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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 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

 มี
 ไมมี
2

มี
มี
มี
มี

1

0

ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
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ตัวชี้วัดที่ 4.2 การกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของ
บุคลากรในหนวยงาน
การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ 4.2 (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน)
1.มีการกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรภายในหนวยงาน
ตามอํานาจหนาที่และลักษณะการปฏิบัติงานของบุคลากร
2.มีการประกาศเผยแพรมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรภายใน
หนวยงานและหนวยงานใหเปนที่รับรูของประชาชน ณ ที่ทําการของหนวยงาน
3.มีการประกาศเผยแพรมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรภายใน
หนวยงานทางเว็บไซตของหนวยงาน
4.มีการกํากับดูแลมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากร โดย
คณะกรรมการภายในหนวยงาน
5.มีการนําผลการประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากร มา
ปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรในหนวยงาน
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. เอกสารแสดงการกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรใน
หนวยงาน
2. ชองทางในการประกาศเผยแพรมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของหนวยงาน
3. รายงานการประเมินตามมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้

ตัวชี้วัดที่ 4.3 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหนวยงาน
การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ 4.3 (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน)
1. มีการจัดทํากิจกรรม โครงการ และแผนพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน
2. มีการจัดทํากิจกรรมและโครงการการพัฒนาบุคลากรที่สอดคลองกับภาระงานของบุคคลตาม
หนาที่/ตําแหนง
3. มีการจัดทํากิจกรรมและโครงการการพัฒนาบุคลากรที่สอดคลองกับภารกิจและเปาหมายของ
หนวยงาน
4. มีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องและไมเลือกปฏิบัติ โดยมีบุคลากรของหนวยงานเขารับการ
ฝกอบรมหรือการพัฒนาอยางตอเนื่อง
5. มีการนําผลการจัดทําโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรมาปรับปรุงในการบริหารงานบุคลากร
และการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากร
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. แผนพัฒนาบุคลากรประจําปของหนวยงาน
2. โครงการและกิจกรรมการฝกอบรม/การพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน
3. รายงานผลการพัฒนาบุคลากรประจําป
4. เอกสารรายงานของคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้

 มี
 ไมมี
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มี ไมมี
มี ไมมี
มี ไมมี

 มี
 ไมมี
2
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มี
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ตัวชี้วัดที่ 4.4 การพัฒนาระบบการใหคุณ ใหโทษ และการสรางขวัญกําลังใจ
ในการปฏิบัติงาน
การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ 4.4 (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน)
1. มีการกําหนดรูปแบบและหลักเกณฑในการพิจารณาใหคุณและใหโทษและการสรางขวัญกําลังใจแก
บุคลากรตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่กําหนด
2. มีคณะกรรมการหรือการดําเนินการในลักษณะที่คลายคลึงกันเพื่อพัฒนาระบบการใหคุณ/ใหโทษ
และการสรางขวัญกําลังใจแกบุคลากรของหนวยงาน
3. มีการเผยแพรรูปแบบและหลักเกณฑเกี่ยวกับการพิจารณาระบบใหคุณ ใหโทษ และการสรางขวัญ
กําลังใจแกบุคลากร
4. มีการเสริมสรางรูปแบบและระบบการใหคุณ ใหโทษ และการสรางขวัญกําลังใจที่เหมาะสม เชน มี
กระบวนการเพื่อใหบุคลากรที่ทําผิดสามารถชี้แจงไดอยางเหมาะสมและเปนลายลักษณอักษร
5. มีการวิเคราะหและนําผลการพิจารณาการใหคุณ/ใหโทษ มาพิจารณาความดีความชอบและการ
สรางขวัญกําลังใจของบุคลากรในหนวยงาน
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. ขอมูล/เอกสารแสดงเกณฑมาตรฐานในการพิจารณาใหคุณ/ใหโทษของหนวยงาน
2. รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงานประจําป
3. รายงานการพิจารณาการลงโทษและการยกยองเชิดชูเกียรติของบุคลากรประจําป
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้

ตัวชี้วัดที่ 4.5 การประเมินผลการบริหารงานบุคคลของหนวยงานในรอบป
การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ 4.5 (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน)
1. มีแผนงานการพัฒนาบุคลากรและขั้นตอนการประเมินการบริหารบุคลากรที่สอดคลองกับภารกิจ
ของหนวยงาน
2. มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาและประเมินผลการบริหารบุคลากร
3. มีการจัดกลไกและกระบวนการในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรรายบุคคล
4. มีการนํารายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลและการบริหารงานบุคคลมาแจงหรือ
ประกาศใหบุคลากรในหนวยงานไดรับทราบ
5. มีการวิเคราะหและนําผลการพัฒนาและประเมินการบริหารบุคคลมาปรับปรุงการปฏิบัติงานอยาง
ตอเนื่อง
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. ขอมูล/เอกสารแสดงแผนการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานรายป
2. เอกสารแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล
3. รายงานผลการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้
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