สวนที่ 1
ความเปนมาของเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ
ที่กําหนดภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
 มาตรฐานความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐที่กําหนดภายใตพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 คืออะไร ?
มาตรฐานความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐที่กําหนดภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 คือ เกณฑมาตรฐานในการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานภาครัฐในดานการ
บริหารจัดการที่แสดงใหเห็นถึงขั้นตอนการดําเนินการที่สามารถเปดเผยและตรวจสอบไดทั้งในเชิง
ขอมูลและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

