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7. มาตรฐาน/ตัวชี้วัดความโปรงใสดานการเปดเผยและการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ
ตัวชี้วัดที่ 7.1
ชนิดของตัวชี้วัด
คําอธิบายตัวชี้วัด

การดําเนินการตามมาตรา 7 พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ
(การจัดสงขอมูลขาวสารของราชการลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา)
กระบวนการ

หมายถึ ง การที่ ห น ว ยงานได มี ก ารจั ด ส ง ข อ มู ล ข า วสารของราชการของ
หนวยงานลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา และนํามาเปดเผยใหกับประชาชนไดรับทราบ โดยขอมูลที่
หน ว ยงานจะต อ งมี ก ารดํ า เนิ น การเพื่ อ ให จั ด พิ ม พ ล งในราชกิ จ จานุ เ บกษานั้ น ประกอบด ว ย 1)
โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน 2) สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน 3)
สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของรัฐ 4) กฎ มติ
คณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบายหรือ การตีความ และ 5)
ขอมูลขาวสารอื่นที่คณะกรรมการ (กขร.) กําหนด
วิธีการประเมิน
พิจารณาจากการจัดสงขอมูลขาวสารของราชการลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาของหนวยงาน
วา มี หรื อไม มีการจั ด สงหรือ ไมอยางไร และพิจารณาจากขั้นตอนและกระบวนการจัดสงและการ
เผยแพรขอมูลขาวสารของราชการที่ไดจัดพิมพในราชกิจจานุเบกษา
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : ระดับ
1. มีการจัดรวบรวมและสงขอมูลขาวสารของราชการตามที่กฎหมายกําหนดลงพิมพในราช
กิจจานุเบกษา
2. มีการจัดเก็บรวบรวมขอมูลของราชการของหนวยงานที่จัดพิมพลงในราชกิจจานุเบกษา
ไวที่ทําการของหนวยงาน
3. มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการจัดรวบรวมและบริการขอมูลขาวสาร
แกประชาชน
4. มีการเผยแพรขอมูลขาวสารของราชการตามที่ไดมีการจัดพิมพลงในราชกิจจานุเบกษา
ของหนวยงานใหประชาชนไดรับทราบผานชองทางการเผยแพรของหนวยงาน
5. มีการใหบริการโดยจัดใหมีเจาหนาที่บริการและอธิบายขอมูลขาวสารของราชการ
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. ขอมูลขาวสารของราชการของหนวยงานที่จัดพิมพลงในราชกิจจานุเบกษา
2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารของหนวยงาน
3. ระบบและชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของราชการ เชน ระบบอินเตอรเน็ต
หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในขอนี้ เนนขั้นตอนและกระบวนการจัดสงขอมูลขาวสาร
ของราชการลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาของหนวยงานที่เปนไปตามกฎหมายที่กําหนด

48

ตัวชี้วัดที่ 7.2
ชนิดของตัวชี้วัด
คําอธิบายตัวชี้วัด

การดําเนินการตามมาตรา 9 พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ
(การจัดใหมีขอมูลขาวสารตามที่กฎหมายกําหนดใหประชาชนเขาตรวจดูได)
กระบวนการ

หมายถึ ง การที่ ห น ว ยงานได มี ก ารจั ด ให มี ข อ มู ล ข า วสารตามที่ ก ฎหมาย
กําหนดใหประชาชนเขาตรวจดูได โดยขอมูลขาวสารของราชการที่กฎหมายกําหนดนั้นประกอบดวย
1) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชนรวมทั้งความเห็นแยงและคําสั่งที่เกี่ยวของใน
การพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว 2) นโยบายหรือการตีความที่ไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของปที่กําลังดําเนินการ 4) คูมือหรือคําสั่ง
เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหนาที่ของเอกชน 5) สิ่งพิมพที่ไดมี
การอางอิงถึงตามมาตรา 7 สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวม
ทุนกับเอกชนในการจัดทําบริการสาธารณะ 7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แตงตั้งโดย
กฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี 8) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
วิธีการประเมิน
พิจารณาจากการที่หนวยงานไดจัดใหมีขอมูลขาวสารตามที่กฎหมายกําหนดใหประชาชนเขา
ตรวจดู วามี หรือไมมีการจัดใหมีขอมูลหรือไมอยางไร และพิจารณาจากขั้นตอนและกระบวนการจัด
ใหมีขอมูลขาวสารของราชการที่ใหประชาชนเขาตรวจดูได
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : ระดับ
1. มีการจัดระบบการบริการขอมูลขาวสารของราชการตามที่กฎหมายกําหนดเพื่อให
ประชาชนเขาตรวจดูได
2. มีการจัดหมวดหมูขอมูลขาวสารของราชการตามที่กฎหมายกําหนดไว
3. มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการจัดรวบรวมและบริการขอมูลขาวสาร
แกประชาชน
4. มีการจัดทําคูมือและระเบียบปฏิบัติในการขอตรวจดูขอมูลขาวสารของราชการ
5. มีการใหบริการโดยจัดใหมีเจาหนาที่บริการและอธิบายขอมูลขาวสารของราชการ
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. ขอมูลขาวสารของราชการของหนวยงานที่จัดเตรียมใหประชาชนเขาตรวจดู
2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บขอมูลขาวสารของหนวยงาน
3. ระบบและชองทางใหประชาชนตรวจดูขอมูลขาวสารของราชการ เชน แฟมบันทึก
4. รายงานผลการดําเนินการตามมาตรา 9 แหง พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.
2540 ของหนวยงาน
หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในขอนี้ เนนขั้นตอนและกระบวนการจัดใหมีขอมูลขาวสาร
ตามที่กฎหมายกําหนดใหประชาชนเขาตรวจดูได โดยมีการดําเนินการอยางเปนขั้นตอน
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ตัวชี้วัดที่ 7.3
ชนิดของตัวชี้วัด
คําอธิบายตัวชี้วัด

การดําเนินการตามมาตรา 11 พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ
(การจัดหาขอมูลขาวสารใหตามคําขอเฉพาะราย)
กระบวนการ

หมายถึ ง การที่ ห น ว ยงานได มี ก ารจั ด หาข อ มู ล ข า วสารของราชการตามที่
กฎหมายกําหนดเพื่อใหประชาชนไดรับทราบตามคําขอเฉพาะราย โดยเปนการจัดหาขอมูลขาวสาร
ของราชการทั้งตามที่กฎหมายกําหนดและขอมูลขาวสารของราชการดานอื่นๆ ที่หนวยงานของรัฐ
เห็นสมควร และตองจัดการขอมูลขาวสารนั้นใหแกผูขอภายในเวลาอันสมควร เวนแตผูนั้นขอจํานวน
มากหรือบอยครั้งโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
วิธีการประเมิน
พิ จ ารณาจากการที่ ห น ว ยงานได มี ก ารจั ด หาข อ มู ล ข า วสารของราชการตามที่ ก ฎหมาย
กําหนดใหตามคําขอเฉพาะราย วามี หรือไมมีการจัดหาขอมูลขาวสารใหหรือไมอยางไร และพิจารณา
จากขั้นตอนและกระบวนการจัดหาขอมูลขาวสารของราชการที่มีผูขอเฉพาะราย
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : ระดับ
1. มีการจัดระบบการบริการขอมูลขาวสารของราชการตามที่กฎหมายกําหนดเพื่อให
ประชาชนไดเขาขอเปนการเฉพาะราย
2. มีระเบียบปฏิบัตใิ นการขอเอกสารขอมูลขาวสารของราชการตามคําขอเฉพาะราย
3. มีการจัดทําสําเนา/คํารับรองสําเนาถูกตองของขอมูลขาวสารใหผขู อเฉพาะราย
4. มีการดําเนินการและสามารถจัดหาขอมูลใหผูขอเฉพาะรายไดตามเวลาที่กําหนด
5. มีการใหบริการโดยจัดใหมีเจาหนาที่บริการและอธิบายขอมูลขาวสารของราชการ
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. ขอมูลขาวสารของราชการของหนวยงานที่จัดบริการใหประชาชนตามคําขอ
2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บขอมูลขาวสารของหนวยงาน
3. ระบบและชองทางใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ
4. ระเบียบปฏิบัติในการขอขอมูลเฉพาะรายบุคคล
5. รายงานผลการจัดหาขอมูลขาวสารใหแกผูขอ/รายงานเชิงสถิติเกี่ยวกับการเปดเผย
ขอมูลตามมาตรา 11 แหง พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ
หมายเหตุ : เกณฑการประเมิน ในขอนี้ มุ งเนน ขั้นตอนและกระบวนการจัด ใหมีขอมูล
ขาวสารของราชการตามที่กฎหมายกําหนดเพื่อใหประชาชนสามารถขอเปนการเฉพาะราย โดยพิจารณา
ถึงการที่หนวยงานไดมีการกําหนดหลักเกณฑและผูรับผิดชอบในจัดหาขอมูลขาวสารใหแกผูขอขอมูล
ขาวสารภาย และการมีระเบียบการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
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ตัวชี้วัดที่ 7.4
ชนิดของตัวชี้วัด
คําอธิบายตัวชี้วัด

การดําเนินการตามมาตรา 14 และมาตรา 15 พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ
(การปฏิบตั ิเกี่ยวกับขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผยและอาจมีคาํ สัง่ ไมเปดเผย)
กระบวนการ

หมายถึ ง การที่ ห น ว ยงานได มี ก ารปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ข อ มู ล ข า วสารที่ ไ ม ต อ ง
เปดเผย และขอมูลที่อาจมีคําสั่งมิใหเปดเผยก็ได โดยเปนการดําเนินการของหนวยงานหรือเจาหนาที่
ของรัฐ ซึ่งอาจมีคําสั่งมิใหเปดเผย หรือเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการก็ได โดยคํานึงถึงการปฏิบัติ
หนาที่ตามกฎหมาย ประโยชนสาธารณะและประโยชนของเอกชนที่เกี่ยวของ สําหรับขอมูลขาวสาร
ของราชการที่ไมตองเปดเผยเนื่องจากอาจกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริย และ
ขอมูลที่มีลักษณะที่อาจมีคําสั่งมิใหเปดเผยก็ได เชน ขอมูลขาวสารของราชการที่จะกอใหเกิดความ
เสี ย หายต อ ความมั่ น คงของประเทศหรื อ ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งประเทศ เป น ต น ซึ่ ง จะต อ งมี ก าร
ดําเนินการตามกฎหมายอยางรอบคอบ
วิธีการประเมิน
พิจารณาจากการที่หนวยงานของรัฐไดมีการปฏิบัติเกี่ยวกับขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผย
และขอมูลที่อาจมีคําสั่งมิใหเปดเผยก็ไดนั้นวามีหรือไมมี และการพิจารณาจากขั้นตอนและกระบวนการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผยและขอมูลที่อาจมีคําสั่งมิใหเปดเผยก็ได
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : รายขอ
1. การจัดทําระบบสารสนเทศในการเก็บรักษาขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผย
2. การจัดทําระเบียบ คําสั่ง และหลักเกณฑในการปฏิบัติเกี่ยวกับขอมูลขาวสารที่ไมตอง
เปดเผย และขอมูลที่อาจมีคําสั่งมิใหเปดเผยก็ไดตามที่กฎหมายกําหนด
3. การดําเนินการเพื่อชี้แจงหรือระบุเหตุผลในการไมเปดเผยขอมูลขาวสาร โดยระบุวาเปน
ขอมูลขาวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด
4. การดําเนินการในการมีคําสั่งใหเปดเผย และอาจไมเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ
ตามลําดับสายการบังคับบัญชา
5. การกําหนดระเบียบวิธีการรักษาขอมูลขาวสารของราชการมิใหรั่วไหลจากหนวยงานของรัฐ
ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนดวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. ระเบียบการจัดการและคุมครองขอมูลขาวสารของหนวยงาน
2. ระเบียบในการออกคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ
3. รายงานผลการดําเนินการตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในขอนี้ มุงเนนวิธีการดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
โดยหนวยงานจะตองแสดงเอกสาร เหตุผลในการปฏิบัติเกี่ยวกับขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผยและ
อาจมีคําสั่งไมเปดเผยนั้นๆ
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ตัวชี้วัดที่ 7.5
ชนิดของตัวชี้วัด
คําอธิบายตัวชี้วัด

การดําเนินการตามมาตรา 23 มาตรา 24 และมาตรา 25 พ.ร.บ.ขอมูล
ขาวสารของราชการ (การปฏิบัติเกี่ยวกับขอมูลขาวสารสวนบุคคล)
กระบวนการ

หมายถึง การที่หนวยงานของรัฐจัดใหมีระบบและการใหความคุมครองขอมูล
ขาวสารสวนบุคคล และการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามที่กฎหมายกําหนด โดยเปนกระบวนการเพื่อ
ใหบริการและคุมครองมูลขาวสารสวนบุคคล ซึ่งเริ่มตั้งแตการจัดระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่
เกี่ยวของและจําเปนเพื่อการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ การจัดเก็บขอมูลขาวสารโดยตรงจาก
บุคคล และการตรวจสอบขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่จัดพิมพลงในราชกิจจานุเบกษา เปนตน ทั้งนี้ โดย
คํานึงถึงความถูกตองของขอมูล เชน ประเภทของบุคคลที่มีการจัดเก็บขอมูล ลักษณะการใชขอมูล
ตามปกติ วิธีการขอตรวจดูขอมูลขาวสารของเจาของขอมูล วิธีการขอใหแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูล และ
แหลงที่มาของขอมูล เปนตน
วิธีการประเมิน
พิจารณาจากการที่หนวยงานของรัฐไดมีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบขอมูลขาวสารสวน
บุคคลวามีหรือไม มีการปฏิบัติตามกฎหมายตามที่กําหนดไวหรือไมอยางไร และพิจารณาจากขั้นตอน
และกระบวนการจัดระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : รายขอ
1. การกําหนดหลักเกณฑในการจัดระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวของกับหนวยงาน
ตามที่กฎหมายกําหนด
2. การจัดใหมีชองทางการปฏิบัติงานเพื่อใหเจาของขอมูลสามารถแกไขและเพิ่มเติมขอมูล
ของตนเอง
3. การตรวจสอบและจัดทําบัญชีขอมูลขาวสารสวนบุคคลในระบบของหนวยงาน
4. การแจงใหเจาของขอมูลขาวสารสวนบุคคลทราบในกรณีที่มีการใหสงขอมูลขาวสารสวน
บุคคลไปยังที่ใดซึ่งจะเปนผลใหบุคคลทั่วไปทราบขอมูลขาวสารนั้นได
5. การจัดระบบการรั กษาความปลอดภั ยใหแกระบบข อมูลขาวสารสวนบุคคลตามความ
เหมาะสมเพื่อปองกันมิใหมีการนําไปใชโดยไมเหมาะสมหรือเปนผลรายตอเจาของขอมูล
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. ขอมูลเกี่ยวกับการจัดระบบเพื่อคุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคลของหนวยงานของรัฐ
2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บขอมูลขาวสารสวนบุคคลของหนวยงานของรัฐ
3. การจัดระบบรักษาความปลอดภัยใหแกระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล
4. บัญชีขอมูลขาวสารสวนบุคคล (ที่หนวยงานจัดทําขึ้น)
หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในขอนี้ เนนวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับขอมูลขาวสารสวนบุคคล
โดยมีขั้นตอนและวิธีการที่สอดคลองกับความตองการของเจาของขอมูลและตามที่กฎหมายกําหนด
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ตัวชี้วัดที่ 7.6
ชนิดของตัวชี้วัด
คําอธิบายตัวชี้วัด

การจัดระบบและชองทางการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ
กระบวนการ

หมายถึง การที่หนวยงานของรัฐไดจัดใหมีระบบและชองทางเพื่อสงเสริมให
ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ เชน มีการสงเสริมการดําเนินการตามที่กฎหมายวาดวย
ขอมูลขาวสารของราชการกําหนดไวในมาตรา 7 มาตรา 9 มาตรา 11 มาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา
23 มาตรา 24 และมาตรา 25 แหง พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ โดยเปนการจัดระบบและชอง
การเขาถึงเพื่อเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ อันเปนการสื่อสารทั้งแบบการสื่อสารทางเดียวและการ
สื่อสารแบบสองทาง ( One-way and Two-way communication) ทั้งนี้ เพื่อเปนการสงเสริมใหประชาชน
สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการและการนําขอมูลขาวสารของราชการไปดําเนินการในกิจกรรมที่
เกี่ยวของไดอยางถูกตองตามกฎหมายและมีประสิทธิภาพ
วิธีการประเมิน
พิจารณาจากการจัดระบบและชองทางการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการของหนวยงานของ
รัฐวามี หรือไมมีการจัดระบบและชองทางการเขาถึงเพื่อเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ และพิจารณา
จากขั้นตอนและกระบวนการจัดระบบและชองทางการเขาถึงขอมูลขาวสารของประชาชน
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : รายขอ
1. มีการจัดระบบและหนวยใหบริการขอมูลขาวสารของราชการ ณ ทีท่ ําการของหนวยงาน
2. มีการจัดหนวยประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา 9 เคลื่อนที่ในบาง
ชวงเวลาที่จําเปนตามความเหมาะสม เพื่อเปนการประชาสัมพันธใหบริการขอมูลขาวสารของราชการ
3. มีการจัดเผยแพรระบบขอมูลขาวสารทางเว็บไซตของหนวยงาน
4. มีการจัดระบบ Call Center และการใหบริการขอมูลขาวสารทางโทรศัพท/โทรสาร
5. มีการสรางเครือขายบริการขอมูลขาวสารกับหนวยงานอื่น เพื่อบริการขอมูลขาวสารของ
ราชการ
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. เอกสารแสดงการจัดทีมงาน/หนวยประชาสัมพันธของหนวยงาน
2. ระเบียบปฏิบัติ/คูมือที่เอื้อตอการศึกษาและเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ
3. ชองทางและกลไกการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของหนวยงาน
4. ขอมูลเกี่ยวกับการสรางเครือขายกับหนวยงานในทองถิ่นเพื่อบริการขอมูลขาวสาร
หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในขอนี้ เนนวิธีการจัดระบบและชองทางการเขาถึงขอมูล
ขาวสารของราชการของภาคประชาชน โดยพิจารณาจากระบบและชองทางการดําเนินการทีห่ นวยงานจัดให
มีตามความเหมาะสมของหนวยงาน
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ตัวชี้วัดที่ 7.7
ชนิดของตัวชี้วัด
คําอธิบายตัวชี้วัด

การประเมินผลการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสารของภาคประชาชน
ผลผลิต

หมายถึง การที่หนวยงานไดมีการประเมินผลการรับรูและการเขาถึงขอมูล
ขาวสารของประชาชนผูรับบริการและผูที่เกี่ยวของ จากการดําเนินการจัดระบบขอมูลขาวสารและการ
เป ด เผยข อ มู ล ของหน ว ยงาน โดยมุ ง เน น เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพของข อ มู ล ข า วสารเพื่ อ การพั ฒ นา
หนวยงาน การบริการประชาชน การตัดสินใจหาทางเลือก และการสงเสริมใหประชาชนเขาถึงขอมูล
ขาวสารของราชการ
วิธีการประเมิน
พิจารณาจากการประเมินการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสารของภาคประชาชนการของ
หนวยงาน วามี หรือไมมีการประเมินหรือไมอยางไร และพิจารณาจากขั้นตอนและกระบวนการในการ
ประเมินการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสารของภาคประชาชน
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : ระดับ
1. มีการจัดทําแผนงานและระบบการประเมินผลการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสารของ
ภาคประชาชน
2. มีการจัดทําคูมือการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสารของภาคประชาชน
3. มีการประเมินผลการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสารของภาคประชาชนตามแผนงานที่
กําหนด
4. มีการรายงานและเผยแพรผลการประเมินผลการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสารของ
ภาคประชาชน โดยมีการกําหนดระดับของการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน
5. มีการนําผลผลการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสารของภาคประชาชนมาปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. แผนงานการประเมินผลการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสารของภาคประชาชน
2. รายงานการประเมินผลความพึงพอใจการรับรูและเขาถึงขอมูลของภาคประชาชน
3. ระบบและชองทางในการสงเสริมใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารของราชการ
4. ระเบียบปฏิบัติ/คูมือที่เอื้อตอการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ
หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในขอนี้ มุงเนนขั้นตอนของการประเมินผลการรับรูและการ
เขาถึงขอมูลขาวสารของราชการของภาคประชาชน โดยพิจารณาจากรายงานการประเมินผลในดาน
ดังกลาว รวมทั้งการวิเคราะหผลจากคะแนนการประเมินที่ไดจากประชาชนหรือระดับความคิดเห็นที่มี
การวัดคาโดยนัยตางๆ เชน มาตรวัดทัศนคติของลิเคอรท (Likert scale) หรือมีการประเมินในลักษณะ
อื่นเชน การวัดคารอยละของการรับรูขอมูลขาวสาร เปนตน
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การจัดการความรูดานขอมูลขาวสารของหนวยงาน
กระบวนการ

หมายถึ ง การที่ ห น ว ยงานได มี ก ารจั ด ระบบข อ มู ล ข า วสารและการจั ด การ
ความรูของหนวยงาน โดยมีการจัดรวบรวมขอมูลขาวสาร การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร การนําขอมูล
ขาวสารและความรูไปประยุกตใชในหนวยงาน การจัดระบบขอมูลขาวสารเพื่อการตัดสินใจ เปนตน
ทั้งนี้ มุงเนนการนําขอมูลขาวสารและความรูไปพัฒนาหนวยงาน และการใหการบริการแกประชาชน
การจัดการความรูของหนวยงานนั้น ครอบคลุมถึงการจัดระบบขอมูลขาวสารของหนวยงานไปสูการ
สรางเปนสารสนเทศ (information) ความรู (Knowledge) และภูมิปญญา (Wisdom) ของหนวยงาน
ทั้งนี้ เพื่อเปนการพัฒนาระบบการบริหารงานที่มีความโปรงใส มีความสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลที่
ตั้งอยูบนพื้นฐานของความรูและภูมิปญญาของชาติ
วิธีการประเมิน
พิจารณาจากการจัดการความรูของหนวยงาน วามี หรือไมมีการจัดการหรือไมอยางไร และ
พิจารณาขั้นตอนและกระบวนการในการจัดการความรูของหนวยงาน
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : ระดับ
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือมีการดําเนินการในลักษณะที่คลายคลึงกันเพื่อการ
จัดการขอมูลและความรูของหนวยงาน
2. มีการจัดระบบและหมวดหมูของขอมูลขาวสารและความรูภายในหนวยงาน
3. มีการจัดกิจกรรมและโครงการเกี่ยวกับการจัดการความรูของหนวยงาน
4. มีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร/ความรูทั้งสวนงานภายในหนวยงานและระหวาง
หนวยงานที่เกีย่ วของ
5. มีการวิเคราะหและนําขอมูลขาวสาร/ความรูมาประยุกตใชในการสงเสริมการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรและการพัฒนาองคกร
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. ขอมูล/เอกสารแสดงระบบการจัดการระบบขอมูลขาวสารของราชการของหนวยงาน
2. ระบบและชองทางในการสงเสริมใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารของราชการ
3. ระเบียบปฏิบัติ/คูมือที่เอื้อตอการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ
4. รายงานผลการวิเคราะหและการจัดการความรูของหนวยงาน
หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในขอนี้ มุงเนนกระบวนการจัดการความรูของหนวยงานที่มี
ความหลากหลายทั้งในดานเนื้อหาและวิธีการที่จะนําความรูของหนวยงานออกมาประยุกตใชใหเปน
ประโยชนตอบุคลากรและหนวยงาน โดยมีขั้นตอนการจัดการความรูที่สามารถตรวจสอบไดทั้งในเชิง
เนื้อหา ความรู และกระบวนการ

