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4. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสดานการบริหารงานบุคคล
ตัวชี้วัดที่ 4.1
ชนิดของตัวชี้วัด
คําอธิบายตัวชี้วัด

การกําหนดหลักเกณฑในการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร
ปจจัยนําเขา

หมายถึง การที่หนวยงานและผูบริหารไดมีการจัดทําหลักเกณฑเพื่อใหมีการ
สรรหาและการคัดเลือกบุคคลที่มีเปนตามระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ ซึ่งการสรรหาและการคัดเลือก
บุคลากรของหนวยงานนั้น จะตองมีการดําเนินการโดยเปดเผย มีหลักเกณฑและกระบวนการการสรร
หาและคัดเลือกที่เหมาะสมกับตําแหนงนั้นๆ โดยมีการประกาศหลักเกณฑการสรรหาใหสาธารณชน
ไดรับทราบ ผานชองทางการเผยแพรที่หลากหลาย และจะตองจัดใหมีกลไกและกําหนดตัวบุคคลที่
รับผิดชอบในการแกไขปญหาขอโตแยง/คัดคานที่เกิดขึ้นจากการสรรหาหรือคัดเลือกบุคลากร
วิธีการประเมิน
พิจารณาจากการจัด ทํ า หลักเกณฑในการสรรหา/คัดเลือกบุ คลากรของหน วยงาน วา มี
หรือไมมีการจัดทําหลักเกณฑหรือไมอยางไร และพิจารณาจากกระบวนการสรรหา/คัดเลือกบุคลากร
และการเปดเผยหลักเกณฑการสรรหาที่มีประสิทธิภาพของหนวยงาน
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : ระดับ
1. มีการกําหนดหลักเกณฑในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของหนวยงานที่เปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของ
2. มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเพื่อการสรรหา/คัดเลือกและรับผิดชอบในการ
แกไขปญหาขอโตแยง/คัดคานที่เกิดขึ้นจากการสรรหา/คัดเลือกบุคลากรของหนวยงาน
3. มีการประกาศหลักเกณฑในการสรรหา/คัดเลือกบุคลากร โดยมีการเปดเผยขั้นตอนและ
ระยะเวลาการคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมในการสรรหาบุคลากรแตละครั้งของหนวยงาน
4.มีการประกาศผลการการสรรหา/คัดเลือกบุคลากร พรอมทั้งใหเหตุผลหรือระบุคะแนน
การสรรหาบุคลากรในแตละครั้ง
5. มีการปรับปรุงหลักเกณฑและกระบวนการสรรหา/คัดเลือกบุคลากรของหนวยงาน
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. ขอมูล/เอกสารแสดงหลักเกณฑในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
2. เอกสารแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเพื่อการสรรหา/คัดเลือกบุคลากร
3. รายงานผลการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร
4. ขอมูลแสดงชองทางการเผยแพรการสรรหาและผลการคัดเลือกบุคลากรของหนวยงาน
หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในขอนี้ เนนหลักเกณฑและขั้นตอนในการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรของหนวยงาน ที่หนวยงานจะตองมีขอมูลและการอธิบายเชิงเหตุผลที่เหมาะสม
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ตัวชี้วัดที่ 4.2
ชนิดของตัวชี้วัด
คําอธิบายตัวชี้วัด

การกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของ
บุคลากรในหนวยงาน
ปจจัยนําเขา

หมายถึ ง
การที่ ห น ว ยงานได มี กํ า หนดมาตรฐานทางจริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรภายในหนวยงาน หรือมีการดําเนินการในลักษณะที่คลายคลึงกัน
เชน มาตรฐานการปฏิบัติงานในตําแหนงนั้นๆ โดยมีการประกาศใชเปนมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคคลและหนวยงาน รวมทั้งมีการดําเนินการกิจกรรมเพื่อใหเกิดการ
ปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานทางจริ ย ธรรม การพั ฒ นาคุ ณ ธรรม และจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให
ประชาชนไดรับทราบถึงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคคลและหนวยงาน
วิธีการประเมิน
พิจารณาจากการกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากร
ภายในหนวยงาน วามี หรือไมมีการกําหนดหรือไมอยางไร และพิจารณาชองทางการประกาศเผยแพร
มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรภายในหนวยงาน
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : รายขอ
1.มีการกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรภายใน
หนวยงานตามอํานาจหนาที่และลักษณะการปฏิบัติงานของบุคลากร
2.มีการประกาศเผยแพรมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากร
ภายในหนวยงานและหนวยงานใหเปนที่รับรูของประชาชน ณ ที่ทําการของหนวยงาน
3. มีการประกาศเผยแพรมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากร
ภายในหนวยงานทางเว็บไซตของหนวยงาน
4. มีการประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากร โดย
คณะกรรมการภายในหนวยงาน
5. มีการนําผลการประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากร
มาปรับการพัฒนาบุคลากรในหนวยงาน
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. เอกสารแสดงการกํา หนดมาตรฐานทางจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณทางวิช าชีพ ของ
บุคลากรภายในหนวยงาน
2. ชองทางในการประกาศเผยแพรมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
3.รายงานการประเมินตามมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในตัวชี้วัดนี้ มุงเนนการกําหนดและการเผยแพรมาตรฐาน
ทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรภายในหนวยงาน โดยหนวยงานจะตองแสดง
เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวของเพื่อแสดงใหเห็นวาหนวยงานมีการกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรม
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ตัวชี้วัดที่ 4.3
ชนิดของตัวชี้วัด
คําอธิบายตัวชี้วัด

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหนวยงาน
กระบวนการ

หมายถึง การที่หนวยงานไดมีการจัดทําโครงการและกิจกรรมเพื่อการ
เสริมสรางศักยภาพและพัฒนาบุคลากรใหไดรับความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการปฏิบัติงาน
ตามที่กําหนดไวในแผนการพัฒนาบุคลากร โดยจัดใหมีกิจกรรมและโครงการพัฒนาบุคลากรในดาน
ตางๆ เชน การศึกษาดูงาน การสงเสริมใหมีการศึกษาตอ เปนตน ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความรู ทักษะ
ประสิทธิภาพ และความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงานตามภาระงานของบุคลากรอยางตอเนื่อง
วิธีการประเมิน
พิจารณาจากการจัดทํากิจกรรมและโครงการพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน วามี หรือไมมี
การจัดทํากิจกรรมและโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรหรือไมอยางไร และพิจารณาจากขั้นตอนและ
กระบวนการพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : ระดับ
1. มีการจัดทํากิจกรรม โครงการและแผนพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน
2. มีการจัดทํากิจกรรมและโครงการการพัฒนาบุคลากรที่สอดคลองกับภาระงานของบุคคล
ตามหนาที่/ตําแหนง
3.มีการจัดทํากิจกรรมและโครงการการพัฒนาบุคลากรที่สอดคลองกับภารกิจและเปาหมาย
ของหนวยงาน
4. มีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องและไมเลือกปฏิบัติ โดยมีบุคลากรของหนวยงานเขา
รับการฝกอบรมหรือการพัฒนาอยางตอเนื่อง
5. มีการนํ า ผลการจัด ทํ า โครงการ/กิ จกรรมการพัฒ นาบุค ลากรมาปรับ ปรุง ในการ
บริหารงานบุคลากรและการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากร
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. แผนพัฒนาบุคลากรประจําปของหนวยงาน
2. โครงการและกิจกรรมการฝกอบรม/การพัฒนาบุคลากร
3. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรประจําป
4. รายงานผลการพัฒนาบุคลากรประจําป
5. เอกสารรายงานของคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในตัวชี้วัดนี้ มุงเนนการจัดทํากิจกรรม โครงการและ
แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหนวยงาน ดังนั้น หนวยงานควรมีหลักฐานที่แสดงถึงการทํากิจกรรม
และขั้นตอนการพัฒนาบุคลากรภายในหนวยงาน เชน เอกสารการฝกอบรม เปนตน
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ตัวชี้วัดที่ 4.4
ชนิดของตัวชี้วัด
คําอธิบายตัวชี้วัด

การพัฒนาระบบการใหคุณ ใหโทษ และการสรางขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน
กระบวนการ

หมายถึง การที่หนวยงานไดมีการกําหนดและดําเนินการเพื่อพัฒนาระบบการ
ใหคุณ ใหโทษ และการจัดทํากิจกรรมการเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ภายในหนวยงาน โดยเปนการกําหนดรูปแบบและเกณฑมาตรฐานในการพิจารณาใหโทษแกบุคลากรที่
กระทําความผิดตามกฎระเบียบของราชการและจริยธรรมของหนวยงาน รวมทั้งการสนับสนุนและให
รางวัลแกบุคลากรที่มีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหนาที่ ทั้งนี้ เพื่อเปนการสงเสริมใหบุคลากรมี
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานดวยความโปรงใสและยุติธรรม
วิธีการประเมิน
พิจารณาจากการกําหนดและดําเนินการเพื่อพัฒนาระบบการใหคุณ ใหโทษ และการสราง
ขวัญกําลังใจแกบุคลากรในหนวยงาน วามี หรือไมมีการดําเนินการหรือไมอยางไรและพิจารณาจาก
ขั้นตอนและกระบวนการพัฒนาระบบการใหคุณ/ใหโทษแกบุคลากรในหนวยงาน
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : ระดับ
1.มีการกําหนดรูปแบบและหลักเกณฑในการพิจารณาใหคุณและใหโทษและการสรางขวัญ
กําลังใจแกบุคลากรตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่กําหนด
2. มีคณะกรรมการหรือการดําเนินการในลักษณะที่คลายคลึงกันเพื่อพัฒนาระบบการให
คุณ/ใหโทษ และการสรางขวัญกําลังใจแกบุคลากรของหนวยงาน
3. มีการเผยแพรรูปแบบและหลักเกณฑเกี่ยวกับการพิจารณาระบบใหคุณ ใหโทษ และการ
สรางขวัญกําลังใจแกบุคลากร
4. มี ก ารเสริ ม สร า งรู ป แบบและระบบการให คุ ณ ให โ ทษ และการสร า งขวั ญ กํ า ลั ง ใจที่
เหมาะสม เชน มีกระบวนการเพื่อใหบุคลากรที่ทําผิดสามารถชี้แจงไดอยางเหมาะสมและเปนลาย
ลักษณอักษร
5. มีการวิเคราะหและนําผลการพิจารณาการใหคุณ/ใหโทษ มาพิจารณาความดีความชอบ
และการสรางขวัญกําลังใจของบุคลากรในหนวยงาน
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. ขอมูล/เอกสารแสดงเกณฑมาตรฐานในการพิจารณาใหคุณ/ใหโทษของหนวยงาน
2. รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงานประจําป
3. รายงานการพิจารณาการลงโทษหรือการยกยองเชิดชูเกียรติของบุคลากรประจําป
หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในขอนี้ เนนขั้นตอนและการพัฒนาระบบการใหคุณ ใหโทษ
และการสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของหนวยงาน โดยพิจารณาจากการจัดทําและการวิเคราะห
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การประเมินผลการบริหารงานบุคคลของหนวยงานในรอบป
กระบวนการ

หมายถึง การที่หนวยงานและผูบริหารองคกรไดมีดําเนินการเพื่อใหมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงานและการบริหารงานบุคคลของหนวยงาน โดยเปน
การประเมินผลเพื่อใหทราบถึงผลการปฏิบัติงานของบุคลากรรายบุคคล ปญหาและอุปสรรคของการ
บริหารงานบุคคล ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากร ทัศนคติและขอเสนอแนะของบุคลากรตอระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานและระบบการใหคุณ/ใหโทษแกบุคลากร และอื่นๆ รวมทั้งมีการ
เผยแพรรายงานการประเมินผลการบริหารงานบุคคลใหบุคลากร/สาธารณชนไดรับทราบ
วิธีการประเมิน
พิ จ ารณาจากการประเมิ น ผลการบริ ห ารงานบุ ค คลของหน ว ยงาน ว า มี หรื อ ไม มี ก าร
ดําเนินการหรือไมอยางไร และพิจารณาจากขั้นตอนและกระบวนการประเมินผลการบริหารงานบุคคล
ของหนวยงาน รวมทั้งชองทางในการเผยแพรผลการดําเนินการ
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : ระดับ
1.มีแผนงานการพัฒนาบุคลากรและขั้นตอนการประเมินการบริหารบุคลากรที่สอดคลอง
กับภารกิจของหนวยงาน
2. มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาและประเมินผลการบริหารบุคคล
3. มีการจัดกลไกและกระบวนการในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
รายบุคคล
4. มีการนํารายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลและการบริหารงานบุคคลมา
แจงหรือประกาศใหบุคลากรในหนวยงานไดรับทราบ
5. มีก ารวิ เ คราะหแ ละนํา ผลการพั ฒ นาและประเมิน การบริ ห ารบุ ค คลมาปรั บ ปรุง การ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. ขอมูล/เอกสารแสดงแผนการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานรายป
2. เอกสารแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล
3. รายงานผลการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน
หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในตัวชี้วัดนี้ มุงเนนขั้นตอนของการประเมินผลการ
บริหารงานบุคคลของหนวยงาน โดยใหความสําคัญตอการพัฒนาและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรใหมีการปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีกลไกและกระบวนการที่
เปนโครงสรางการบริหารงานของหนวยงานที่ชัดเจน

