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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 5.5 การประเมินผลการดําเนินการตามแผนการใชจายเงินงบประมาณประจําป
การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ 5.5 (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน)
1. มีการประเมินผลการดําเนินการตามแผนการใชจายเงินงบประมาณประจําปโดยคํานึงถึงความ
คุมคาและประสิทธิภาพของงบประมาณ
2. มีการประเมินผลการดําเนินการตามแผนการใชจายเงินงบประมาณประจําป พรอมทั้งวิเคราะห
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินการตามแผนการใชจายเงินงบประมาณ
3. มีการเผยแพรผลการประเมินผลการดําเนินการตามแผนการใชจายเงินงบประมาณประจําปให
บุคลากรในหนวยงานไดรับทราบ
4. มีการเผยแพรผลการประเมินผลการดําเนินการตามแผนการใชจายเงินงบประมาณประจําปใหผูที่
เกี่ยวของหรือประชาชนทั่วไปไดรับทราบ
5. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินการตามแผนการใชจายเงินงบประมาณมาวิเคราะหและ
ปรับปรุงการใชจายเงินงบประมาณ
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. รายงานผลการประเมินผลการดําเนินการตามแผนการใชจายเงินงบประมาณประจําป
2. ชองทางการเผยแพรผลการประเมินผลการดําเนินการตามแผนการใชจายเงินงบประมาณประจําป
3. เอกสารรายงานของคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้

 มี
 ไมมี
2

1

0

มี ไมมี
มี ไมมี
มี ไมมี

6. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสดานการติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดที่ 6.1 การจัดทําหลักเกณฑและตัวชี้วัดการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหนวยงาน

 มี
 ไมมี

2 1 0
การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ 6.1 (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน)
1. มีการจัดทําหลักเกณฑและตัวชี้วัดสําหรับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานตาม
กฎหมายระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของ
2. มีจัดตั้งคณะกรรมการประเมินผลตามหลักเกณฑและตัวชี้วัดสําหรับการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน
3. มีการประกาศเผยแพรหลักเกณฑและตัวชี้วัดสําหรับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หนวยงานใหบุคลากร/สาธารณชนไดรับทราบ
4. มีการประเมินผลตามหลักเกณฑและตัวชี้วัดสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน
โดยการมีสวนรวมของหนวยงานตนสังกัดและภาคสวนที่หลากหลาย
5. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงานตามพันธกิจและหนาที่ของหนวยงาน
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. หลักเกณฑและตัวชี้วัดสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน
มี ไมมี
2. รายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในภาพรวม
มี ไมมี
มี ไมมี
3. เอกสารรายงานของคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้
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ตัวชี้วัดที่ 6.2 การจัดใหมีระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ที่เหมาะสม
การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ 6.2 (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน)
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในตามระเบียบที่กําหนด
2. มีแผนงาน กิจกรรม ระบบการตรวจสอบและการประเมินผลตนเองภายใน ตามหลักเกณฑและ
ตัวชี้วัดสําหรับการติดตามประเมินผลของหนวยงานที่กําหนดไว
3. มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
4. มีการเผยแพรรายงานผลการดําเนินการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบภายในใหบุคลากร
ในหนวยงานไดรับทราบ
5. มีการนําขอเสนอแนะที่ไดรับจากการตรวจสอบและประเมินผลภายในไปปรับปรุงระบบการ
ปฏิบัติงาน
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. เอกสารแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
2. เอกสารแสดงหลักเกณฑและตัวชี้วัดสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน
3. เอกสารรายงานของคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
4 . รายงานผลการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน (รายป)
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้

ตัวชี้วัดที่ 6.3 การจัดใหมีระบบและกลไกการปฏิบัติการเพื่อรองรับการตรวจประเมิน

จากหนวยงานภายนอก (External Audit) ที่เปนอิสระ

 มี
 ไมมี
2

1

0

มี
มี
มี
มี

ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี

 มี
 ไมมี

2 1 0
การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ 6.3 (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน)
1. มีการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบภายนอก
2. มีการกําหนดแผนงานและระยะเวลาในการดําเนินการตรวจสอบและประเมินผลของคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายนอก
3. มีรายงานผลการดําเนินการตรวจสอบประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบภายนอกที่เปนลาย
ลักษณอักษรตอบุคลากร/ผูบริหารในหนวยงาน
4. มีการเผยแพรรายงานผลการดําเนินการตรวจสอบประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบภายนอก
ทั้งตอบุคลากรในหนวยงานไดรับทราบ
5. มีการนําขอเสนอแนะที่ไดรับจากการตรวจสอบและประเมินผลจากคณะกรรมการภายนอกมา
ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของหนวยงาน
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. รายงานการตรวจสอบและประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบภายนอก
มี ไมมี
2. รายงานผลการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานประจําป
มี ไมมี
3. ชองทางการเผยแพรรายงานผลการดําเนินการตรวจสอบประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบฯ มี ไมมี
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้
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ตัวชี้วัดที่ 6.4 การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตามและประเมินผล

การปฏิบัติงานของหนวยงาน

 มี
 ไมมี

2 1 0
การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ 6.4 (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน)
1.มีการแตงตั้งคณะกรรมการที่มาจากภาคประชาชน เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ติดตามและประเมินผลการทํางานของหนวยงาน
2. มีการจัดทําแผนงานและงบประมาณ เพื่อดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ติดตามและประเมินผลการทํางานของหนวยงาน
3. มีการจัดกิจกรรม/โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของ ประชาชนในการติดตามและประเมินผลการ
ทํางานของหนวยงาน เชน การจัดเวทีสาธารณะ เปนตน
4. มีการจัดกลไกการเชื่อมโยงกับเครือขายภาคประชาชนในการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใน
การติดตามและประเมินผลการทํางานของหนวยงานภาครัฐ
5. มี ก ารจั ด ทํ า รายงานและนํ า ผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลของภาคประชาชนมาปรั บ ปรุ ง การ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. แผนงาน กิจกรรม และโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตาม และประเมินผล มี ไมมี
ของหนวยงาน
2. เอกสารแตงตั้งคณะกรรมการในการติดตามและประเมินผลจากภาคประชาชน
มี ไมมี
3. รายงานผลการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของหนวยงาน
มี ไมมี
4. เอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการผูตรวจสอบภายใน
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้
 มี
ตัวชี้วัดที่ 6.5 การจัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานตาม
 ไมมี
แผนปฏิบัติการประจําป
2 1 0
การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ 6.5 (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน)
1. มี การจัดตั้ง คณะทํางานในการจัดทํารายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปของหนวยงาน
2. มีการจัดทํารายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปโดยคํานึงถึงความ
คุมคาและประสิทธิภาพของการดําเนินการ
3. มีการจัดทํารายงานผลการประเมินการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป พรอมทั้งวิเคราะห
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินการตามแผนการปฏิบัติการประจําป
4. มีการเผยแพรผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปใหเปนที่รับรูของบุคคลทั้ง
ภายในและภายนอกหนวยงาน
5. มีการนําผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปมาวิเคราะหและปรับปรุงการ
ระบบการติดตามประเมินผลและการบริหารจัดการของหนวยงาน
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของหนวยงาน
มี ไมมี
2. รายงานการติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการที่เกี่ยวของ
มี ไมมี
3. ชองทางการเผยแพรผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน เชน อินเตอรเน็ต ศูนยขอมูลฯ มี ไมมี
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้

