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1. มาตรฐานและตัวช้ีวัดความโปรงใสดานการจัดหาพัสดุ (การจัดซ้ือจัดจาง)  
 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.1 การเผยแพรกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับการจัดหาพัสดุ   มี   

 ไมมี     

การดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 1.1  (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน) 2 1 0 

1. มีการเผยแพรกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ ณ ท่ีทําการของหนวยงานหรือศูนยขอมูลขาวสาร 

ของสวนราชการ 

   

2. มีการเผยแพรกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ ทางเว็บไซตของหนวยงาน    

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 

1. เอกสารแสดงการเผยแพรกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการจัดหาพัสดุ                   มี  ไมมี 

2. เอกสารท่ีแสดงถึงชองทางการเผยแพรของหนวยงานท่ีปรากฏในส่ือตางๆ เชน อินเทอรเน็ตของ 

หนวยงานหรือสื่ออ่ืนๆ    

มี  ไมมี 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวช้ีวัดน้ี 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.2 การจัดทําแผนการจัดหาพัสดุประจําป   มี   

 ไมมี     

การดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 1.2  (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน) 2 1 0 

1. มีการจัดทําแผนการจัดหาพัสดุตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับท่ีเก่ียวของใหสอดคลองกับ

ภารกิจของหนวยงาน 

   

2. มีการเผยแพรแผนการจัดหาพัสดุไวท่ีทําการของหนวยงานศูนยขอมูลขาวสาร และเว็บไซตของ

หนวยงาน 

   

3. มีการกําหนดและเลือกใชวิธีการจัดหาพัสดุท่ีเหมาะสมกับระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของ โดยมุงใหมี

การแขงขันท่ีเปนธรรม 

   

4. มีการพิจารณาแผนท่ีแสดงใหเห็นถึงการเปรียบเทียบความคุมคา/ประสิทธิภาพกับผลการจัดหา

พัสดุในปงบประมาณท่ีผานมา 

   

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 

1. แผนการจัดหาพัสดุประจําปของหนวยงาน                                                                       มี  ไมมี 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวช้ีวัดน้ี 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.3 การดําเนินการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุ   มี  

 ไมมี     

การดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 1.3  (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน) 2 1 0 

1. มีการขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจางจากผูท่ีมีอํานาจตามท่ีกําหนดไวในระเบียบการจัดหาพัสดุ    

2. มีการดําเนินการโดยวิธีการท่ีเหมาะสม เชน วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา วิธีพิเศษ  

วิธีกรณีพิเศษ และวิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ตามท่ีระบุไวในแผนการจัดหาพัสดุ 

   

3. มีการทําสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ มีหลักฐานการตรวจรับ และการเบิกจายท่ีถูกตองตาม

หลักเกณฑท่ีกําหนดไว 

   

4. มีการนําผลการดําเนินการจัดหาพัสดุตามแผนท่ีกําหนดไวมาวิเคราะหและปรับปรุงอยางตอเนื่อง    

5. มีการประเมินข้ันตอนและวิธีการจัดหาพัสดุในรอบปของหนวยงาน    

6. มีการประเมินผลการจัดหาพัสดุของหนวยงาน โดยพิจารณาจากผลผลิตท่ีสามารถระบุถึง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดหาได  

   

7. มีการประเมินผลการจัดหาพัสดุของหนวยงาน โดยพิจารณาจากผลผลิตท่ีสามารถนําไปสูการพัฒนา 

ระบบการจัดหาพัสดุท่ีเหมาะสมของหนวยงาน 

   



หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 

1. รายงานผลการดําเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ                                      มี  ไมมี 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวช้ีวัดน้ี 

 
ตัวช้ีวัดท่ี 1.4 การกําหนดและการประกาศหลักเกณฑในการพิจารณาและการตัดสินผลการ

จัดหาพัสดุแตละรายการ/โครงการ 

  มี   

 ไมมี     

การดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 1.4   (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน) 2 1 0 

1. มีการกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาตัดสินผลการจัดหาพัสดุแตละรายการ/โครงการ พรอมท้ัง

เกณฑการประเมินหรือตัดสินท่ีชัดเจน 

   

2. มีการประกาศผลการจัดหาพัสดุแตละรายการ/โครงการพรอมท้ังเหตุผลท่ีใชในการตัดสินผลการ 

จัดหาพัสดุนั้นๆ ในชองทางท่ีเหมาะสม เชน ทางเว็บไซตของหนวยงาน 

   

3. มีการวิเคราะหหลักเกณฑในการพิจารณาจัดหาพัสดุและผลการจัดหาพัสดุ แลวนํามาปรับปรุงการ 

จัดหาพัสดุของหนวยงานอยางตอเนื่อง 

   

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 

1. เอกสารแสดงขอกําหนดและการประกาศหลักเกณฑในการพิจารณาตัดสินผลการจัดหาพัสดุ/จัดซื้อ 

จัดจางแตละรายการ/โครงการ                                                                                         

มี  ไมมี 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวช้ีวัดน้ี 

 
ตัวช้ีวัดท่ี 1.5 การสรุปผลการจัดหาพัสดุในแตละรอบเดือน   มี   

 ไมมี     

การดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 1.5     (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน) 2 1 0 

1. มีการนําผลสรุปการจัดหาพัสดุในแตละรอบเดือนติดประกาศไว ณ ท่ีทําการของหนวยงาน หรือ

ศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงานตามมาตรา 9 (8) และมีการเผยแพรในชองทางท่ีเหมาะสม เชน 

เว็บไซตของหนวยงาน 

   

2. มีการสรุปและวิเคราะหงบประมาณในการจัดหาพัสดุในแตละรอบเดือน     

3. มีการวิเคราะหผลการจัดหาพัสดุในแตละรอบเดือนและนํามาปรับปรุงอยางตอเนื่อง    

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 

1. รายงานการสรุปผลหรือการวิเคราะหผลการจัดหาพัสดุในแตละรอบเดือนและรอบปของหนวยงาน  มี  ไมมี 

2. เอกสาร/รายงานท่ีแสดงผลการจัดหาพัสดุตามแบบ สขร.1 ของหนวยงาน                            มี  ไมมี 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวช้ีวัดน้ี 

 



2. มาตรฐานและตัวช้ีวัดความโปรงใสดานการบริหารงาน 
 
ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 การจัดทําและเผยแพรโครงสรางและอํานาจหนาที่ของหนวยงาน   มี 

 ไมมี     

การดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 2.1   (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน) 2 1 0 

1. มีการจัดทําและเผยแพรโครงสราง อํานาจหนาท่ี รวมท้ังกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของของ

หนวยงาน ไว ณ ท่ีทําการของหนวยงานหรือศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงาน 

   

2. มีการจัดทําและเผยแพรโครงสราง อํานาจหนาท่ี รวมท้ังกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของของ

หนวยงานทางเว็บไซตของหนวยงาน 

   

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 
1. เอกสารเก่ียวกับโครงสรางและอํานาจหนาท่ีของหนวยงาน                                                 มี  ไมมี 

2. เอกสารท่ีแสดงถึงชองทางของการเผยแพรโครงสรางและอํานาจหนาท่ีของหนวยงาน มี  ไมมี 

3. เอกสารรายชื่อกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของกับโครงสรางและอํานาจหนาท่ีของหนวยงาน มี  ไมมี 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวช้ีวัดน้ี 

 
ตัวช้ีวัดท่ี 2.2 การจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน   มี 

 ไมมี     

การดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 2.2   (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน) 2 1 0 

1. มีการจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานท่ีสอดคลองกับอํานาจ 

หนาท่ีของหนวยงาน 

   

2. มีการกําหนดใหบุคลากรภายในหนวยงานมีสวนรวมในการจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนปฏิบัติ

การประจําปของหนวยงาน 
   

3. มีการเผยแพรวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานใหบุคลากรในหนวยงาน

และประชาชนไดรับทราบในชองทางตางๆ เชน ในศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงาน และหรือทาง

เว็บไซตของหนวยงาน  

   

4. มีการทบทวนและเปรียบเทียบความสอดคลองของการจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนปฏิบัติการ

ประจําปของหนวยงาน  

   

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 
1. เอกสารท่ีแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน                            มี  ไมมี 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวช้ีวัดน้ี 

 
 



 
ตัวช้ีวัดท่ี 2.3 การกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการปฏิบัติงานของหนวยงาน  มี 

 ไมมี     

การดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 2.3   (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน) 2 1 0 

1. มีการกําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของหนวยงาน    

2. มีการประกาศเผยแพรหลักเกณฑและข้ันตอนการปฏิบัติงานใหบุคลากรในหนวยงานไดรับทราบ    

3. มีการเผยแพรหลักเกณฑและขั้นตอนการปฏิบัติงานของหนวยงานใหประชาชนผูมารับบริการ 

ไดรับทราบ 

   

4. มีการจัดทําเอกสาร/คูมือแสดงหลักเกณฑและข้ันตอนการปฏิบัติงานของหนวยงาน    

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 

1. เอกสารท่ีแสดงถึงการกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการปฏิบัติงานของหนวยงาน                        มี  ไมมี 

2. คูมือเก่ียวกับหลักเกณฑ ขั้นตอน และกระบวนการปฏิบัติงานของหนวยงาน                           มี  ไมมี 

3. เอกสารท่ีแสดงถึงชองทางการเผยแพรหลักเกณฑ ขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานของ

หนวยงาน เชน ในศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงาน และหรือทางเว็บไซตของหนวยงาน 

มี  ไมมี 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวช้ีวัดน้ี 

 
ตัวช้ีวัดท่ี 2.4 การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป   มี 

 ไมมี     

การดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 2.4  (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน) 2 1 0 

1. มีการกําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบของบุคคลและสวนงานภายในหนวยงาน ท่ีเก่ียวของกับ 

การปฏิบัติหนาท่ีตามแผนปฏิบัติการประจําป 

   

2. มีการปฏิบัติหนาท่ีตามแผนปฏิบัติการประจําป ภายใตตามกรอบระยะเวลาที่ กําหนดไวใน

แผนปฏิบัติการประจําป 
   

3. มีการประเมินการปฏิบัติหนาท่ีของแตละสวนงานภายในหนวยงาน โดยพิจารณาจากผลการนํา

แผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานไปปฏิบัติในแตละชวงเวลา 

   

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 

1. แผนการปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน                                                                        มี  ไมมี 

2. รายงานผลการติดตามหรือรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของหนวยงาน  มี  ไมมี 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวช้ีวัดน้ี 

 
ตัวช้ีวัดท่ี 2.5 การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการของหนวยงาน  มี 

 ไมมี     

การดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 2.5   (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน) 2 1 0 

1. มีการจัดกิจกรรมและโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของหนวยงาน

ภาครัฐ เชน การจัดเวทีสาธารณะเพ่ือรับฟงความคิดเห็น การทํากิจกรรมรวมระหวางหนวยงานและ 

ภาคประชาสังคม  เปนตน 

   

2. มีการจัดทํารายงานและนําผลการมีสวนรวมของภาคประชาชนมาปรับปรุงการบริหารงานของ

หนวยงาน 

   

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 

1. เอกสารรายงานเก่ียวกับโครงการและกิจกรรมการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน                   มี  ไมมี 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวช้ีวัดน้ี 

 



3. มาตรฐานและตัวช้ีวัดความโปรงใสดานการใหบริการแกประชาชน 

 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.1 การกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนในการใหบริการแกประชาชน   มี 

 ไมมี     

การดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 3.1   (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน) 2 1 0 

1. มีการกําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนในการใหบริการตามภารกิจและความรับผิดชอบของหนวยงาน    

2. มีการกําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนในการใหบริการท่ีตอบสนองตอความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด

สอดคลองกับภารกิจและความตองการของประชาชน  

   

3. มีจัดทําคูมือการใหบริการและเผยแพรคูมือ/หลักเกณฑและข้ันตอนในการใหบริการแกบุคลากร

ภายในหนวยงานไดรับทราบอยางท่ัวถึง 

   

4. มีการเผยแพรหลักเกณฑและข้ันตอนในการใหบริการแกประชาชนท่ีมารับบริการไดรับทราบ 

ไวท่ีศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงาน และทางเว็บไซตของหนวยงาน 

   

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 

1. เอกสาร/คูมือการใหบริการของหนวยงาน                                                         มี  ไมมี 

2. เอกสารท่ีแสดงถึงชองทางการเผยแพรหลักเกณฑและขั้นตอนการใหบริการ รวมท้ังคูมือการให 

บริการของหนวยงาน  

มี  ไมมี 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวช้ีวัดน้ี 

 
ตัวช้ีวัดท่ี 3.2 การใหบริการตามหลักเกณฑและขั้นตอนท่ีกําหนดไวโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ   มี 

 ไมมี     

การดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 3.2   (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน) 2 1 0 

1. มีการใหการบริการตามหลักเกณฑและข้ันตอนท่ีกําหนดไว    

2. มีการใหการบริการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด    

3. มีการใหบริการเรียงตามลําดับกอน-หลัง    

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 

1. เอกสารท่ีแสดงถึงการกําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนการใหบริการของหนวยงาน                          มี  ไมมี 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวช้ีวัดน้ี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวช้ีวัดท่ี 3.3 การเลือกใชชองทางการใหบริการท่ีเหมาะสมกับการใหบริการ   มี 

 ไมมี     

การดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 3.3   (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน) 2 1 0 

1. มีการจัดสถานท่ีและอุปกรณสํานักงานท่ีเหมาะสมตอการใหการบริการแกประชาชน    

2. มีเอกสาร/แบบฟอรม/คูมือการใหบริการท่ีเพียงพอตอความตองการของประชาชน    

3. มีการนําระบบเทคโนโลยีในดานตางๆ เชน ระบบอินเทอรเน็ตและเครือขาย มาสนับสนุน 

การปฏิบัติงานของหนวยงาน 

   

4. มีการใหคําปรึกษาและการแนะแนวทางการใหการบริการแกประชาชน    

5. มีการปรับปรุงระบบและชองทางการใหบริการท่ีเหมาะสมตอการใหการบริการแกประชาชน    

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 

1. เอกสารท่ีแสดงถึงรูปแบบการใหการบริการท่ีหนวยงานจัดใหมีขึ้น เชน การใหบริการ แบบ One 

Stop Service การใหบริการทางอินเตอรเน็ต การใหบริการเพ่ิมเติมในวันหยุดราชการหรือนอกเวลา 

ทําการปกติ          

มี  ไมมี 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวช้ีวัดน้ี 
 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.4 การจัดใหมีชองทางและกลไกในการแกไขปญหาเร่ืองรองเรียนของประชาชน   มี 

 ไมมี     

การดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 3.4   (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน) 2 1 0 

1. มีการกําหนดข้ันตอนและกระบวนการในการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนโดยมีระยะเวลาในการ

ดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาที่เหมาะสมตามสมควรแกกรณี  

   

2. มีการเผยแพรขั้นตอนและกระบวนการ สําหรับการแกไขปญหาเร่ืองรองเรียนของหนวยงานรวมท้ัง

ชองทางการรับและการแกไขปญหาเร่ืองรองเรียน ใหสาธารณชนไดรับทราบทางศูนยขอมูลขาวสารของ

หนวยงาน และทางเว็บไซต 

   

 3. มีการกําหนดตัวบุคคลผูรับผิดชอบสําหรับการแกไขเรื่องรองเรียนหรือปญหาความขัดแยงระหวาง

ประชาชนผูรับบริการกับหนวยงานท่ีใหบริการ 

   

4. มีการจัดใหมีกลไกการตรวจสอบภายในเพ่ือใหเกิดความแนใจวากระบวนการแกไขเร่ืองรองเรียน 

และขอขัดแยงเปนไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่เหมาะสม 

   

5. มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนหรือขอขัดแยง และเผยแพรรายงาน

ผลการดําเนินการดังกลาวตอสาธารณชน 
   

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 

1. เอกสารท่ีแสดงถึงข้ันตอนและกระบวนการในการแกไขปญหาเร่ืองเรียน  มี  ไมมี 

2. เอกสารท่ีแสดงถึงชองทางการเผยแพรขั้นตอนและกระบวนการในการแกไขปญหาเร่ืองรองเรียนให

ประชาชนไดรับทราบ 

มี  ไมมี 

3. รายงานผลเก่ียวกับการแกไขปญหาเร่ืองรองเรียนในแตละชวงเวลา เชน เปนรายไตรมาศ หรือรายป  มี  ไมมี 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวช้ีวัดน้ี 
 

 

 

 

 

 



ตัวช้ีวัดท่ี 3.5 การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ   มี 

 ไมมี     

การดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 3.5   (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน) 2 1 0 

1. มีการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ    

2. มีการเผยแพรผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการในชองทางท่ีหลากหลาย    

3. มีการนําผลการประเมินผลความพึงพอใจจากประชาชนมาปรับปรุงการใหบริการ    

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 

1. รายงานผลการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนท่ีหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก

จัดทําขึ้นในรอบป                                                                                                         

มี  ไมมี 

2. เอกสารและเคร่ืองมือการประเมินความพึงพอใจการใหบริการแกประชาชนของหนวยงาน               มี  ไมมี 

3. เอกสารท่ีแสดงถึงชองทางการเผยแพรผลการประเมินความพึงพอใจการใหบริการของหนวยงาน       มี  ไมมี 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวช้ีวัดน้ี 

 
ตัวช้ีวัดท่ี 3.6 การจัดทําระบบขอมูลทางสถิติและสรุปผลการใหบริการแกประชาชน   มี 

 ไมมี     

การดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 3.6   (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน) 2 1 0 

1. มีการจัดทําระบบขอมูลทางสถิติและสรุปผลการใหบริการประชาชน เพ่ือประโยชนในการปรับปรุง

การใหบริการของหนวยงาน 

   

2. มีการสรุปและเผยแพรผลการใหบริการแกประชาชนไดรับทราบท่ีศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงาน 

และทางเว็บไซตของหนวยงาน ในแตละชวงเวลา เชน เปนรายไตรมาศหรือรายป 

   

3. มีการนําระบบขอมูลทางสถิติและผลสรุปการใหการบริการแกประชาชนมาปรับปรุงหลักเกณฑและ

ขั้นตอนการใหบริการของหนวยงาน 
   

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 

1. รายงานผลการวิเคราะหขอมูลทางสถิติและผลการใหบริการประชาชน รวมท้ังผลการปรับปรุงการ

ใหบริการของหนวยงาน 

มี  ไมมี 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวช้ีวัดน้ี 

 



4. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสดานการบริหารงานบุคคล 

 

ตัวช้ีวัดท่ี 4.1 การกําหนดหลักเกณฑในการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร   มี 

 ไมมี     

ระดับการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 4.1   (ระดับการปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน) 2 1 0 

1. มีการกําหนดหลักเกณฑในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของหนวยงานตามกฎหมายระเบียบ 

และขอบังคับท่ีเก่ียวของ 

   

2. มีการประกาศหลักเกณฑในการสรรหา/คัดเลือกบุคลากร โดยมีการเปดเผยหลักเกณฑ ขั้นตอนและ

ระยะเวลาการคัดเลือกบุคลากรท่ีเหมาะสมในการสรรหาบุคลากรแตละครั้งของหนวยงาน 

   

3. มีการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการเพื่อการสรรหา/คัดเลือกและรับผิดชอบในการแกไขปญหา 

ขอโตแยง/คัดคานท่ีเกิดขึ้นจากการสรรหา/คัดเลือกบุคลากรของหนวยงาน 

   

4. มีการประกาศผลการการสรรหา/คัดเลือกบุคลากร พรอมท้ังใหเหตุผลหรือระบุคะแนนการสรรหา 

บุคลากรในแตละครั้ง 
   

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 

1. ขอมูล/เอกสารท่ีแสดงถึงหลักเกณฑในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร                                    มี  ไมมี 

2. เอกสารแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือการสรรหา/คัดเลือกบุคลากร                       มี  ไมมี 

3. รายงานผลการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร                                               มี  ไมมี 

4. เอกสารท่ีแสดงถึงชองทางการเผยแพรหลักเกณฑและข้ันตอนการสรรหา และชองทางการประกาศ

ผลการคัดเลือกบุคลากร 

มี  ไมมี 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวช้ีวัดน้ี 
 

ตัวช้ีวัดท่ี 4.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร   มี 

 ไมมี     

การดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 4.2   (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน) 2 1 0 

1. มีการกําหนดหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงานท่ีเปนไปตาม

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของ 

   

2. มีการกําหนดหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่สอดคลองกับภาระงานตาม

ตําแหนงและภารกิจของหนวยงาน 

   

3. มีการประกาศหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานใหบุคลากรไดรับทราบเปนการลวงหนา    

4. มีการเปดโอกาสใหมีการชี้แจง โตแยง หรือคัดคานผลการประเมินตามกระบวนการและข้ันตอน 

ท่ีเหมาะสมของหนวยงาน 
   

5. มีการนําผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมาปรับปรุงในการปฏิบัติงาน    

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 

1. เอกสารท่ีแสดงถึงหลักเกณฑในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร มี  ไมมี 

2. เอกสารท่ีแสดงถึงชองทางการประกาศหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน มี  ไมมี 

3. รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงานประจําป มี  ไมมี 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวช้ีวัดน้ี 
 

 

 

 



ตัวช้ีวัดท่ี 4.3 การกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากร 
ในหนวยงาน 

  มี 

 ไมมี     

การดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 4.3   (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน) 2 1 0 

1.มีการกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรภายในหนวยงาน  

ตามอํานาจหนาท่ีและลักษณะการปฏิบัติงานของบุคลากร 

   

2.มีการเผยแพรมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรภายในหนวยงานให

เปนท่ีรับรูของประชาชน ณ ท่ีทําการของหนวยงานหรือศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงาน 

   

3.มีการประกาศเผยแพรมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรภายใน

หนวยงานทางเว็บไซตของหนวยงาน 

   

3.มีกลไกการกํากับดูแลมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากร โดยระบบ

ควบคุมภายในหนวยงาน 
   

4.มีการนําผลการประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากร มา

ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในหนวยงาน 

   

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 

1. เอกสารท่ีแสดงถึงการกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากร 

ในหนวยงาน 

มี  ไมมี 

2. เอกสารท่ีแสดงถึงชองทางการเผยแพรมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของ

บุคลากรภายในหนวยงาน   

มี  ไมมี 

3. รายงานการประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากรตามมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ทางวิชาชีพ                          
มี  ไมมี 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวช้ีวัดน้ี 

 

ตัวช้ีวัดท่ี 4.4 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหนวยงาน   มี 

 ไมมี     

การดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 4.4   (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน) 2 1 0 

1. มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปของหนวยงาน    

2. มีการจัดทํากิจกรรมและโครงการการพัฒนาบุคลากรท่ีสอดคลองกับภารกิจและเปาหมายของ

หนวยงาน 

   

3. มีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องและไมเลือกปฏิบัติ โดยมีบุคลากรของหนวยงานเขารับการ

ฝกอบรมหรือการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

   

4. มีการนําผลการจัดทําโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรมาปรับปรุงการบริหารงานบุคคลและ 

การปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากรในหนวยงาน 

   

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 

1. แผนพัฒนาบุคลากรประจําปของหนวยงาน                                                                     มี  ไมมี 

2. โครงการและกิจกรรมการฝกอบรม/การพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน มี  ไมมี 

3. รายงานผลการพัฒนาบุคลากรประจําป                                                                            มี  ไมมี 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวช้ีวัดน้ี 

 

 

 

 



ตัวช้ีวัดท่ี 4.5 การพัฒนาระบบการใหคุณ ใหโทษ และการสรางขวัญกําลังใจในการ

ปฏิบัติงานแกบุคลากรในหนวยงาน 

  มี 

 ไมมี     

การดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 4.5   (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน) 2 1 0 

1. มีการกําหนดรูปแบบและหลักเกณฑในการพิจารณาใหคุณและใหโทษและการสรางขวัญกําลังใจ 

แกบุคลากรตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับท่ีกําหนด 

   

2. มีการเผยแพรรูปแบบและหลักเกณฑเก่ียวกับการพิจารณาระบบใหคุณ ใหโทษ และการสรางขวัญ

กําลังใจแกบุคลากรทางเว็บไซตของหนวยงาน 
   

3. มีการวิเคราะหและนําผลการพิจารณาการใหคุณ/ใหโทษ มาปรับปรุงและพัฒนาระบบการใหคุณ 

ใหโทษอยางตอเนื่อง 

   

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 

1. เอกสารท่ีแสดงถึงหลักเกณฑในการพิจารณาใหคุณ/ใหโทษของหนวยงาน                 มี  ไมมี 

2. รายงานผลการวิเคราะหและผลการดําเนินการภายใตหลักเกณฑการใหคุณใหโทษ รวมท้ังแนวทาง

การปรับปรุงและพัฒนาระบบการใหคุณใหโทษของหนวยงานในรอบป                            

มี  ไมมี 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวช้ีวัดน้ี 

 

ตัวช้ีวัดท่ี 4.6 การประเมินผลการบริหารงานบุคคลของหนวยงานในรอบปงบประมาณ   มี 

 ไมมี     

การดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 4.6   (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน) 2 1 0 

1. มีแผนงานการพัฒนาบุคลากรและขั้นตอนการประเมินการบริหารบุคคลท่ีสอดคลองกับภารกิจ 

ของหนวยงาน 

   

2. มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาและประเมินผลการบริหารบุคคล    

3. มีการจัดกลไกและกระบวนการในการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลภายในหนวยงาน    

4. มีการนํารายงานผลการพัฒนาบุคลากรและการบริหารงานบุคคลมาแจงหรือประกาศใหบุคลากร 

ในหนวยงานไดรับทราบ 

   

5. มีการวิเคราะหและนําผลการพัฒนาและประเมินการบริหารบุคคลมาปรับปรุงการการบริหารงาน

บุคคลอยางตอเนื่อง 
   

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 

1. แผนการพัฒนาบุคลากรประจําปของหนวยงาน                                          มี  ไมมี 

2. รายงานผลการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน                             มี  ไมมี 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวช้ีวัดน้ี 

 



5. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสดานการบริหารงบประมาณ 

 

ตัวช้ีวัดท่ี 5.1 การจัดทําและเผยแพรแผนการใชจายเงินงบประมาณประจําปของหนวยงาน   มี 

 ไมมี     

การดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 5.1   (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน) 2 1 0 

1. มีการจัดทําแผนการใชจายเงินงบประมาณของหนวยงานท่ีความสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบ

และขอบังคับของหนวยงาน 

   

2. มีการวิเคราะหแผนการใชจายเงินงบประมาณโดยคํานึงถึงความคุมคา และประสิทธิภาพในการใช 

จายงบประมาณ 

   

3. มีการเผยแพรแผนการใชจายเงินงบประมาณของหนวยงาน ตลอดจนแผนงาน/โครงการท่ีเก่ียวของ 

ใหบุคลากรภายในและประชาชนไดรับทราบท่ีศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงาน และทางเว็บไซตของ

หนวยงาน 

   

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 

1. แผนการใชจายเงินงบประมาณประจําปของหนวยงาน                                                          มี  ไมมี 

2. เอกสารท่ีแสดงถึงชองทางการเผยแพรแผนการใชจายงบประมาณ มี  ไมมี 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวช้ีวัดน้ี 

 

ตัวช้ีวัดท่ี 5.2 การใชจายเงินงบประมาณท่ีตรงกับแผนงานและโครงการ 

 

  มี 

 ไมมี     

การดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 5.2   (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน) 2 1 0 

1. มีการใชจายเงินงบประมาณที่ตรงกับแผนงานและโครงการท่ีกําหนดไว    

2. มีรายงานการวิเคราะหผลการใชจายเงินงบประมาณในแตละชวงเวลา    

3. มีการนําผลการวิเคราะหการใชจายเงินงบประมาณมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน/การใชจายงบประมาณ

ของหนวยงาน 
   

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 

1. รายงานและผลการวิเคราะหการใชจายเงินงบประมาณประจําปของหนวยงาน  มี  ไมมี 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวช้ีวัดน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวช้ีวัดท่ี 5.3  การจัดใหมีกลไกการติดตามและตรวจสอบแผนการใชจายเงินงบประมาณ

ประจําป  

 มี 

 ไมมี     

การดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 5.3   (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน) 2 1 0 

1. มีการแตงต้ังคณะกรรมการอิสระเพ่ือการตรวจสอบการดําเนินการตามแผนการใชจายเงิน

งบประมาณประจําปภายในหนวยงานท่ีเหมาะสมหรือเปนอิสระ (Internal Audit ) 

   

2. มีการตรวจสอบและวิเคราะหความตองการและความจําเปนในการใชจายเงินงบประมาณของ 

สวนงานตางๆ ภายในหนวยงาน 

   

3. มีการตรวจสอบและวิเคราะหการดําเนินการตามแผนการใชจายเงินงบประมาณที่เปนไปตาม

กฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับทางการงบประมาณ/การเงิน/การคลัง  

   

4. มีการวิเคราะหความคุมคาของงบประมาณท่ีเกิดจากการใชจายเงินงบประมาณ    

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 

1. เอกสารการแตงตั้งคณะกรรมการอิสระภายในหนวยงานเพ่ือติดตามและตรวจสอบการดําเนินการ

ตามแผนการใชจายเงินงบประมาณประจําปของหนวยงาน 

มี  ไมมี 

2. รายงานและผลการวิเคราะหการใชจายเงินงบประมาณประจําป                                     มี  ไมมี 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวช้ีวัดน้ี 
 

ตัวช้ีวัดท่ี 5.4 การสุมตรวจการใชจายเงินงบประมาณตามระยะเวลาท่ีกําหนด   มี 

 ไมมี     

การดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 5.4   (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน) 2 1 0 

1. มีการจัดทําหลักเกณฑและระเบียบปฏิบัติในการสุมตรวจการใชจายเงินงบประมาณของหนวยงาน    

2. มีรายงานผลการสุมตรวจการใชจายเงินงบประมาณของคณะกรรมการอิสระภายในหนวยงานตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

   

3. มีรายงานผลการสุมตรวจการใชจายเงินงบประมาณองคกรตรวจสอบภายนอก เชน สตง. ตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนด 
   

4. การมีเผยแพรผลการสุมตรวจการใชจายเงินงบประมาณ    

5. มีการวิเคราะหและนําผลการสุมตรวจการใชจายเงินงบประมาณมาปรับปรุงการใชจายเงิน

งบประมาณอยางตอเนื่อง 

   

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 

1. รายงานผลการตรวจการใชจายเงินงบประมาณท้ังของคณะกรรมการอิสระภายในหนวยงานและ

องคกรตรวจสอบจากหนวยงานภายนอก                                                                              

มี  ไมมี 

2. รายงานและผลการวิเคราะหการใชจายเงินงบประมาณประจําปของหนวยงาน                              มี  ไมมี 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวช้ีวัดน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวช้ีวัดท่ี 5.5 การประเมินผลการดําเนินการตามแผนการใชจายเงินงบประมาณประจําป   มี 

 ไมมี     

การดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 5.5   (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน) 2 1 0 

1. มีการประเมินผลการดําเนินการตามแผนการใชจายเงินงบประมาณประจําปโดยคํานึงถึงความ

คุมคาและประสิทธิภาพของงบประมาณพรอมท้ังวิเคราะหปญหาอุปสรรคในการดําเนินการตาม

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

   

2. มีการเผยแพรผลการประเมินผลการดําเนินการตามแผนการใชจายเงินงบประมาณประจําป 

ใหบุคลากรในหนวยงานไดรับทราบ 

   

3. มีการเผยแพรผลการประเมินผลการดําเนินการตามแผนการใชจายเงินงบประมาณประจําปใหผูท่ี

เก่ียวของหรือประชาชนท่ัวไปไดรับทราบท่ีศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงาน และเว็บไซตของ

หนวยงาน 

   

4. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินการตามแผนการใชจายเงินงบประมาณมาวิเคราะหและ

ปรับปรุงการใชจายเงินงบประมาณของหนวยงาน 

   

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 

1. รายงานผลการประเมินผลการดําเนินการตามแผนการใชจายเงินงบประมาณประจําป                    มี  ไมมี 

2. เอกสารท่ีแสดงถึงชองทางการเผยแพรผลการประเมินผลการดําเนินการตามแผนการใชจายเงิน

งบประมาณประจําป  
มี  ไมมี 

3. รายงานผลการตรวจประเมินของสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน มี  ไมมี 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวช้ีวัดน้ี 

 



6. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสดานการติดตามและประเมินผล 
 
ตัวช้ีวัดท่ี 6.1 การจัดทําหลักเกณฑและตัวช้ีวัดการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ

หนวยงาน 

  มี 

 ไมมี     

 การดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 6.1   (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน) 2 1 0 

1. มีการจัดทําหลักเกณฑและตัวชี้วัดสําหรับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานตาม

กฎหมายระเบียบ และขอบังคับท่ีเก่ียวของ 

   

2. มีจัดตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลตามหลักเกณฑและตัวชี้วัดสําหรับการติดตามประเมินผล 

การปฏิบัติงานของหนวยงาน 

   

3. มีการประกาศเผยแพรหลักเกณฑและตัวชี้วัดสําหรับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ

หนวยงานใหบุคลากร/สาธารณชนไดรับทราบท่ีศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงานและทางเว็บไซตของ

หนวยงาน 

   

4. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงานตามพันธกิจและหนาท่ีของหนวยงาน    

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 

1. หลักเกณฑและตัวชี้วัดสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน                                  มี  ไมมี 

2. รายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในแตละชวงเวลา เชน รายไตร

มาศ  หรือรายป                       

มี  ไมมี 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวช้ีวัดน้ี 

 

ตัวช้ีวัดท่ี 6.2 การจัดใหมีระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)    มี 

 ไมมี     

การดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 6.2   (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน) 2 1 0 

1. มีแผนงานการตรวจสอบและการประเมินผล ตามหลักเกณฑและตัวชี้วัดสําหรับการติดตาม

ประเมินผลของหนวยงาน 

   

2. มีการดําเนินการตรวจสอบภายในตามที่ระเบียบกําหนด    

3. มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน    

4. มีการเผยแพรรายงานผลการดําเนินการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบภายในใหบุคลากร 

ในหนวยงานไดรับทราบ 

   

5. มีการนําขอเสนอแนะท่ีไดรับจากการตรวจสอบและประเมินผลภายในไปปรับปรุงระบบการ ปฏิบัติงาน    

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 

1. แผนงานการตรวจสอบตามหลักเกณฑและตัวชี้วัดสําหรับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ

หนวยงาน                            

มี  ไมมี 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวช้ีวัดน้ี 

 

 

 

 

 



ตัวช้ีวัดท่ี 6.3 การจัดใหมีระบบและกลไกการปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการตรวจประเมิน 

จากหนวยงานภายนอก (External Audit) 

  มี 

 ไมมี     

การดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 6.3   (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน) 2 1 0 

1. มีการกําหนดแนวทางและข้ันตอนการปฏิบัติหนาท่ีของหนวยงานเพ่ือรองรับการตรวจสอบและ

ประเมินผลจากจากคณะกรรมการตรวจสอบภายนอก 

   

2. มีการเผยแพรรายงานผลการดําเนินการตรวจสอบประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบภายนอก

ท้ังตอบุคลากรในหนวยงานและตอประชาชนไดรับทราบท่ีศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงานและ 

ทางเว็บไซตของหนวยงาน 

   

3. มีการนําขอเสนอแนะท่ีไดรับจากการตรวจสอบและประเมินผลจากคณะกรรมการภายนอกมา 

ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

   

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 

1. รายงานการตรวจสอบและประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบภายนอก                               มี  ไมมี 

2. เอกสารท่ีแสดงถึงชองทางการเผยแพรรายงานผลการดําเนินการตรวจสอบประเมินผลของ

คณะกรรมการตรวจสอบภายนอก    

มี  ไมมี 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวช้ีวัดน้ี 

 

ตัวช้ีวัดท่ี 6.4 การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตามและประเมินผล

การปฏิบัติงานของหนวยงาน 

  มี 

 ไมมี     

การดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 6.4   (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน) 2 1 0 

1. มีการจัดแผนงาน กิจกรรม/โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของ ประชาชนในการติดตามและ

ประเมินผลการทํางานของหนวยงาน เชน การจัดเวทีสาธารณะ  

   

2.มีการแตงต้ังคณะกรรมการที่มาจากภาคประชาชน เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ

ติดตามและประเมินผลการทํางานของหนวยงาน 

   

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 

1. แผนงาน กิจกรรม และโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตาม และประเมินผล

ของหนวยงาน                                                                                                             

มี  ไมมี 

2. เอกสารแตงตั้งคณะกรรมการในการติดตามและประเมินผลจากภาคประชาชน มี  ไมมี 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวช้ีวัดน้ี 

 

ตัวช้ีวัดท่ี 6.5 การจัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานตาม

แผนปฏิบัติการประจําป 

  มี 

 ไมมี     

การดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 6.5   (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน) 2 1 0 

1. มีการจัดทํารายงานผลการประเมินการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป พรอมท้ังวิเคราะห

ปญหาอุปสรรคในการดําเนินการตามแผนการปฏิบัติการประจําป 

   

2. มีการเผยแพรผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปใหเปนท่ีรับรูของบุคคล 

ท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน ท่ีศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงาน และทางเว็บไซตของหนวยงาน 

   

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 

1. รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานตามแผนปฏิบัติการประจําป                          มี  ไมมี 

2. รายงานการติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการท่ีเก่ียวของ    มี  ไมมี 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวช้ีวัดน้ี 

 



7. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสดานการเปดเผยและการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ 
 

ตัวช้ีวัดท่ี 7.1 การดําเนินการตามมาตรา 7 แหง พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ 

  (การจัดสงขอมูลขาวสารของราชการลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา) 

  มี 

 ไมมี     

การดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 7.1   (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน) 2 1 0 

1. มีการจัด รวบรวม และสงขอมูลขาวสารของราชการตามท่ีกฎหมายกําหนดไปลงพิมพใน 

ราชกิจจานุเบกษา  
   

2. มีการจัดเก็บรวบรวมขอมูลของราชการของหนวยงานท่ีจัดพิมพลงในราชกิจจานุเบกษาไวท่ีศูนย

ขอมูลขาวสารของหนวยงาน  

   

3. มีการเผยแพรขอมูลขาวสารของราชการตามท่ีไดมีการจัดพิมพลงในราชกิจจานุเบกษาของ

หนวยงานใหประชาชนไดรับทราบผานชองทางการเผยแพรทางเว็บไซตของหนวยงาน / วิธีการอ่ืน 

   

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 

1. เอกสารแสดงถึงขอมูลขาวสารของหนวยงานท่ีจัดไปลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา                          มี  ไมมี 

2. ระบบและชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของราชการ เชน ทางเว็บไซดของหนวยงาน             มี  ไมมี 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวช้ีวัดน้ี 
 

ตัวช้ีวัดท่ี 7.2 การดําเนินการตามมาตรา 9 แหง พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ  

(การจัดใหมีขอมูลขาวสารตามท่ีกฎหมายกําหนดใหประชาชนเขาตรวจดูไดดวยตนเอง) 

  มี 

 ไมมี     

การดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 7.2   (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน) 2 1 0 

1. มีการรวบรวมและจัดเตรียมขอมูลขาวสารของราชการตามที่กฎหมายกําหนดเพ่ือใหประชาชน 

เขาตรวจดูไดดวยตนเองท่ีศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงานและเว็บไซตของหนวยงาน 

   

2. มีการจัดดัชนีในการสืบคนและมีการจัดหมวดหมูขอมูลขาวสารของราชการตามที่กฎหมายกําหนด    

3. มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการจัดระบบขอมูลขาวสาร และการใหบริการขอมูล

ขาวสารแกประชาชน 

   

4. มีการจัดทําคูมือและระเบียบปฏิบัติในการขอตรวจดูขอมูลขาวสารของราชการ    

5. มีการใหบริการโดยเจาหนาท่ีท่ีไดรับการมอบหมายเปนการเฉพาะ    

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 

1. ดัชนีในการสืบคนและการจัดหมวดหมูของขอมูลขาวสารของหนวยงานท่ีจัดเตรียมใหประชาชน 

เขาตรวจดูไดดวยตนเองท่ีศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงาน                           

มี  ไมมี 

2. คูมือ/ระเบียบปฏิบัติในการขอ/ใหบริการขอมูลของราชการของหนวยงาน มี  ไมมี 

3. เอกสารท่ีแสดงถึงระบบและชองทางใหประชาชนตรวจดูขอมูลขาวสารของราชการ  เชน การให 

บริการทางอินเตอรเน็ต                                           

มี  ไมมี 

4. รายงานผลการดําเนินการตามมาตรา 9 พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารฯ ของหนวยงาน                             มี  ไมมี 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวช้ีวัดน้ี 
 

 

 



ตัวช้ีวัดท่ี 7.3 การดําเนินการตามมาตรา 11 แหง พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ 

(การจัดหาขอมูลขาวสารใหตามคําขอเฉพาะราย) 

  มี 

 ไมมี     

การดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 7.3   (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน) 2 1 0 

1. มีการรวบรวม และจัดระบบการใหบริการ  รวมท้ังชองทางการใหบริการขอมูลขาวสารของราชการ

ตามท่ีกฎหมายกําหนดเพ่ือใหประชาชนสามารถขอไดเปนการเฉพาะราย 

   

2. มีระเบียบปฏิบัติในการขอ/ใหบริการขอมูลขาวสารของราชการของหนวยงาน    

3. มีการจัดทําสําเนา/คํารับรองสําเนาถูกตองของขอมูลขาวสารใหผูขอเฉพาะราย    

4. มีการดําเนินการและสามารถจัดหาขอมูลใหผูขอเฉพาะรายไดตามเวลาที่กําหนด    

5. มีการใหบริการโดยเจาหนาท่ีท่ีไดรับการมอบหมายเปนการเฉพาะ    

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 

1. คูมือ/ระเบียบปฏิบัติในการขอ/ใหบริการขอมูลของราชการของหนวยงาน  มี  ไมมี 

2. รายงานผลการจัดหาขอมูลขาวสารใหแกผูขอ/รายงานเชิงสถิติเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลของ

หนวยงานตามมาตรา 11 

มี  ไมมี 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวช้ีวัดน้ี 

 

ตัวช้ีวัดท่ี 7.4 การดําเนินการตามมาตรา 14 และมาตรา15 แหง พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร

ของราชการ (การปฏิบัติเกี่ยวกับขอมูลขาวสารท่ีไมตองเปดเผยและอาจมีคําส่ังไมเปดเผย) 

  มี 

 ไมมี     

การดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 7.4   (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน) 2 1 0 

1. มีการจัดทําระเบียบ คําสั่ง และหลักเกณฑในการปฏิบัติเก่ียวกับขอมูลขาวสารท่ีไมตองเปดเผย และ

ขอมูลท่ีอาจมีคําสั่งมิใหเปดเผยก็ไดตามท่ีกฎหมายกําหนด 

   

2. มีการจัดทําระบบสารสนเทศในการเก็บรักษาขอมูลขาวสารท่ีไมตองเปดเผย    

3. มีการกําหนดระเบียบวิธีการรักษาความปลอดภัยของขอมูลขาวสารของราชการตามระเบียบท่ี

คณะรัฐมนตรีกําหนดวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ 
   

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 

1. ระเบียบ คําสั่ง และหลักเกณฑในการปฏิบัติเก่ียวกับขอมูลขาวสารท่ีไมตองเปดเผย และขอมูลท่ีอาจ

มีคําสั่งมิใหเปดเผยก็ไดตามท่ีกฎหมายกําหนด 

มี  ไมมี 

2. รายงานผลการดําเนินการตามมาตรา 14 และ15 พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ ของหนวยงาน  มี  ไมมี 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวช้ีวัดน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวช้ีวัดท่ี 7.5 การดําเนินการตามมาตรา 23 มาตรา 24 และมาตรา 25 แหง พ.ร.บ. 

ขอมูลขาวสารของราชการ (การปฏิบัติเกี่ยวกับขอมูลขาวสารสวนบุคคล) 

  มี 

 ไมมี     

การดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 7.5   (การปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน) 2 1 0 

1. มีการจัดระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลและจัดทําบัญชีขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามท่ี  

กฎหมายกําหนด 

   

2. มีการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยใหแกระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามความเหมาะสม 

เพ่ือปองกันมิใหมีการนําไปใชโดยไมเหมาะสมหรือเปนผลรายตอเจาของขอมูล 

   

3. มีกลไกการตรวจสอบการใช/เปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลวาเปนไปตามกฎหมายหรือ  

ไมเปนระยะๆ 

   

4. มีการดําเนินการปรับปรุงขอมูลขาวสารสวนบุคคล และมีชองทางใหเจาของขอมูลสามารถแกไข

ขอมูลของตนเอง เพ่ือใหขอมูลขาวสารสวนบุคคลท่ีหนวยงานจัดเก็บมีความถูกตองและเปนปจจุบัน 

ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

   

5. มีการแจงใหเจาของขอมูลขาวสารสวนบุคคลทราบในกรณีท่ีมีการใหสงขอมูลขาวสารสวนบุคคล 

ไปยังท่ีใดซึ่งจะเปนผลใหบุคคลท่ัวไปทราบขอมูลขาวสารนั้นได 

   

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 

1. เอกสารท่ีแสดงถึงการจัดระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลและบัญชีขอมูลขาวสารสวนบุคคล 

ของหนวยงาน 

มี  ไมมี 

2. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงถึงการจัดระบบรักษาความปลอดภัยใหแกระบบขอมูลขาวสาร 

สวนบุคคล                                              

มี  ไมมี 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวช้ีวัดน้ี 

 

ตัวช้ีวัดท่ี 7.6 การจัดระบบและชองทางการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ  มี 

 ไมมี     

ระดับการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 7.6   (ระดับการปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน) 2 1 0 

1. มีการจัดระบบและและชองทางการเขาถึงท่ีหลากหลาย เชน มีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีศูนย

ขอมูลขาวสารของหนวยงาน หรือเผยแพรขอมูลขาวสารผานทางเว็บไซดของหนวยงาน 

   

2. มีการกําหนดตัวผูรับผิดชอบในการจัดการระบบ ชองทางการเขาและชองทางการเผยแพรถึงขอมูล

ขาวสารของหนวยงานเปนการเฉพาะ 

   

3. มีการใหบริการขอมูลขาวสารแบบ one stop service (เฉพาะภารกิจท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติตาม 

พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ) 

   

4. มีการสรางเครือขายบริการขอมูลขาวสารกับหนวยงานอ่ืน เพ่ือบริการขอมูลขาวสารของราชการ    

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 

1. หลักฐานหรือเอกสารท่ีแสดงถึงชองทางการเขาถึงขอมูลขาวสาร                                               มี  ไมมี 

2. ระเบียบปฏิบัติ/คูมือในการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ                                มี  ไมมี 

3. เอกสารแตงต้ังผูรับผิดชอบในการจัดระบบ ชองทางการเขาถึง และชองทางการเผยแพรขอมูล

ขาวสารของหนวยงาน 

มี  ไมมี 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวช้ีวัดน้ี 
 

 

 



 

ตัวช้ีวัดท่ี 7.7 การประเมินผลการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสารของประชาชน 

 

  มี 

 ไมมี     

ระดับการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 7.7   (ระดับการปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน) 2 1 0 

1. มีการจัดทําแผนงานการประเมินผลการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสารของประชาชน    

2. มีการประเมินผลการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสารของประชาชนตามแผนงานท่ีกําหนด    

3. มีการรายงานและเผยแพรผลการประเมินผลการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสารของประชาชน     

4. มีการนําผลการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสารของประชาชนมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน    

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 

1. แผนงานการประเมินผลการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสารของประชาชน มี  ไมมี 

2. รายงานการประเมินผลความพึงพอใจการรับรูและเขาถึงขอมูลของประชาชน                     มี  ไมมี 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวช้ีวัดน้ี 

 
ตัวช้ีวัดท่ี 7.8 การจัดการความรูดานขอมูลขาวสารของหนวยงาน  มี 

 ไมมี     

ระดับการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 7.8   (ระดับการปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน) 2 1 0 

1. มีการจัดกิจกรรมและโครงการเก่ียวกับการจัดการความรูดานขอมูลขาวสารของหนวยงาน    

2. มีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร/ความรูท้ังสวนงานภายในหนวยงานและระหวางหนวยงานที

เก่ียวของ 

   

3. มีการวิเคราะหและนําขอมูลขาวสาร/ความรูมาประยุกตใชในการสงเสริมการปฏิบัติงานของ

บุคลากรและการพัฒนาองคกร 

   

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 

1. รายงานผลการวิเคราะหและการจัดการความรูของหนวยงาน                                            มี  ไมมี 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวช้ีวัดน้ี 

 

 


