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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
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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
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ตัวชี้วัดที่ 3.2 การใหบริการตามหลักเกณฑและขั้นตอนที่กําหนดไวโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ  มี
 ไมมี
2 1 0
การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ 3.2 (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน)
1. มีการใหบริการเรียงตามลําดับกอน-หลัง
2. มีการใหการบริการภายในระยะเวลาที่กําหนด
3. มีการใหการบริการตามขั้นตอนที่กําหนดไว เชน การบริการแบบ One Stop Service หรือมีการ
ดําเนินการในลักษณะที่คลายคลึงกัน
4. มีการใหการบริการที่ถูกตองตามภารกิจและความตองการของประชาชน
5. มีการใหการบริการที่ถูกตองตามกฎเกณฑและเอกสารสําคัญ
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. รายงานผลเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ
มี ไมมี
2. ขอมูล/เอกสารแสดงความรับผิดชอบในอํานาจหนาที่ของบุคลากรและหนวยงาน
มี ไมมี
มี ไมมี
3. รูปแบบการใหการบริการที่หนวยงานจัดขึ้น เชน การบริการ แบบ One Stop Service และรูปแบบ
การใหบริการที่แสดงระยะเวลาในการใหการบริการ เปนตน
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้

ตัวชี้วัดที่ 3.3 การเลือกใชชองทางการใหบริการที่เหมาะสมกับการใหบริการ
การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ 3.3 (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน)
1. มีการจัดสถานที่และอุปกรณสํานักงานเหมาะสมตอการใหการบริการแกประชาชน
2. มีเอกสาร/แบบฟอรม/คูมือการใหบริการที่เพียงพอตอความตองการของประชาชน
3. มีการนําระบบเทคโนโลยีในดานตางๆ เชน ระบบอินเทอรเน็ตและเครือขาย มาสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน
4. มีการปรับปรุงระบบและชองทางการใหบริการที่เหมาะสมตอการใหการบริการแกประชาชน
5. มีการใหคําปรึกษาและการแนะแนวทางการใหการบริการแกประชาชน
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. เอกสาร คูมือ ที่เกี่ยวของกับการใหบริการของหนวยงาน
2. รูปแบบการใหการบริการที่หนวยงานจัดขึ้น เชน การบริการ แบบ One Stop Service
3. ชองทางและระบบการใหบริการที่หลากหลาย เชน บริการอินเตอรเน็ต การจัดระบบบริการวันเสาร
เพิ่มเติม เปนตน
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้

 มี
 ไมมี
2

1

0

มี ไมมี
มี ไมมี
มี ไมมี

64
ตัวชี้วัดที่ 3.4 การจัดใหมีชองทางและกลไกในการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนของประชาชน  มี
 ไมมี
2 1 0
การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ 3.4 (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน)
1. มีขั้นตอนและกระบวนการในการกําหนดตัวบุคคลผูรับผิดชอบสําหรับการแกไขเรื่องรองเรียนหรือ
ปญหาความขัดแยงระหวางประชาชนผูรับบริการกับหนวยงานที่ใหบริการ
2. มีขั้นตอนและกระบวนการในการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนโดยมีระยะเวลาในการดําเนินการเพื่อ
แกไขปญหาที่เหมาะสมตามสมควรแกกรณี
3. มีการประกาศเผยแพรขั้นตอนและกระบวนการสําหรับการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนของหนวยงาน
ใหสาธารณชนไดรับทราบ
4. มีการจัดใหมีกลไกการตรวจสอบภายในเพื่อใหเกิดความแนใจวากระบวนการแกไขเรื่องรองเรียน
และขอขัดแยงเปนไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่เหมาะสม
5. มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนหรือขอขัดแยง และเผยแพรรายงาน
ผลการดําเนินการดังกลาวตอสาธารณชน
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. กลไกและชองทางการรับและการแกไขปญหาเรื่องรองเรียน เชน มีกลองรับเรื่องรองเรียน มีตู ปณ. มี ไมมี
ระบบโทรศัพท และระบบอินเตอรเน็ตเพื่อรับเรื่องรองเรียน
2. เอกสารแสดงขั้นตอนและกระบวนการในการแกไขปญหาเรื่องเรียน เชน การแตงตั้งคณะกรรมการ มี ไมมี
ในการพิจารณาเรื่องรองเรียน เปนตน
3. รายงานผลเกี่ยวกับการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนหรือขอขัดแยงของหนวยงาน
มี ไมมี
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้

ตัวชี้วัดที่ 3.5 การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ
การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ 3.5 (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน)
1. มีการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ
2. มีการจัดระบบการประเมินความพึงพอใจจากประชาชนผูรับบริการที่หลากหลาย
3. มีการรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของหนวยงานตอผูบริหารในหนวยงาน
4. มีการเผยแพรผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการในชองทางที่หลากหลาย
5. มีการนําผลการประเมินผลความพึงพอใจจากประชาชนมาปรับปรุงการใหบริการ
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. รายงานผลการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่หนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก
จัดทําขึ้นในรอบป
2. เอกสารและเครื่องมือการประเมินความพึงพอใจการใหบริการแกประชาชนของหนวยงาน
3. ขอมูล/เอกสารแสดงความหลากหลายของชองทางในการประเมินความพึงพอใจการใหบริการแก
ประชาชนของหนวยงาน
4. ชองทางการเผยแพรผลการประเมินความพึงพอใจการใหบริการของหนวยงาน
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้
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ตัวชี้วัดที่ 3.6 การจัดทําระบบขอมูลทางสถิติและสรุปผลการใหบริการแกประชาชน

 มี
 ไมมี

2 1 0
การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ 3.6 (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน)
1. มีการจัดทําตารางปฏิทินการปฏิบัติงานของหนวยงานเปนรายปใหกับประชาชนไดรับทราบ
2. มี ก ารจั ด ทํ า และแสดงผลระบบข อ มู ล ทางสถิ ติ ใ นด า นงบประมาณ บุ ค ลากร และกิ จ กรรมการ
ใหบริการแกประชาชนเปนรายปใหประชาชนไดรับทราบ
3. มีการสรุปและเผยแพรผลการใหบริการแกประชาชนภายในหนวยงานเปนรายป
4. มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการเผยแพรและพัฒนาระบบวิเคราะหขอมูลของหนวยงาน
5. มีการวิเคราะหขอมูลทางสถิติและผลสรุปการใหการบริการแกประชาชนเปนเอกสารประจําปของ
หนวยงาน
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. ตารางกิจกรรม/ปฏิทินการปฏิบัติงานของหนวยงานเปนรายป
มี ไมมี
2. ระบบเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับขอมูลและการใหบริการแกประชาชน
มี ไมมี
3. รายงานผลการวิเคราะหขอมูลทางสถิติและผลการใหบริการประชาชน/เอกสารประจําปของ
มี ไมมี
หนวยงาน
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้

4. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสดานการบริหารงานบุคคล
ตัวชี้วัดที่ 4.1 การกําหนดหลักเกณฑในการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร
ระดับการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ 4.1 (ระดับการปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน)
1. มีการกําหนดหลักเกณฑในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของหนวยงานที่เปนไปตามกฎหมาย
ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของ
2. มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเพื่อการสรรหา/คัดเลือกและรับผิดชอบในการแกไขปญหา
ขอโตแยง/คัดคานที่เกิดขึ้นจากการสรรหา/คัดเลือกบุคลากรของหนวยงาน
3. มีการประกาศหลักเกณฑในการสรรหา/คัดเลือกบุคลากร โดยมีการเปดเผยขั้นตอนและระยะเวลา
การคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมในการสรรหาบุคลากรแตละครั้งของหนวยงาน
4.มีการประกาศผลการการสรรหา/คัดเลือกบุคลากร พรอมทั้งใหเหตุผลหรือระบุคะแนนการสรรหา
บุคลากรในแตละครั้ง
5. มีชองทางในการประกาศการสรรหา/ผลคัดเลือกบุคลากรของหนวยงาน
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. ขอมูล/เอกสารแสดงหลักเกณฑในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
2. เอกสารแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเพื่อการสรรหา/คัดเลือกบุคลากร
3. รายงานผลการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร
4. เอกสารแสดงชองทางการเผยแพรการสรรหาและผลการคัดเลือกบุคลากร
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้
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