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แบบประเมินความพรอมของหนวยงานภาครัฐ
ตามเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสหนวยงานภาครัฐ
ที่กําหนดภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
*******************************************

คําชี้แจง
1. แบบประเมินนี้จัดทําขึ้นเพือ่ ประเมินความพรอมของหนวยงานภาครัฐเกี่ยวกับขอมูลขาวสารในการ
ประเมินตามเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐที่กําหนดภายใตพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
2. แบบประเมินประกอบดวย 2 สวน สวนที่ 1 เปนขอมูลพื้นฐานของบุคคลและหนวยงาน สวนที่ 2
เปนการประเมินตามเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับบุคคลและหนวยงาน
ชื่อ (ผูใหขอมูล)....................................................... นามสกุล ...........................................................
ตําแหนง ......................................................หนวยงานที่สังกัด............................................................
สถานที่ติดตอ เลขที่ ........................ถนน...................................ตําบล ................................................
อําเภอ .....................................จังหวัด .....................................รหัสไปรษณีย ....................................
โทรศัพท ............................................................ โทรศัพทมือถือ ......................................................
โทรสาร ..............................................Email : .................................................................................
ภาระงานที่รับผิดชอบ(ที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงานและภายใต พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540)
........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
สวนที่ 2 ความพรอมของขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ
ในสวนนี้เปนการประเมินความพรอมดานขอมูลขาวสารและระดับการปฏิบัติงานของหนวยงานวาไดมี
การดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐหรือไม โดยมีวิธีการประเมินใน
2 ลักษณะ คือ
1. การประเมินโดยวิธีการตรวจสอบความพรอมของขอมูลขาวสารและเอกสารที่เกี่ยวของ โดยพิจารณา
ถึงความมี/ไมมีขอมูลขาวสาร เอกสาร และการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของของหนวยงาน โดยทําเครื่องหมาย  ลงใน
ชองวาง  มี หรือ  ไมมี ตามตัวชี้วัดความโปรงใสในดานนั้นๆ ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 40 ตัวชี้วัด
2. การประเมินขั้นตอนและระดับการปฏิบัติงานของหนวยงาน พิจารณาจากระดับความสมบูรณของ
ขอมูลขาวสาร เอกสาร และการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น ซึ่ง
จําแนกตามตัวชี้วัดนั้นๆ ละ 5 ระดับ/ขอ รวมทั้งสิ้น 200 ขอ โดยใหหนวยงานไดพิจารณาจากความพรอมและ
ความสมบูรณของขอมูลขาวสาร เอกสาร และระดับการปฏิบัติที่เกี่ยวของ และทําเครื่องหมาย  ลงในชองวาง
ตามขอเท็จจริง ของหนวยงาน ซึ่งในเกณฑมาตรฐานการประเมินนั้น จะมีการวัดคา 3 ระดับ คือ
2 = หมายถึง หนวยงานของทานไดมีการดําเนินการแลวและมีเอกสาร/ขอมูลพรอมใหตรวจพิจารณา
1 = หมายถึง หนวยงานของทานกําลังมีการดําเนินการและมีเอกสาร/ขอมูลบางสวนใหพิจารณา
0 = หมายถึง หนวยงานของทานยังไมมีการดําเนินการในขอนั้นๆ

60
2. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสดานการบริหารงาน
ตัวชี้วัดที่ 2.1 การจัดทําและเผยแพรโครงสรางและอํานาจหนาที่ของหนวยงาน

 มี
 ไมมี

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

ตัวชี้วัดที่ 2.2 การจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน

 มี
 ไมมี

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

 มี
 ไมมี

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

ตัวชี้วัดที่ 2.4 การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป

 มี
 ไมมี

2 1 0
การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ 2.4 (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน)
1. มีการปฏิบัติหนาที่ตามแผนปฏิบัติการประจําป โดยพิจารณาจากการกําหนดความรับผิดชอบของ
บุคคลและสวนงานภายในหนวยงาน
2. มีการปฏิบัติหนาที่ตามแผนปฏิบัติการประจําป โดยพิจารณาจากการใชจายงบประมาณที่ใชในการ
ดําเนินการกับแผนปฏิบัติการประจําป
3. มีการปฏิบัติหนาที่ตามแผนปฏิบัติการประจําป โดยพิจารณาจากการดําเนินการตามระยะเวลาที่
กําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป
4. มีการปฏิบัติหนาที่ตามแผนปฏิบัติการประจําป โดยพิจารณาจากการจัดทําระบบการปฏิบัติการ
ภายในหนวยงานตามที่กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของ
5. มีการประเมินการปฏิบัติหนาที่ โดยพิจารณาจากการนําแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานไป
ปฏิบัติตามแผนที่กําหนดไว
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. แผนการปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน
มี ไมมี
2. เอกสาร/หนังสือแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน
มี ไมมี
3. รายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของหนวยงาน/คณะกรรมการภายใน มี ไมมี
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้
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ตัวชี้วัดที่ 2.5 การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการของหนวยงาน
การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ 2.5 (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน)
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการที่มาจากภาคประชาชน เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ
บริหารงานของหนวยงานภาครัฐ
2. มีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของ
หนวยงานภาครัฐ
3. มีการจัดกิจกรรมและโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของหนวยงาน
ภาครัฐ เชน การจัดเวทีสาธารณะรับฟงความคิดเห็น การทํากิจกรรมรวม เปนตน
4. มีการจัดกลไกการเชื่อมโยงกับเครือขายภาคประชาชนในการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใน
การบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ
5. มีการจัดทํารายงานและนําผลการมีสวนรวมของภาคประชาชนมาปรับปรุงการบริหารงานของ
หนวยงาน
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. เอกสารการแตงตั้งคณะกรรมการที่แสดงถึงการมีสวนรวมของภาคประชาชน
2. เอกสารรายงานเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
3. รายงานการจัดระบบและกลไกการบริหารงานของหนวยงาน
4. เอกสารรายงานของคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้

 มี
 ไมมี
2

มี
มี
มี
มี

1

0

ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี

3. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสดานการใหบริการแกประชาชน
ตัวชี้วัดที่ 3.1 การกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนในการใหบริการแกประชาชน

 มี
 ไมมี

2 1 0
การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ 3.1 (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน)
1. มีการกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนในการใหบริการตามตามภารกิจและความรับผิดชอบของ
หนวยงาน
2. มีการกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนในการใหบริการที่ตอบสนองตอความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด
สอดคลองกับภารกิจและความตองการของประชาชน
3. มีการเผยแพรหลักเกณฑและขั้นตอนในการใหบริการแกบุคลากรภายในหนวยงานไดรับทราบอยาง
ทั่วถึง
4. มีการจัดทําเอกสารประกอบในการใหบริการตามภารกิจและหนาที่รับผิดชอบของบุคคลและสวน
งาน
5. มีการจัดทําเอกสารเผยแพรหลักเกณฑและขั้นตอนในการใหบริการแกประชาชนที่มารับบริการ
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. เอกสารแสดงการกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการใหบริการของหนวยงาน
มี ไมมี
2. เอกสาร/คูมือประกอบการใหบริการของหนวยงาน
มี ไมมี
3. ชองทางและการเผยแพรเอกสารของหนวยงาน เชน อินเตอรเน็ต วิทยุชุมชน ปายประกาศ
มี ไมมี
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้

