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

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

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

