42

6. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสดานการติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดที่ 6.1
ชนิดของตัวชี้วัด
คําอธิบายตัวชี้วัด

การจัดทําหลักเกณฑและตัวชี้วัดการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหนวยงาน
ปจจัยนําเขา

หมายถึง การที่หนวยงานไดมีการจัดทําหลักเกณฑและตัวชี้วัดสําหรับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในภาพรวม เพื่อใหมีติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรภายในหนวยงานและเพื่อการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลของหนวยงาน โดยมีการ
กํ า หนดหลั ก เกณฑ แ ละตั ว ชี้ วั ด ที่ ส ะท อ นให เ ห็ น ประสิ ท ธิ ภ าพ/ผลสั ม ฤทธิ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านของ
หนวยงาน รวมทั้งมีการกําหนดวิธีการประเมินผลตามหลักเกณฑและตัวชี้วัดที่กําหนดไว และมีการ
เผยแพรหลักเกณฑ ตัวชี้วัด และวิธีการประเมินใหบุคลากร/สาธารณชนไดรับทราบ
วิธีการประเมิน
พิจารณาจากการจัดทําหลักเกณฑและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน
วามี หรือไมมีการจัดทําหลักเกณฑในการประเมินหรือไมอยางไร และพิจารณาจากขั้นตอนและชอง
การเผยแพรการจัดทําหลักเกณฑและตัวชี้วัดในการประเมิน
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : ระดับ
1. มีการจัดทําหลักเกณฑและตัวชี้วัดสําหรับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หนวยงานตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของ
2. มี จั ด ตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น ผลตามหลั ก เกณฑ แ ละตั ว ชี้ วั ด สํ า หรั บ การติ ด ตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน
3. มี ก ารประกาศเผยแพร ห ลั ก เกณฑ แ ละตั ว ชี้ วั ด สํ า หรั บ การติ ด ตามประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานใหบุคลากร/สาธารณชนไดรับทราบ
4. มี ก ารประเมิ น ผลตามหลั ก เกณฑ แ ละตั ว ชี้ วั ด สํ า หรั บ การติ ด ตามประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน โดยการมีสวนรวมของหนวยงานตนสังกัดและภาคสวนที่หลากหลาย
5. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงานตามพันธกิจและหนาที่ของหนวยงาน
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. หลักเกณฑและตัวชี้วัดสําหรับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน
2. รายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในภาพรวม
3. เอกสารรายงานของคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในขอนี้ มุงเนนกระบวนการจัดทําหลักเกณฑและตัวชี้วัด
การประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน รวมทั้งการเผยแพรหลักเกณฑและตัวชี้วัดดังกลาว
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ตัวชี้วัดที่ 6.2
ชนิดของตัวชี้วัด
คําอธิบายตัวชี้วัด

การจัดใหมีระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม
กระบวนการ

หมายถึง การที่หนวยงานไดจัดใหมีระบบและกลไกการตรวจสอบภายในที่มี
ความเปนอิสระหรือเหมาะสมกับการติดตามและตรวจสอบภายใน โดยมีการจัดระบบการประเมิน
ตนเองและการแตงตั้งคณะกรรมการหรือองคกรการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) รวมถึงกลไก
การตรวจสอบอื่นๆ เพื่อดําเนินการกํากับดูแลและตรวจสอบตามหลักเกณฑและตัวชี้วัดสําหรับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานที่ไดกําหนดไว ทั้งนี้ เพื่อใหมีระบบและกลไกการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหนวยงานที่เหมาะสมและตอเนื่อง
วิธีการประเมิน
พิจารณาจากการจัดใหมีระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม
และเปนอิสระของหนวยงาน วามี หรือไมมีการดําเนินการดังกลาวหรือไมอยางไร และพิจารณาจาก
ขั้นตอนการตรวจสอบภายในและชองการเผยแพรผลการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : ระดับ
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในตามระเบียบที่กําหนด
2. มี แ ผนงาน กิ จ กรรม ระบบการตรวจสอบและการประเมิ น ผลตนเองภายใน ตาม
หลักเกณฑและตัวชี้วัดสําหรับการติดตามประเมินผลของหนวยงานที่กําหนดไว
3. มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
4. มีการเผยแพรรายงานผลการดําเนินการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
ใหบุคลากรในหนวยงานไดรับทราบ
5. มีการนําขอเสนอแนะที่ไดรับจากการตรวจสอบและประเมินผลภายในไปปรับปรุงระบบ
การปฏิบัติงาน
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. เอกสารแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
2. เอกสารแสดงหลักเกณฑและตัวชี้วัดสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน
3. เอกสารรายงานของคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
4. รายงานผลการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน (รายป)
หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในขอนี้ มุงเนนขั้นตอนและกลไกการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่เหมาะสมของหนวยงาน รวมทั้งแผนงาน และการเผยแพรการติดตามตรวจสอบ
ภายในของหนวยงาน โดยมมีหลักฐาน เอกสารการดําเนินการที่ชัดเจน
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ตัวชี้วัดที่ 6.3
ชนิดของตัวชี้วัด
คําอธิบายตัวชี้วัด

การจัดใหมีระบบและกลไกการปฏิบัติการเพื่อรองรับการตรวจประเมินจาก
หนวยงานภายนอก (External Audit) ที่เปนอิสระ
กระบวนการ

หมายถึ ง การที่หนวยงานไดจัดใหมีระบบ กระบวนการ และกลไกเพื่อให
คณะกรรมการหรือองคกรการตรวจสอบภายนอกที่เกี่ยวของและมีความเปนอิสระ เขามามีสวนรวมใน
การตรวจสอบและประเมินผลตามหลักเกณฑและตัวชี้วัดสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หนวยงานตามที่หนวยงานทั้งภายในและภายนอกไดกําหนดไวรวมกัน ทั้งนี้ เพื่อใหมีระบบการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหนวยงานที่เหมาะสม และเพื่อการพัฒนา
ระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานที่มีประสิทธิภาพ
วิธีการประเมิน
พิจารณาจากการจัดใหมีระบบและกลไกการตรวจสอบภายนอก (External Audit) ที่เปน
อิสระของหนวยงาน วามี หรือไมมีการดําเนินการดังกลาวหรือไมอยางไร และพิจารณาจากขั้นตอนการ
ดําเนินการตรวจสอบภายนอกและและชองการเผยแพรผลการตรวจสอบภายนอกที่เหมาะสม
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : ระดับ
1. มีการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบภายนอก
2. มีการกําหนดแผนงานและระยะเวลาในการดําเนินการตรวจสอบและประเมินผลของ
คณะกรรมการตรวจสอบภายนอก
3. มีรายงานผลการดําเนินการตรวจสอบประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบภายนอก
ที่เปนลายลักษณอักษรตอบุคลากร/ผูบริหารในหนวยงาน
4. มี ก ารเผยแพร ร ายงานผลการดํ า เนิ น การตรวจสอบประเมิ น ผลของคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายนอกทั้งตอบุคลากรในหนวยงานไดรับทราบ
5. มี การนํ า ข อ เสนอแนะที่ ไ ด รับ จากการตรวจสอบและประเมิ น ผลจากคณะกรรมการ
ภายนอกมาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของหนวยงาน
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. รายงานการตรวจสอบและประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบภายนอก
2. รายงานผลการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานประจําป
3. ชองทางการเผยแพรรายงานผลการดําเนินการตรวจสอบประเมินผลของคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายนอก
หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในขอนี้ มุงเนนขั้นตอนและกระบวนการดําเนินการเพื่อให
เกิ ด การตรวจสอบจากหน ว ยงานภายนอกที่ มี ค วามเป น อิ ส ระ และการรองรั บ การประเมิ น ของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงานตรวจเงินแผนดิน เปนตน

45

ตัวชี้วัดที่ 6.4
ชนิดของตัวชี้วัด
คําอธิบายตัวชี้วัด

การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน
กระบวนการ

หมายถึง การที่หนวยงานไดมีการจัดทํากิจกรรม โครงการ และการสงเสริม
การมีสวนรวมของประชาชนหรือผูที่มีสวนไดสวนเสีย ใหเขามามีสวนรวมในการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน ดวยวิธีการตางๆ เชน การสํารวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การจัด
กลไกเชื่อมโยงเครือขายภาคประชาชน เปนตน ทั้งนี้ เพื่อเปนการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลที่
มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ
วิธีการประเมิน
พิจารณาจากกระบวนการสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการติดตามประเมินผล
การทํางานของหนวยงาน วามี หรือไมมีการดําเนินการหรือไมอยางไร และพิจารณาจากการจัดทํา
รายงานผลการติดตามประเมินผลการทํางานของหนวยงานภาครัฐ
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : ระดับ
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการที่มาจากภาคประชาชน เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการติดตามและประเมินผลการทํางานของหนวยงาน
2. มีการจัดทําแผนงานและงบประมาณ เพื่อดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
ในการติดตามและประเมินผลการทํางานของหนวยงาน
3. มีการจัดกิจกรรมและโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตามและ
ประเมินผลการทํางานของหนวยงาน เชน การจัดเวทีสาธารณะ เปนตน
4. มีการจัดกลไกการเชื่อมโยงกับเครือขายภาคประชาชน ในการติดตามและประเมินผล
การทํางานของหนวยงานภาครัฐ
5. มีการจัดทํารายงานและนําผลการติดตามประเมินผลของภาคประชาชนมาปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. แผนงาน กิจกรรม และโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตาม และ
ประเมินผลของหนวยงาน
2. เอกสารแตงตั้งคณะกรรมการในการติดตามและประเมินผลจากภาคประชาชน
3. รายงานผลการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของหนวยงาน
4. เอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการผูตรวจสอบภายใน
หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในตัวชี้วัดนี้ เนนขั้นตอนและกระบวนสงเสริมใหประชาชน
มีสวนรวมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน โดยพิจารณาจากแผนงาน กิจกรรม
โครงการ และกลไกการเชื่อมโยงกับภาคประชาชน
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ตัวชี้วัดที่ 6.5
ชนิดของตัวชี้วัด
คําอธิบายตัวชี้วัด

การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของหนวยงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป
ผลผลิต

หมายถึง การที่หนวยงานไดมีการจัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานตามแผนปฏิบัติการประจําป ซึ่งเปนการจัดทํารายงานและระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน โดยมีการระบุถึงระบบการบริหารจัดการที่สอดคลองกันทั้งในดานความ
รั บ ผิ ด ชอบ ภาระงาน งบประมาณที่ ใ ช ดํ า เนิ น การ รวมทั้ ง ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของการ
ดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว โดยจะตองมีการเผยแพรผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หนวยงานใหเปนที่รับทราบโดยทั่วไป
วิธีการประเมิน
พิ จ ารณาจากการจั ด ทํ า รายงานการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานตามแผน
ปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน วามี หรือไมมีการประเมินผลการปฏิบัติงานหรือไมอยางไร และ
พิจารณาจากชองทางในการเผยแพรผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : ระดับ
1. มี ก ารจั ด ตั้ ง คณะทํ า งานในการจั ด ทํ า รายงานผลการประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านตาม
แผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน
2. มี การจัด ทํ ารายงานผลการประเมิ น การปฏิบัติง านตามแผนปฏิบัติการประจํา ป โ ดย
คํานึงถึงความคุมคาและประสิทธิภาพของการดําเนินการ
3. มีการจัดทํารายงานผลการประเมินการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป พรอมทั้ง
วิเคราะหปญหาอุปสรรคในการดําเนินการตามแผนการปฏิบัติการประจําป
4. มีการเผยแพรผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปใหเปนที่รับรู
ของบุคคลทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน
5. มีการนําผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปมาวิเคราะหและ
ปรับปรุงการระบบการติดตามประเมินผลและการบริหารจัดการของหนวยงาน
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของหนวยงาน
2. รายงานการติดตามประเมินของคณะกรรมการที่เกี่ยวของ
3. ชองทางการเผยแพรผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน เชน อินเตอรเน็ต
ศูนยขอมูลขาวสารของราชการ/หนวยงาน
หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในขอนี้ มุงเนนขั้นตอนและกระบวนการรายงานผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานของหนวยงาน โดยมีหลักฐาน เอกสารดําเนินการที่ชัดเจน

