาม
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน) 

๒ ๑ ๐ 

๑. มีการกําหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้
คุณและให้โทษและการสร้างขวัญกําลังใจแก่บุคลากรตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่กําหนด 

   

๒ .  มีการเผยแพร่รูปแบบและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
พิจารณาระบบให้คุณ ให้โทษ และการสร้างขวัญกําลังใจแก่
บุคลากรทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

   

๓. มีการวิเคราะห์และนําผลการพิจารณาการให้คุณ/ให้โทษ 
มาปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้คุณให้โทษอย่างต่อเนื่อง 

   

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 

๑. เอกสารที่แสดงถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้คุณ/ให้
โทษของหน่วยงาน                 

มี  ไม่มี 

๒. รายงานผลการวิเคราะห์และผลการดําเนินการภายใต้
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ รวมทั้งแนวทางการปรับปรุง
และพัฒนาระบบการให้คุณให้โทษของหน่วยงานในรอบปี     

มี  ไม่มี 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้ 
 
 
 
 
 

๑๓๒                                                                              ๑๒๙                                                                              

  

  



 

 

                      

ตัวชี้วัดที่ ๔.๖ การประเมินผลการบริหารงานบุคคลของ
หน่วยงานในรอบปีงบประมาณ 

  มี 
 ไม่มี     

การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๔.๖ (การปฏิบัติการตาม
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน) 

๒ ๑ ๐ 

๑. มีแผนงานการพัฒนาบุคลากรและขั้นตอนการประเมิน
การบริหารบุคคลที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน 

   

๒. มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาและประเมินผล
การบริหารบุคคล 

   

๓. มีการจัดกลไกและกระบวนการในการติดตามประเมินผล
การบริหารงานบุคคลภายในหน่วยงาน 

   

๔ .  มีการนํารายงานผลการพัฒนาบุคลากรและการ
บริหารงานบุคคลมาแจ้งหรือประกาศให้บุคลากร 
ในหน่วยงานได้รับทราบ 

   

๕.  มีการวิเคราะห์และนําผลการพัฒนาและประเมินการ
บริหารบุคคลมาปรับปรุงการการบริหารงานบุคคลอย่าง
ต่อเนื่อง 

   

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 
๑. แผนการพัฒนาบุคลากรประจําปีของหน่วยงาน              มี  ไม่มี 
๒. รายงานผลการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
ของหน่วยงาน                             

มี  ไม่มี 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้ 

 
 
 
 

 
๕. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการบริหารงบประมาณ 
 

  ตัวชี้วัดที่ ๕.๑ การจัดทําและเผยแพร่แผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณประจําปีของหน่วยงาน 

มี 
 ไม่มี     

การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๕.๑ (การปฏิบัติการตาม
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน) 

๒ ๑ ๐ 

๑. มีการจัดทําแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน
ที่ความสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของ
หน่วยงาน 

   

   ๒ . มีการวิเคราะห์แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดย
คํานึงถึงความคุ้มค่า และประสิทธิภาพในการใช้ จ่าย
งบประมาณ 
๓ .  มีการเผยแพร่แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ
หน่วยงาน ตลอดจนแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง ให้
บุคลากรภายในและประชาชนได้รับทราบที่ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของหน่วยงาน และทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

   

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 

๑. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปีของหน่วยงาน      มี  ไม่มี 

๒. รายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มและความ
เสี่ยงจากการใช้จา่ยงบประมาณ             

มี  ไม่มี 

๓. เอกสารที่แสดงถึงช่องทางการเผยแพร่แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 

 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้ 

 
 

๑๓๐                                                                              ๑๓๑                                                                              

  

  



 

 

                      

๖. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการติดตามและประเมินผล 
 
ตัวชี้ วัดที่ ๖.๑ การจัดทําหลักเกณฑ์และตัวชี้ วัดการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

  มี 
 ไม่มี     

 การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๖.๑ (การปฏิบัติการตาม
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน) 

๒ ๑ ๐ 

๑. มีการจัดทําหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดสําหรับการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามกฎหมาย
ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

   

๒. มีจัดตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลตามหลักเกณฑ์
และตัวชี้วัดสําหรับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน 

   

๓. มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดสําหรับการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติ งานของหน่วยงานให้
บุคลากร/สาธารณชนได้รับทราบที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงานและทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

   

๔. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงานตาม
พันธกิจและหน้าที่ของหน่วยงาน 

   

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 
๑ .  หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดสําหรับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน                                   

มี  ไม่มี 

๒. รายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานในแต่ละช่วงเวลา เช่น รายไตรมาศ  หรือรายปี        

มี  ไม่มี 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้ 
 

 
 

 
 

 ตัวชี้ วัด ที่  ๕ .๓   การจัดให้ มีกลไกการติดตามและ
ตรวจสอบแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี  

มี 
 ไม่มี     

การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๕.๓   (การปฏิบัติการตาม
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน) 

๒ ๑ ๐ 

   ๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อการตรวจสอบการ
ดําเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปีภายใน
หน่วยงานที่เหมาะสมหรือเป็นอิสระ (Internal Audit ) 
๒. มีการตรวจสอบและวิเคราะห์ความต้องการและความ
จําเป็นในการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนงานต่างๆ 
ภายในหน่วยงาน 

   

๓ .  มีการตรวจสอบและวิเคราะห์การดําเนินการตาม
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบหรือข้อบังคับทางการงบประมาณ/การเงิน/การคลัง 

   

 
๔. มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของงบประมาณที่เกิดจากการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

   

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 

๑. เอกสารการแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระภายในหน่วยงาน
เพื่อติดตามและตรวจสอบการดําเนินการตามแผนการใช้
จ่ายเงินงบประมาณประจําปีของหน่วยงาน 

มี  ไม่มี 

๒. รายงานและผลการวิเคราะห์การใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจําปี                                     

มี  ไม่มี 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้ 

๑๓๖                                                                              ๑๓๓                                                                              

  

  



 

 

                      

ตัวชี้วัดที่ ๕.๔ การสุ่มตรวจการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ตามระยะเวลาที่กําหนด 

  มี 
 ไม่มี     

การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๕.๔ (การปฏิบัติการตาม
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน) 

๒ ๑ ๐ 

๑. มีการจัดทําหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติในการสุ่ม
ตรวจการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน 

   

๒. มีรายงานผลการสุ่มตรวจการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ
คณะกรรมการอิสระภายในหน่วยงานตามระยะเวลาที่กําหนด 

   

๓. มีรายงานผลการสุ่มตรวจการใช้จ่ายเงินงบประมาณองค์กร
ตรวจสอบภายนอก เช่น สตง. ตามระยะเวลาที่กําหนด 

   

๔. การมีเผยแพร่ผลการสุ่มตรวจการใช้จ่ายเงินงบประมาณ    
๕. มีการวิเคราะห์และนําผลการสุ่มตรวจการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณมาปรับปรุงการใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่าง
ต่อเนื่อง 

   

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 
๑. เอกสารการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอิสระภายใน   มี  ไม่มี 
๒. รายงานผลการสุ่มตรวจการใช้จ่ายเงินงบประมาณทั้ง
ของคณะกรรมการอิสระภายในหน่วยงานและองค์กร
ตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก                                  

มี  ไม่มี 

๓. รายงานและผลการวิเคราะห์การใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจําปีของหน่วยงาน                                              

มี  ไม่มี 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้ 

 
 
 

 

  ตัวชี้ วัดที่ ๕ .๕ การประเมินผลการดําเนินการตาม
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี 

มี 
 ไม่มี     

การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๕.๕ (การปฏิบัติการตาม
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน) 

๒ ๑ ๐ 

๑. มีการประเมินผลการดําเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณประจํ าปี โดยคํ านึ งถึ งความคุ้ มค่ าและ
ประสิทธิภาพของงบประมาณพร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหา
อุปสรรคในการดํ า เนินการตามแผนการใช้จ่ าย เงิน
งบประมาณ 

   

   ๒. มีการเผยแพร่ผลการประเมินผลการดําเนินการตาม
แ ผ น ก า ร ใ ช้ จ่ า ย เ งิ น ง บ ป ร ะ ม า ณ ป ร ะ จํ า ปี 
ให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ 
๓. มีการเผยแพร่ผลการประเมินผลการดําเนินการตาม
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปีให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือ
ประชาชนทั่วไปได้รับทราบที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงาน และเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

   

๔. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินการตามแผนการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณมาวิเคราะห์และปรับปรุงการใช้
จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน 

   

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 

๑. รายงานผลการประเมินผลการดําเนินการตามแผนการใช้
จ่ายเงินงบประมาณประจําป ี                     

มี  ไม่มี 

๒. เอกสารที่แสดงถึงช่องทางการเผยแพร่ผลการประเมินผล
การดําเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี  

มี  ไม่มี 

๓. รายงานของสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มี  ไม่มี 

  

 ๑๓๔                                                                              ๑๓๕                                                                               



 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้ 

                      

ตัวชี้วัดที่ ๖.๕ การจัดทํารายงานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี 

  มี 
 ไม่มี     

การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๖.๕ (การปฏิบัติการตาม
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน) 

๒ ๑ ๐ 

๑. มีการจัดทํารายงานผลการประเมินการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการประจําปี พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค
ในการดําเนินการตามแผนการปฏิบัติการประจําปี 

   

๒ .  มีการเผยแพร่ผลการประเมินการปฏิบัติงานตาม
แผนป ฏิบั ติ ก า รป ร ะจํ า ปี ใ ห้ เ ป็ น ที่ รั บ รู้ ข อ ง บุ ค ค ล 
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงาน และทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

   

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 
๑. รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําป ี                                            

มี  ไม่มี 

๒. รายงานการติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง    

มี  ไม่มี 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ตัวชี้ วัดที่ ๖.๒ การจัดให้มีระบบกลไกและกลไกการ
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

มี 
 ไม่มี     

การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๖.๒ (การปฏิบัติการตาม
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน) 

๒ ๑ ๐ 

๑ . มีแผนงานการตรวจสอบและการประเมินผล ตาม
หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดสําหรับการติดตามประเมินผลของ
หน่วยงาน 

   

๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในตาม
ระเบียบที่กําหนด 

   

๓. มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการตรวจสอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 

   

   ๔. มีการเผยแพร่รายงานผลการดําเนินการตรวจสอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบภายในให้บุคลากรในหน่วยงาน
ได้รับทราบ 
๕. มีการนําข้อมูลเสนอแนะที่ได้รับจากการตรวจสอบและ
ประเมินผลภายในไปปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน 

   

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 

๑. แผนงานการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์และตัวชี้วัด
สําหรับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

มี  ไม่มี 

๒. เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน มี  ไม่มี 
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้ 

 
 
 
 

  

 ๑๔๐                                                                              ๑๓๗                                                                               



 

                      

ตัวชี้วัดที่ ๖.๓ การจัดให้มีระบบและกลไกการปฏิบัติงาน
เพื่อรองรับการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก 
(External Audit) 

  มี 
 ไม่มี     

การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๖.๓ (การปฏิบัติการตาม
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน) 

๒ ๑ ๐ 

๑. มีการกําหนดแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ของ
หน่วยงานเพื่อรองรับการตรวจสอบและประเมินผลจากจาก
คณะกรรมการตรวจสอบภายนอก 

   

๒. มีการเผยแพร่รายงานผลการดําเนินการตรวจสอบ
ประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบภายนอกทั้งต่อ
บุคลากรในหน่วยงานและต่อประชาชนได้รับทราบที่ศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานและทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

   

๓. มีการนําข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการตรวจสอบและ
ประเมินผลจากคณะกรรมการภายนอกมา ปรับปรุงระบบ
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

   

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 
๑. รายงานการตรวจสอบและประเมินผลของ
คณะกรรมการตรวจสอบภายนอก                                 

มี  ไม่มี 

๒. เอกสารที่แสดงถึงช่องทางการเผยแพร่รายงานผลการ
ดําเนินการตรวจสอบประเมินผลของคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายนอก    

มี  ไม่มี 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้ 
 
 
 
 

  ตัวชี้วัดที่ ๖.๔ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการติดตามและประเ มินผลการปฏิบั ติงานของ
หน่วยงาน 

มี 
 ไม่มี     

การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๖.๔ (การปฏิบัติการตาม
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน) 

๒ ๑ ๐ 

๑. มีการจัดแผนงาน กิจกรรม/โครงการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของ ประชาชนในการติดตามและประเมินผลการ
ทํางานของหน่วยงาน เช่น การจัดเวทีสาธารณะ  

   

   ๒.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่มาจากภาคประชาชน เพื่อ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามและ
ประเมินผลการทํางานของหน่วยงาน 

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 

๑. แผนงาน กิจกรรม และโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการติดตาม และประเมินผลของหน่วยงาน   

มี  ไม่มี 

๒ .  เอกสารแต่ง ตั้งคณะกรรมการในการติดตามและ
ประเมินผลจากภาคประชาชน 

มี  ไม่มี 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓๘                                                                              ๑๓๙                                                                                

 
 



 

                      

ตัวชี้วัดที่ ๗.๔ การดําเนินการตามมาตรา ๑๔ และมาตรา
๑๕ แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ (การปฏิบัติ
เกี่ยวกับข้อมูลขา่วสารที่ไม่ต้องเปิดเผยและอาจมีคําสั่งไม่
เปิดเผย) 

  มี 
 ไม่มี     

๗. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของราชการ 

การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๗.๔  (การปฏิบัติการตาม
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน) 

๒ ๑ ๐ 

๑. มีการจัดทําระเบียบ คําสั่ง และหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติ
เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย และข้อมูลที่อาจมี
คําสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้ตามที่กฎหมายกําหนด 

   

๒. มีการจัดทําระบบสารสนเทศในการเก็บรักษาข้อมูล
ข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย 

   

๓. มีการกําหนดระเบียบวิธีการรักษาความปลอดภยัของ
ข้อมูลข่าวสารของราชการตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรี
กําหนดว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 

   

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 
๑. ระเบียบ คําสั่ง และหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติเกี่ยวกับ
ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย และข้อมูลที่อาจมีคําสั่งมิให้
เปิดเผยก็ได้ตามที่กฎหมายกําหนด 

มี  ไม่มี 

๒. รายงานผลการดําเนินการตามมาตรา ๑๔ และ๑๕ 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ ของหน่วยงาน  

มี  ไม่มี 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้ 
 
 
 
 
 

 

  ตัวชี้วัดที่ ๗.๑ การดําเนินการตามมาตรา ๗ แห่ง พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ (การจัดส่งข้อมูลข่าวสารของ
ราชการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา) 

มี 
 ไม่มี     

การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๗.๑ (การปฏิบัติการตาม
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน) 

๒ ๑ ๐ 

๑. มีการจัด รวบรวม และส่งข้อมูลข่าวสารของราชการ    
ตามที่กฎหมายกําหนดไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา  
๒. มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของราชการของหน่วยงานที่
จัดพิมพ์ลงในราชกิจจานุเบกษาไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงาน  

   

   ๓. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่ได้มีการ
จัดพิมพ์ลงในราชกิจจานุเบกษาของหน่วยงานให้ประชาชน
ได้รับทราบผ่านช่องทางการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน / วิธีการอื่น 

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 

๑. เอกสารแสดงถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่จัดไปลง
พิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา                                          

มี  ไม่มี 

๒. ระบบและช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ เช่น ทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน                          

มี  ไม่มี 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้ 

 
 
 

๑๔๔                                                                              ๑๔๑                                                                                

 
 



 

                      
  

 

ตัวชี้วัดที่ ๗.๒ การดําเนินการตามมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ (การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามที่
กฎหมายกําหนดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ด้วยตนเอง) 

  มี 
 ไม่มี     

การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๗.๒ (การปฏิบัติการตาม
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน) 

๒ ๑ ๐ 

๑. มีการรวบรวมและจัดเตรียมข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่
กฎหมายกําหนดเพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ด้วยตนเองที่ศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานและเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน 

   

๒. มีการจัดดัชนีในการสืบค้นและมีการจัดหมวดหมู่ข้อมูล
ข่าวสารของราชการตามที่กฎหมายกําหนด 

   

๓. มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการจัดระบบ
ข้อมูลข่าวสาร และการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 

   

๔. มีการจัดทําคู่มือและระเบียบปฏิบัติในการขอตรวจดู
ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

   

๕. มีการให้บริการโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการมอบหมายเป็นการเฉพาะ    
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 

๑. ดัชนีในการสืบค้นและการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสาร
ของหน่วยงานที่จัดเตรียมให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ด้วย
ตนเองที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน                        

มี  ไม่มี 

๒. คู่มือ/ระเบียบปฏิบัติในการขอ/ให้บริการข้อมูลของ
ราชการของหน่วยงาน 

มี  ไม่มี 

๓. เอกสารที่แสดงถึงระบบและช่องทางให้ประชาชนตรวจดูข้อมูล
ข่าวสารของราชการ  เช่น การให้ บริการทางอินเตอร์เน็ต             

มี  ไม่มี 

๔. รายงานผลการดําเนินการตามมาตรา ๙ พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารฯ ของหน่วยงาน                                            

มี  ไม่มี 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้ 

ตัวชี้วัดที่ ๗.๓ การดําเนินการตามมาตรา ๑๑ แห่ง 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
(

  มี 
 

การจัดหาข้อมูลข่าวสารให้ตามคําขอเฉพาะราย) 
ไม่มี     

การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๗.๓  (การปฏิบัติการตาม
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน) 

๒ ๑ ๐ 

   ๑. มีการรวบรวม และจัดระบบการให้บริการ  รวมทั้ง
ช่องทางการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่
กฎหมายกําหนดเพื่อให้ประชาชนสามารถขอได้เป็นการ
เฉพาะราย 
๒. มีระเบียบปฏิบัติในการขอ/ให้บริการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการของหน่วยงาน 

   

๓. มีการจัดทําสําเนา/คํารับรองสาํเนาถูกต้องของข้อมูล
ข่าวสารให้ผู้ขอเฉพาะราย 

   

๔. มีการดําเนินการและสามารถจัดหาข้อมูลให้ผู้ขอเฉพาะ
รายได้ตามเวลาที่กําหนด 

   

๕. มีการให้บริการโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการมอบหมายเป็น
การเฉพาะ 

   

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 

๑. คู่มือ/ระเบียบปฏิบัติในการขอ/ให้บริการข้อมูลของ
ราชการของหน่วยงาน  

มี  ไม่มี 

๒. รายงานผลการจัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ขอ/รายงานเชิง
สถิติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานตามมาตรา ๑๑ 

มี  ไม่มี 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้ 
 
 
 

๑๔๓                                                                               ๑๔๒                                                                              



 

 

                      

ตัวชี้วัดที่ ๗.๘ การจัดการความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงาน 

มี 
 ไม่มี     

ระดับการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๗.๘   (ระดับการ
ปฏิบัติการตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน) 

๒ ๑ ๐ 

๑. มีการจัดกิจกรรมและโครงการเกี่ยวกับการจัดการความรู้
ด้านข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 

   

๒. มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร/ความรู้ทั้งส่วนงาน
ภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง 

   

๓ .  มีการวิ เคราะห์และนํา ข้อมูลข่าวสาร/ความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรและ
การพัฒนาองค์กร 

   

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 
๑. รายงานผลการวิเคราะห์และการจัดการความรู้ของ
หน่วยงาน                                            

มี  ไม่มี 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ตัวชี้วัดที่ ๗.๕ การดําเนินการตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ 
และมาตรา ๒๕ แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
(การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล) 

มี 
 ไม่มี     

การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๗.๕ (การปฏิบัติการตาม
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน) 

๒ ๑ ๐ 

๑. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลและจัดทําบัญชี
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกําหนด 

   

   ๒. มีการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยให้แก่ระบบข้อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลตามความเหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้มีการ
นําไปใช้โดยไม่เหมาะสมหรือเป็นผลร้ายต่อเจา้ของข้อมูล 
๓. มีกลไกการตรวจสอบการใช้/เปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วน
บุคคลว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่เป็นระยะๆ 

   

๔. มีการดําเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล และ
มีช่องทางให้เจ้าของข้อมูลสามารถแก้ไขข้อมูลของตนเอง 
เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่หน่วยงานจัดเก็บมีความ
ถูกต้องและเป็นปัจจุบันในระยะเวลาที่เหมาะสม 

   

   ๕. มีการแจ้งให้เจ้าของข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลทราบใน
กรณีที่มีการให้ส่งข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไปยังที่ใดซึ่งจะ
เป็นผลให้บุคคลทั่วไปทราบข้อมูลข่าวสารนั้นได้ 

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 

๑. เอกสารที่แสดงถึงการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
และบัญชีข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของหน่วยงาน 

มี  ไม่มี 

๒. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงถึงการจัดระบบรักษาความ
ปลอดภัยให้แก่ระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล                    

มี  ไม่มี 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้ 

  

 ๑๔๘                                                                               ๑๔๕                                                                               



 

                      

 

  

 

ตัวชี้วัดที่ ๗.๖ การจัดระบบและช่องทางการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของราชการ 

 มี 
 ไม่มี     

ระดับการดําเนินการตามตัวชี้ วัดที่ ๗ .๖ (ระดับการ
ปฏิบัติการตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน) 

๒ ๑ ๐ 

๑. มีการจัดระบบและและช่องทางการเข้าถึงที่หลากหลาย 
เช่น มีการเผยแพรข้อมูลข่าวสารที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงาน หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซด์ของ
หน่วยงาน 

   

๒. มีการกําหนดตัวผู้รับผิดชอบในการจัดการระบบ ช่อง
ทางการเข้าและช่องทางการเผยแพร่ถึงข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงานเป็นการเฉพาะ 

   

๓. มีการให้บริการข้อมูลข่าวสารแบบ one stop service 
(เฉพาะภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ) 

   

๔. มีการสร้างเครือข่ายบริการข้อมูลข่าวสารกับหน่วยงานอื่น 
เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

   

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 
๑. หลักฐานหรือเอกสารที่แสดงถึงช่องทางการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร                                                           

มี  ไม่มี 

๒. ระเบียบปฏิบัติ/คู่มือในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ                                

มี  ไม่มี 

๓. เอกสารแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการจัดระบบ ช่องทางการ
เข้า ถึง  และช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงาน 



 
ตัวชี้วัดที่ ๗.๗ การประเมินผลการรับรู้และการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของประชาชน 

 

  มี 
 ไม่มี     

ระดับการดําเนินการตามตัวชี้ วัดที่ ๗ .๗ (ระดับการ
ปฏิบัติการตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน) 

๒ ๑ ๐ 

๑. มีการจัดทําแผนงานการประเมินผลการรับรู้และการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน 

   

๒. มีการประเมินผลการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ของประชาชนตามแผนงานที่กําหนด 

   

๓. มีการรายงานและเผยแพร่ผลการประเมินผลการรับรู้
และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน  

   

๔. มีการนําผลการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
ประชาชนมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

   

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 

๑. แผนงานการประเมินผลการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของประชาชน 

มี  ไม่มี 

๒. รายงานการประเมินผลความพึงพอใจการรับรู้และเข้าถึง
ข้อมูลของประชาชน                     

มี  ไม่มี 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้ 
 
 

มี  ไม่มี  
 
 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้  

๑๔๖                                                                               ๑๔๗                                                                               



 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ  
ที่กําหนดภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐  

 

                      

๑๔๙

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัด 
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๒. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความ
โปร่งใส 
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 ขอบคุณครับ  
 
 
 
 
 
 

                                                                                 

 



 

                      
  

 

คณะทํางาน 
 

ที่ปรึกษา  สํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
    
สถาบันการศึกษาที่ร่วมโครงการวิจัย 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
มหาวิทยาลัยนเรศวร  พะเยา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ติดต่อสอบถาม 
สํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ชั้น ๒ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐  
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๐-๒๒๘๑-๒๗๒๖ ต่อ ๓๓๗, ๓๓๘, ๔๘๑, ๔๘๒, ๔๘๓, ๔๘๔ 
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