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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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7.มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสดานการเปดเผยและการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ
ตัวชี้วัดที่ 7.1 การดําเนินการตามมาตรา 7 พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ
(การจัดสงขอมูลขาวสารของราชการลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา)
การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ 7.1 (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน)
1. มีการจัดรวบรวมและสงขอมูลขาวสารของราชการตามที่กฎหมายกําหนดลงพิมพใน
ราชกิจจานุเบกษา
2. มีการจัดเก็บรวบรวมขอมูลของราชการของหนวยงานที่จัดพิมพลงในราชกิจจานุเบกษาไวที่ทําการ
ของหนวยงาน
3. มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการจัดรวบรวมและบริการขอมูลขาวสารแก
ประชาชน
4. มีการเผยแพรขอมูลขาวสารของราชการตามที่ไดมีการจัดพิมพลงในราชกิจจานุเบกษาของ
หนวยงานใหประชาชนไดรับทราบผานชองทางการเผยแพรของหนวยงาน
5. มีการใหบริการโดยจัดใหมีเจาหนาที่บริการและอธิบายขอมูลขาวสารของราชการ
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. เอกสารแสดงขอมูลขาวสารของราชการของหนวยงานที่จัดพิมพลงในราชกิจจานุเบกษา
2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารของหนวยงาน
3. ระบบและชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของราชการ เชน ระบบอินเตอรเน็ต
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้

ตัวชี้วัดที่ 7.2 การดําเนินการตามมาตรา 9 พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ
(การจัดใหมีขอมูลขาวสารตามที่กฎหมายกําหนดใหประชาชนเขาตรวจดูได)
การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ 7.2 (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน)
1. มีการจัดระบบการบริการขอมูลขาวสารของราชการตามที่กฎหมายกําหนดเพื่อใหประชาชนเขา
ตรวจดูได
2. มีการจัดหมวดหมูขอมูลขาวสารของราชการตามที่กฎหมายกําหนดไว
3. มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการจัดรวบรวมและบริการขอมูลขาวสารแก
ประชาชน
4. มีการจัดทําคูมือและระเบียบปฏิบัติในการขอตรวจดูขอมูลขาวสารของราชการ
5. มีการใหบริการโดยจัดใหมีเจาหนาที่บริการและอธิบายขอมูลขาวสารของราชการ
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. ขอมูลขาวสารของราชการของหนวยงานที่จัดเตรียมใหประชาชนเขาตรวจดู
2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บขอมูลขาวสารของหนวยงาน
3. ระบบและชองทางใหประชาชนตรวจดูขอมูลขาวสารของราชการ เชน อินเตอรเน็ต แฟมบันทึก
4. รายงานผลการดําเนินการตามมาตรา 9 พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารฯ ของหนวยงาน
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้
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ตัวชี้วัดที่ 7.3 การดําเนินการตามมาตรา 11 พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ
(การจัดหาขอมูลขาวสารใหตามคําขอเฉพาะราย)
การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ 7.3 (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน)
1. มีการจัดระบบการบริการขอมูลขาวสารของราชการตามที่กฎหมายกําหนดเพื่อใหประชาชนไดเขาขอ
เปนการเฉพาะราย
2. มีระเบียบปฏิบัติในการขอเอกสารขอมูลขาวสารของราชการตามคําขอเฉพาะราย
3. มีการจัดทําสําเนา/คํารับรองสําเนาถูกตองของขอมูลขาวสารใหผูขอเฉพาะราย
4. มีการดําเนินการและสามารถจัดหาขอมูลใหผูขอเฉพาะรายไดตามเวลาที่กําหนด
5. มีการใหบริการโดยจัดใหมีเจาหนาที่บริการและอธิบายขอมูลขาวสารของราชการ
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. เอกสารแสดงขอมูลขาวสารของราชการของหนวยงานที่จัดบริการใหประชาชนตามคําขอ
2. ระบบและชองทางใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ
3. คูมือ/ระเบียบปฏิบัติในการขอขอมูลเฉพาะรายบุคคล
4. รายงานผลการจัดหาขอมูลขาวสารใหแกผูขอ/รายงานเชิงสถิติเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูล
ตามมาตรา 11 ของหนวยงาน
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้
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ตัวชี้วัดที่ 7.4 การดําเนินการตามมาตรา 14 และมาตรา15 พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของ  มี
 ไมมี
ราชการ (การปฏิบัติเกี่ยวกับขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผยและอาจมีคําสั่งไมเปดเผย)
2 1 0
การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ 7.4 (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน)
1. มีการจัดทําระบบสารสนเทศในการเก็บรักษาขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผย
2. มีการจัดทําระเบียบ คําสั่ง และหลักเกณฑในการปฏิบัติเกี่ยวกับขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผย และ
ขอมูลที่อาจมีคําสั่งมิใหเปดเผยก็ไดตามที่กฎหมายกําหนด
3. มีการดําเนินการเพื่อชี้แจงหรือระบุเหตุผลในการไมเปดเผยขอมูลขาวสาร โดยระบุวาเปนขอมูล
ขาวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด
4. มีการดําเนินการในการมีคําสั่งใหเปดเผย และอาจไมเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการตามลําดับ
สายการบังคับบัญชา
5. มีการกําหนดระเบียบวิธีการรักษาขอมูลขาวสารของราชการมิใหรั่วไหลจากหนวยงานของรัฐ ตาม
ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนดวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. ระเบียบการจัดการและคุมครองขอมูลขาวสารของหนวยงาน
มี ไมมี
2. ระเบียบในการออกคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ
มี ไมมี
3. รายงานผลการดําเนินการตามมาตรา 14 และ15 พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารฯ ของหนวยงาน
มี ไมมี
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้
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ตัวชี้วัดที่ 7.5 การดําเนินการตามมาตรา 23 มาตรา 24 และมาตรา 25 พ.ร.บ.ขอมูล
ขาวสารของราชการ (การปฏิบัติเกี่ยวกับขอมูลขาวสารสวนบุคคล)
การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ 7.5 (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน)
1. การกําหนดหลักเกณฑในการจัดระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวของกับหนวยงานตามที่
กฎหมายกําหนด
2. มีการดําเนินการและมีชองทางใหเจาของขอมูลสามารถแกไขและเพิ่มเติมขอมูลของตนเอง
3. มีการตรวจสอบและจัดทําบัญชีขอมูลขาวสารสวนบุคคลในระบบของหนวยงาน
4. มีการแจงใหเจาของขอมูลขาวสารสวนบุคคลทราบในกรณีที่มีการใหสงขอมูลขาวสารสวนบุคคลไป
ยังที่ใดซึ่งจะเปนผลใหบุคคลทั่วไปทราบขอมูลขาวสารนั้นได
5. มีการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยใหแกระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามความเหมาะสมเพื่อ
ปองกันมิใหมีการนําไปใชโดยไมเหมาะสมหรือเปนผลรายตอเจาของขอมูล
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. ขอมูลเกี่ยวกับการจัดระบบเพื่อคุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคลของหนวยงานของรัฐ
2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บขอมูลขาวสารสวนบุคคลของหนวยงานของรัฐ
3. การจัดระบบรักษาความปลอดภัยใหแกระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล
4. บัญชีขอมูลขาวสารสวนบุคคล (ที่หนวยงานจัดทําขึ้น)
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้

ตัวชี้วัดที่ 7.6 การจัดระบบและชองทางการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ
ระดับการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ 7.6 (ระดับการปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน)
1. มีการจัดระบบและหนวยใหบริการขอมูลขาวสารของราชการ ณ ที่ทําการของหนวยงาน
2. มีการจัดหนวยประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา 9 เคลื่อนที่ในบางชวงเวลาที่
จําเปนตามความเหมาะสม เพื่อเปนการประชาสัมพันธใหบริการขอมูลขาวสารของราชการ
3. มีการจัดเผยแพรระบบขอมูลขาวสารทางเว็บไซตของหนวยงาน
4. มีการจัดระบบ Call Center และการใหบริการขอมูลขาวสารทางโทรศัพท/โทรสาร
5. มีการสรางเครือขายบริการขอมูลขาวสารกับหนวยงานอื่น เพื่อบริการขอมูลขาวสารของราชการ
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. เอกสารแสดงการจัดทีมงาน/หนวยประชาสัมพันธของหนวยงาน
2. ระเบียบปฏิบัติ/คูมือที่เอื้อตอการศึกษาและเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ
3. ชองทางและกลไกการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของหนวยงาน
4. ขอมูลเกี่ยวกับการสรางเครือขายกับหนวยงานในทองถิ่นเพื่อบริการขอมูลขาวสาร
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้
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ตัวชี้วัดที่ 7.7 การประเมินผลการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสารของภาคประชาชน
ระดับการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ 7.7 (ระดับการปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน)
1. มีการจัดทําแผนงานและระบบการประเมินผลการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสารของภาค
ประชาชน
2. มีการจัดทําคูมือการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสารของภาคประชาชน
3. มีการประเมินผลการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสารของภาคประชาชนตามแผนงานที่กําหนด
4. มีการรายงานและเผยแพรผลการประเมินผลการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสารของภาคประชาชน
โดยมีการกําหนดระดับของการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน
5. มีการนําผลผลการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสารของภาคประชาชนมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. แผนงานการประเมินผลการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสารของภาคประชาชน
2. รายงานการประเมินผลความพึงพอใจการรับรูและเขาถึงขอมูลของภาคประชาชน
3. ระบบและชองทางในการสงเสริมใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารของราชการ
4. ระเบียบปฏิบัติ/คูมือที่เอื้อตอการสงเสริมการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการของภาคประชาชน
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้

ตัวชี้วัดที่ 7.8 การจัดการความรูดานขอมูลขาวสารของหนวยงาน
ระดับการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ 7.8 (ระดับการปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน)
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือมีการดําเนินการในลักษณะที่คลายคลึงกันเพื่อการจัดการขอมูล
ขาวสารและความรูของหนวยงาน
2. มีการจัดระบบและหมวดหมูของขอมูลขาวสารและความรูภายในหนวยงาน
3. มีการจัดกิจกรรมและโครงการเกี่ยวกับการจัดการความรูดานขอมูลขาวสารของหนวยงาน
4. มีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร/ความรูทั้งสวนงานภายในหนวยงานและระหวางหนวยงานที่
เกี่ยวของ
5. มีการวิเคราะหและนําขอมูลขาวสาร/ความรูมาประยุกตใชในการสงเสริมการปฏิบัติงานของ
บุคลากรและการพัฒนาองคกร
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. ขอมูล/เอกสารแสดงระบบการจัดการระบบขอมูลขาวสารของราชการของหนวยงาน
2. ระบบและชองทางในการสงเสริมใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารของราชการ
3. ระเบียบปฏิบัติ/คูมือที่เอื้อตอการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ
4. รายงานผลการวิเคราะหและการจัดการความรูของหนวยงาน
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้
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