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2. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสดานการบริหารงาน
ตัวชี้วัดที่ 2.1
ชนิดของตัวชี้วัด
คําอธิบายตัวชี้วัด

การจัดทําและเผยแพรโครงสรางและอํานาจหนาที่ของหนวยงาน
ปจจัยนําเขา

หมายถึง การที่หนวยงานไดมีการจัดทําและเผยแพรโครงสรางและอํานาจ
หนาที่ของหนวยงาน เพื่อใหสาธารณชนเขาใจถึงบทบาท อํานาจหนาที่ กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ
ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงาน อันจะเปนประโยชนทั้งตอประชาชนที่จะไดรับทราบถึง
บทบาท อํานาจหนาที่ของหนวยงานภาครัฐและเปนประโยชนตอหนวยงานของรัฐที่จะมีการปฏิบัติ
หนาที่ตามอํานาจและกฎหมาย ระเบียบ และบังคับที่เกี่ยวของ
วิธีการประเมิน
พิจารณาจากการจัดทําและเผยแพรโครงสราง อํานาจหนาที่ รวมทั้งระเบียบ กฎหมาย
ขอบังคับที่เกี่ยวของของหนวยงาน วามี หรือไมมีการจัดทําและเผยแพรโครงสราง อํานาจหนาที่หรือไม
อย า งไร และพิ จ ารณาจากช อ งทางการเผยแพร แ ละการอํ า นวยความสะดวกต อ การรั บ รู เ กี่ ย วกั บ
โครงสรางและอํานาจหนาที่ของหนวยงาน
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : รายขอ
1. มี ก ารจั ด ทํ า โครงสร า งและอํ า นาจหน า ที่ ข องหน ว ยงานตามกฎหมาย ระเบี ย บ และ
ขอบังคับที่เกี่ยวของ
2. มี ก ารรวบรวมกฎหมาย ระเบี ยบ และขอ บังคับ ที่ เกี่ย วขอ งกับ การปฏิบั ติหนา ที่ของ
หนวยงานเพื่อใหประชาชนสอบถามไดอยางเหมาะสม
3. มีการจัดทําและเผยแพรโครงสราง อํานาจหนาที่ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่
เกี่ยวของของหนวยงาน ไว ณ ที่ทําการของหนวยงาน
4. มีการจัดทําและเผยแพรโครงสราง อํานาจหนาที่ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่
เกี่ยวของของหนวยงาน ทางเว็บไซตของหนวยงาน
5. มีการจัดทําคูมือเผยแพรโครงสราง อํานาจหนาที่ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่
เกี่ยวของของหนวยงาน เพื่อใหประชาชนที่มารับบริการไดรับทราบ
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. เอกสาร/รายงานเกี่ยวกับโครงสรางและอํานาจหนาที่ของหนวยงาน
2. เอกสารและชองทางของการเผยแพรโครงสรางและอํานาจหนาที่ของหนวยงาน
3. คูมือ/เอกสารเผยแพรโครงสราง อํานาจหนาที่ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่
เกี่ยวของของหนวยงาน
หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในขอนี้ เนนขั้นตอนการจัดทําและเผยแพรโครงสราง
อํานาจหนาที่ของหนวยงานซึ่งแสดงถึงการเปดเผยใหประชาชนไดรับทราบ
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ตัวชี้วัดที่ 2.2
ชนิดของตัวชี้วัด
คําอธิบายตัวชี้วัด

การจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนปฏิบตั ิการประจําปของหนวยงาน
กระบวนการ

หมายถึง การที่หนวยงานไดมีการจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนปฏิบัติการ
ประจําปของหนวยงาน โดยมีการจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับ
อํานาจหนาที่ของหนวยงาน และเผยแพรใหบุคลากรในหนวยงานและสาธารณชนไดรับทราบเพื่อให
เกิดแนวทางการบริหารจัดการและการดําเนินการตามภารกิจ/แผนพัฒนาของหนวยงาน ทั้งนี้ โดย
มุงเนนการมีสวนรวมของบุคลากรภายในองคกรและประชาชนหรือผูเกี่ยวของในการจัดทําวิสัยทัศน
พันธกิจ และแผนปฏิบัติการของหนวยงาน
วิธีการประเมิน
พิจารณาจากการจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน วามี
หรือไมมีการจัดทําหรือไมอยางไร และพิจารณาการมีสวนรวมและกระบวนการในการจัดทําวิสัยทัศน
พันธกิจ และแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : ระดับ
1. มีการจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานที่สอดคลองกับ
อํานาจหนาที่ของหนวยงาน
2. มีการกําหนดใหบุคลากรภายในหนวยงานมีสวนรวมในการจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ และ
แผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน
3. มีการสงเสริมใหประชาชนหรือผูที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ
และแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน
4. มีการเผยแพรวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานใหบุคลากร
ในหนวยงานและประชาชนไดรับทราบในชองทางตางๆ เชน ทางเว็บไซตของหนวยงาน
5. มีการทบทวนและเปรียบเทียบความสอดคลองของการจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ และ
แผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน โดยมีหลักเกณฑที่ชัดเจนและขอตกลงกันไวลวงหนา
ขอมูลที่ตองการ
1. เอกสารเกี่ยวกับวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน
2. เอกสารแสดงแผนผังวิสัยทัศน พันธกิจ และโครงสรางการบริหารจัดการของหนวยงาน
3. เอกสาร/หลักฐานแสดงการมีสวนรวมของประชาชนในการปฏิบัติงานของหนวยงาน
หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในตัวชี้วัดนี้ เนนขั้นตอนการจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ และ
แผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานที่มาจากการมีสวนรวมของทุกฝายทั้งจากภายในและภายนอก
และการเผยแพรขอมูลขาวสารนั้นใหประชาชนไดรับทราบ
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ตัวชี้วัดที่ 2.3
ชนิดของตัวชี้วัด
คําอธิบายตัวชี้วัด

การกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการปฏิบัติงานของหนวยงาน
กระบวนการ

หมายถึ ง
การที่ ห น ว ยงานได มี ก ารกํ า หนดหลั ก เกณฑ ขั้ น ตอน และ
กระบวนการปฏิบัติงานทั้งของบุคลากรและหนวยงานใหเปนที่ประจักษในการรับรูของบุคลากรภายใน
หนวยงานและภาคประชาชนทั่วไป โดยเปนการกําหนดภาระงานและขั้นตอนการปฏิบัติหนาที่ทั้งของ
บุคคลและหนวยงาน เพื่อใหประชาชนไดรับทราบและมีความเขาใจในขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติ
หนาที่ตามที่กําหนดไว การกําหนดหลักเกณฑ ขั้นตอน และกระบวนการปฏิบัติงานของหนวยงานที่มี
ความชัดเจนนั้น จะมีสวนใหภาคประชาชนมีความเขาใจและยอมรับหลักเกณฑและขั้นตอนการปฏิบัติ
หนาที่ของบุคลากรในภาครัฐมากขึ้น
วิธีการประเมิน
พิจารณาจากการกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการปฏิบัติงานของหนวยงาน วามี หรือไมมี
การกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนหรือไมอยางไร และพิจารณาชองทางในการแสดงหลักเกณฑและ
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานของหนวยงานใหบุคลากรและประชาชนทั่วไปไดรับทราบ
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : รายขอ
1. มีการกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของหนวยงาน
2. มีการประกาศเผยแพรหลักเกณฑและขั้นตอนการปฏิบัติงานใหบุคลากรในหนวยงาน
ไดรับทราบ
3. มีการเผยแพรหลักเกณฑและขั้นตอนการปฏิบัติงานของหนวยงานใหประชาชนผูมารับ
บริการไดรับทราบ
4. มีการจัดทําเอกสาร/คูมือแสดงหลักเกณฑและขั้นตอนการปฏิบัติงานของหนวยงาน
5. มีการประเมินความพึงพอใจตอหลักเกณฑและขั้นตอนการปฏิบัติงานของบุคลากรและ
หนวยงาน
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. เอกสารแสดงการกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการปฏิบัติงานของหนวยงาน
2. คูมือแสดงหลักเกณฑ ขั้นตอน และกระบวนการปฏิบัติงานของหนวยงาน
3. ชองทางการเผยแพรหลักเกณฑ ขั้นตอน และกระบวนการปฏิบัติงานของหนวยงาน
4. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจตอหลักเกณฑและขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
บุคลากรและหนวยงาน
หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในตัวชี้วัดนี้ เนนขั้นตอนการกําหนดและการปฏิบัติงาน
ของหนวยงาน และการเปดเผยกระบวนการทํางานและการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากร
รวมทั้งการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของใหกับประชาชน
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ตัวชี้วัดที่ 2.4
ชนิดของตัวชี้วัด
คําอธิบายตัวชี้วัด

การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป
ผลผลิต

หมายถึง การที่หนวยงานไดมีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป โดย
เปนการดําเนินการตามกิจกรรมและโครงการตางๆ ซึ่งมีการระบุถึงความรับผิดชอบของบุคลากร สวน
งาน หนวยงาน ระยะเวลา รวมถึงงบประมาณที่ใชในการดําเนินการ การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ประจํ า ป นั้ น เป น การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ที่ คํ า นึ ง ถึ ง ระบบการบริ ห ารจั ด การที่ ส อดคล อ งกั น ทั้ ง ในด า น
ผูรับผิดชอบ ภาระงาน และงบประมาณ ซึ่งจะตองจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้ง
ในระดั บ กิจ กรรม โครงการ ส วนงาน และระดั บ หนว ยงาน โดยมี ก ลไกการตรวจสอบภายในเป น
เครื่องมือในการติดตามและประเมินผล
วิธีการประเมิน
พิจารณาจากการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานที่มีความสอดคลอง
กับแผนงาน งบประมาณ ความรับผิดชอบ และระยะเวลาตามที่ไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป
วามี หรือไมมีการปฏิบัติตามที่กําหนดไวหรือไมอยางไร และพิจารณาผลการปฏิบัติการของหนวยงาน
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : รายขอ
1. มีการปฏิ บั ติหนา ที่ ตามแผนปฏิบัติการประจํา ป โดยพิ จารณาจากการกํ า หนดความ
รับผิดชอบของบุคคลและสวนงานภายในหนวยงาน
2. มีการปฏิบัติหนาที่ตามแผนปฏิบัติการประจําป โดยพิจารณาจากการใชจายงบประมาณ
ที่ใชในการดําเนินการกับแผนปฏิบัติการประจําป
3. มีการปฏิบัติหนาที่ตามแผนปฏิบัติการประจําป โดยพิจารณาจากการดําเนินการตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป
4. มีการปฏิบัติหนาที่ตามแผนปฏิบัติการประจําป โดยพิจารณาจากการจัดทําระบบการ
ปฏิบัติการภายในหนวยงานตามที่กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของ
5. มีการประเมินการปฏิบัติหนาที่ โดยพิจารณาจากการนําแผนปฏิบัติการประจําปของ
หนวยงานไปปฏิบัติตามแผนที่กําหนดไว
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. แผนการปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน
2. เอกสารแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตามแผนที่เกี่ยวของ
3. รายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของหนวยงาน
หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในตัวชี้วัดนี้ เนนขัน้ ตอนของการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบตั ิ
การประจําปของหนวยงานทีม่ ีความสอดคลองกับแผนงาน งบประมาณ ความรับผิดชอบ และระยะเวลา
ตามทีไ่ ดกาํ หนด ซึ่งหนวยงานจะตองแสดงหลักฐาน เอกสารที่เกี่ยวของใหชัดเจน
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ตัวชี้วัดที่ 2.5
ชนิดของตัวชี้วัด
คําอธิบายตัวชี้วัด

การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการของหนวยงาน
กระบวนการ

หมายถึง การที่หนวยงานไดมีการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใน
ขั้นตอนและกระบวนการบริหารจัดการของหนวยงานภาครัฐ โดยเปนการเปดโอกาสใหประชาชนและ
องคกรภาคเอกชนตางๆ เขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น การใหคําแนะนํา การจัดเวที
สาธารณะรับฟงความคิดเห็น รวมถึงการสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่และการบริหารงานของหนวยงาน
ภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อใหการบริหารงานภาครัฐมีระบบและกลไกที่เหมาะสมตอการปฏิบัติงาน และสามารถ
ตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
วิธีการประเมิน
พิจารณาจากแนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนของหนวยงาน วามี หรือไมมี
แนวทางการสงเสริมการสวนรวมหรือไมอยางไร และพิจารณาจากขั้นตอนและกระบวนการสงเสริมการ
มีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : ระดับ
1. มีก ารแต ง ตั้งคณะกรรมการที่ม าจากภาคประชาชน เพื่อสงเสริมการมีสวนร ว มของ
ประชาชนในการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ
2. มีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ
บริหารงานของหนวยงานภาครัฐ
3. มีการจัดกิจกรรมและโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของ
หนวยงานภาครัฐ เชน การจัดเวทีสาธารณะรับฟงความคิดเห็น การทํากิจกรรมรวม เปนตน
4. มีการจัดกลไกการเชื่อมโยงกับเครือขายภาคประชาชนในการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ
5. มี ก ารจั ด ทํ า รายงานและนํ า ผลการมี ส ว นร ว มของภาคประชาชนมาปรั บ ปรุ ง การ
บริหารงานของหนวยงาน
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. เอกสารการแตงตั้งคณะกรรมการที่มาจากภาคประชาชน
2. รายงานเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
3. รายงานการจัดระบบและกลไกการบริหารงานของหนวยงาน
4. เอกสารรายงานผลของคณะกรรมการผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในตัวชี้วัดนั้น เนนขั้นตอน วิธีการ และกระบวนการสงเสริม
การมีสวนรวมของประชาชนของหนวยงานที่แสดงออกถึงความสัมพันธที่ดีของหนวยงานกับประชาชน

