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ค�าน�าสถาบันพระปกเกล้า

หลักการเรื่องธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดีนั้น	 

เป็นแนวทางในการด�าเนินงานที่เป็นที่สนใจของสังคมไทย	ทั้งจาก 

หน่วยงานของรฐัและเอกชน	มคีวามพยายามในการน�าหลกัธรรมาภิบาล 

มาประยุกต์ใช้	ทั้งนี้การน�าธรรมาภิบาลจากแนวคิดสู ่การปฏิบัต ิ

อาจจะยังไม่สอดคล้องกันนัก	ปัญหาเรื่องความโปร่งใสในการด�าเนิน

โครงการ	ไม่ว่าจะเป็นในราชการส่วนท้องถิน่	ราชการส่วนกลาง	ยงัสร้าง 

ความเคลือบแคลงใจให้กับสังคมอยู่เสมอมา	

แต่ด้วยแนวคิดท่ีเชื่อว่าการผลักดันการใช้หลักธรรมาภิบาล 

มาสู่การบริหารราชการยุคใหม่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ภาครัฐ

อย่างเห็นผลและมปีระสทิธผิล	ภาครฐัจงึมกีารปรบัตัวมคีวามพยายาม

ในการออกกฎกติกาใหม่	หลักการใหม่	และระเบียบวิธีใหม่	มีระบบ 

การบริการประชาชนท่ีมีความทันสมัย	มีระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส	์

ในการบริหารจัดการเพ่ือท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจและไว้วางใจ

หน่วยงานภาครฐั	โดยหากน�าหลกัธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ให้เป็นผล	 

มติต่ิางๆ	ของธรรมาภิบาลจะสามารถช่วยให้การด�าเนนิการภาครฐับรรลุ

เป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น

สิ่งส�าคัญจากการด�าเนินงานก็คือ	ภาครัฐต้องทราบระดับ 

การมธีรรมาภบิาลของตนเพือ่การปรบัปรงุให้ดขีีน้ด้วย	และควรทราบว่า	 
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ธรรมาภิบาลได้ถูกน�ามาใช้ได้มากน้อยเพียงใด	ด้วยเหตุนี้	การมีตัวชี้วัด

ที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้จริงจะช่วยในการปรับปรุงการท�างานให้

มีธรรมาภิบาล	สามารถปรับตัวเข้ากับชีวิตวิถีใหม่	

สถาบันพระปกเกล้า	ซึ่งเป็นสถาบันวิชาการภายใต้ก�ากับของ

ประธานรฐัสภา	ได้เลง็เห็นถงึความส�าคญัในเร่ืองดงักล่าว	ได้มกีารศกึษา

เรื่องธรรมาภิบาลมาอย่างต่อเนื่อง	ทั้งจากการท�าการศึกษารวบรวม	

วรรณกรรมต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบัเรือ่งธรรมาภบิาลรวมท้ังทีม่ผีูศ้กึษาไว้ท้ัง

ในและต่างประเทศ	เพือ่เป็นข้อมลูพืน้ฐานในเรือ่งธรรมาภบิาล	การพฒันา 

ตัวช้ีวดัธรรมาภบิาลอนัสอดคล้องกับกฎหมายไทย	การสร้างเครือ่งมอืเพือ่

ช่วยในการน�ามาทดสอบประเมนิความมธีรรมาภบิาลทีส่ามารถใช้ได้จรงิ 

ในระดบัองค์กร	อย่างไรกด็	ีด้วยสภาพสงัคมทีม่กีารววิฒัน์อยู่ตลอดเวลา	 

การศกึษาเรือ่งดงักล่าวจงึต้องมกีารด�าเนนิการให้สอดคล้องกบัการพฒันา 

แนวคดิใหม่ๆ	ท่ีเกิดข้ึนและปรบัปรงุให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ	จงึน�ามาสูก่ารจดัท�า 

ชดุหนังสือ	“ตวัชีวั้ดหลกัธรรมาภบิาลและการประยกุต์ใช้ในสงัคมไทย”	นี้	

สถาบันพระปกเกล้า	ต้องขอขอบคุณนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ

ด้านธรรมาภิบาลในสาขาต่างๆ	ที่สร้างผลงานน้ีขึ้น	โดยคาดหวังว่า 

จะเป็นค�าตอบและหนทางทีจ่ะน�าไปสูค่วามมธีรรมาภบิาลของสงัคมไทย 

ต่อไป	หวังเป็นอย่างย่ิงว่า	หนังสือตัวชี้วัดธรรมาภิบาลเล่มนี้จะเป็น 

ส่วนหนึ่งในการร่วมเผยแพร่หลักการอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ

สามารถน�าไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานต่างๆ	ในปัจจุบันได้

	 ศาตราจารย์วุฒิสาร	ตันไชย

	 เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
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ค�าน�าผู้เขียน

ความโปร่งใสนบัเป็นองค์ประกอบส�าคัญของหลักธรรมาภิบาล	

เพราะมส่ีวนช่วยท�าให้การท�างานของรฐัเปิดเผย	และเกดิการตรวจสอบ	

รวมถึงถ่วงดุลการท�างานของรัฐบาลหรือองค์การสาธารณะได้ด�าเนิน

กิจกรรมต่างๆ	ให้สอดคล้องไปกับความต้องการของประชาชนได้จริง	

อย่างไรกต็าม	การสร้างและการวัดความโปร่งใสของหน่วยงานสาธารณะ

ใช่ว่าจะด�าเนินไปได้อย่างง่ายดาย	ด้วยเหตุนี้	ภาครัฐจึงจ�าเป็นอย่างยิ่ง

ที่ต้องมีเครื่องมือในการวัดและสร้างความโปร่งใสที่ใช้งานได้จริง	และ

สอดคล้องกับหลักการธรรมาภิบาล	

สืบเนื่องจากงานศึกษาวิจัยหลักความโปร่งใสท้ังในเชิงทฤษฎี

และการน�าไปปฏบิตัใิช้ทัง้ในและต่างประเทศ	ใน	หลกัธรรมาภบิาล:	จาก

แนวคิดสู่การปฏิบัติในสังคมไทย	(2561)	โดย	ถวิลวดี	บุรีกุล	และคณะ	

ซึง่ได้รบัการสนบัสนนุการค้นคว้าวจิยัโดย	สถาบนัพระปกเกล้า	ผูว้จิยัได้

น�าข้อค้นพบต่างๆ	มาประมวลและออกแบบตัวชี้วัดความโปร่งใสใหม	่

ซึ่งคาดว่าจะเหมาะสมต่อการใช้งานกับองค์การสาธารณะไทยได้จริง	

ประกอบไปด้วย	7	ตัวชี้วัดหลัก	ได้แก่	1)	กฎหมายที่ส่งเสริมการสร้าง 

ความโปร่งใสขององค์การสาธารณะ	2)	ข้อมูลพื้นฐานท่ีส่งเสริม 
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ความโปร่งใสขององค์การ	3)	ความโปร่งใสของการบริหารบุคลากร	 

4)	ความโปร่งใสของการบรหิารงบประมาณ	5)	ความโปร่งใสของการบรหิาร 

การปฏบิตังิาน	6)	การจดัการ	การน�าเสนอ	และการใช้งานข้อมลูสาธารณะ

ที่มีประสิทธิภาพ	และ	7)	การส่งเสริมความโปร่งใสของหน่วยงาน

อนึง่	ผูวิ้จยัต้องขอขอบพระคณุสถาบนัพระปกเกล้าทีเ่ปิดโอกาส

ให้ได้ท�าการวจิยัและออกแบบตวัชีว้ดัความโปร่งใส	ซึง่จะเป็นประโยชน์

อย่างยิง่ต่อหน่วยงานในภาคสาธารณะไทยในการจะน�าหลกัการและตวั

ชี้วัดดังกล่าวไปใช้ในการสร้างความโปร่งใสให้เกิดขึ้นได้จริงในองค์การ	

และส่งผลให้หน่วยงานต่างๆ	สามารถพัฒนาการปฏิบัติการของตนเอง

ให้สอดรบักบัความต้องการของประชาชน	ภารกจิของหน่วยงาน	รวมถงึ

หลักธรรมาภิบาลได้อย่างยั่งยืน

	 ผู้วิจัย

	 ศาสตราจารย์	ดร.อัมพร	ธ�ารงลักษณ์

	 มิถุนายน	2563
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ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส 

แนวคดิความโปร่งใสเป็นหนึง่ในหลกัธรรมาภบิาลทีห่ลายประเทศ 

และองค์การสาธารณะพยายามน�ามาปรับใช้ในทางปฏิบัติ ทั้งในแง่ที่

เป็นกระบวนการหรือหลักการเพื่อส่งเสริมให้การท�างานขององค์การ

โดยรวมเดินหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ภารกิจของ 

แต่ละหน่วยงานของรฐั รวมถงึการพยายามพฒันาตัวชีว้ดัความโปร่งใส 

เพือ่น�าไปใช้ในการตรวจสอบการท�างานของหน่วยงานตนเองให้ท�างาน

ไปตามที่คาดหวัง (Kopits and Craig, 1998)

ส�าหรับประเทศไทย ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา รัฐบาล  

ภาคประชาสงัคมรวมถึงแวดวงวชิาการต่างพยายามอย่างยิง่ในการสร้าง 

ตัวช้ีวัดความโปร่งใสที่สามารถวัดคุณลักษณะความโปร่งใสได้อย่าง

แม่นย�ามาอย่างต่อเน่ือง (ปธาน สุวรรณมงคล, 2558) อย่างไรก็ตาม  

ปัจจบัุนกล่าวได้ว่า ยงัไม่มตีวัช้ีวดัใดในประเทศไทยทีส่ามารถน�าไปใช้วดั 

ความโปร่งใสได้อย่างแม่นย�าและครอบคลุมทุกมติไิด้จรงิ จากผลการศกึษา 

ท่ีค้นพบในรายงานการศกึษาเกีย่วกบัแนวคดิและหลกัการความโปร่งใส  
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ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

ใน หลักธรรมาภิบาล: จากแนวคิดสู่การปฏิบัติในสังคมไทย  

(ถวิลวดี และคณะ, 2561) ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์สาเหตุที่ท�าให้ตัวชี้วัด 

ความโปร่งใสเหล่านัน้ไม่สามารถใช้วดัได้จรงิเนือ่งมาจากหลายประการ 

ได้แก่ 1) การออกแบบตัวช้ีวัดขาดความเข้าใจในหลักการพื้นฐานของ 

หลักตัวชี้วัด 2) การออกแบบตัวช้ีวัดที่ปรับใช้ในระดับกว้างเกินไป  

ไม่จ�าเพาะเจาะจง และ 3) การออกแบบตวัชีว้ดัทีไ่ม่สามารถวดัคุณลักษณะ

หรือธรรมชาติของตัวชี้วัดได้อย่างครอบคลุมทุกมิติ

ด้วยเหตุนี้ ในการจัดท�าตัวชี้วัดความโปร่งใสใหม่ท่ีตอบโจทย์

การท�างานขององค์การสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องออกแบบตัวชี้วัดองค์การโดยอิงจากหลักคิด 

ด้านความโปร่งใส รวมถึงเรียนรู้และปรับใช้นโยบายท่ีใช้ได้จริงจาก

ประเทศต้นแบบ ทั้งนี้ ต้องสามารถน�ามาผสมผสานและปรับให้เข้ากับ

แนวคิดความโปร่งใสรวมถงึบรบิททางกฎหมายทีร่องรบัในประเทศไทย

ให้ได้อย่างลงตัว 

หลกัการความโปรง่ใสในต่างประเทศและประเทศไทย

เนื้อหาในส่วนน้ี จะกล่าวถึงการสรุปบทเรียนและหลักการ

ความโปร่งใสท้ังในประเทศและต่างประเทศ อธิบายให้เห็นถึงหลักการ

พื้นฐานความคิด กรอบความคิดและขอบเขตของแนวคิดความโปร่งใส 

ทีป่รากฏทัง้ในกฎหมายและนโยบายทีส่�าคัญ โดยหวงัว่าจะใช้กรอบความคดิ 

ดังกล่าวเป็นฐานในการออกแบบพัฒนาตัวชี้วัดที่เหมาะสมส�าหรับ

ประเทศไทย ท้ังนี ้จะเริม่ด้วยการสรปุหลกัการและความคดิความโปร่งใส

ที่ได้รับการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ 

ทีเ่กดิขึน้ในประเทศยโุรปและสหรฐัอเมรกิา จากนัน้ จะกล่าวถงึการปรบัใช้

หลกัความโปร่งใสในทางกฎหมายและนโยบายในบรบิทของประเทศไทย
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กรอบความคดิ คณุลกัษณะ และมิตขิองความโปร่งใส

ในการออกแบบตัวชี้วัดด้านความโปร่งใสได้อย่างมีคุณภาพ 

และสามารถตอบโจทย์การขับเคลื่อนองค์การอย่างมีธรรมาภิบาลที่

สอดคล้องไปกับทฤษฎ ีหลีกเล่ียงไม่ได้ทีจ่ะต้องสร้างความเข้าใจเก่ียวกบั 

ความโปร่งใสในฐานะแนวคดิอย่างเป็นระบบ อนึง่ เดวดิ ฮีลด์ (David Heald) 

นักวชิาการชาวองักฤษทีไ่ด้ศึกษาความโปร่งใสและการตรวจสอบองค์การ

สาธารณะต่างๆ ในสหราชอาณาจกัร ได้อธบิายเกีย่วกบัมติ ิคณุลกัษณะ 

และขอบเขตของ ‘ความโปร่งใส’ ไว้ใน “Variety of Transparency”  

ในหนังสือ Transparency: The Key to Better Governance? (2006)  

ไว้อย่างน่าสนใจและเป็นระบบ 

ในการน�าเสนอของฮีลด์ เขาได้เสนอวิธีการความโปร่งใส 

เสมือนว่าก�าลังศึกษากายวิภาค (anatomy) ของสัตว์หรือมนุษย์ เพื่อ

สร้างความน่าสนใจ และพยายาท�าให้ความคิดเกี่ยวกับ ‘ความโปร่งใส’ 

ทีค่่อนข้างเป็นนามธรรมสามารถจบัต้อง และศกึษาแบบแยกส่วนได้ดขีึน้ 

กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ฮีลด์ พยายามช�าแหละร่างกายของความโปร่งใส 

ให้เห็นทลีะส่วนเพือ่ชวนให้นกัวชิาการสามารถศึกษาและปรับใช้ได้อย่าง

มีขอบเขตมากขึ้น 

ในความหมายอย่างกว้าง ฮีลด์มองความโปร่งใสเป็นได้ทั้ง

กระบวนการและสถานะ ที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลต่างๆ ที่ท�าให้บุคคล

สาธารณะ องค์การสาธารณะ หรอืสถาบนัทีมี่ท่ีมาจากประชาชนสามารถ

แสดงความรับผิดและรับชอบต่อประชาชนได้1 และในส่วนความหมาย

1 การมองในเชงิความรับผดิและรับชอบนีท้�าให้แนวคดิเรือ่งความโปร่งใสมีความใกล้เคียง 
และทับซ้อนกับแนวคิดเรื่องความพร้อมรับผิดหรือความสามารถรับผิดชอบได้ 
(Accountability) สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกลุ่มคนสองฝ่าย
ขึ้นไป ที่ผูกพันมีภาระที่ต้องรับผิดชอบต่อกันและกัน
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ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

ที่ลึกลงไปกว่านั้น ฮีลด์ได้จ�าแนกความโปร่งใสใน 2 มิติ คือ 1) ทิศทาง

ความโปร่งใส (Directions of transparency) และ 2) ความหลากหลาย

ของความโปร่งใส (Varieties of transparency) ซ่ึงสามารถน�ามาใช ้

ในการก�าหนดกรอบและขอบเขตความโปร่งใสได้ในเชิงปฏิบัติ 

ในการจ�าแนกความโปร่งใสเชงิทศิทาง ฮลีด์ได้แบ่งความโปร่งใส

ออกเป็น 2 แกนทิศทาง คือ ความโปร่งใสที่เคลื่อนไหวแนวตั้ง (Vertical  

transparency) และความโปร่งใสที่เคลื่อนไหวแนวนอน (Horizontal 

transparency) โดยในส่วนของความโปร่งใสแนวตั้ง จะแบ่งได้ได้ดังนี้ 

(Heald, 2006, pp. 27-29)

1. ความโปร่งใสจากบนลงล่าง (Transparency downwards) 

หมายถงึ การทีม่สีถาบนัหรอืบคุคลทีม่อี�านาจเหนือกว่าท�าให้ผูท่ี้มอี�านาจ

น้อยกว่าเปิดเผยข้อมูลอยู่เสมอ กล่าวคือ ผู้ที่มีอ�านาจน้อยกว่าต้องดู

ตรวจสอบ สอดแนมเพื่อให้เห็นการเคลื่อนไหวอยู่เสมอ ตัวอย่างเช่น 

การสอดแนมประชาชนของรัฐบาล

2. ความโปร่งใสจากล่างข้ึนบน (Transparency upwards) 

หมายถงึ การท่ีมีสถาบนัหรอืบคุคลท่ีมอี�านาจน้อยกว่าท�าให้ผูท่ี้มอี�านาจ

มากกว่าเปิดเผยข้อมลูอย่างสม�า่เสมอ กล่าวอกีนยัหน่ึงกค็อื การทีค่นทีม่ี

อ�านาจน้อยสามารถตรวจสอบการด�าเนนิการ หรอืพฤตกิรรมของบคุคล 

องค์กร และสถาบนัทีอ่ยูเ่หนอืกว่า ตวัอย่างกค็อืการท�าหน้าทีต่รวจสอบ

ของประชาชนต่อรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตย
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ส�าหรบัความโปร่งใสแนวนอน ฮลีด์ได้จ�าแนกออกเป็น 2 ลกัษณะ 

กล่าวคือ 

1. ความโปร่งใสแบบจากภายในสู่ภายนอก (Transparency  

outwards) หมายถึง การที่สมาชิกในองค์การหรือสถาบันสามารถ 

รับรู้ถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ข้างนอกองค์การหรือสถาบันของตนเอง  

ยกตัวอย่างกค็อื พนกังานของบรษิทัเอกชนแห่งหนึง่สามารถรับรูเ้รือ่งราว 

และความเป็นไปของคู่แข่งของตนเอง

2. ความโปร ่งใสแบบจากภายนอกมองเข ้ามาข ้างใน  

(Transparency inwards) หมายถึง ความโปร่งใสเกิดจากการให้สมาชิก

นอกองค์การหรอืสถาบันเหน็ข้อมลูข่าวสาร พฤตกิรรม หรอืความเป็นไป 

ภายในองค์การหรือสถาบัน ความโปร่งใสในลักษณะน้ีมีความใกล้ชิด 

กับแนวคิดกฎหมายรับรู ้ข้อมูลข่าวสาร (Freedom of Information  

legislation) เนื่องจากว่ากฎหมายเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าถึง

ข้อมูลขององค์การภาครัฐต่างๆ

นอกจากนี ้ฮลีด์ ได้กล่าวไว้ว่า ในสงัคม สถาบนั หรอืองค์การ 

หนึ่งๆ สามารถเกิดความโปร่งใสท้ังในรูปแบบแนวตั้งและแนวนอน  

ทัง้นี ้ลกัษณะการเกิดขึน้ของความโปร่งใสแบบทิศทางสามารถด�าเนนิไป

ได้ในหลายลักษณะ กล่าวคือ ในรูปแบบแนวตั้ง ความโปร่งใสอาจมีทั้ง

แบบบนลงล่าง และล่างข้ึนบนในเวลาเดยีวกนักไ็ด้ หรอืแม้กระทัง่ไม่มเีลย

กไ็ด้ ทัง้นี ้หากมขีึน้ทัง้สองแบบแล้ว กส็ามารถเป็นอยูคู่่กนัแบบสมมาตร

หรอืไม่สมมาตรกไ็ด้ อนึง่ การเกดิขึน้ของความโปร่งใสรปูแบบแนวนอน

ก็สามารถเกิดขึ้นแบบสองทางในลักษณะเดียวกันกับรูปแบบแนวตั้ง
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ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

ส�าหรับความโปร่งใสในมิติความหลากหลาย ฮีลด์ได้จ�าแนก 

เพื่อมาเสริมการอธิบายความโปร่งใสในเชิงทิศทางให้เห็นความซับซ้อน 

มากขึ้น ความหลากหลายของความโปร่งใสในลักษณะคู ่ตรงข้าม  

(Dichotomies) เป็นรูปแบบย่อย 3 รูปแบบ (Heald, 2006, pp. 29-35) 

ได้แก่ 1) ความโปร่งใสแบบเหตุการณ์กับกระบวนการ (Event versus 

Process Transparency) 2) ความโปร่งใสแบบอดีตกับทันเหตุการณ์ 

(Transparency in Retrospect versus Transparency in Real Time) และ 

3) ความโปร่งใสตามเอกสารที่ปรากฏกับความโปร่งใสท่ีบรรลุผลได้จริง  

(Nominal versus Effective Transparency) สามารถอธิบายได้ ดังนี้

ส�าหรบัความโปร่งใสแบบเหตกุารณ์กบักระบวนการในองค์การ

หน่ึงๆ น้ัน สามารถช้ีวัดหรือตรวจสอบได้ใน 2 รูปแบบคือ เหตุการณ์

และกระบวนการ โดยความโปร่งใสในแง่เหตุการณ์ สามารถวิเคราะห ์

ได้ด้วยการสงัเกตจาก ปัจจัยน�าเข้า (Input) ผลผลติ (Output) และผลลพัธ์ 

(Outcome) ซึง่เหตกุารณ์เหล่าน้ีจะต้องเป็นสิง่ทีส่ามารถวดัได้ อยูน่ิง่ และ

แสดงให้เห็นได้ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการในฐานะผลผลิต  

หรือจ�านวนผู้ที่พ้นจากความยากจนในฐานะผลลัพธ์ เป็นต้น ในขณะที่

ความโปร่งใสเชงิกระบวนการน้ัน จะไม่สามารถวดัได้เหมอืนกบัเหตกุารณ์ 

แต่สามารถใช้การบรรยายข้อมลูแทนได้ ซึง่สามารถจ�าแนกออกได้เป็น 2 

แบบคือ 1) แบบกระบวนการเปล่ียนแปลง (Transformation Process)  

เป็นการแสดงให้เห็นถงึข้อมลูทีบ่รรยายถงึวธิกีารหรอืข้ันตอนการเปลีย่นแปลง 

เหตกุารณ์หนึง่สู่เหตุการณ์หน่ึง หรอืจากปัจจยัน�าเข้าสูผ่ลผลติ ตวัอย่างเช่น  

การเปิดเผยข้อมลูถงึกระบวนการจดับริการสาธารณะขององค์การสาธารณะ 

แห่งหนึง่ กรณกีารจดัให้บรกิารขนส่งสาธารณะ หรอืสาธารณสขุ เป็นต้น 

และ 2) กระบวนการเชือ่มโยง (Linkage Process) เป็นการเปิดเผยข้อมลู
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ความเชือ่มโยงเชงิเหตผุลระหว่างกระบวนการผลิตและผลลัพธ์ทีไ่ด้ เช่น 

การแสดงข้อมลูของหน่วยงานด้านสวสัดกิารสงัคมทีอ่ธบิายว่าการเพิม่ขึน้ 

ของงบประมาณที่จัดสรรให้แก่ผู้ยากไร้ในฐานะผลผลิตจะสามารถลด 

ความจนและเพิม่คุณภาพชวีติในฐานะผลลพัธ์ได้อย่างไร ทัง้นี ้สามารถ

แสดงให้เหน็ความสมัพนัธ์ระหว่างความโปร่งใสในมตินิีไ้ด้ตามภาพข้างล่าง

ภาพ 1 ความโปร่งใสในมิติกระบวนการและเหตุการณ์ของ

องค์การ

ที่มา : ดัดแปลงมาจาก Heald, D. (2006). “Varieties of  

Transparency”, pp. 25-43, In C. Hood, and D. Heald, Transparency:  

The Key to Better Governance? London: British Academy.
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ในส่วนถัดมาคือ ความโปร่งใสแบบอดีตกับทันเหตุการณ์  

โดยได้จ�าแนกเป็น 2 รูปแบบย่อยตามชื่อตามล�าดับ โดยส�าหรับ 

ความโปร่งใสแบบอดีตจะเป็นการแสดงข้อมูลข่าวสารถึงกระบวนการ 

พฤติกรรม หรือสิ่งที่ได้เกิดขึ้นไปในอดีต ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ  

การจัดท�ารายงานขององค์การหรือหน่วยงานภาครัฐที่จัดขึ้นทุกป ี

เพือ่เป็นการสร้างความโปร่งใสและการสร้างความรบัผดิรบัชอบสาธารณะ 

ในส่วนของความโปร่งใสแบบทันเหตุการณ์ จะเป็นการแสดงข้อมูล 

ที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการ พฤติกรรม หรือสิ่งที่ก�าลังเกิดขึ้นอยู ่

ปัจจุบัน เป็นรูปแบบการสร้างความโปร่งใสที่เน้นการก�ากับดูแลหรือ 

ตรวจสอบแบบสมบูรณ์มากที่สุด ในการแสดงข้อมูลตามรูปแบบนี ้

จะเป็นการสร้างความรับผิดรับชอบอย่างเข้มข้น ส่งผลให้ประชาชน

สามารถตรวจสอบการท�างานของหน่วยงานได้ตลอดเวลา ตวัอย่างเช่น 

การจัดท�าระบบประเมินผลหรือติดตามการท�างานในหน่วยงานเพื่อ 

ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ

ความโปร่งใสในรปูแบบสดุท้ายคอื ความโปร่งใสแบบบนกระดาษ

กบัใช้งานได้จรงิ กล่าวคอื ความโปร่งใสสามารถแบ่งได้โดยอิงกบัรูปแบบ

การใช้งานได้จริง ฮีลด์ได้เสนอว่า ความโปร่งใสมีทั้งแบบที่เขียนเอาไว้

เป็นหลักการที่บอกว่าต้องมีอะไรบ้าง แต่ไม่ได้ถูกน�ามาใช้งานได้จริง  

กบัความโปร่งใสทีเ่น้นการบรรลุให้เกดิผลลพัธ์ น�าไปปฏบิตัใิช้งานได้จรงิ 

ถ้าเป็นความโปร่งใสตามเอกสารที่ปรากฎน้ี อธิบายได้ว่า มีหลักการ

ความโปร่งใสบรรจุไว้อยู่ในรายงาน หลักปฏิญาณ หรือกฎหมายต่างๆ 

ที่ถกูเขียนเอาไวอ้ย่างสวยหรู แตไ่ม่ได้รับการไปใช้งานอยา่งเป็นระแบบ

และเป็นจริงเป็นจัง ดังตวัอย่าง การเขยีนรายงานคอร์รปัชนัขององค์การ

ระหว่างประเทศ โดยในรายงานมีการพูดถึงการส่งเสริมความโปร่งใส  

ที่แนะน�าให้ประเทศต่างๆ น�าไปปฏิบัติ หรือบรรจุไว้ในแนวนโยบาย 
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หรือกฎหมายของรัฐ แต่เมื่อน�าไปบรรจุแล้ว กลับไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ในทางที่ดี กล่าวคือ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในแง่ปฏิบัติหรือวัฒนธรรม 

แต่อย่างใด ในส่วนความโปร่งใสทีไ่ด้ผลจรงิในทางปฏบิตั ิจะเป็นการเปิดเผย 

ข้อมูล หรือการปรับใช้หลักความโปร่งใสท่ีเน้นการท�างานได้ กล่าวคือ  

มีกระบวนการหรือการปฏิบัติที่แสดงให้เห็นว่ารัฐ องค์การ หรือสังคม

ได้บรรลุลักษณะต่างๆ ของความโปร่งใสได้จริง หรือหากไปไกลกว่านั้น 

ก็คือ สถาบัน หรือองค์การต่างๆ สามารถปรับใช้หลักความโปร่งใส 

เพือ่แก้ไขหรอืสร้างสงัคมให้ดขีึน้มาได้จรงิ ตวัอย่างเช่น การเปิดเผยข้อมลู

ขององค์การภาครัฐอย่างกองทัพจนท�าให้เห็นการทุจริตท่ีก�าลังเกิดขึ้น 

และสามารถป้องกันและแก้ไขได้จริง

รูปแบบความโปร่งใสเหล่านี้ คือ สิ่งที่ฮีลด์ได้เสนอเอาไว้ 

เพือ่เป็นการท�าความเข้าใจหลกัการดังกล่าวให้ลุ่มลึกและครอบคลุมทีส่ดุ 

สิ่งส�าคัญก็คือ แนวทางการอธิบายของเขายังช่วยให้นักวิชาการหรือ 

นกัปฏิบัติรูถึ้งขอบเขตของความโปร่งใสได้อย่างชดัเจนจนสามารถน�าไป

ปรับใช้ และออกแบบตัวชี้วัดต่อได้ในเบื้องต้น

ขอบเขตของความโปร่งใส

ในส่วนก่อนหน้านี ้ได้มีการน�าเสนอหลกัความโปร่งใสในรปูแบบ

ต่างๆ ซึ่งท�าให้เห็นถึงความซับซ้อนของแนวคิดนี้ได้อย่างดี อย่างไรก็ดี  

การท�าความเข้าใจดังกล่าวยังจ�ากัดอยู่เฉพาะการแสดงให้เห็นว่ามี 

องค์ประกอบใดบ้างในสถาบันหรืององค์การที่เป็นวัตถุ (Subject) ของ 

การวัดความโปร่งใสเท่านั้น ยังไม่สามารถใช้ในการออกแบบตัวชี้วัดได้

อย่างแม่นย�ามากพอ เพราะยงัไม่ได้ระบใุห้ชดัพอว่าจ�าต้องวดัคณุลกัษณะ

หรือปัจจัยใดบ้างในบริบทขององค์การสาธารณะ
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จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยกอเธนเบิร์ก (University of 

Gothenburg) โดยบาวห์รและไกรมส์ (Bauhr and Grimes) พบว่า ขอบเขต

ของความโปร่งใสยงัสามารถในมองเชงิเนือ้หาสาระ (Content) ได้อกีด้วย  

ในที่นี้ ก�าหนดได้ 3 ขอบเขต ได้แก่ 1) ความเปิดเผยของรัฐบาล  

(Government openness) 2) การปกป้องผูร้้องเรยีนทจุรติ (Whistleblower 

protection) และ 3) การแพร่ข่าว (Publicity) (Bauhr and Grimes, 2012) 

ซึ่งสามารถอธิบายได้ ดังนี้

1) การเปิดเผยของรัฐบาล คือ ความสามารถของภาครัฐหรือ

องค์การสาธารณะในการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณะ ท้ังนี้ สามารถ 

ดูได้จากความพยายามของรัฐในหลายแง่มุม เช่น ในแง่ของกฎหมาย  

วิธีการเปิดเผยข้อมูล หรือการจัดการข้อมูลภายในองค์การ โดยในเชิง

ของกฎหมายนัน้ ให้สังเกตว่า ได้มกีฎหมายเปิดเผยข้อมลูข่าวสารหรือไม่ 

และกฎหมายดงักล่าวได้เพิม่อ�านาจหรอืรองรบัการเข้าถงึข้อมลูข่าวสาร

ทั้งจากบุคคลที่เป็นพลเมืองและไม่เป็นพลเมืองมากเพียงใด รวมถึง 

การก�าหนดในเชิงกฎหมายถึงการจัดการข้อมูลข่าวสารของรัฐบาล 

ที่ได้รับการเปิดเผยว่ามีความหมายกว้างขวางเพียงใด โดยหากดูในแง่

กฎหมายอย่างเดียวก็อาจไม่ได้เป็นการสะท้อนระดับความโปร่งใสของ

องค์การ ให้พจิารณาด้วยว่า ในขัน้ตอนการจดัการข้อมลูข่าวสารภายใน

องค์การ และความสามารถของบุคลากรมคีวามเพยีบพร้อมมากเพยีงใด 

กล่าวคอื ถ้ารฐัหรอืหน่วยงานของรฐัมีระบบการจดัการทีด่แีละบคุลากร 

ที่ได้รับการฝึกมาอย่างมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติตามกฎหมายและ

นโยบายก็จะมีประสิทธิภาพตามไปด้วย และสุดท้ายในแง่ของช่องทาง 

การเข้าถึงข้อมูล รัฐควรมีช่องทางการเข้าถึงและรับข้อมูลที่หลากหลาย 

ทัง้ทางอเิลก็ทรอนกิส์ กระดาษ หรือตดิต่อด้วยตวัเอง นอกจากนี ้รปูแบบ 

การเข้าถึงข้อมูลก็ต้องรองรับคุณลักษณะของประชากรที่หลากหลาย 

(Bauhr and Grimes, 2012, pp. 7-8)
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2) การปกป้องผู้ร้องเรยีนทจุรติ หมายถึง การท่ีหน่วยงานของรฐั 

มีระบบรองรับการป้องกันผู้ร้องเรียนทุจริตมากน้อยเพียงใด เนื่องจาก

มีแนวคิดพื้นฐานว่า การปกป้องบุคคลดังกล่าวจะท�าให้เร่ืองราวต่างๆ 

ที่พยายามถูกปิดลับได้รับการเปิดเผยออกมา และสร้างความโปร่งใส 

สร้างการตรวจสอบอย่างรอบด้านมากทีส่ดุ ด้วยเหตนีุ ้จงึส�าคญัอย่างยิง่ 

ที่ต้องพิจารณาว่า ในองค์การภาครัฐ หรือสถาบันสาธารณะต่างๆ  

มีกฎระเบียบ หรือแม้กระทั่งนโยบายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

ทุจริตไว้หรือไม่ ทั้งนี้ หากมีกฎดังกล่าว จะเป็นการส่งเสริมให้บุคคล

กล้าท่ีจะออกมาเปิดเผยเรื่องราวที่เป็นความผิดหรือฝืนธรรมาภิบาล

ขององค์การได้ โดยทีต่วัเองไม่ต้องรูส้กึไม่ปลอดภยั อย่างไรกด็ ีปัจจบุนั 

ถือการสร้างระบบดังกล่าวยังเป็นเรื่องที่ท้าทายอยู่มาก เนื่องจาก 

ผูน้�าองค์การหรอืตวัองค์การเองส่วนมากยงัมองว่าบคุคลทีเ่ปิดเผยข้อมลู 

ถงึแม้จะเป็นข้อมลูทจุริต ได้ท�าการเปิดเผยข้อมลูของบรษิทั ซึง่อาจถกูจัด 

เป็นการเปิดเผยความลับขององค์การ ซึ่งถือว่าเป็นความผิดร้ายแรง

ประการหนึ่งของสมาชิกในองค์การ แนวคิดลักษณะนี้ ยังมีอยู่มาก 

ในองค์การภาคสาธารณะโดยเฉพาะหน่วยงานของกองทพั (Bauhr and 

Grimes, 2012, pp. 8-9)

3) การเผยแพร่ข่าว ในบรบิทนี ้หมายถงึ ระดบัความสนใจของ

สื่อสารมวลชน หรือองค์การท่ีเกี่ยวข้องต่อเร่ืองขององค์การสาธารณะ

ต่างๆ การน�าเสนอข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับหน่วยงานรัฐบาลมากขึ้น  

และท�าให้องค์การต่างๆ เกดิความโปร่งใส หรอืโดนกดดนัให้ต้องเปิดเผย 

ข้อมูลอย่างต่อเน่ือง ท้ังน้ี มีสองปัจจัยท่ีสามารถเป็นเครื่องสะท้อนถึง

ระดบัการแพร่ข่าวในสงัคมได้ นัน่คอื เสรภีาพสือ่ และการแข่งขนัของสือ่  

เพราะจากการศึกษา พบว่า ยิ่งในรัฐให้เสรีภาพสื่อและการแข่งขันสื่อ 

ในระดับทีส่งู ระดบัคอร์รปัชันกจ็ะมมีากขึน้ เนือ่งจากมคีวามเป็นไปได้ว่า 
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ระดับความสนใจของสื่อที่สูงนั้นท�าให้การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของรัฐ 

มมีากขึน้ และท�าให้รับรู้เรือ่งราวฉ้อโกงมากขึน้ไปด้วยตามล�าดบัน่ันเอง 

(Bauhr and Grimes, 2012, pp. 9-10)

จะเหน็ได้ว่า การก�าหนดขอบเขตตามแนวทางของมหาวทิยาลยั 

กอเธนเบิร์กสามารถสะท้อนถึงหลักความโปร่งใสท่ีครอบคลุมและ 

เห็นเป็นรปูธรรมทีต่อบสนองต่อเป้าหมายขององค์การสาธารณะมากขึน้ 

อย่างไรกต็าม หากพจิารณาแล้ว จะพบว่า มอียู ่2 เพียงขอบเขตเท่านัน้

ที่สามารถน�าไปใช้ในการออกแบบตัวชี้วัดความโปร่งใสส�าหรับองค์การ

สาธารณะในทางปฏิบัติได้ นั่นคือ กรอบความโปร่งใสด้านการเปิดเผย

ข้อมูลของรัฐบาล และการปกป้องผู้ร้องเรียนทุจริต 

หลกัความโปร่งใสในกฎหมาย FOIA ในสหรัฐอเมรกิา

ถงึแม้ว่าหลักความโปร่งใสจะมจุีดเริม่ต้นทียุ่โรป แต่การปรบัใช้

อย่างเป็นจรงิเป็นจงัจนกลายเป็นสถาบนั และแน่นอนว่าเป็นแบบอย่าง 

ให้กับหลายๆ ประเทศทั่วโลกคือ สหรัฐอเมริกา ในปี 1967 รัฐสภา 

แห่งสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายข้อมูลข่าวสารหรือที่เรียกว่า  

Freedom of Information Act 1967 ซึง่เป็นกฎหมายในระดบัพระราชบญัญตั ิ

ของรัฐท่ีพยายามน�าหลกัการการเข้าถงึข้อมลูของประชาชนทีไ่ด้ถกูรองรบั 

ไว้ในรัฐธรรมนูญของสหรัฐมาปรับใช้ให้ได้ในทางปฏิบัติ รัฐบาลได้ใช้

กฎหมายดังกล่าวในการด�าเนินนโยบายส่งเสริมความโปร่งใสมาอย่าง 

ต่อเนือ่งจนถงึปัจจุบนั จนสามารถวางรากฐานด้านการสร้างความโปร่งใส

อย่างเป็นสถาบันและแข็งแรง (Katz, 2001)
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ภายใต้กฎหมาย FOIA กลไกหนึ่งที่ถูกใช้ในการส่งเสริมและ

เน้นย�า้ความโปร่งใสให้เกดิขึน้ในองค์การอย่างสม�า่เสมอ คอื การจดัท�า 

รายงานของหัวหน้าก�ากับการบังคับใช้กฎหมายข้อมูลข่าวสารประจ�า

หน่วยงาน (Agency Chief FOIA Officer Reports) ซึง่เป็นการด�าเนนิการ

ตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของอดีตประธานาธบิดโีอบามาในปี 2009 

ที่พยายามสร้าง Open Government (Katz, 2001) การจัดท�ารายงาน 

ดังกล่าวได้มีการปรับใช้ตั้งแต่ระดับกระทรวงไล่ลงมาถึงหน่วยงานย่อย

ต่างๆ แต่ได้จ�ากัดเฉพาะหน่วยงานสาธารณะในระดบัรฐับาลกลางเท่านัน้ 

ไม่ครอบคลุมถึงระดับท้องถิ่น อย่างไรก็ดี มีหน่วยงานสาธารณะระดับ 

ท้องถ่ินจ�านวนมากที่ได้น�าหลักการหรือข้อก�าหนดต่างๆ ส�าหรับ 

การจัดท�ารายงานไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมของตัวเอง

ทีผ่่านมารฐับาลสหรฐัอเมรกิาโดยกระทรวงยุตธิรรม (Department  

of Justice) ได้ใช้กลไกดงักล่าวเสมอืนเป็นดชันเีพ่ือช้ีวดัระดบัความโปร่งใส

ของหน่วยงานภาครัฐผ่านการตรวจสอบการท�างานของกระทรวง กรม 

ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ว่ามีการด�าเนินการที่สอดคล้องกับหลักการ

และข้อก�าหนดในกฎหมาย FOIA หรือไม่ และมากน้อยเพียงใด (U.S.  

Department of Justice, 2016) ด้วยเหตุนี้ การระบุถึงหลักการ 

หรือขอบเขตของการจัดท�ารายงานดังกล่าวจึงจ�าเป็นอย่างยิ่งส�าหรับ

ออกแบบตัวชี้วัดความโปร่งใสอย่างมีประสิทธิภาพ

จากการศกึษาข้อก�าหนดและข้อแนะน�าของกระทรวงยตุธิรรม

ส�าหรบัการจดัท�ารายงาน FOIA ของแต่ละหน่วยงานตัง้แต่ปี 2016 – 2020  

พบว่า ความโปร่งใสของหน่วยงานในสหรัฐอเมริกาได้ถูกชี้วัดภายใต้

กรอบหรอืขอบเขตทัง้สิน้ 5 ประการ (U.S. Department of the Interior, 

2019, pp. 6-10) ดังนี้
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ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

1. การขบัเคลือ่นให้เกิดเง่ือนไขหรือสภาวะเบือ้งต้นเพือ่ส่งเสรมิ 

การเปิดเผยของหน่วยงาน 

2. การสร้างความแน่ใจว่าจะมีระบบท่ีตอบสนองค�าร้อง 

การเข้าถงึข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสทิธภิาพและประสทิธผิล 

3. การเพิ่มการเปิดเผยข้อมูลเชิงรุก 

4. การเพิ่มการใช้สอยประโยชน์จากเทคโนโลยีในการสร้าง

ความโปร่งใส 

5. การเพ่ิมการจัดการเร่ืองร้องเรียนให้ได้ตามเวลา และ 

การลดจ�านวนค�าร้องคงค้าง 

ส�าหรับขอบเขตแรกที่รายงานดังกล่าวต้องการชี้วัด หรือ 

ส่งเสริมให้เกิดขึ้น คือ การจัดการหรือการจัดให้มีเงื่อนไขพ้ืนฐานต่างๆ  

ทีส่นบัสนนุการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารขององค์การ โดยในรายงานดงักล่าว 

ได้ก�าหนดไว้ว่า นอกจากหน่วยงานนัน้จะต้องมกีฎระเบียบหรอืนโยบาย 

ที่สนับสนุนการสร้างความโปร่งใสแล้ว ยังจ�าเป็นอย่างย่ิงที่ต้องสร้าง

ปัจจัยด้านอื่นประกอบด้วย ได้แก่ การแต่งตั้งผู้น�าในการปรับใช้ FOIA 

(FOIA Leadership) การจัดการการอบรมเกี่ยวกับ FOIA ให้แก่บุคลากร 

(FOIA Training) การจัดการกิจกรรมกับสาธารณะอย่างใกล้ชิดเพื่อ 

อ�านวยความสะดวกในการเข้าถงึข้อมูล (Outreach) และการให้รายละเอยีด

การใช้ดุลยพินิจในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (Discretionary Releases) 

(U.S. Department of Justice, 2016, p. 7)

ส�าหรบัขอบเขตถัดมา คือ การสร้างความมัน่ใจภายในหน่วยงาน 

ว่ามีระบบท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการตอบสนองการเข้าถึง

ข้อมลูข่าวสาร รายงาน FIOA ต้องการสร้างความโปร่งใสในหน่วยงานให้
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เกิดได้ขึน้จริง ซึง่ถงึแม้ว่าหน่วยงานจะมปัีจจยัพ้ืนฐานต่างๆ เพียบพร้อม  

ไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย ผู้น�า ความรูค้วามสามารถ หรอืความตัง้ใจการเข้าหา 

สาธารณะ แต่ในการขับเคลื่อนให้องค์การเปิดเผยข้อมูลได้จริง จ�าเป็น

อย่างยิ่งที่ต้องมีการสร้างความมั่นใจผ่านการจัดให้มีกระบวนการหรือ

ระบบท่ีดีรองรับเอาไว้ด้วย ค�าถามในรายงานที่ต้องการให้ตอบคือ  

หน่วยงานได้มีการสรุปจ�านวนวันเฉล่ียของกระบวนการตัดสินใจ 

ในการเปิดเผยข้อมูลหรือไม่ และเป็นเวลาเท่าไร โดยถ้าหากหน่วยงาน

สามารถด�าเนนิการได้เร็วกว่า 10 วนัท�างานกจ็ะถอืว่าตอบวตัถปุระสงค์

ได้อย่างยิ่ง ค�าถามนี้ เป็นการสะท้อนถึงการชี้วัดถึงกระบวนการจัดการ

ค�าร้องเรือ่งในการเปิดเผยข้อมลูว่ามีประสทิธภิาพมากเพยีงใดโดยวดัจาก

ตวัเลข อีกส่วนหน่ึงทีต้่องวดัคอื การให้บรกิารผูต้้องการให้เปิดเผยข้อมลู 

ซึง่รายงานจะถามข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบักระบวนการหรอืข้อมลูทีแ่สดงถงึ

การเพ่ิมความสามารถในการให้บรกิารแก่ผูต้้องการขอข้อมลู ในรายงาน

จะสอบถามว่าในหน่วยงานนั้นมีเจ้าหน้าที่ที่จัดการการเปิดเผยข้อมูล

หรือไม่ และเมื่อมีการใช้บริการ หน่วยงานได้ใช้เวลากี่วันในการบริการ  

หรือแม้กระทั่งการวัดจ�านวนครั้งของการท่ีผู ้ขอรับบริการขอร้อง 

ความช่วยเหลอืจากเจ้าหน้าที ่(U.S. Department of the Interior, 2019, 

p. 8)

ขอบเขตที่สามที่รายงานดังกล่าวต้องการวัด คือ การเปิดเผย

ข้อมูลเชิงรุก เพื่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างมีประโยชน์แก่สังคม รัฐบาล 

ได้ก�าหนดไว้ว่าหน่วยงานรัฐจะต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลในเชิงรุก 

ทั้งในแง่วิธีการ เนื้อหา และการใช้ประโยชน์ของข้อมูล ในรายงานได้

ก�าหนดเนื้อหาที่สนใจในการตรวจสอบ คือ การแสดงเนื้อหาข้อมูล

ข่าวสารของหน่วยงานที่เปิดเผยในปีที่ผ่านมาในเชิงรุก ท้ังนี้ ให้รวมถึง 

การขอข้อมลูทีร่ะบไุว้เป็นข้อยกเว้นตามรฐัธรรมนญูทีม่ากกว่า 3 คร้ังด้วย  
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ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวควรถูกเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ และนอกจากท่ี

หน่วยงานได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางหลักของหน่วยงานอย่างเช่น 

เวบ็ไซต์แล้ว หน่วยงานมช่ีองทางอย่างอืน่ในการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร

ขององค์การสู่สาธารณะ และชุมชนอย่างสม�่าเสมอหรือไม่ นอกจากนี ้

หน่วยงานได้มีการพัฒนากระบวนการหรือวิธีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ 

อย่างไรบ้าง (U.S. Department of the Interior, 2019)

ขอบเขตที่สี่ คือ การใช้สอยประโยชน์จากเทคโนโลยีในการ 

เปิดเผยข้อมูล นโยบายของรัฐบาลในปี 2009 ได้เน้นย�้าถึงความส�าคัญ

ของเทคโนโลยีในการเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพ  

และเห็นว่าเทคโนโลยีจะท�าให้ช่องโหว่ระหว่างสาธารณะในการเข้าถึง

ข้อมลูนัน้แคบลง โดยพ้ืนฐาน ตวัช้ีวดัในรายงานดังกล่าวต้องการส่งเสรมิ

ให้หน่วยงานพยายามค้นหาวิธีการในการปรับใช้เทคโนโลยีมาช่วยใน

กระบวนการเปิดเผยข้อมูลอยูเ่สมอ ท้ังนี ้เนือ้หาส�าคญัท่ีรายงานต้องการ

ทราบคือ หน่วยงานได้มีการปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการส่งเสริม 

หรอืจดัการการเปิดเผยข้อมลูตาม FOIA หรอืไม่ อย่างไร และเทคโนโลยี

ดงักล่าวคอือะไร นอกจากนี ้รายงานยงัสนใจอกีว่าหน่วยงานได้ทบทวน

การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเป็นประจ�าหรือไม่ โดยส่วนประกอบที่ต้อง

ทบทวนกค็อื การพจิารณาว่าข้อมลูข่าวสารพืน้ฐานทีป่รากฏอยูใ่นช่องทาง 

ต่างๆ โดยเฉพาะบนเว็บไซต์ นั้นเป็นประโยชน์ และเอื้อต่อการใช้งาน 

ได้ง่ายหรือไม่ รายงานยังได้ให้ความสนใจถึงการเปิดเผยรายงานและ 

แผนงานประจ�า 3 เดอืนของหน่วยงานไว้บนเว็บไซต์อกีด้วย และส�าหรบั

การใช้ประโยชน์และการตรวจสอบข้อมูลของสาธารณะ รายงานยงัก�าหนด 

ให้หน่วยงานควรจะเปิดเผยข้อมลูเชงิสถติเิบือ้งต้นท่ีใช้ประกอบในรายงาน

หรือแผนงานของหน่วยงานอีกด้วย ทั้งนี้ รูปแบบของข้อมูลควรอยู่ใน 

รูปแบบที่เอาไปใช้งานต่อได้ง่าย
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ส�าหรบัขอบเขตสดุท้าย คอื การเพิม่ประสทิธภิาพในการจดัการ 

เร่ืองร้องเรียนให้ได้ตรงตามเวลา และการลดจ�านวนค�าร้องคงค้าง  

โดยหน่วยงานจะต้องสนใจกับค่าเฉล่ียของเวลาในการจัดการค�าร้อง 

เพ่ือเปิดเผยข้อมลู รวมถงึหน่วยงานควรมกีารจดักระบวนการด�าเนนิการ 

จัดการค�าร้องเป็นหลายช่องทาง (Multi-tracks) โดยควรก�าหนดให้มี 

ช่องทางอย่างง่ายหรือปกติ (Simple track) กับช่องทางแบบเร็ว (Fast  

track) โดยอิงกับประเภทข้อมูลที่ต้องการเปิดเผย จ�านวนเรื่อง และ 

ความยากง่ายในการเปิดเผยข้อมูล และส�าหรับค�าร้องในการเปิดข้อมูล 

ทีค่งค้าง หน่วยงานต้องจดัท�าสถิตขิองค�าร้องดังกล่าว และแยกประเภท 

เร่ืองในแต่ละปีงบประมาณ (U.S. Department of Justice, 2016)  

ทัง้นี ้หากในแต่ละปี สถติมิกีารเปลีย่นแปลงทีเ่พิม่ขึน้ หน่วยงานจะต้อง 

อธบิายปัจจยัเชงินโยบายและการจัดการทีท่�าให้เกดิค�าร้องคงค้างมากขึน้ 

ด้วย ทั้งนี้ ให้รวมถึงการจัดท�าข้อมูลสถิติการอุทธรณ์ค�าร้องขอข้อมูล 

ในท�านองเดยีวกนัด้วย มากไปกว่านี ้หน่วยงานต้องระบถุงึแผนในการลด 

เร่ืองคงค้างด้วยว่าจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง สุดท้ายคือ เรื่องการจัดท�า

ข้อมูลระบุสถานะของค�าร้องให้เปิดเผยข้อมูล การอุทธรณ์ และการให้

ค�าปรึกษาอย่างเปิดเผย

จะเห็นได้ว่า นโยบาย FOIA ของสหรัฐอเมริกาค่อนข้างม ี

รปูแบบท่ีเป็นรปูธรรม อย่างไรกด็ ียังไม่ครอบคลมุถงึขอบเขตการคุม้ครอง

การเปิดเผยข้อมูลของสมาชิกในองค์การ (Kopits and Craig, 1998) 

เนื่องจากว่าหลักการของกฎหมาย FOIA จะเน้นการเปิดเผยข้อมูลที่มา

จากประชาชนหรือบคุคลภายนอกองค์การเป็นหลัก (Ginsberg, Carey, 

Halchin, and Keegan, 2012) 
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แม้ในสหรัฐอเมริกาจะมีกฎหมาย Whistleblower Protection  

Act 1989 ซึง่เป็นกฎหมายทีคุ่ม้ครองบคุคลทีเ่ปิดเผยข้อมลูทจุรติในองค์การ 

อยูแ่ล้ว แต่ในบรบิทขององค์การสาธารณะโดยเฉพาะหน่วยงานภาครฐั  

ยงัคงไม่ยอมรบัการเปิดเผยข้อมลูภายในจากสมาชกิในองค์การด้วยกนัเอง  

ตวัอย่างเช่น กองทัพหรอืท�าเนยีบขาวทีค่่อนข้างเคร่งครดัในการก�าหนด 

ชัน้ความลับหรอืข้อมลูขององค์การเป็นอย่างมาก เพราะค�านงึถึงความเสีย่ง 

จากการใช้ข้อมูลที่เปิดเผยโดยไม่ระมัดระวัง จะท�าให้เกิดผลเสียต่อ 

ความมั่นคงของรัฐอย่างมหาศาล ด้วยเหตุนี้ การปรับใช้หลักคุ้มครอง 

ผูเ้ปิดเผยข้อมลูภายในจงึเป็นไปได้ยากในทางปฏบิตั ิ(Ginsberg, Carey, 

Halchin, and Keegan, 2012)

ถึงกระนั้น กรอบการการชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงาน

ของสหรัฐอเมริกาที่สะท้อนในรายงาน FOIA ก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 

ในการออกแบบตัวชี้วัดความโปร่งใสของประเทศไทย

พระราชบญัญัตขิอ้มลูขา่วสารทางราชการ พ.ศ. 2540 
กับกรอบการวัดความโปร่งใส

ในเนื้อหาส่วนนี้ จะเอ่ยถึงการปรับใช้กฎหมายท่ีชื่อว่า  

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 ในประเทศไทย 

โดยพยายามสรปุให้เหน็ถงึหลกัการในการสร้างความโปร่งใสของ พ.ร.บ. 

ฉบับดังกล่าวท่ีสามารถน�ามาปรับประยุกต์ในการออกแบบตัวช้ีวัด 

ความโปร่งใสได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ในเบื้องต้น สามารถกล่าวได้ว่าแบบอย่างของกฎหมายฉบับ 

ดงักล่าวกค็อื FOIA จากสหรฐัอเมรกิา ทีต้่องการรบัรองสทิธขิองประชาชน

คนไทยในการเข้าถงึข้อมลูข่าวสารของรฐั และแน่นอนว่าเป็นความพยายาม 

อย่างหน่ึงในการสร้างความโปร่งใสของหน่วยงานราชการให้เกิดขึ้น  

และรับผิดชอบต่อสาธารณะได้จริง

กฎหมายดงักล่าวเป็นกฎหมายระดบัพระราชบญัญตัทิีป่รบัใช้

โดยทัว่ไป บงัคบัใช้กบัทกุหน่วยงานราชการ และรองรบัสิทธขิองประชาชน

ทกุคน สาระหลกัของกฎหมายนี ้คอื การรองรบัหลกัการการเข้าถงึข้อมูล

ข่าวสารของทางราชการในฐานะเป็นเสรภีาพของประชาชนทีถ่กูเขียนไว้ใน

รฐัธรรมนญูแห่งประเทศไทย (ปธาน สวุรรณมงคล, 2558) ทัง้น้ี การเข้าถึง 

ข้อมลูดงักล่าวต้องท�าให้ไม่เกดิผลเสยีต่อประเทศ หรอืบคุคลใดบคุคลหนึง่  

หรือแล้วแต่กฎหมายได้ก�าหนดเป็นอย่างอืน่ ทัง้น้ี สามารถสรปุสาระส�าคัญ 

ของกฎหมายดงักล่าวได้ 3 ประการ (สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยั

สุโขทัยธรรมาธิราช, 2551) ดังนี้

1. ให้ประชาชนมีสิทธิได้รับรู ้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ 

ด�าเนินการต่างๆ ของรัฐ

2. ก�าหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารท่ี 

หน่วยงานของรัฐไม่ต้องหรืออาจไม่ต้องเปิดเผย

3. คุม้ครองข้อมูลข่าวสารส่วนบคุคลทีอ่ยูใ่นความครอบครอง

ของหน่วยงานรัฐ

พ.ร.บ. ดังกล่าวได้ยึดหลักการเช่นเดียวกันกับ FOIA ของ

สหรฐัอเมรกิา คอื ในการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารนัน้ จะต้องเปิดเผยเป็นหลกั  

ปกปิดเป็นข้อยกเว้น กล่าวคอื โดยหลกัการแล้ว ข้อมลูข่าวสารทกุประเภท
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ทุกระดบัชัน้ของหน่วยงานรฐัจะต้องได้รบัการเปิดเผยเสมอทนัท ีเว้นแต่ว่า 

จะมีกฎหมายระบุเอาไว้อย่างชัดเจนว่าข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้รับ 

การยกเว้นเอาไว้ไม่ให้เปิดเผย ซึง่กต้็องมเีหตผุลรองรบัเอาไว้อย่างชัดเจน 

ทัง้นี ้กฎหมายยงัได้ระบถุงึว่า การเปิดเผยข้อมลูนัน้ จะต้องเป็นการรองรับ 

การรบัรู้ข้อมลูข่าวสารของบคุคลทีเ่มือ่ได้รบัข้อมลูข่าวสารแล้วจะไม่ท�าให้

เกดิการขัดกันของผลประโยชน์ นอกจากนี ้กฎหมายดงักล่าวได้วางกรอบ

เชิงสถาบันเพื่อจัดตั้งหน่วยงานที่ชื่อว่า ส�านักงานคณะกรรมการข้อมูล

ข่าวสารของราชการ (สขร.) ซึ่งเป็นกลไกในการก�ากับดูแลการเปิดเผย

ข้อมลูข่าวสารของทางราชการ และเป็นหน่วยงานวนิจิฉยัในการเปิดเผย

ข้อมูลข่าวสารของรัฐเม่ือมีการร้องขอและร้องเรียนอีกด้วย (ส�านักงาน

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ, 2546)

เพื่อแสดงให้เห็นการปรับใช้กฎหมายดังกล่าวในการสร้าง 

ความโปร่งใสในระดับหน่วยงานในประเทศไทย สามารถสรุปขอบเขต

ของกฎหมายและนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่อง โดยเฉพาะจากเกณฑ์

มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสส�าหรับหน่วยงานภาครัฐที่ก�าหนด

ภายใต้พระราชบัญญตัข้ิอมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ส�านกังาน

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ, 2556) ได้ดังนี้

1. หน่วยงานรฐัจะต้องด�าเนนิการต่างๆ เพือ่สร้างความโปร่งใส

ในองค์การโดยต้องมีแนวทางที่เหมาะสม 

2. หน่วยงานรัฐจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลในเชิงรุก และ 

จัดต้ังให้มีศนูย์ข้อมลูข่าวสารของตนเองทัง้ในทางกายภาพ

และอิเล็กทรอนิกส์เพื่อบริการให้กับประชาชน
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3. หน่วยงานรฐัจะต้องแสดงข้อมลูท่ีส�าคญั ระเบียบ กฎเกณฑ์ 

และข้อยกเว้นของหน่วยงานต่างๆ ท่ีจ�าเป็นในการท�าให้

ประชาชนเข้าใจถงึการปฏบิตังิาน การตดัสินใจ และผลลัพธ์

ที่เกี่ยวข้องกับงานของหน่วยงานอย่างสม�่าเสมอ ทั้งนี้ 

หน่วยงานจะต้องแสดงข้อมูลข่าวสารที่สะท้อนการสร้าง

ความโปร่งใสในด้านต่างๆ ดังที่จะได้อธิบายในข้อต่อไป

4. หน่วยงานรัฐจะต้องเปิดเผยข้อมลูท่ีสร้างความโปร่งใสงาน

ด้านการจัดหาพัสดุ ซ่ึงต้องประกอบไปด้วย การเผยแพร่

กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา

พัสด ุการจดัท�าแผนการจดัหาพสัดปุระจ�าปี การด�าเนินการ 

จัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุ การก�าหนดและ 

การประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและการตัดสินใจ 

จัดหาพัสดุแต่ละรายการ/โครงการ และการสรุปผล 

การจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน

5. หน่วยงานรัฐจะต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่สร้างความ

โปร่งใสในงานด้านบรหิารงาน ได้แก่ การจดัท�าและเผยแพร่ 

โครงสร้างและอ�านาจหน้าที่ของหน่วยงาน การจัดท�า 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติการประจ�าปีของ 

หน่วยงาน การก�าหนดหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนการปฏบิตังิาน 

ของหน่วยงาน การด�าเนนิการตามแผนปฏบิตักิารประจ�าปี 

และการส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการบรหิาร

จัดการของหน่วยงาน
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6. หน่วยงานรัฐจะต้องส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน 

ทีโ่ปร่งใส ซึง่ควรเปิดเผยข้อมลูทีป่ระกอบไปด้วย การก�าหนด 

หลกัเกณฑ์และขัน้ตอนในการให้บรกิารแก่ประชาชน การให้ 

บริการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนท่ีก�าหนดไว้โดยไม่ม ี

การเลือกปฏิบัติ การเลือกใช้ช่องทางการให้บริการท่ี 

เหมาะสมกับการให้บริการ การจัดให้มีช่องทางและกลไก 

ในการแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรยีนของประชาชน การประเมนิ

ผลความพงึพอใจของประชาชนผู้รบับริการ และการจัดท�า

ระบบข้อมลูทางสถิตแิละสรปุผลการให้บรกิารแก่ประชาชน

7. หน่วยงานรัฐจะต้องแสดงข้อมูลที่แสดงความโปร่งใส 

ในการบริหารงานบุคคล ได้แก่ การก�าหนดหลักเกณฑ ์

ในการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร การประเมินผล 

การปฏิบัติงานของบุคลากร การก�าหนดมาตรฐานทาง

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากร 

ในหน่วยงาน การพฒันาศักยภาพของบคุลากรในหน่วยงาน  

การพัฒนาระบบการให้คุณ ให้โทษ และการสร้างขวัญ

ก�าลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในหน่วยงาน และ 

การประเมนิผลการบริหารงานบคุคลของหน่วยงานในรอบปี 

งบประมาณ

8. หน่วยงานจะต้องแสดงข้อมูลข่าวสารท่ีสะท้อนถึง 

ความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ ได้แก่ การจัดท�า

และเผยแพร่แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ�าปีของ

หน่วยงาน การใช้จ่ายเงินงบประมาณท่ีตรงกับแผนงาน

และโครงการ การจัดให้มีกลไกการติดตามและตรวจสอบ
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แผนการใช้จ่ายเงนิงบประมาณประจ�าปี การสุม่ตรวจการใช้

จ่ายเงนิงบประมาณตามระยะเวลาท่ีก�าหนดการประเมนิผล

การด�าเนนิการตามแผนการใช้จ่ายเงนิงบประมาณประจ�าปี

9. หน่วยงานรัฐต้องเผยแพร่ข้อมูลท่ีสะท้อนถึงการส่งเสริม

ความโปร่งใสด้านการตดิตามและการประเมนิผล ประกอบ

ไปด้วย การจดัท�าหลกัเกณฑ์และตวัช้ีวดัการตดิตามประเมนิ

ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การจัดให้มีระบบและ

กลไกการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) การจัดให้มี

ระบบและกลไกการปฏบิตังิานเพือ่รองรบัการตรวจประเมนิ

จากหน่วยงานภายนอก (External Audit) การส่งเสริม 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามและประเมิน

ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และการจัดท�ารายงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผน

ปฏิบัติการประจ�าปี 

10. หน่วยงานรฐัได้แสดงให้เหน็ถึงความโปร่งใสด้านการเปิดเผย 

และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้วยการเปิดเผยข้อมูลที่

ประกอบไปด้วย การด�าเนนิการตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ. 

ข้อมูลข่าวสารของราชการ (การจัดส่งข้อมูลข่าวสารของ

ราชการลงพิมพ์ในราชกิจจจานุเบกษา) การด�าเนินการ

ตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ  

(การจัดให้มีข้อข่าวสารตามทีก่ฎหมายก�าหนดให้ประชาชน

เข้าตรวจดูได้ด้วยตนเอง) การด�าเนินการตามมาตรา 11 แห่ง 

พ.ร.บ. ข้อมลูข่าวสารของราชการ (การจัดหาข้อมลูข่าวสาร

ให้ตามค�าขอเฉพาะราย) การด�าเนินการตามมาตรา 14  
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และมาตรา15 แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ  

(การปฏบิตัทิีเ่กีย่วกับข้อมลูข่าวสารท่ีไม่ต้องเปิดเผยและอาจ

มคี�าสัง่ไม่เปิดเผย) การด�าเนนิการตามมาตรา 23 มาตรา 24  

และมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ  

(การปฏบิติัทีเ่กีย่วกับข้อมลูข่าวสารส่วนบคุคล) การจดัระบบ 

และช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการที่ควร 

หลากหลาย และเป็นรปูแบบ one stop service การประเมนิ

ผลการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน  

และการจัดการความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน

จะเหน็ได้ว่า เม่ือรัฐบาลของประเทศไทยน�าหลกัการความโปร่งใส 

ท่ีปรากฎใน พ.ร.บ.ข้อมลูข่าวสารมาปรบัใช้ในเชงินโยบายการผ่านการสร้าง

ตวัชีว้ดั ได้มีการก�าหนดขอบเขตทีค่่อนข้างกว้าง และลงลกึ สามารถน�าไป

ใช้ตรวจสอบได้โดยง่าย ทัง้นี ้ขอบเขตส่วนใหญ่ทีร่ะบมุานัน้ล้วนครอบคลมุ

สอดคล้องไปกับสาระที่ได้จากศึกษาการปรับใช้ FOIA ในสหรัฐอเมริกา 

ซึง่แน่นอนว่า ทัง้นโยบายรวมถงึตวัชีว้ดัในประเทศไทยน้ันก็ยังไม่รองรับ

การส่งเสริมให้มีกลไกปกป้องผู้ร้องเรียนทุจริตจากภายในองค์การ  

แต่ที่จะแตกต่างอย่างชัดเจนก็คือ ในประเทศไทย จะยังไม่มีกฎหมาย 

ที่มารองรับการเปิดเผยข้อมูลจากภายในจากสมาชิกขององค์การให้

สามารถท�าได้อย่างถูกกฎหมายเหมือนกับสหรัฐอเมริกา
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หลงัจากปี 2540 ทีป่ระเทศไทยได้เริม่น�าหลักการความโปร่งใส

มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินอย่างจริงจัง หน่วยงานและองค์การ

พิเศษหลายแห่งท่ีมีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลตามรัฐธรรมนูญก็เริ่มได้ 

ออกมาแสดงบทบาทในการก�าหนดตวัชีว้ดัด้านความโปร่งใสตามล�าดบั 

ไม่ว่าจะเป็น ส�านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) 

สถาบันพระปกเกล้า (ปธาน สุวรรณมงคล, 2558) กระทรวงมหาดไทย 

ส�านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน (ส�านกังาน ก.พ.) (ส�านกังาน

คณะกรรมการข้าราชการพลเมือง, 2558) หรือแม้กระทั่ง ส�านักงาน 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส�านักงาน 

ป.ป.ช.) ซึ่งได้ถูกจัดตั้งได้ไม่นาน

ส�านักงาน ป.ป.ช. ได้เห็นความส�าคัญว่าต้องการสร้างตัวชี้วัด

ทีเ่ป็นของประเทศไทยเองและเหมาะสมกับบรบิทไทย ดังนัน้ ในปี 2552 

ทางส�านักงานได้ด�าเนินการศึกษากรอบแนวคิด ทฤษฎี และตัวอย่างที่

เกี่ยวข้องเพื่อน�ามาสร้างกรอบตัวชี้วัดส�าหรับใช้ในการปราบการทุจริต 

และสร้างความโปร่งใสที่มากขึ้น หลังจากศึกษา ออกแบบ ทดลอง  

และปรบัปรงุการใช้ตวัชีว้ดักับหน่วยงานน�าร่องของภาครฐัอยู่เกอืบ 10 ปี  

ในปีงบประมาณ 2559-2560 รัฐบาลจึงได้เห็นสมควรในการใช้ตัวชี้วัด 

ดังกล่าวกับองคาพยพของรัฐบาลทั้งหมด ได้แก่ ราชการส่วนกลาง 

ราชการส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ รวมถึง

องค์การมหาชน โดยได้ตั้งช่ือเครื่องมือตัวชี้วัดดังกล่าวว่า เครื่องมือ

ส�าหรบัการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครฐั  

หรือที่เรียกกันในภาษาอังกฤษว่า Thailand Integrity & Transparency  

Assessment ชือ่ย่อว่า  ITA (ส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม 

การทุจริตแห่งชาติ, 2559)

37



ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

ITA ที่ ป.ป.ช. ออกแบบมานั้นพยายามวัดคุณลักษณะที่ดี
ของหน่วยงานภาครัฐอยู่ 2 ประการด้วยกัน นั่นคือ ความโปร่งใส และ
คุณธรรม โดยการวัดความโปร่งใสนั้นจะเป็นการวัดที่เน้นการประเมิน
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) และในส่วนคุณธรรม จะเป็น 
การวัดในเชิงการรับรู้เป็นหลัก (Perception-based) ทั้งน้ี รัฐบาลและ  
ป.ป.ช. คาดหวังว่า การใช้เครื่องมือดังกล่าวอย่างกว้างขวางจะท�าให้
หน่วยงานภาครัฐตระหนักรู ้ถึงคุณธรรมและความโปร่งใสมากขึ้น  
เจ้าหน้าทีส่ามารถปฏิบตัติามแนวทางอย่างทีค่วรจะเป็น ระดับคณุธรรม
และความโปร่งใสในการด�าเนินงานเพ่ิมมากขึ้น และในทางอ้อมนั้น 
สามารถเพิม่คะแนน CPI ของประเทศไทยได้ ส�าหรบัการใช้ ITA คร้ังแรก
ในปี 2559 มีหน่วยงานรัฐเข้าร่วมเป็นจ�านวนมาก โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม 
(ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 
2559) คือ หน่วยงานราชการระดับกรม 148 กรม จาก 17 กระทรวง 
หน่วยงานราชการระดับจังหวัด 76 จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา
รวม 63 แห่ง หน่วยงานที่ผ่านการประเมินของ ITA จะต้องมีคะแนน
อยู่ในระดับร้อยละ 80 ขึ้นไป ภายหลังจากเริ่มมีการปรับใช้ในคร้ังแรก  
ในปีต่อๆ มา ITA ได้ถูกน�ามาปรับใช้อย่างกว้างขวางและครอบคลุม 
มากขึ้นตามล�าดับ และในปี 2563 นี้ได้ปรับระดับคะแนนผ่านที่ร้อยละ 
85 ขึ้นไป ทั้งนี้ ขอบเขตการประเมิน ITA ได้อยู่ภายใต้ 3 หน่วยงานที่
ต้องท�างานประสานกัน (ส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ, 2559) กล่าวคือ 

ส�านกังาน ป.ป.ช. จะด�าเนนิการรับผิดชอบประเมนิหน่วยงาน
ภาครฐั 150 หน่วยงานซึง่ประกอบไปด้วยหน่วยงานอืน่ตามรัฐธรรมนญู 
3 หน่วยงาน องค์การศาล (เฉพาะหน่วยงานด้านธุรการ) 3 หน่วยงาน  
ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
องค์การอิสระ 4 หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ 55 หน่วยงาน และสถาบัน
อุดมศึกษา 83 หน่วยงาน 
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ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ในภาครัฐ (ส�านักงาน ป.ป.ท.) รับผิดชอบประเมินหน่วยงานภาครัฐ 

ทั้งสิ้น 226 หน่วยงาน ประกอบไปด้วยส่วนราชการระดับกรม  

147 หน่วยงาน ส่วนราชการระดับจังหวัด 76 หน่วยงาน และองค์การ

มหาชน 53 หน่วยงาน 

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น รับผิดชอบการประเมิน

หน่วยงานภาครัฐทั้งสิ้น 7,853 หน่วยงาน ซึ่งประกอบไปด้วย องค์การ

บรหิารส่วนจงัหวดั 76 หน่วยงาน เทศบาลนคร 30 หน่วยงาน เทศบาลเมอืง  

176 หน่วยงาน และองค์การปกครองส่วนท้องถิน่รูปแบบพเิศษ 2 หน่วยงาน  

เทศบาลต�าบล จ�านวน 2,234 หน่วยงาน และองค์การบริหารส่วนต�าบล 

5,335 หน่วยงาน

ขอบเขตการประเมิน ITA ได้รับการปรับปรุงให้ครอบคลุม 

และละเอียดมากกว่าเดิม จากเดิมที่ขอบเขตครอบคลุมอยู่เพียง 

การวัดคุณลักษณะด้านความโปร่งใสและคุณธรรม ในปัจจุบันได้ขยาย

ขอบเขตไปถงึ 5 ขอบเขต ครอบคลมุถึงหลักธรรมาภบิาลอืน่ๆ ด้วย เช่น 

หลักความสามารถรับผิดชอบได้ หลักคุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น 

และได้ผสมผสานการวัดทั้งเชิงหลักฐานและการรับรู้ ได้แก่

1. ดัชนีความโปร่งใส ซึ่งจะประเมินความความคิดเห็นของ 

ผูร้บับรกิารหรอืผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี และหลกัฐานเชิงประจกัษ์

2. ดชันคีวามพร้อมรบัผดิ ซึง่จะเป็นการประเมนิจากการรบัรู้

และความคดิเหน็ของผู้ทีม่าใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี

3. ดชันคีวามปลอดภยัจากการทุจรติในการปฏิบตังิาน ประเมนิ

จากการรับรู้ของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ

หน่วยงานรัฐ
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4. ดัชนีวัฒนธรรมในองค์การ จะเป็นการประเมินจาก 

ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐและ 

หลักฐานเชิงประจักษ์

5. ดชันคีณุธรรมการท�างานในหน่วยงาน จะเป็นการประเมิน

จากความคดิเหน็ของเจ้าหน้าทีใ่นหน่วยงานภาครฐัทีมี่ต่อ

การด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

จะเหน็ได้ว่า การประเมนิ ITA จะใช้วธิกีารประเมนิอยู่ 3 รปูแบบ  

เพื่อให้ได้ข้อมูลและมุมมองที่รอบด้าน ได้แก่ แบบส�ารวจความคิดเห็น

ภายใน (Internal) แบบส�ารวจความคิดเห็นภายนอก (External) และ 

แบบส�ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based)

ภาพ 2  ดัชนี ITA
ทีม่า: ส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ 

แห่งชาติ. (2559). การประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงาน 
ของหน่วยงานภาครฐั (Integrity & Transparency Assessment: ITA). นนทบุรี: 
ส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาติ, น. 10.
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ทั้งนี้ ในการประเมิน ITA ที่เน้นด้านความโปร่งใสนั้นจะเป็น 

การประเมินท่ีใช้รปูแบบการประเมนิ 2 รปูแบบ คอื รปูแบบการประเมนิ

โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และการประเมินความรับรู้จากภายนอก  

โดยขอบเขตย่อยของการประเมินด้านความโปร่งใสในช่วงแรกจะจ�ากัด

อยู่ใน 2 ขอบเขตย่อย ได้แก่ การด�าเนินงานของภาครัฐ (Organization 

operation) และระบบการร้องเรียนขององค์การ (Organization complaint 

system) 

ในส่วนของการด�าเนินการขององค์การหรือหน่วยงานภาครัฐ 

ITA ต้องการประเมินคุณลักษณะของหน่วยงานที่ดี ได้แก่ การให้และ

เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ความเป็นธรรมและการไม่เลือกปฏิบัติ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วม ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ 

และการเข้าถึงข้อมลูตามภารกจิหลกัของหน่วยงาน ในขณะทีก่ารประเมนิ

ด้านระบบร้องเรียนขององค์การ จะเน้นการประเมินการตอบสนอง 

ข้อร้องเรียน ช่องทางการร้องเรียน และการแจ้งผลร้องเรียน 

อย่างไรก็ดี ในภายหลัง ป.ป.ช. ได้ปรับปรุงรายละเอียดและ

ตัวชี้วัดของ ITA ตามองค์ความรู้ และตัวอย่างในต่างประเทศ เพื่อให้มี

ความครอบคลุม แม่นย�า และตอบสนองต่อบริบทที่เปลี่ยนไปมากขึ้น 

ITA จึงได้ปรับปรุงขอบเขตการชี้วัด จากแต่เดิมท่ีเน้นเพียง 5 ขอบเขต 

มาในปัจจุบันได้เพิ่มเป็น 10 ขอบเขต ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่ การใช ้

งบประมาณ การใช้อ�านาจ การใช้ทรพัย์สนิของราชการ การแก้ไขปัญหา

ทุจริต คุณภาพการด�าเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร การปรับปรุง

ระบบการท�างาน การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกนัทจุรติ จะเหน็ได้ว่า  

ขอบเขตการวัดของ ITA มีความครอบคลุมมากขึ้นซึ่งอาจเปรียบได้กับ

ตัวชี้วัดระดับของธรรมาภิบาลในหน่วยงาน พร้อมกันน้ี รูปแบบการวัด 

ก็ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

มากขึ้น ได้แก่
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ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

1. รปูแบบการวดัการรบัรูข้องผูมี้ส่วนได้เสียภายใน (Internal 

Integrity and Transparency Assessment: IIT) 

2. รปูแบบการวัดการรบัรูข้องผูม้ส่ีวนได้เสยีภายนอก (External 

Integrity and Transparency Assessment: EIT)

3. รูปแบบการวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data 

Integrity and Transparency Assessment: OIT)

ในตัวชี้วัด ITA ดัชนีที่จัดว่าเป็นตัวชี้วัดด้านความโปร่งใส 

(ภาพ 3) คือ การเปิดเผยข้อมูล (open data) ซึ่ง ITA ได้พัฒนา 

กรอบตัวชี้วัดย่อยส�าหรับตัวชี้วัดด้านการเปิดเผยข้อมูลหรือการสร้าง 

ความโปร่งใสไว้ทั้งสิ้น 5 ตัวช้ีวัดย่อย ได้แก่ 1. ข ้อมูลพ้ืนฐาน  

2. การบริหารงาน 3. การบริหารงบประมาณ 4. การบริหารและ 

พัฒนาทรัพยากรบุคคล และ 5. การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน 

(ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 

2562, 2565) สามารถแจกแจงได้ดังนี้ 

1. ข้อมูลพื้นฐาน

1.1 ข้อมูลพื้นฐาน

1.1.1 โครงสร้าง

1.1.2 ข้อมูลผู้บริหาร 

1.1.3 อ�านาจหน้าที่

1.1.4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

1.1.5 ข้อมูลการติดต่อ 

1.1.6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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1.2 ข่าวประชาสัมพันธ์

1.2.1 ข่าวประชาสัมพันธ์

1.3 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

1.3.1 Q&A

1.3.2 Social Media

2. การบริหารงาน

2.1 แผนด�าเนินงาน

2.1.1 แผนด�าเนินงานประจ�าปี 

2.1.2  รายงานการก�ากับติดตามการด�าเนินการ 

ในรอบ 6 เดือน 

2.1.3 รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี

2.2 การปฏิบัติงาน

2.2.1 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

2.3 การให้บริการ

2.3.1 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 

2.3.2 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 

2.3.4 รายงานผลการส�ารวจความพึงพอใจ 

การให้บริการ 

2.3.4 E-Service

3. การบริหารเงินงบประมาณ

3.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ�าปี

3.1.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ�าปี 

3.1.2 รายงานการก�ากับติดตามการใช้จ่าย 

งบประมาณ ประจ�าปี รอบ 6 เดือน 

3.1.3 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ�าปี
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ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

3.2 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

3.2.1 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 

3.2.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

หรือการจัดหาพัสดุ 

3.2.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 

3.2.4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

หรือการจัดหาพัสดุประจ�าปี

4. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

4.1 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

4.1.1 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

4.1.2 การด�าเนินการตามนโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

4.1.3 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา 

ทรัพยากรบุคคล

4.1.4 รายงานผลการการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลประจ�าปี

5. การส่งเสริมความโปร่งใส

5.1 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

5.1.1 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

5.1.2 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

5.1.3 ข้อมลูเชงิสถติเิร่ืองร้องเรยีนการทุจรติประจ�าปี

5.2 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

5.2.1 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 

5.2.2 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
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ผู้มีส่วนได้เสียภายใน : IIT  

(ร้อยละ 30) 

1. การปฏิบตัิหนา้ท่ี 

2. การใชง้บประมาณ 

3. การใชอ้าํนาจ 

4. การใชท้รพัยส์นิของราชการ 

5. การแกไ้ขปัญหาการทจุรติ 

ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก : EIT 

(ร้อยละ 30) 

  

6. คณุภาพการดาํเนินงาน 

7. ประสทิธิภาพการสือ่สาร 

8. การปรบัปรุงระบบการทาํงาน 

การเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ : OIT 

ร้อยละ 40 
9. การเปิดเผยขอ้มลู 

10. การปอ้งกนัการทจุรติ 

ภาพ 3  ดชันวีดัประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใส ITA 2565

ที่มา : ดัดแปลงจาก ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ 

ปราบปรามการทจุรติและคอร์รปัชนั. (2565). คูม่อืการประเมนิคณุธรรม

และความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ�าป ี

งบประมาณ 2565. ส�านักงาน ป.ป.ช.: นนทบุรี, หน้า 14.
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ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

จะเห็นได้ว่า กรอบตัวช้ีวัดของ ITA มีความครอบคลุมและ

พยายามชีว้ดัความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมลูในมิติท่ีลกึและครอบคลมุ

การปฏิบัติของหน่วยงานมากขึ้น ซึ่งสามารถใช้ในการออกแบบตัวชี้วัด

ความโปร่งใสต่อไปได้

พระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล พ.ศ. 2562 
กับความท้าทายในการสร้างความโปร่งใสที่ปลอดภัย

ในปี 2562 รฐัสภาไทยได้ออกกฎหมายชือ่ว่า พระราชบญัญตัิ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ว่าด้วยการ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทยฉบับแรก ทั้งน้ี แนวคิดของการออก

กฎหมายดงักล่าวเกดิขึน้มาจากประเทศไทยต้องอนวุตักิฎหมายภายใน

ประเทศให้เป็นไปตามประเทศกลุ่มยุโรปและสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะ

การจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพและไม่กระทบต่อสิทธิส่วนบุคคล 

กล่าวคือ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับบุคคลและอยู่ภายใต้การดูแล

ขององค์การทัง้จากภาครฐัและเอกชนจะต้องถกูจัดการให้เป็นมาตรฐาน 

ความลบั ปลอดภยั และสามารถใช้งานสอดคล้องไปกับเจตนารมณ์ของ

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างง่ายดาย

ทัง้น้ี การบงัคบัใช้กฎหมายดงักล่าวจะส่งผลกระทบต่อการสร้าง 

ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐในอนาคตอย่างมาก เนื่องจากว่า 

ทกุหน่วยงานจะต้องจดัการข้อมลูข่าวสารภายใต้การก�ากบัดแูลของตวัเอง 

อย่างระมัดระวงัและให้มคีวามปลอดภยัมากขึน้ เป็นผลมาจากว่าข้อมลู

ข่าวสารส่วนใหญ่ท่ีอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานรัฐล้วนถูกจัดเป็น

ข้อมลูส่วนบุคคลได้ทัง้สิน้ ตัวอย่างเช่น ข้อมลูทางการแพทย์ ข้อมลูทีอ่ยู่

อาศยั ข้อมลูอาชพี หรอืแม้แต่ข้อมลูกจิกรรมต่างๆ ท่ีประชาชนเคยร่วม  
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และยิ่งเป็นประเด็นอย่างยิ่งท่ี ในปัจจุบันที่รัฐได้หันมาใช้ระบบต่างๆ  

จดัการเกบ็ข้อมูลของประชาชนในเชงิรุกมาข้ึน กย่ิ็งท�าให้ข้อมูลท่ีอยู่ในมือ 

ของรฐับาลนัน้มมีากกว่าแต่ก่อนอย่างเทยีบไม่ตดิ ประเดน็ปัญหาถดัมาคอื 

รฐับาลจะจดัการข้อมลูส่วนบคุคลท่ีอยู่ในมอืของรฐัให้ปลอดภยัได้อย่างไร  

กระบวนการจัดการจะเป็นไปอย่างมาตรฐานหรอืไม่ และสามารถตรวจสอบ 

ได้หรือไม่ และในกรณทีีร่ฐัเองจะต้องน�าข้อมลูดังกล่าวไปใช้ในวนัข้างหน้า 

เพือ่เป็นการเร่งรดัท�าอะไรบางอย่างทีเ่ห็นสมควรผ่านการเปิดเผยข้อมลู

ส่วนบุคคล การเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ถือว่าเป็นการละเมิดความเป็น 

ส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลหรือไม่อย่างไร (Taylor & Kelsey, 2016a)

สิง่เหล่านีจ้ะเป็นความท้าทายใหม่ในยคุ Big Data ท่ีทุกโอกาส

เกดิมาจากการใช้ข้อมลู ไม่เว้นแม้แต่รฐับาลเอง ประเดน็ส�าคญัจากเร่ืองนี ้

ที่ต้องผลักดันให้รัฐบาลด�าเนินการต่อไปเพื่อท�าให้มั่นใจว่ารัฐบาลหรือ

หน่วยงานของรัฐได้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนได้อย่างถูกต้อง  

มมีาตรฐาน ปลอดภยั และไม่ละเมดิ คอื การจดัให้มกีารสร้างความโปร่งใส

ในการจัดการข้อมูลตามหลกัการคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคลทีอ้่างองิตาม

กฎหมายในประเทศ และระหว่างประเทศ (Taylor and Kelsey, 2016b)

ดังนั้น ขอบเขตการวัดความโปร่งใสในด้านการจัดการข้อมูล

โดยเฉพาะข้อมูลส่วนบคุคลของหน่วยงานภาครฐัจงึต้องถกูผนวกเข้าไป

ในกรอบการสร้างความโปร่งใสในปัจจุบันด้วย
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กรอบคิดและการออกแบบตัวชี้วัดความโปร่งใส
ส�าหรับองค์การสาธารณะไทย

ในส่วนทีแ่ล้ว เป็นการสรปุองค์ความรูท้ีเ่กีย่วข้องกบัการปรบัใช้ 

กฎหมาย นโยบาย และกรอบตัวช้ีวัดความโปร่งใสทัง้ไทยและต่างประเทศ 

ซึง่จะเหน็ได้ว่าการวดัความโปร่งใสนัน้สามารถท�าได้หลายวธิตีัง้แต่การวดั

ในเชิงทฤษฎีหรือกรอบคิดขึ้นพื้นฐานไปจนถึงการวัดในลักษณะเนื้อหา 

กระบวนการ และการปฏบิตักิารทีเ่กดิขึน้ในสิง่แวดล้อมขององค์การจรงิๆ 

สรุปกรอบตัวชี้วัดความโปร่งใส

ในส่วนต่อไปนี้ จะเป็นการรวบยอดองค์ความรู้ข้างต้นให้อยู่

ในกรอบคิดที่สอดคล้องกันเพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างกรอบคิด

การวัดความโปร่งใสแต่ละระดับ และหลังจากนั้น จะใช้กรอบดังกล่าว

ในการออกแบบตัวชี้วัดความโปร่งใสส�าหรับองค์การสาธารณะไทย 

ในอันดับต่อไป
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ตาราง 1 การเปรียบเทียบกรอบคิดความโปร่งใสในระดบัสากล

ทศิทางความโปรง่ใส

ของฮีลด์ 

มติคิวามโปรง่ใส โดย

บาวห์รและไกรมส์

FOIA และ Chief 

FOIA Officer Report

จากล่างขึ้นบน การเปดิเผยของรฐับาล การใช้ประโยชน์จาก

เทคโนโลยีมากขึ้น

จากบนลงล่าง การเปิดเผยเชิงรุก

จากภายในสู่ภายนอก ระบบการตอบโต้ที่มี

ประสิทธิ ภาพและ

ประสิทธิผล

การปรบัปรงุทนัการณ์

และลดการตกค้าง 

ของข้อมูล

ความเตรียมพร้อม 

การเปิดเผย

การปกปอ้งคนเปดิโปง มีกฎหมายอื่นรองรับ

การคุ้มครองผู้ ร้อง

ทุจริตในหน่วยงาน 

W h i s t l e b l o w e r  

Protection Act 1989

จากภายนอกสูภ่ายใน ความเป็นสาธารณะ องค์กรสื่อในสหรัฐ- 

อเมรกิาใหค้วามสนใจ

ในก า รต ร ว จสอบ 

หนว่ยงานรฐัอยา่งมาก
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ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

จากตาราง 1 จะเป็นการอธิบายถึงความสัมพันธ์ของ 

กรอบแนวคิดความโปร่งใสในเชิงทฤษฎีของ ฮีลด์ ในเชิงเนื้อหาตามที ่

ได้สรุปเอาไว้ของมหาวิทยาลัยกอเธนเบิร์ก และการปรับใช้ตามกรอบ

แนวคิดของสหรฐัอเมรกิาผ่านกฎหมาย FOIA และการท�ารายงาน FOIA 

Report ของหน่วยงานภาครฐั ทัง้นี ้เพือ่เป็นการสร้างความเข้าใจพฒันาการ

ของความคิดรวมถึงการปรับใช้งานจริงในบริบทขององค์การสาธารณะ

อีกด้วย

ถ้าพจิารณาจากขอบเขตของความโปร่งใสในเชงิเนือ้หา จะพบว่า  

การเปิดเผยข้อมูลของรัฐบาล (government openness) เป็นขอบเขต

เนือ้หาด้านความโปร่งใสทีก่ว้างมาก และจะเป็นขอบเขตหลกัของกรอบ

การวดัความโปร่งใสทัง้หมด ซึง่ถ้าเปรยีบเทยีบในทางทฤษฎีความโปร่งใส

ของ Heald จะพบอีกว่ากินความถึงความโปร่งใสในเชิงทิศทางของฮีลด์  

ถึง 3 ใน 4 ประเภท (Heald, 2006) ได้แก่ ความโปร่งใสแบบบนลงล่าง 

(Downward) ความโปร่งใสแบบล่างขึ้นบน (Upward) และความโปร่งใส

ข้างนอกสู่ข้างใน (Outward)

การเปิดเผยข้อมลูของรฐับาลสามารถมองได้ว่าเป็นการเปิดเผย

ข้อมูลของรัฐบาลสู่ประชาชน ซึ่งถ้ามองในมิติความสัมพันธ์เชิงอ�านาจ 

รัฐบาลจะเป็นผู้มีอ�านาจเหนือกว่าประชาชน ดังนั้น จึงไม่ต่างอะไร 

กับการปล่อยข้อมลูข่าวสารจากบนลงข้างล่าง ถ้าเปรียบเทยีบกบัการน�า

หลักดังกล่าวไปปรับใช้ของสหรัฐอเมริกา พบว่า ใน FOIA Report  

การเปิดเผยข้อมูลจากบนลงล่าง จะเข้าได้กับการส่งเสริมการเปิดเผย

ข้อมูลเชิงรุก (Proactive disclosure) เพราะได้ก�าหนดให้รัฐบาลต้อง

ให้ความสนใจกับประชาชน และจ�าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างจริงจัง  

พูดอีกนัยหนึ่ง คือ “เปิดไปก่อน ปิดทีหลัง” 
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นอกจากนี้ การเปิดเผยข้อมูลของรัฐบาลยังเป็นไปในรูปแบบ

ที่ประชาชนสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลของตนเองกับรัฐบาลได้อีกด้วย 

ทัง้นี ้เพือ่เป็นการสนบัสนนุข้อมูลแก่รัฐบาลให้สามารถน�าไปใช้วิเคราะห์ 

ตัดสินใจ และให้บริการสาธารณะได้ดียิ่งขึ้นได้ดียิ่งขึ้น ในข้อก�าหนด 

ของ FOIA Report พบว่า การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการสร้าง

ความโปร่งใส (Greater utilization of technology) เป็นกรอบหนึ่งที่ใช ้

ในการส่งเสรมิให้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยแีละข้อมลูของจากทัง้ฝ่ังรฐั

และประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและการเพ่ิมประสิทธิภาพของ

การให้บริการสาธารณะ (U.S. Department of Justice, 2016)

ในส่วนถัดมา ยังพบอีกว่า การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของ

รฐับาล ยงัหมายถงึการเปิดเผยข้อมูลหรอืการสร้างความโปร่งใสในทิศทาง

จากข้างในสู่ข้างนอก กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ เป็นการเปิดเผยข้อมูลของ

รัฐบาลหรือหน่วยงานรฐัทีอ่ยูใ่นองค์การสูข้่างนอกหรอืสาธารณะน่ันเอง 

อนึง่ ในกรอบของ FOIA Report ทีส่หรฐัอเมรกิาใช้ในการวดัความโปร่งใส

ของหน่วยงานรัฐของตนเอง มีกรอบการวัดอยู่ 3 ประการที่เข้ากันได้ 

กับหลักการเปิดเผยข้อมูลของรัฐบาล ได้แก่ การเตรียมความพร้อมใน

การสร้างความโปร่งใส (Presumption of openness) การเปิดเผยข้อมูล

ให้ทันการณ์และการลดจ�านวนการเปิดเผยข้อมูลที่คงค้าง (Improving 

timeliness and reducing backlogs) และการเพิ่มประสิทธิภาพและ

ประสทิธผิลในการตอบสนองการเปิดเผยข้อมลู (Efficient and effective 

systems to response) เนือ่งจากว่า กรอบทัง้สามน้ีเป็นหลกัเกณฑ์หลกั 

ทีใ่ช้ในการผลกัดนัให้หน่วยงานสาธารณะของสหรฐัเร่งเปิดข้อมลูสาธารณะ

ของตนเองสู่ภายนอก ในแง่การเตรียมความพร้อม รายงานได้ก�าหนด

อย่างชัดเจนไว้ว่า องค์การจะต้องเร่งสร้างระบบ บุคลากร ความรู้  

และปัจจัยอืน่ๆ เพ่ือรองรบัการเปิดเผยข้อมลู นอกเหนอืจากนัน้ รายงาน
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ยังได้ก�าหนดให้หน่วยงานพยายามปรับปรุงกระบวนการเปิดเผยข้อมูล 

อยู่ตลอดเวลา ด้วยการระบถุงึแนวทางทีห่น่วยงานใช้ในการพฒันาระบบ

ทีต่อบสนองกระบวนการเปิดเผยข้อมลูทีเ่ป็นรปูธรรม เพือ่ให้เหน็ว่าระบบ

สามารถตอบสนองการเปิดเผยข้อมลูสาธารณะแก่ประชาชนได้ตรงเวลา

หรือทนัเหตกุารณ์ และสามารถลดเรือ่งร้องเรยีนรวมถงึเร่ืองการร้องขอให้

เปิดเผยข้อมลูได้มากน้อยเพยีงใด (U.S. Department of Justice, 2016)

นอกจากนี ้ตาราง 1 ยงัได้แสดงความสมัพนัธ์ของการปกป้อง 

ผู้เปิดเผยข้อมูลภายในองค์การ (whistleblower protection) กับกรอบ 

ความโปร่งใสในมติอิืน่ๆ อีกด้วย ในกรอบของ Heald การปกป้องผูเ้ปิดเผย 

ข้อมูลจะถูกจัดเป็นการสร้างความโปร่งใสจากข้างในสู่ข้างนอก (Heald, 

2006) เพราะเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรหรอืสมาชกิขององค์การกล้าท่ีจะ 

เปิดเผยข้อมูลขององค์การท่ีจ�าเป็นสู ่สาธารณะ โดยเฉพาะข้อมูล 

ผิดกฎหมายหรือข้อมูลที่ท�าให้สาธารณะเสียประโยชน์ อย่างไรก็ดี  

ตามที่ได้กล่าวมาก่อนหน้า FOIA Report ไม่ได้มีการก�าหนดให้เรื่อง 

การคุ้มครองผู ้เปิดเผยข้อมูลเป็นหลักเกณฑ์หนึ่งในการวัดระดับ 

ความโปร่งใสของหน่วยงานในสหรัฐอเมริกา ถึงกระนั้น ในแง่กฎหมาย 

สหรัฐอเมริกาได้ตรากฎหมายชื่อว่า Whistleblower Protection Act 

1989 เพือ่รองรบัการเปิดเผยข้อมูลทจุรติจากสมาชกิในหน่วยงานเอาไว้

ขอบเขตของความโปร่งใสประการถัดมา คอื ความโปร่งใสท่ีเกดิ

จากการให้ความสนใจของสือ่สารมวลชนหรอืสาธารณะ พูดอกีอย่างหน่ึง 

ก็คือ ความเป็นสาธารณะท่ีควรได้รับการตรวจสอบและสนใจของ 

หน่วยงานสาธารณะ (publicity) ถ้ามองตามกรอบของ Heald สามารถ

พจิารณาได้ว่า ขอบเขตความโปร่งใสดงักล่าวถกูจัดให้อยูใ่นความโปร่งใส

เชิงทิศทางแบบจากข้างนอกเข้าสู่ข้างใน (Inward) กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ 
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เมื่อสาธารณะ โดยเฉพาะสื่อสารมวลชนมีค่านิยมหรือให้ความสนใจ 

ต่อการท�างานของหน่วยงานสาธารณะหรอืภาครัฐท่ีอาจจะด้วยจากเป็น

หน่วยงานท่ีกนิภาษปีระชาชนมากขึน้ จะท�าให้ประชาชนและสือ่พยายาม

เข้าไปตรวจสอบการท�างานของหน่วยงานสาธารณะ เป็นการฉายแสง  

(Spotlight) ไปยงัองค์การทีถ่กูจบัจ้อง ในทางทฤษฎ ีเป็นการสร้างความโปร่งใส 

ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากปัจจัยเชิงองค์การ (Organizational factor) แต่ต้อง 

เกิดจากปัจจัยเชิงสถาบัน (Institutional factor) เท่านั้น (Bauhr and 

Grimes, 2012) ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ในรายงาน FOIA Report จึงไม่ได้มี

หลกัเกณฑ์ทีช่ีวั้ดหรอืก�าหนดให้หน่วยงานต้องบรรลกุารสร้างความโปร่งใส

ในลักษณะนี้แต่อย่างใด ข้อก�าหนดที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือ การก�าหนดให้

หน่วยงานพยายามเข้าหาชุมชนเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการเข้าถึง

ข้อมูลสาธารณะชองประชาชน แต่ก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นการ 

เชื้อเชิญให้สาธารณะ หรือสื่อเข้ามาตรวจสอบ สอดส่อง หรือเรียก 

ขอข้อมูลของหน่วยงานได้อย่างแข็งขัน อย่างไรก็ตาม ในสหรัฐอเมริกา  

ปัจจัยเชิงสถาบันที่ส่งเสริมการสร้างความโปร่งใสในมิตินี้ ถือว่ามี 

ความพร้อมอย่างมาก ด้วยเหตุผลที่ว่า สถาบันสื่อในประเทศเองม ี

ความแข็งขนัอย่างมากในการตรวจสอบการท�างานของรฐับาล ดูได้จาก

การรายงานของส�านกัข่าวท่ีรายงานข่าวเก่ียวกบัรัฐบาลอย่างตรงไปตรงมา

ในส่วนถดัไป จะเป็นการอธบิายกรอบท่ีแสดงถงึความเชือ่มโยง

ระหว่างกรอบการสร้างความโปร่งใสทีเ่ป็นตวัแบบให้กบัหลายประเทศของ

สหรัฐอเมริกา พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 2540 (เกณฑ์ชี้วัดความโปร่งใส 

ส�าหรบัหน่วยงานภาครฐั) และ ITA ของ ป.ป.ช. เพือ่ให้เหน็การเปล่ียนแปลง

และรปูแบบในการสร้างความโปร่งใสทีม่ส่ีวนร่วมคล้ายคลึงและแตกต่างกนั
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ตาราง 2 กรอบความโปร่งใสต่างประเทศ พ.ร.บ. ข้อมลูข่าวสารฯ  

2540 และ ITA

มิติความโปร่งใส  
โดย บาวห์ร 
และไกรมส์

FOIA and Chief 
FOIA Officer 

Report

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร 2540  
และเกณฑ์ชี้วัดความโปร่งใส 

สำาหรับหน่วยงานภาครัฐ

การเปิดเผย 

ของรัฐบาล

การเตรียมความพร้อม 

ในการเปิดเผย

การแสดงข้อมลูขา่วสารทีส่�าคญั ระเบยีบ 

กฎเกณฑ์ และข้อยกเว้น

การจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน

ทั้งทางกายภาพและอิเล็กทรอนิกส์

การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงานบุคคล 

การเปดิเผยขอ้มูลการบรหิารงบประมาณ

การเปิดเผยข้อมูลการจัดหาพัสดุ

การเปิดเผยข้อมูลการติดตามและ 

การประเมินผล 

การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงาน

การเปิดเผยข้อมูลการให้บริการแก่

ประชาชน

การเปิดเผยเชิงรุก การเปดิเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการเขา้ถงึขอ้มลู

ข่าวสารการใช้ประโยชน์จาก

เทคโนโลยีมากขึ้น

การปรบัปรงุทนัการณ์

และลดการตกค้าง 

ของข้อมูล

ระบบการตอบโต้ท่ีมี

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล
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ตัวชี้วัดหลักของ ITA ประเด็นตัวชี้วัดของ ITA

การเปิดเผยข้อมูลพื้นฐาน - ข้อมูลพื้นฐาน

- ข้อมูลประชาสัมพันธ์

- ข้อมูลการปฏิสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสีย

การเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

- การบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล

การ เปิด เผย ข้อมูลการบริหาร เ งิน 

เงินงบประมาณ

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ�าปี

- การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงาน - แผนด�าเนินงาน

- การปฏิบัติงาน

- การให้บริการ

การส่งเสริมความโปร่งใสของหน่วยงาน - การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
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ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

มิติความโปร่งใส  
โดย บาวห์ร 
และไกรมส์

FOIA and Chief 
FOIA Officer 

Report

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร 2540  
และเกณฑ์ชี้วัดความโปร่งใส 

สำาหรับหน่วยงานภาครัฐ

การปกป้อง 

ผู้เปิดโปง

มีกฎหมายอื่นรองรับ

การคุ้มครองผู้ร้อง

ทุจริตในหน่วยงาน 

W h i s t l e b l o w e r  

Protection Act 1989

ยงัไมม่กีฎหมายหรอืแนวนโยบายทีร่องรับ

อย่างเป็นรูปธรรมและใช้งานได้จริง

ความเป็น

สาธารณะ

องค์กรสื่อในสหรัฐ- 

อเมรกิาใหค้วามสนใจ

ในการตรวจสอบ

หน่วยงานรัฐอย่างมาก

องค์กรสื่อในไทยให้ความสนใจในการ 

ตรวจสอบหนว่ยงานรฐัในระดบัปานกลาง

ตามตาราง 2 เน้นการอธิบายความสัมพันธ์กรอบการสร้าง 

และวัดความโปร่งใสของ FOIA Report พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 2540 

และ ITA ของ ป.ป.ช. ทั้งนี้ จะขออธิบายโดยเรียงตามประเด็นการวัด

ความโปร่งใสแบบขอบเขตและ FOIA Report

ในแง่การเปิดเผยข้อมูลของรัฐบาลซ่ึงตรงกับกรอบย่อยแรก 

ของ FOIA Report คือ การเตรียมความพร้อมในการสร้างความโปร่งใส 

ที่เน้นการสร้างปัจจัยต่างๆ ในองค์การเพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับ 

การเปิดเผยข้อมูลและการสร้างความโปร่งใสในหน่วยงาน พบว่า  

หากเปรียบเทียบกับกรอบการวัดความโปร่งใสท่ีปรากฎใน พ.ร.บ. 

ข ้อมูลข ่าวสารฯ 2540 และหลักเกณฑ์ ช้ีวัดความโปร ่งใสของ 

หน่วยงานภาครัฐ ประเด็นการวัดความโปร่งใสที่สามารถเทียบเคียงได ้

ประกอบไปด้วย การแสดงข้อมูลข่าวสารที่ส�าคัญ ระเบียบ กฎเกณฑ์ 
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ตัวชี้วัดหลักของ ITA ประเด็นตัวชี้วัดของ ITA

ไม่เน้นย้�า ไม่มี

ไม่เน้นย้�า ไม่มี

และข้อยกเว้น การจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานทั้งทาง

กายภาพและอิเล็กทรอนิกส์ การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงานบุคคล 

การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงบประมาณ การเปิดเผยข้อมูลการจัดหา

พัสดุ การเปิดเผยข้อมูลการติดตามและการประเมินผล การเปิดเผย

ข้อมลูการบรหิารงาน และการเปิดเผยข้อมลูการให้บรกิารแก่ประชาชน 

เนื่องจากการส่งเสริมเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ จะเน้นการสร้างระบบ 

เตรยีมพร้อมบคุลากร และสร้างข้อมลูทีพ่ร้อมรบัการเปิดเผยข้อมลูของ

องค์การ นอกจากนี ้ข้อมลูดังกล่าวท่ีได้รบัการเปิดเผยยงัต้องครอบคลมุ

ถึงข้อมูลการท�างานทุกมิติในหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลพื้นฐาน 

กฎหมาย และกฎระเบียบของหน่วยงาน การบริหารงาน การให้บริการ  

การปฏบิตังิาน งบประมาณ การจัดซือ้จัดจ้าง และบคุลากร เมือ่พจิารณา

ต่อเน่ืองมาถงึตวัชีว้ดั ITA ของ ป.ป.ช. พบว่า กรอบการวดัดงักล่าวของ 

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 2540 ที่กล่าวไป จะเทียบได้กับตัวช้ีวัดด้าน 
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ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

ความโปร่งใสหรอืการเปิดเผยข้อมลูของ ITA ทีป่ระกอบไปด้วยการเปิดเผย 

ข้อมูลพืน้ฐาน การเปิดเผยข้อมูลการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบคุคล 

การเปิดเผยข้อมูลการบริหารเงินงบประมาณ และการเปิดเผยข้อมูล 

การบริหารงาน เนื่องจากว่าตัวชี้วัดเหล่านี้สนใจการเปิดเผยข้อมูล 

ที่ใกล้เคียงกับรายการข้อมูลที่ท้ัง FOIA Report และ พ.ร.บ. ข้อมูล 

ข่าวสารฯ รวมถึงหลักเกณฑ์ฯ ต้องการชี้วัด

ใน FOIA Report จะเห็นได้ว่า มีประเดน็อืน่ท่ีได้รบัความสนใจ 

และเน้นย�า้อกี นัน่คอื การส่งเสรมิการเปิดเผยข้อมลูเชงิรกุ การใช้ประโยชน์

จากเทคโนโลยีในการสร้างความโปร่งใส การเพิ่มการเปิดเผยข้อมูล

ที่ทันการณ์และการลดเรื่องคงค้างในการเปิดเผยข้อมูล และการเพ่ิม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันเป็นกรอบวัดที่ใช้สร้างการเปิดเผย

ข้อมูลของหน่วยงาน ตัวชี้วัดทั้ง 4 ตัวของ FOIA Report ถูกพิจารณา

ให้เป็นการวัดความโปร่งใสในขั้นสูง (Advanced indicator) ที่ต้องการ

เน้นความโปร่งใสของหน่วยงานในระดบัสงู นอกเหนอืจากการวดัปัจจยั 

ในการสร้างความโปร่งใสในระดบัพืน้ฐานอย่างเช่นการก�าหนดให้เปิดเผย

ข้อมลูพืน้ฐาน หรอืมรีะบบเปิดเผยข้อมูลหลากหลายช่องทาง ในขณะที ่

การใช้เทคโนโลยีในการส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูล จะเป็นการเน้นให้

หน่วยงานต้องยกระดบัตวัเองในการส่งเสรมิการจัดการข้อมูล ตรวจสอบ 

คุณภาพข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นระบบแก่ประชาชน  

ส่วนการเพิ่มการเปิดเผยข้อมูลที่ทันการณ์และการลดเรื่องคงค้าง 

ในการเปิดเผยข้อมูล และการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

จะเป็นการก�าหนดให้หน่วยงานต้องตรวจสอบตัวเองและพัฒนาวิธีการ

และการบริหารจัดการให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการเปิดเผย

ข้อมูลให้มากข้ึน ไม่ใช่การเปิดเผยข้อมูลตามที่ก�าหนดในกฎหมายแบบ

ขั้นต�่าเอาไว้ ส่งผลให้การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานมีลักษณะเชิงรุก
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และก้าวหน้ามากขึ้น ทั้งนี้ ถ้ามองเปรียบเทียบกับกรอบการวัดและ 

ส่งเสรมิความโปร่งใสของ พ.ร.บ. ข้อมลูข่าวสารฯ 2540 และหลกัเกณฑ์ฯ 

สามารถเทยีบเคยีงตวัชีว้ดัของ FOIA ได้กบัตวัช้ีวัดด้านการเปิดเผยข้อมูล

เกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมากท่ีสุด เน่ืองจากว่าตัวชี้วัดดังกล่าว

เป็นเครื่องสะท้อนว่าหน่วยงานได้มีระบบเทคโนโลยีใดบ้างท่ีส่งเสริม 

การถ่ายทอดข้อมลูไปยงัสาธารณะอย่างไร อกีทัง้การจดัการข้อมลูดงักล่าว 

มีคุณภาพอย่างไรอีกบ้าง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้ 

คุณภาพการให้บริการหรือการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงาน ที่จะส่งผล 

ในทางอ้อมได้ปรับปรุงกระบวนการท�างานด้านการเปิดเผยข้อมูลของ

ตนเองอีกด้วย ในส่วนของตัวชี้วัด ITA พบว่า ตัวช้ีวัดความโปร่งใส 

โดยเฉพาะการส่งเสริมความโปร่งใสของหน่วยงาน จะมีส่วนคล้ายคลึง

กับตัวชี้วัดของ FOIA Report พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 2540 และ 

หลักเกณฑ์ เนื่องจากว่าตัวชี้วัดของ ITA พยายามวัดการจัดการเรื่อง 

ร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล และการเปิดโอกาสให้ประชาชน 

ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการท�างานของหน่วยงาน ซึง่ในอกีนยัหนึง่ มนัคอื  

ก�ากับให้หน่วยงานต้องพัฒนากระบวนการเปิดเผยข้อมูลและสร้าง 

ความโปร่งใสให้ก้าวหน้ามากขึน้ อย่างไรกด็ ีตวัชีว้ดั ITA ไม่ได้ก�าหนดให้

มวีดัการใช้เทคโนโลยใีนการส่งเสรมิการเปิดเผยข้อมลูเอาไว้อย่างชดัเจน

ในส่วนของการส่งเสรมิความโปร่งใสผ่านการป้องกนัผู้เปิดเผย

ข้อมลูขององค์การและการสร้างความเป็นท่ีสนใจของหน่วยงานสาธารณะ 

ทัง้ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 2540 และหลกัเกณฑ์ ไม่ได้ก�าหนดการวดั 

ความโปร่งใสที่สะท้อนหลักการนี้ไว้อย่างชัดเจน หรือแม้กระทั่งในแง่

กฎหมายซึ่งเป็นกรอบก�าหนดเชิงสถาบัน ในประเทศไทยก็ยังไม่ได้มี

กฎหมายที่รองรับการเปิดเผยข้อมูลทุจริตของหน่วยงานภาครัฐเอาไว ้

อย่างชัดเจนเช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกา แต่จะปรากฏไว้ในระเบียบ  
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หลักเกณฑ์ หรือนโยบายของหน่วยงานบางแห่งเท่านั้น ในด้านของ 

การเป็นท่ีสนใจของหน่วยงานสาธารณะ องค์กรสื่อได้ให้ความสนใจ 

ในระดบัปานกลาง อย่างไรกต็าม เมือ่เทยีบกบัการสร้างตวัชีว้ดัของ ITA  

และประเด็นที่ตัวชี้วัดให้ความสนใจ พบว่า ตัวช้ีวัดที่เน้นการส่งเสริม

ความโปร่งใสของหน่วยงานสามารถส่งเสริมการสร้างความโปร่งใสตาม

หลักการทั้งสองได้ เนื่องจากว่าตัวชี้วัดดังกล่าวได้พยายามก�าหนดให้

องค์การจัดการเรือ่งร้องเรยีนร้องทกุข์และเร่ืองทจุรติ และการเปิดโอกาส 

ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการของหน่วยงาน ซ่ึงเป็น 

การเปิดโอกาสให้มีการรองรับกระบวนการเปิดเผยข้อมูลจากสมาชิก 

ในองค์การในระดับหน่วยงาน และให้ประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบ

การท�างานได้

การออกแบบตัวชี้วัดความโปร่งใสใหม่

จากข้อมูลที่ ได ้ประมวลมาทั้งหมดข้างต ้น จะน�ามาสู  ่

การพัฒนาออกแบบกรอบการวัดความโปร่งใสใหม่ท่ีเหมาะสมกับ 

องค์การสาธารณะไทย ดังปรากฏในตาราง 3 ข้างล่างนี้

ทั้งนี้ ในการออกแบบตัวชี้วัด (Indicator) ที่สะท้อนข้อมูล 

ของผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

ให้ได้อย่างแม่นย�า จ�าเป็นอย่างย่ิงทีต้่องออกแบบตวัชีว้ดัมลีกัษณะเฉพาะ

เจาะจง (Specific) สามารถวดัได้จริง (Measurable) ยอมรบัได้ (Agreed) 

เก่ียวข้องกบัเป้าประสงค์ (Relevant) และอยูใ่นกรอบเวลา (Time bound) 

หรือที่เรียกว่า “SMART” เพื่อได้ตัวชี้วัดที่สามารถใช้ในการประเมิน 

ความโปร่งใสของหน่วยงานได้ 

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการออกแบบตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับ 

ข้อสรุปคุณลักษะความโปร่งใส 10 ประการของ อัมพร ธ�ารงลักษณ์  
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ใน หนงัสอื หลกัธรรมาภิบาล: จากแนวคดิสูก่ารปฏบิตัใินสังคมไทย  

(ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ, 2561, นน. 263 – 265) ซึ่งประกอบไปด้วย  

1) ข้อมลูข่าวสารต้องเป็นสมบตัสิาธารณะ โดยต้องเปิดเผยเป็นหลกัและ

ปกปิดเป็นการยกเว้น 2) ประชาชนทั้งท่ีเป็นพลเมืองและไม่ใช่พลเมือง

สามารถเข้าถงึข้อมลูข่าวสารได้ 3) หน่วยงานรฐัทกุประเภทต้องมพีนัธะ

ผกูพนัในการเปิดเผยข้อมลูข่าวสาร 4) หน่วยงานรฐัต้องอ�านวยความสะดวก 

ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน โดยลดภาระแก่ประชาชน

ให้น้อยท่ีสุด 5) ต้องมีการผนวกเทคโนโลยีในการเปิดเผยข้อมูลให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 6) มีการก�าหนดข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการยกเว้น

อย่างชดัเจน 7) ข้อมลูข่าวสารทีไ่ด้รบัการเปิดเผยต้องมีคุณภาพ 8) ต้องมี

หน่วยงานภาครฐักลางทีเ่ข้ามาส่งเสรมิการสร้างความโปร่งใส 9) แนวคดิ

ความโปร่งใสต้องได้รับการรับรองในกฎหมายสูงสุดของประเทศ และ 

10) ควรมีกฎหมายข้อมูลข่าวสารสาธารณะ (Freedom of Information 

Act) เพือ่เป็นการก�าหนดแนวทาง วิธีการ และหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ข้ามา 

ส่งเสรมิความโปร่งใสอย่างชัดเจน ดงันัน้ ผูวิ้จยัจงึได้ประมวลผลและออกแบบ 

ตัวชี้วัดด้านความโปร่งใสใหม่ที่สอดคล้องต่อองค์การสาธารณะไทย  

และคุณลักษณะข้างต้นไว้ทั้งสิ้น 7 ตัวชี้วัดหลัก ดังนี้

1. กฎหมายที่ส่งเสริมการสร้างความโปร่งใสขององค์การ

สาธารณะ

2. ข้อมูลพื้นฐานที่ส่งเสริมความโปร่งใสขององค์การ 

3. ความโปร่งใสของการบริหารบุคลากร

4. ความโปร่งใสของการบริหารงบประมาณ

5. ความโปร่งใสของการบริหารการปฏิบัติงาน

6. การจัดการ การน�าเสนอ และการใช้งานข้อมูลสาธารณะ

ที่มีประสิทธิภาพ

7. การส่งเสริมความโปร่งใสของหน่วยงาน 
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ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

ตาราง 3 การเทียบเคยีงกรอบการวดัความโปร่งใสเดมิและใหม่

มิติความโปร่งใส  
โดย บาวห์ร 
และไกรมส์

FOIA and Chief 
FOIA Officer 

Report

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร 2540  
และเกณฑ์ชี้วัดความโปร่งใส 

สำาหรับหน่วยงานภาครัฐ

การเปิดเผย 

ของรัฐบาล

การเตรียมความพร้อม 

ในการเปิดเผย

การแสดงข้อมลูขา่วสารทีส่�าคญั ระเบยีบ 

กฎเกณฑ์ และข้อยกเว้น

การจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 

ทั้งทางกายภาพและอิเล็กทรอนิกส์

การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงานบุคคล 

การเปดิเผยขอ้มูลการบรหิารงบประมาณ

การเปิดเผยข้อมูลการจัดหาพัสดุ

การเปิดเผยข้อมูลการติดตามและการ

ประเมินผล 

การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงาน

การเปิดเผยข้อมูลการให้บริการแก่

ประชาชน

การเปิดเผยเชิงรุก การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าถึง 

ข้อมูลข่าวสารการใช้ประโยชน์จาก

เทคโนโลยีมากขึ้น

การปรบัปรงุทนัการณ์

และลดการตกค้าง 

ของข้อมูล

ระบบการตอบโต้ท่ีมี

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล
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ตัวชี้วัดหลักของ ITA ประเด็นตัวชี้วัดของ ITA

การเปิดเผยข้อมูลพื้นฐาน กฎหมายทีส่ง่เสรมิการสรา้งความโปรง่ใส

ขององค์การสาธารณะ

ข้อมูลพื้นฐานที่ส่งเสริมความโปร่งใส 

ขององค์การ 

การเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

ความโปร่งใสของการบริหารบุคลากร

การ เปิด เผย ข้อมูลการบริหาร เ งิน 

เงินงบประมาณ

ความโปรง่ใสของการบรหิารงบประมาณ

การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงาน ความโปร่งใสของการบรหิารการปฏบิติังาน

การส่งเสริมความโปร่งใสของหน่วยงาน การจัดการ การน�าเสนอ และการใช้งาน

ข้อมูลสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ

การส่งเสริมความโปร่งใสของหน่วยงาน
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ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

มิติความโปร่งใส  
โดย บาวห์ร 
และไกรมส์

FOIA and Chief 
FOIA Officer 

Report

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร 2540  
และเกณฑ์ชี้วัดความโปร่งใส 

สำาหรับหน่วยงานภาครัฐ

การปกป้อง 

ผู้เปิดโปง

มีกฎหมายอื่นรองรับ

การคุ้มครองผู้ร้อง

ทุจริตในหน่วยงาน 

W h i s t l e b l o w e r  

Protection Act 1989

ยงัไมม่กีฎหมายหรอืแนวนโยบายทีร่องรับ

อย่างเป็นรูปธรรมและใช้งานได้จริง

ความเป็น

สาธารณะ

องค์กรสื่อในสหรัฐ- 

อเมรกิาใหค้วามสนใจ

ในการตรวจสอบ

หน่วยงานรัฐอย่างมาก

องค์กรสื่อในไทยให้ความสนใจในการ 

ตรวจสอบหนว่ยงานรฐัในระดบัปานกลาง

ทั้งนี้ สามารถอธิบายที่มาและแนวคิดในการออกแบบตัวชี้วัด

หลักแต่ละตัวได้ ดังต่อไปนี้

ตวัชีว้ดัแรก คอื กฎหมายทีส่่งเสรมิการสร้างความโปร่งใสของ

องค์การสาธารณะ ถ้าเทียบในกรอบของ FOIA Report พ.ร.บ. ข้อมูล 

ข่าวสารฯ 2540 (หลักเกณฑ์) และ ITA ตัวชี้วัดนี้จะอยู่ในส่วนของ 

การเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมความโปร่งใส การแสดงข้อมูล

ข่าวสารที่ส�าคัญ ระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อยกเว้น และการเปิดเผย

ข้อมูลพื้นฐาน ตามล�าดับ เนื่องจากว่าเป็นการเปิดเผยข้อมูลท่ีส�าคัญ

ขององค์การนั่นคือ กฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

และกฎหมายดังกล่าวยังเป็นเครื่องสะท้อนข้อก�าหนด หรือแนวทาง 

ในการสร้างความโปร่งใสของหน่วยงานในระดับพื้นฐาน นอกจากน้ี

กฎหมายดงักล่าวยงัเป็นปัจจัยทีก่�าหนดให้หน่วยงานมภีาระในการเปิดเผย 

ข้อมูลต่อสาธารณะมากน้อยเพียงใดด้วย
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ตัวชี้วัดหลักของ ITA ประเด็นตัวชี้วัดของ ITA

ไม่มี

ไม่มี

ตัวช้ีวัดที่สอง คือ ข้อมูลพ้ืนฐานที่ส่งเสริมความโปร่งใสของ

องค์การ ตวัชีว้ดันีจ้ะสอดคล้องกบัตวัชีว้ดัของ ของ FOIA Report พ.ร.บ. 

ข้อมลูข่าวสารฯ 2540 (หลกัเกณฑ์) และ ITA ได้แก่ การเตรยีมความพร้อม 

ในการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงาน การจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ

หน่วยงานทั้งทางกายภาพและอิเล็กทรอนิกส์ และการเปิดเผยข้อมูล

พื้นฐาน ตามล�าดับ ด้วยเหตุที่ว่า ตัวชี้วัดนี้ ถูกออกแบบมาให้เปิดเผย

ข้อมูลส�าคัญอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ 

แต่จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับองค์การในด้านอื่น (Organization profile)  

ท่ีท�าให้บคุคลทัว่ไปสามารถเข้าใจภารกิจ บทบาท โครงสร้าง การตดิต่อ 

และบคุลากรขององค์การได้โดยง่าย ท้ังนี ้โดยไม่สนใจว่าข้อมูลดงักล่าว 

ได้ถูกเผยแพร่ผ่านทางใดบ้าง แต่โดยข้ันต�่าแล้ว ข้อมูลเหล่านี้ต้อง 

ได้รับการเผยแพร่ที่หน่วยงานและทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือผ่าน 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานท่ีได้จัดเอาไว้ด้วยก็ได้เช่นกัน รวมถึง  
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ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

การจัดบุคลากรให้เพียบพร้อมในการจัดการปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูล  

ดังนัน้ การเปิดเผยข้อมลูเหล่านีร้วมถึงกระบวนการจึงถือว่าเป็นการจัดเตรยีม 

ความพร้อมขององค์การในการเปิดเผยข้อมูลที่จ�าเป็นจะต้องบรรลุ

ตัวชี้วัดที่สาม คือ ความโปร่งใสของการบริหารบุคลากร  

ถ้าเทยีบกบักรอบตวัชีว้ดัของ FOIA Report พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 2540 

(หลักเกณฑ์ฯ) และ ITA ตัวชี้วัดดังกล่าวได้รับการต่อยอดมาจากตัวชี้วัด

การเตรียมความพร้อมในการสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน การเปิดเผย 

ข้อมลูการบรหิารงานบคุคล และการเปิดเผยข้อมูลการบรหิารและพฒันา

ทรพัยากรบคุคล ตามล�าดบั ตวัชีว้ดันีจ้ะเน้นการเปิดเผยข้อมลูการบรหิาร 

งานบคุคลซึง่ถอืว่าเป็นกระบวนการและงานในองค์การทีส่�าคญั และกระทบ 

ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกอย่างลึกซ้ึง ในปัจจุบัน 

การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานสาธารณะ หรือ

แม้กระทั่งในภาคธุรกิจคือว่าเป็นเรื่องปกติและต้องปฏิบัติในเบื้องต้น

ตัวชี้วัดที่สี่ คือ ความโปร่งใสของการบริหารงบประมาณ  

ได้รับการต่อยอดจากตัวชี้วัดการเตรียมความพร้อมในการเปิดเผย

ข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงบประมาณและการเปิดเผยข้อมูล 

การจัดหาพัสดุ และการเปิดเผยข้อมูลการบริหารเงินงบประมาณ 

จาก FOIA Report พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 2540 (หลักเกณฑ์) และ ITA 

ตามล�าดับ ด้วยเหตุที่ว่าข้อมูลด้านงบประมาณ ไม่ว่าจะเป็นรายการ 

ค่าใช้จ่ายและรายรับ รวมถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล้วนเป็นข้อมูล

สามารถสะท้อนสุขภาพขององค์การ โดยดูว่าการบริหารงบประมาณ 

เป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่และอย่างไร ตัวชี้วัดด้านความโปร่งใส 

ส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญกับความโปร่งใสทางการเงินและงบประมาณ

อย่างมาก ดังนั้น จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องมีตัวชี้วัดนี้เอาไว้ในรายการ
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ตัวชี้วัดที่ห้า คือ ความโปร่งใสของการบริหารการปฏิบัติงาน  

ซึ่งตรงกับตัวช้ีวัดการเตรียมความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลของ 

หน่วยงาน การเปิดเผยข้อมลูการตดิตามและการประเมนิผล การเปิดเผย

ข้อมลูการบริหารงาน และการเปิดเผยข้อมูลการให้บรกิารแก่ประชาชน  

และการเปิดเผยข้อมูลการบริหารงาน จาก FOIA Report พ.ร.บ.  

ข้อมูลข่าวสารฯ 2540 (หลักเกณฑ์) และ ITA ตามล�าดับ ที่เป็นเช่นนี้ 

เพราะว่าตวัชีว้ดัดงักล่าวต้องการการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับกระบวนการ

บริหารงาน การปฏิบัติงาน การให้บริการสาธารณะ และการติดตาม

และการประเมินผล กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือข้อมูลการบริหารงานตาม

ภารกจิขององค์การ ซึง่ข้อมลูดงักล่าวส่วนมากล้วนเป็นข้อมลูทีค่วรได้รบั 

การเปิดเผยอยู่ก่อนแล้วโดยพื้นฐาน ส่วนมากข้อมูลเหล่านี้มักปรากฎ

อยู่ในรายงานประจ�าปีของหน่วยงาน

ตวัชีว้ดัทีห่ก คอื การจดัการ การน�าเสนอ และการใช้งานข้อมลู 

สาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพ ได้รับการต่อยอดมาจากตัวช้ีวัดการเปิด

เผยข้อมูลข่าวสารเชิงรุกและการปรับใช้เทคโนโลยใีนการเปิดเผยข้อมูล 

ให้มปีระโยชน์มากขึน้ การเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบัการเข้าถงึข้อมูลข่าวสาร 

และการส่งเสริมความโปร่งใสของหน่วยงาน ของ FOIA Report พ.ร.บ. 

ข้อมูลข่าวสารฯ 2540 (หลักเกณฑ์) และ ITA ตามล�าดับ เนื่องจากว่า

ตัวชี้วัดนี้ต้องการส่งเสริมให้หน่วยงานได้ใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุง

ระบบการจดัการข้อมูล ตรวจสอบคุณภาพ และการน�าเสนอข้อมลูทีเ่ป็น

ประโยชน์ต่อการใช้งาน เช่น ข้อมลูการใช้บรกิารข้อมลู การเปิดเผยข้อมลู 

หรอืการมีส่วนร่วมของประชาชน ต่อประชาชน ซึง่จะส่งผลให้ประชาชน

สามารถเข้าถึงข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานได้ง่าย โดยไม่จ�าเป็น 

ต้องท�าเรือ่งร้องขอข้อมลู และน�าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อได้สะดวก เป็นการ

ส่งเสริมให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลแก่ประชาชนในเชิงรุก ซึ่งตัวชี้วัดนี ้
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ถกูจัดให้เป็นตวัช้ีวดัความโปร่งใสขัน้สงูขึน้ทีห่น่วยงานไม่ต้องบรรล ุแต่หาก

ท�าได้ กแ็สดงให้เหน็ถงึการพฒันาความโปร่งใสของหน่วยงานได้อย่างดี

ตัวชี้วัดสุดท้าย คือ การส่งเสริมความโปร่งใสของหน่วยงาน 

ซึง่เป็นตัวชีวั้ดท่ีสอดคล้องและต่อยอดมาจากหลายตวัชีว้ดัท่ีได้ทบทวน

ไปก่อนหน้า ไม่ว่าจะเป็นตัวชี้วัดการเพิ่มการเปิดเผยข้อมูลที่ทันการณ์

และการลดเรื่องคงค้างในการเปิดเผยข้อมูล และการเพิ่มประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลของระบบการเปิดเผยข้อมูล ของ FOIA Report  

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร จาก พ.ร.บ. ข้อมูล 

ข่าวสารฯ 2540 (หลกัเกณฑ์) และการส่งเสรมิความโปร่งใสของหน่วยงาน  

(ใช้ชื่อเดียวกัน) ของ ITA เนื่องจากว่า กระบวนการส่งเสริมการเปิดเผย

ข้อมูลและสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน ตัวอย่างเช่น การพัฒนา

บุคลากร การเปิดเผยข้อมูลเชิงรุก การเปิดเผยข้อมูลการให้บริการ

ด้านเปิดเผยข้อมูลในแง่การจัดการ การจัดการเร่ืองร้องทุกข์หรือทุจริต 

หรือแม้แต่การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการท�างานของ 

หน่วยงาน ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่สามารถใช้ในการสร้างความโปร่งใส 

ของหน่วยงานได้จริง และเป็นเครืองมือสะท้อนถึงความพยายามของ

หน่วยงานในการสร้างความโปร่งใสของหน่วยงานในการเปิดโอกาส

ให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามาตรวจสอบได้อย่างจริงจัง  

และส่งผลให้เกิดการพัฒนา และเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อไป 

อย่างไรก็ดี ตวัชีว้ดันีค้วรจดัให้อยูใ่นตวัชีวั้ดความโปร่งใสขัน้สงู เนือ่งจาก

ใช้ทรัพยากรในการบรรลุค่อนข้างมากและซับซ้อน
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จากประเดน็ทัง้ 7 ประการท�าให้ได้ดัชนชีีว้ดัความโปร่งใสใหม่  

7 ตวั ดงัได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนัน้ เมือ่ได้พจิารณาในค�าอธบิายทีป่ระมวล

ได้จากหลกัการ ทฤษฎี แนวคิด ข้อกฎหมายและการปฏบิตัจิากประเทศ

ต้นแบบท�าให้สามารถก�าหนดดัชนีย่อยในแต่ละประเด็นหลักท้ัง 7 ได ้

ดังปรากฏในตาราง 4 ข้างล่างนี้ 

ตาราง 4 กรอบแนวคิด ประเด็นหลัก ดัชนีวัดความโปร่งใส

ใหม่และประเด็นย่อย

FOIA and Chief 

FOIA Officer 

Report

กรอบในการออกแบบ

ตัวชี้วัดใหม่

ประเด็นย่อย 

ในการชี้วัดใหม่

การเตรียมความ

พร้อมในการเปิดเผย

กฎหมายที่ส่งเสริม 

การสร้างความโปร่งใส

ขององค์การสาธารณะ

- กฎหมายได้ก�าหนดให้องค์การสร้าง

ความโปร่งใส  

- กฎหมายได้ก�าหนดความเป็น

สาธารณะของข้อมูลขององค์การ

ข้อมูลพื้นฐานที่ 

ส่งเสริมความโปร่งใส

ขององค์การ 

- ความครอบคลุมของข้อมูลพื้นฐาน

องค์การ 

- การสื่อสารข้อมูลองค์การที่เน้น 

การเปิดเผย และการปฏิสัมพันธ์กับ 

ผู้ได้รับบริการที่ตอบสนองได้

ความโปร่งใสของ 

การบริหารบุคลากร

- แผนการด�าเนินนโยบายบริหาร

บุคลากรที่โปร่งใส

ความโปร่งใสของ 

การบริหารงบประมาณ

- แผนการจดัการงบประมาณทีโ่ปรง่ใส  

- ระบบการจัดซื้อจัดจ้างท่ีตรวจสอบ

ได้
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FOIA and Chief 

FOIA Officer 

Report

กรอบในการออกแบบ

ตัวชี้วัดใหม่

ประเด็นย่อย 

ในการชี้วัดใหม่

ความโปร่งใสของการ

บริหารการปฏิบัติงาน

- แผนการด�าเนินงานที่ชัดเจน  

- การปฏิบัติงานและการให้บริการที่

เน้นการเปิดเผย และตรวจสอบได้

การเปิดเผยเชิงรุก การจัดการ การน�าเสนอ  

และการใช้งานข้อมูล

สาธารณะที่มีประสิทธิภาพ

- ระบบการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นกลาง 

- การใช้งานขอ้มลูเพือ่สรา้งประโยชน์

สาธารณะ

- การจัดการคุณภาพข้อมูลท่ีได้

มาตรฐาน

การใช้ประโยชน์จาก

เทคโนโลยีมากขึ้น

การปรับปรุงทันการณ ์

และลดการตกค้าง

ของข้อมูล

การส่งเสริมความโปร่งใส 

ของหน่วยงาน 

- การจัดการและการพัฒนาบุคลากร

เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส 

- การเข้าถึงข้อมูลของประชาชนและ

องค์การสาธารณะ  

- กลไกการร้องเรียน และการตรวจสอบ 

การเปิดเผยข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

ระบบการตอบโต้ 

ที่มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล

มีกฎหมายอื่น

รองรับการคุ้มครอง 

ผู้ร้องทุจริตในหน่วยงาน  

Whistleblower 

Protection Act 

1989

องค์กรสื่อใน

สหรัฐอเมริกา 

ให้ความสนใจในการ

ตรวจสอบหน่วยงาน

รัฐอย่างมาก
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ตามตาราง 4 ส�าหรับกรอบตัวชี้วัดใหม่ที่น�าเสนอ ตัวชี้วัด 

หลกัแรก คอื การมกีฎหมายทีส่่งเสรมิการสร้างความโปร่งใสขององค์การ

สาธารณะ ตวัชีว้ดันีจ้ะเป็นการก�าหนดให้องค์การต้องสร้างความพร้อม 

ในทางกฎหมายเพือ่รองรบัการเปิดเผยข้อมลูและการสร้างความโปร่งใส 

ในการนี้ตัวชี้วัดนี้มีประเด็นย่อยที่สนใจในการวัดอยู่ 2 ประเด็นคือ 

กฎหมายได้ก�าหนดให้องค์การสร้างความโปร่งใส และกฎหมายได้ก�าหนด

ความเป็นสาธารณะของข้อมลูขององค์การ สามารถอธบิายรายละเอยีด

เพิ่มเติม ดังนี้

1. กฎหมายได้ก�าหนดความเป็นสาธารณะของข้อมูลของ

องค์การ ในประเดน็นี ้จะสนใจท้ังกฎหมายจากภายในและ

ภายนอก กล่าวคอื จะดวู่าได้มกีฎหมายท่ีเป็น รฐัธรรมนญู 

พระราชบัญญัติ หลักเกณฑ์ หรือกฎกระทรวง ซึ่งเป็น

ปัจจัยกฎหมายภายนอก รวมถึง ค�าสั่ง และกฎระเบียบที่

เป็นปัจจยักฎหมายภายในองค์การทีก่�าหนดให้หน่วยงาน

นั้นๆ ได้สร้างกระบวนการ การเตรียมความพร้อม หรือ 

การเปิดรับ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเปิดเผยข้อมูล และ 

การสร้างความโปร่งใสในองค์การไว้อย่างไร และมากน้อย

เพียงใด ด้วยเหตุนี้ ภายใต้ประเด็นดังกล่าว จึงได้ก�าหนด

ตวัชีว้ดัย่อยไว้ซึง่ประกอบไปด้วย กฎหมายจดัตัง้องค์การ

ก�าหนดให้สร้างความโปร่งใสตั้งแต่ระดับหน่วยงานหลัก

ถงึหน่วยงานย่อย กฎหมายได้เปิดโอกาสให้ทัง้หน่วยงาน

สาธารณะอื่น รวมถึงประชาชนเข้าถึงข้อมูลขององค์การ

ได้โดยง่าย และรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นได้ก�าหนด

โทษส�าหรับองค์การดังกล่าวในกรณีไม่ปฏิบัติเพื่อสร้าง

ความโปร่งใส
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2. กฎหมายได้ก�าหนดความเป็นสาธารณะของข้อมูลของ

องค์การ หมายถึงการทีห่น่วยงานนัน้มกีฎหมาย กฎระเบยีบ 

หรือหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการก�าหนดให้ข้อมูล

ของหน่วยงานสะท้อนความเป็นสาธารณะให้มากที่สุด  

ในแง่กฎหมายภายนอก ให้ตรวจสอบดูว่ามีรัฐธรรมนูญ 

พระราชบญัญตั ิและ/หรอืกฎกระทรวงทีเ่กีย่วข้องก�าหนดไว้

หรอืไม่ และในแง่กฎหมายหรอืกฎระเบยีบภายในองค์การ 

ให้ดูว่ามีกฎระเบียบ ค�าสั่ง หรือหลักเกณฑ์ขององค์การที่

เกีย่วข้องนัน้ก�าหนดความเป็นสาธารณะไว้มากน้อยเพียงใด  

ข้อบ่งช้ีหนึ่งในการดูว่ามีกฎระเบียบหรือกฎหมายต่างๆ 

ที่สนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลหรือการท�าให้ข้อมูลของ 

หน่วยงานเป็นสาธารณะคอื จ�านวนข้อมลูท่ีได้รบัการยกเว้น

ในการเปิดเผยที่ถูกก�าหนดในกฎระเบียบและกฎหมาย

ต่างๆ เนือ่งจากถ้าหากมน้ีอย แสดงว่าข้อมลูของหน่วยงาน 

จะมีความเป็นสาธารณะมาก ภายใต้ประเด็นดังกล่าว  

ได้ก�าหนดตวัชีว้ดัย่อย ได้แก่ กฎหมายได้ก�าหนดให้ข้อมลู

ขององค์การดังกล่าวเป็นสาธารณะ หรอืได้รบัการเปิดเผย

ได้โดยง่าย และมีกฎหมาย ประกาศ หรือกฎที่เกี่ยวข้อง 

ซึ่งระบุถึงข้อยกเว้นในการเปิดเผยข้อมูลขององค์การ 

ดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน
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ตัวชี้วัดหลักที่สอง คือ การเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานที่ส่งเสริม

ความโปร่งใสขององค์การ ตัวชี้วัดดังกล่าวจะเป็นการส่งเสริมการสร้าง

ความโปร่งใสในองค์การผ่านการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน  

ไม่ว่าจะเป็นการเปิดเผยข้อมลูด้านบคุลากร โครงสร้างองค์การ กฎหมาย

หรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง การติดต่อ หรือแผนงานต่างๆ ให้แก ่

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีหลากหลายและท่ัวถึง โดยส�าหรับตัวชี้วัดหลักนี้  

จะมีประเด็นย่อยที่ต้องให้ความสนใจอยู่ 2 ประเด็น นั่นคือ ความ

ครอบคลุมของข้อมูลพื้นฐานองค์การ และการสื่อสารข้อมูลองค์การ 

ท่ีเน้นการเปิดเผย และการปฏิสัมพันธ์กับผู้ได้รับบริการที่ตอบสนองได้ 

สามารถอธิบายเพิ่มเติมได้ดังนี้

ความครอบคลุมของข้อมูลพื้นฐานองค์การ จะหมายถึง 

ความทั่วถึง ความกว้าง และความลึกของข้อมูลพื้นฐานขององค์การ

หรอืหน่วยงานนัน้ๆ ว่ามมีากน้อยเพียงใด และเป็นประโยชน์ต่อการท�า 

ความเข้าใจและตรวจสอบการท�างานของหน่วยงานแก่ผู้ใช้งานข้อมูล

ได้มากน้อยเพียงใด ตามประเด็นดังกล่าว ได้ก�าหนดตัวช้ีวัดย่อยเพื่อ

ก�าหนดให้องค์การต้องจัดท�าหรือต้องมีข้อมูลจ�านวนหนึ่งซึ่งประกอบ 

ไปด้วย ข้อมูลภารกจิ โครงสร้าง ผูบ้รหิาร และอ�านาจหน้าทีข่องหน่วยงาน  

ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงานทั้งระยะสั้น และระยะยาว  

ข้อมูลการติดต่อ และมีกฎหมาย กฎ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

การสือ่สารข้อมลูองค์การทีเ่น้นการเปิดเผย และการปฏสิมัพนัธ์

กบัผูไ้ด้รบับรกิารทีต่อบสนองได้ หมายถงึ การท่ีหน่วยงานจะต้องเปิดเผย 

ข้อมูลท่ีเน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ข้อมูล เพื่อเป็นท�าให้ข้อมูล 

น�าไปใช้ประโยชน์สาธารณะ ดังนั้น ส�าหรับประเด็นนี้ จึงได้ก�าหนด 

ตวัช้ีวัดย่อยทีเ่หมาะสมเอาไว้ นัน่คอื หน่วยงานจะต้องมข่ีาวประชาสมัพันธ์ 

พืน้ทีใ่นการให้บริการถาม-ตอบ หรือ Q&A แก่ผูไ้ด้รบับรกิาร และการใช้ 

Social Media สมัยใหม่ในการสื่อสารกับผู้ได้รับบริการ
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ตวัชีว้ดัหลักทีส่าม คอื ความโปร่งใสของการบรหิารบคุคลากร 

เป็นตัวช้ีวัดทีต้่องการให้หน่วยงานได้เปิดเผยข้อมลูการบรหิารงานบุคคล

ของตนเองไม่ว่าจะเป็น พระราชบัญญัติ หรือกฎกระทรวงท่ีถูกก�าหนด 

มาจากภายนอก ตลอดจนนโยบาย กฎ หรือหลักเกณฑ์ต่างๆ ภายใน  

ว่ามผีลกระทบอย่างไรบ้างต่อสมาชิกภายในขององค์การ ทัง้นี ้เพือ่เป็น 

การสร้างความรับรู้แก่คนในองค์การ และสามารถท�าให้ทุกคนท�างาน

ตามกฎระเบียบได้อย่างเปิดเผย มีเอกสารรองรับ ตัวชี้วัดย่อยที่ได้รับ 

การออกแบบเพื่อสนับสนุนการวัดตามตัวชี้วัดหลักนี้ ประกอบไปด้วย  

การมีนโยบายการบรหิารบคุลากรประจ�าปี หลกัเกณฑ์การจดัการทรพัยากร

บคุคลทีอ้่างอิงตามกฎหมาย คณะกรรมการภายในเพือ่ตรวจสอบการใช้

อ�านาจทีม่ชิอบต่อบคุลากรในหน่วยงาน และการรายงานผลการด�าเนนิ

นโยบายการบริหารบุคลากรประจ�าปี

ตัวชีว้ดัหลกัท่ีสี ่คอื ความโปร่งใสของการบรหิารงบประมาณ 

ตัวช้ีวัดหลักนี้ให้ความสนใจกับการเปิดเผยข้อมูลด้านงบประมาณ  

การใช้จ่ายเงนิ และการจัดซือ้จัดจ้างของหน่วยงาน เนือ่งจากว่าการบริหาร 

งบประมาณ โดยเฉพาะทรัพยากรทางการเงินในหน่วยงานภาครัฐ 

มีความส�าคัญอย่างมาก เพราะเงินดังกล่าวได้มาจากภาษีประชาชน 

ที่ต้องใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง ตัวชี้วัดหลักนี้ได้ให้ความสนใจกับ 

ประเด็นย่อย 2 ประการ ได้แก่ แผนการจัดการงบประมาณท่ีโปร่งใส 

และระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่ตรวจสอบได้ อธิบายได้ดังนี้

1. แผนการจดัการงบประมาณทีโ่ปร่งใส กล่าวคอื หน่วยงาน

จะต้องด�าเนนิการเปิดเผยข้อมลูในการจดัการงบประมาณ 

ที่ท�าให้เห็นกระบวนการตัดสินใจ การใช้จ่ายงบประมาณ 

และผลของการใช้จ่ายงบประมาณตัง้แต่ระดบัหน่วยงานหลกั  

74



และหน่วยงานย่อย โดยประเดน็นีมี้ตวัชีว้ดัย่อยท่ีประกอบ

ไปด้วย การมแีผนการการเงนิหรอืการใช้จ่ายงบประมาณ

ของหน่วยงานประจ�าปี รายงานตดิตามตรวจสอบการใช้จ่าย 

งบประมาณของหน่วยงานประจ�า 6 เดอืน รายงานตดิตาม

ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานประจ�าปี  

แผนการการเงินหรือการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานย่อย 

ประจ�าปี รายงานตดิตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ

ของหน่วยงานย่อยประจ�า 6 เดือน และรายงานติดตาม

ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานย่อยประจ�าปี

2. ระบบการจดัซ้ือจดัจ้างท่ีโปร่งใส ซึง่เป็นกระบวนการหนึง่

ที่ส�าคัญอย่างมากในองค์การ และสามารถเกิดการทุจริต

ได้ค่อนข้างมาก ดังน้ัน น่ีจึงเป็นประเดน็ย่อยหนึง่ทีต่วัชีว้ดั

หลกันีใ้ห้ความสนใจ กล่าวคอื ในกระบวนการจดัซือ้จดัจ้าง

ของหน่วยงาน จะต้องเปิดเผยข้อมลูตัง้แต่ต้นกระบวนการ

จนถึงจบกระบวนการ เพื่อท�าให้เห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ในกระบวนการจดัซือ้จดัจ้างต้ังแต่เริม่ต้นว่ามอีะไรไม่ชอบมา 

พากลหรือไม่ ท้ังนี้ การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะท�าให้

องค์การสามารถยบัยัง้ ป้องกัน หรอืลดการทจุรติทีเ่กดิขึน้ได้  

ตวัชีว้ดัย่อยทีส่อดรบัประกอบไปด้วย การมแีผนการจัดซือ้

จดัจ้างหรือการจดัหาพัสดุประจ�าปี ประกาศการจดัซือ้จดัจ้าง  

การจัดหาพัสดุ และคู่การค้าที่เกี่ยวข้องระบบการจัดซื้อ 

จัดจ้างในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีมีการเก็บข้อมูลอย่าง

เป็นระบบและปลอดภยั กฎระเบยีบทีก่�าหนดอ�านาจหน้าท่ี

ในการจัดซื้อจัดจ้างของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน ประกาศ

ของหน่วยงานที่ก�าหนดผู้มีอ�านาจหน้าที่ในการอนุมัติ 
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การจดัซ้ือจัดจ้างอย่างชัดเจน การประกาศรายการการจดัซือ้  

จัดจ้าง และจัดหาพัสดุพร้อมคู่ค้าและมูลค่าก่อนที่จะ 

ด�าเนนิการเป็นเวลาล่วงหน้า 15 วนั สรปุผลการจดัซ้ือจดัจ้าง 

และการจัดหาพสัดรุายเดอืน และสรปุผลการจดัซือ้จัดจ้าง

และการจัดหาพัสดุรายปี

ส�าหรับตัวชี้วัดหลักที่ห้า ความโปร่งใสของการบริหาร 

การปฏิบัติงาน กล่าวคือ หน่วยงานจะต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ

กระบวนการท�างานภายในโดยเฉพาะกระบวนการท�างานท่ีเก่ียวข้องกับ

การจดัการบรกิารสาธารณะทีส่นบัสนนุภารกิจหลกัของหน่วยงานตนเอง 

ทัง้นี ้การเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวจะต้องเปิดเผยตัง้แต่กระบวนการตัดสนิใจ 

การจดัสรรทรพัยากร ตลอดจนผลปฏบิตังิาน เพือ่เป็นการสือ่สารข้อมลู 

ให้ประชาชนและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียกบัองค์การรับทราบ และสามารถน�ามา 

ซึง่การตรวจสอบ ปรบัปรงุ และพฒันาองค์การต่อไป อนึง่ ตวัชีว้ดัหลกันี้ 

ได้ให้ความสนใจประเด็นย่อยอยู่ 2 ประเด็น ได้แก่ แผนการด�าเนินงาน 

ที่ชัดเจน และการปฏิบัติงานและการให้บริการท่ีเน้นการเปิดเผยและ

ตรวจสอบได้

1. แผนการดำาเนินงานที่ชัดเจน ในประเด็นนี้ ตัวชี้วัด

หลักดังกล่าวสนใจการท�าให้หน่วยงานของรัฐต้องมีแผน 

การด�าเนินการภายใน (Internal process) ต่างๆ ที่เป็น 

รูปธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยแผนงานดังกล่าว

จะต้องเป็นแผนงานหรือแผนปฏิบัติการ (Action Plan)  

ทีส่อดรบัการยทุธศาสตร์ แผนแม่บท และภารกจิหลักของ

หน่วยงาน โดยแผนงานนีค้วรมตีัง้แต่ระดับหน่วยงานหลัก 

และหน่วยงานย่อย แผนการท�างานเหล่านี้ต้องได้รับ 
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การเปิดเผยผ่านช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานอย่าง

สม�่าเสมอ เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใส และท�าให้

ประชาชนสามารถตรวจสอบการท�างานได้อย่างสม�า่เสมอ 

นอกจากนี ้ในประเด็นนี ้ยังได้ให้ความสนใจกบัการเปิดเผย

ผลการปฏิบัติการอีกด้วย เพื่อท�าให้เห็นว่ากระบวนการ

ท�างาน ตลอดจนผลการปฏิบัติงานนั้นเป็นอย่างไร และ 

มคีวามสมัพนัธ์กนัอย่างไร และท�าให้เหน็การเปิดเผยข้อมลู

ของหน่วยงานอย่างเป็นพลวัต ส�าหรับประเด็นย่อยน้ี  

ได้ก�าหนดให้องค์การต้องบรรลุตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ การมี 

แผนการด�าเนินงานประจ�าปี แผนการท�างานในระดับ 

ปฏิบัติงาน รายงานผลการด�าเนินงานประจ�า 6 เดือน  

รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี แผนการปฏิบัติงาน 

และการให้บริการของหน่วยงานย่อยมีรายงานผล 

การปฏิบัติงานและการให้บริการของหน่วยงานย่อย 

ประจ�าทุก 6 เดือน และรายงานผลการปฏิบัติงานและ 

การให้บริการของหน่วยงานย่อยประจ�าปี

2. การปฏิบัติงานและการให้บริการท่ีเน้นการเปิดเผย 

และตรวจสอบได้ กล่าวคือ นอกเหนือจากการสนใจ

การเปิดเผยข้อมูลกระบวนการด�าเนินงานภายในแล้ว  

ในประเด็นนี ้หน่วยงานจะต้องบรรลกุารสร้างความโปร่งใส

แก่กระบวนการท�างานซ่ึงสัมพันธ์กับภายนอกองค์การ

โดยตรงนั้นคือ กระบวนการปฏิบัติราชการ และการให้

บริการของบุคลากร อันส่งผลท�าให้บุคลากรที่ท�างาน 

ในระดับปฏิบัติการสามารถด�าเนินงานได้อย่างแน่นอน  

ถูกต้อง มั่นใจ และตรวจสอบได้ มีกฎระเบียบรองรับ 
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นอกจากนี ้องค์การยังสามารถเรยีนรูจ้ดุบกพร่องของตนเอง 

และความต้องการของประชาชน ซ่ึงสามารถใช้ต่อยอด

และพัฒนาการท�างานของหน่วยงานเองได้ ตัวชี้วัดย่อย

ทีใ่ช้วดัในประเดน็ดงักล่าวประกอบไปด้วย การมคีูม่อืและ

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน และการให้บริการ มีข้อมูล

สารสนเทศเชิงสถิติด้านการปฏิบัติงานและการให้บริการ 

ที่สามารถใช้งานต่อได้ง่าย มีรายงานความพึงพอใจต่อ 

การให้บรกิารของหน่วยงาน และหน่วยงานให้บริการด้วย 

E-Service ที่สามารถบันทึกข้อมูลการให้บริการได้อย่าง

เป็นระบบและปลอดภัย

ตวัชีว้ดัหลกัทีห่ก คอื การจดัการ การน�าเสนอ และการใช้งาน 

ข้อมูลสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ เป็นกรอบชี้วัดที่พยายามยกระดับ 

การสร้างความโปร่งใสไปสู่ข้ันสูงสุดที่เน้นการปรับใช้เทคโนโลยีเข้ามา

ช่วยท�างานอย่างเป็นระบบ โดยจดัการข้อมลูได้อย่างถกูต้องได้มาตรฐาน 

สามารถใช้งานต่อได้ในวงกว้าง และต่อยอดการท�างานสู่สังคมได ้

อย่างแท้จริง นอกเหนือจากนั้น ยังกินความถึงการจัดการการเปิดเผย

ข้อมูลภายในองค์การ ว่าหน่วยงานจะสามารถปรบัปรุงระบบการเปิดเผย 

ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร ประเด็นย่อยที่ตัวชี้วัดหลักนี้ 

สนใจ คอื ระบบการเปิดเผยข้อมลูทีเ่ป็นกลาง การจัดการคุณภาพข้อมลู 

ทีไ่ด้มาตรฐาน และการใช้งานข้อมูลเพือ่สร้างประโยชน์สาธารณะ อธบิาย

ได้ดังนี้

1. ระบบการเปิดเผยข้อมลูทีเ่ป็นกลาง ประเดน็ย่อยน้ีต้องการ

เน้นให้องค์การสามารถสร้างระบบการเปิดเผยข้อมูล

หรือการตัดสินใจว่าข้อมูลใดบ้างที่เปิดได้บ้างไม่ได้บ้าง  

78



ให้ประสิทธิภาพสูงสุด โดยลดการใช้ดุลยพินิจของคน 

ให้ได้มากทีส่ดุด้วย เป้าหมายสงูสุดของประเด็นนี ้คือ การสร้าง 

ระบบการเปิดเผยข้อมลูทีเ่ป็นกลาง ไม่มผีลประโยชน์ของ 

บคุคลเข้ามาเก่ียวข้อง มตัีวชีวั้ดย่อย ได้แก่ การมกีารเผยแพร่ 

ข้อมลูทีร่ะบถุงึสดัส่วนข้อมูลในองค์การทีไ่ด้รบัการเปิดเผย 

แล้วและยังไม่ได้เปิดเผยพร้อมประเภทของข้อมูลและ 

เหตุผลประกอบ มรีะบบการเปิดเผยข้อมลูของหน่วยงาน 

ท่ียังไม่ได้รับการเปิดเผยอย่างชัดเจนโดยยึดอายุของ 

ข้อมูลเป็นหลัก ไม่ใช่การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ และ 

มีคณะกรรมการก�ากบัดแูลการเปิดเผยข้อมลูของหน่วยงาน 

อย่างชัดเจน

2. การจดัการคุณภาพข้อมลูทีไ่ด้มาตรฐาน เป็นประเด็นย่อย

ที่ต้องการให้หน่วยงานได้ปรับใช้เทคโนโลยีในการสร้าง

ระบบการเปิดเผยข้อมูล และข้อมูลที่มีคุณภาพสามารถ

เอาไปใช้งานต่อได้ง่ายและเป็นประโยชน์สงูสดุ ตวัชีว้ดัย่อย 

ที่เกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วย การท�าให้ข้อมูลทันสมัย

สม�า่เสมอ จัดให้มีการแปลงข้อมลูเอกสารให้อยูใ่นรปูแบบ 

อิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของข้อมูลทั้งหมดใน 

หน่วยงาน มกีารแปลงข้อมลูให้อยูใ่นรปูทีใ่ช้ประโยชน์ต่อ 

ได้ง่าย มีการแปลงข้อมูลเชิงสถิติจากรูปแบบ .pdf เป็น 

รปูแบบ .csv หรอื .xls มีการตรวจสอบความปลอดภยัของ

ข้อมลู และจดัระบบความปลอดภยัแก่ข้อมลูให้ได้มาตรฐาน 

จัดให้มีระบบการบันทึกการใช้งานข้อมูลทั้งที่เกี่ยวข้อง 

และไม่เกีย่วข้องกบัข้อมลูส่วนบุคคล และมมีาตรการส�ารอง

ข้อมูลทั้งหมดของหน่วยงานไว้อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
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3. การใช้งานข้อมูลเพือ่สร้างประโยชน์สาธารณะ ในประเด็น

ย่อยนี้ จะเป็นการวัดผลลัพธ์ของการสร้างความโปร่งใส 

ขององค์การว่ามีประโยชน์ต่อสาธารณะมากน้อยเพยีงใด  

โดยตัวชี้วัดย่อยท่ีอยู่ในประเด็นนี้คือ การเปิดเผยสถิต ิ

การเรยีกใช้งานข้อมลูจากประชาชนและองค์การสาธารณะ

อื่นของหน่วยงาน โดยค�านึงถึงหลักความเป็นส่วนตัว 

ของผูข้อข้อมลู และการรวบรวมผลกระทบเชงิบวกและลบ

จากการใช้ข้อมลูของหน่วยงานโดยประชาชนและองค์การ

สาธารณะอื่น

ตัวชี้วัดที่เจ็ด คือ การส่งเสริมความโปร่งใสของหน่วยงาน  

ในตัวชี้วัดหลักนี้จะเน้นการให้หน่วยงานด�าเนินการกิจกรรมหรือ

กระบวนการต่างๆ ทีส่่งเสรมิให้องค์การเพิม่การเปิดเผยข้อมลู และพืน้ที่ 

ทีท่�าให้ประชาชนเข้าถงึข้อมูลมากข้ึน ทัง้นี ้เพือ่เป็นการยกระดบัการสร้าง 

ความโปร่งใสในองค์การอย่างต่อเนือ่ง และส่งมอบข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์

กับประชาชนให้ได้มากที่สุด ประเด็นย่อยต่างๆ ท่ีตัวชี้วัดหลักนี้สนใจ 

มี 3 ประเด็นได้แก่ การจัดการและการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริม 

ความโปร่งใส การเข้าถงึข้อมลูของประชาชนและองค์การสาธารณะ และ

กลไกการร้องเรยีน และการตรวจสอบการเปิดเผยข้อมลูทีม่ปีระสทิธภิาพ 

สามารถอธิบายได้ดังนี้

1. การจดัการและการพฒันาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใส 

กล่าวคือ เป็นการก�าหนดให้หน่วยงานสาธารณะต้องม ี

กระบวนการจดัการบคุลากรภายในของตนเองให้มคีวามพร้อม 

ในการปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลในเชิงรุก 
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มากกว่าที่ก�าหนดไว้ในกฎหมาย อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งน้ี 

บคุลากรภายทีไ่ด้รบัการฝึกต้องปรบัใช้เทคโนโลยสีมยัใหม่

ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการเปิดเผยข้อมูลให้มากขึ้น 

ตวัช้ีวดัย่อยท่ีสนบัสนนุการวดัความโปร่งใสตามประเดน็นี้ 

คือ การมีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงในองค์การ

รับผิดชอบการสร้างความโปร่งใสในหน่วยงาน แผนการ

พัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อ 

ส่งเสรมิความโปร่งใส ประกาศหรอืระบบการให้คณุให้โทษ

แก่บคุลากรเพือ่ส่งเสริมการสร้างความโปร่งใสในหน่วยงาน  

และมาตรการลงโทษในกรณท่ีีมกีารเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคล 

โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามทีอ่งค์การได้ก�าหนด

เพิ่มขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการสร้างความโปร่งใส

2. การเข้าถึงข้อมูลของประชาชนและองค์การสาธารณะ  

เป็นประเดน็ท่ีต้องการสะท้อนให้เหน็ว่า หน่วยงานจะต้อง 

ตระหนักถึงการส่งมอบข้อมูลสาธารณะที่จ�าเป็นให้กับ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง นั่นคือ ประชาชน  

รวมถงึภาคประชาสังคมหรอืธรุกิจ และองค์การสาธารณะอ่ืน  

ทัง้นี ้หน่วยงานจะต้องมกีารเปิดให้ประชาชนและองค์การ

สาธารณะเข้าถึงข้อมลูของตนได้โดยง่าย ทีส่�าคญัคอื ข้อมลู

ดงักล่าวควรอยู่ในรปูแบบทีพ่ร้อมใช้งานได้ และสามารถรู ้

ได้ว่ามข้ีอมลูใดบ้างทีป่รากฎและไม่ปรากฎด้วยเหตผุลอะไร  

รวมถงึต้องมกีารปรบัใช้เทคโนโลยใีนการอ�านวยความสะดวก 

ในการเข้าถงึข้อมลูของประชาชนและองค์การสาธารณะอืน่

ได้ด้วย ในแง่การสนบัสนนุเชิงองค์การ หน่วยงานเองควร

ให้ความสนใจในท�าให้หน่วยงานสร้างความโปร่งใสมากขึน้  
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ด้วยการแต่งตัง้ให้มีกลุม่ท�างานภายในองค์การเพ่ือยกระดับ

การสร้างความโปร่งใสให้มากขึ้นด้วยก็เป็นได้ ด้วยเหตุนี้  

จึงได้ออกแบบตัวช้ีวัดย่อยท่ีรองรับได้ได้แก่ ประชาชน

สามารถเข้าถงึข้อมลูของหน่วยงานได้อย่างทัว่ถงึ หน่วยงาน 

จดัให้มช่ีองทางการเข้าถงึข้อมลูแก่ประชาชนทีห่ลากหลาย 

ข้อมลูทีป่ระชาชนเข้าถงึถกูจดัให้อยูใ่นรปูแบบทีใ่ช้งานต่อ

ได้ง่าย ประชาชนได้รับการช้ีแจงว่าข้อมูลใดบ้างที่เข้าถึง 

ได้บ้างหรอืไม่ได้บ้าง พร้อมกบัมเีหตผุลประกอบ องค์การ

สาธารณะอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานได้อย่าง 

ทัว่ถึง หน่วยงานจดัให้มช่ีองทางการเข้าถงึข้อมลูแก่องค์การ

สาธารณะอ่ืนทีห่ลากหลาย ข้อมลูทีอ่งค์การสาธารณะอืน่

เข้าถึงถูกจัดให้อยู่ในรูปแบบที่ใช้งานต่อได้ง่าย องค์การ

สาธารณะอืน่ได้รบัการชีแ้จงว่าข้อมูลใดบ้างทีเ่ข้าถงึได้บ้าง  

หรอืไม่ได้บ้าง พร้อมกับมีเหตุผลประกอบ จดัให้มกีารเชือ่มต่อ 

ข้อมูลท่ีได้รับการเปิดเผยของหน่วยงานแก่ประชาชน 

ด้วยระบบ API จดัให้มกีารเชือ่มต่อข้อมลูทีไ่ด้รบัการเปิดเผย 

ของหน่วยงานแก่องค์การสาธารณะอื่นด้วยระบบ API  

หน่วยงานจัดให้มี Metadata เพื่อให้ผู้ใช้บริการข้อมูล

สามารถค้นหาข้อมลู และการใช้ประโยชน์ข้อมลูได้โดยง่าย 

จัดให้มรีะบบเรยีกข้อมลูของหน่วยงานทางอเิลก็ทรอนกิส์

แก่ประชาชน จัดให้มีระบบเรียกข้อมูลของหน่วยงาน

ทางอิเล็กทรอนิกส์แก่องค์การสาธารณะอื่น และจัดให้มี 

คณะท�างานหรือการปฏิบัติงานที่อ�านวยความสะดวก 

ในการขอข้อมูลของประชาชนและองค์การสาธารณะอื่น
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3. กลไกการร้องเรียน และการตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูล

ที่มีประสิทธิภาพ ในประเด็นย่อยนี้เป็นการก�าหนดให ้

หน่วยงานต้องสามารถสร้างความโปร่งใสให้เกิดขึ้นใน

องค์การได้อย่างแท้จริง เน่ืองจากว่าการสร้างกลไกดงักล่าว 

จะเป็นการเปิดพ้ืนท่ีรองรบัให้บคุคลทัง้ภายในและภายนอก

องค์การกล้าเปิดเผยข้อมูล หรือร้องเรียนเรื่องต่างๆ ได้

อย่างรู้สึกปลอดภัย นอกจากนี้ ประเด็นย่อยดังกล่าว 

ยังต้องการให้หน่วยงานให้ความสนใจกับกระบวนการ

ติดตามเรื่องร้องเรียนในการเปิดเผยข้อมูล เพื่อเป็นการ 

ส่งเสริมให้องค์การพัฒนากระบวนการเปิดเผยข้อมูลอยู่

ตลอดเวลา อีกท้ังท�าให้ประชาชนรูส้กึมัน่ใจในกระบวนการ

เปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานว่ามีความเป็นธรรม และ 

ถกูต้องมากพอ ภายใต้ประเดน็ย่อยนี ้ได้ก�าหนดตวัช้ีวดัย่อย 

เอาไว้ ประกอบไปด้วย หน่วยงานจัดให้มีแนวปฏิบัติ 

เพ่ือจดัการเรือ่งร้องเรยีนทีเ่หมาะสม จดัให้มช่ีองทางแจ้ง

เรือ่งร้องเรยีน มสีถิตกิารแจ้งเรือ่งร้องเรยีน และผลส�าเรจ็

ประจ�าทุก 6 เดือน มีสถิติการแจ้งเร่ืองร้องเรียน และ 

ผลส�าเรจ็ประจ�าปี มรีะบบการตดิตามเร่ืองร้องเรียนอย่าง 

ต่อเนือ่ง มกีารรายงานความคบืหน้าแก่ผูร้้องเรยีนทกุ 15 วนั  

มกีารจัดต้ังคณะกรรมการภายในเพือ่ตดิตามเรือ่งร้องเรยีน 

อย่างชัดเจน มกีารจัดตัง้คณะกรรมการภายนอกเพือ่ตดิตาม

เรื่องร้องเรียนอย่างชัดเจน และหน่วยงานมีมาตรการ

คุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ร้องเรียน
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ในการนี้สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดหลัก 

ประเด็นการวัดย่อย และตัวชี้วัดย่อย ได้อย่างเป็นระบบ ได้ตามตาราง

ด้านล่าง

ตาราง 5 ตัวชี้วัดความโปร่งใสหลัก ตัวชี้วัดย่อยและค�าอธิบาย

ตัวชี้วัดหลัก ประเด็น 

การวัดย่อย

คำาอธิบาย ตัวชี้วัดย่อย

1. กฎหมาย 

ท่ีส่งเสริมการ

ส ร้ า ง ค ว าม

โปร่ ง ใสของ

อ ง ค์ ก า ร

สาธารณะ

1.1 กฎหมาย

ได้ก�าหนดให้

องค์การสร้าง

ความโปร่งใส

ดูกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องจาก

ภายในและภายนอก เช่น  

พระราชบัญญัติ หลักเกณฑ์ 

หรือกฎกระทรวง ค�าสั่ง และ

กฎระเบียบภายในองค์การที่

ก�าหนดให้หน่วยงานน้ันๆ ได้

สร้างกระบวนการ การเตรียม

ความพร้อม หรือการเปิดรับ 

เพือ่สง่เสรมิใหเ้กดิการเปดิเผย

ข้อมูล และการสร้างความ

โปร่งใสในองค์การไว้อย่างไร 

และมากน้อยเพียงใด

1. มกีารเปดิเผยกฎหมาย 

ระเบียบ ค�าสั่ง ข้อบังคับ 

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แก่ บุ คคลภายในและ

ภายนอก 

2. มกีระบวนการ ขัน้ตอน

ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย ข้ อ มู ล

สาธารณะแก่ภายในและ

ภายนอก ประชาชน

สามารถเข้ าถึ ง ได้ ง่ าย  

3. มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ของหน่วยงานได้ก�าหนด

โทษส� าห รั บอ งค์ ก า ร 

ดังกล่าวในกรณีมีพฤติกรรม 

ไม่ส่งเสริมการสร้างความ

โปร่งใส
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ตาราง 5 ตัวชี้วัดความโปร่งใสหลัก ตัวชี้วัดย่อยและค�าอธิบาย

ตัวชี้วัดหลัก ประเด็น 

การวัดย่อย

คำาอธิบาย ตัวชี้วัดย่อย

1.2 กฎหมาย

ไ ด้ ก� า ห น ด

ค ว า ม เ ป็ น

สาธารณะของ

ข้ อ มู ล ข อ ง

องค์การ

- มีกฎหมาย กฎระเบียบ หรือ

หลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง

ก�าหนดใหข้อ้มลูของหน่วยงาน

สะท้อนความเป็นสาธารณะ 

ให้มากที่สุด

-  มี พ ระ ราชบัญญั ติ  กฎ

กระทรวง กฎหมายหรือกฎ

ระเบียบภายในองค์การ ค�าสั่ง 

หรือหลักเกณฑ์ขององค์การที่

เกีย่วขอ้งนัน้ก�าหนดความเปน็

สาธารณะไว้มากน้อยเพียงใด 

จ�านวนขอ้มลูทีไ่ด้รบัการยกเวน้

ในการเปิดเผยที่ถูกก�าหนดใน

กฎระเบียบและกฎหมายตา่งๆ 

น้อย แสดงว่ าข้อมูลของ 

หน่วยงานจะมีความเป็น

สาธารณะมาก

4. กฎหมายได้ก�าหนดให้

ขอ้มลูขององค์การดังกล่าว

เป็นสาธารณะ หรือได้รับ

การเปิดเผยได้โดยง่าย 

 

5. มีกฎหมาย ประกาศ 

หรอืกฎทีเ่กีย่วขอ้งซึง่ระบุ

ถงึขอ้ยกเว้นในการเปดิเผย

ขอ้มลูขององค์การดังกล่าว

ไว้อย่างชัดเจน
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ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

ตาราง 5 ตัวชี้วัดความโปร่งใสหลัก ตัวชี้วัดย่อยและค�าอธิบาย

ตัวชี้วัดหลัก ประเด็น 

การวัดย่อย

คำาอธิบาย ตัวชี้วัดย่อย

2. ข้อมูลพื้น

ฐานที่ส่งเสริม

ความโปร่งใส

ขององค์การ

2 . 1  ค ว า ม

ครอบคลมุของ

ข้อมูลพื้นฐาน

องค์การ 

- มีการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐาน

ขององคก์ารใหแ้กบ่คุคลภายใน

และภายนอก ข้อมูลภารกิจ 

ของหน่ วยงาน บุคลากร  

งบประมาณ การบ ริหาร  

การปฏิบัติราชการ ตลอดจน

แผนงาน แผนปฏิบัติการ และ

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  

โดยค�านงึถงึการเขา้ถงึได ้ความ

ครบถ้วน และทันสมัยของ

ข้อมูล

6 .  มี ข้ อ มู ล ภ า ร กิ จ 

โครงสร้าง ผู้บริหาร และ

อ� า น า จ ห น้ า ที่ ข อ ง 

หน่วยงาน 

7. มขีอ้มลูแผนยุทธศาสตร์ 

แผนปฏบัิตงิานทัง้ระยะสัน้ 

และระยะยาว ท่ีครอบคลุม

การงานด้านงบประมาณ 

บริหารงานบุคคล การ

ปฏิบัติราชการ รวมถึง 

การให้บริการ

8.  มีข้อมูลการติดต่อ 

9. มีกฎหมาย กฎ และ

ระเบยีบตา่งๆ ทีเ่ก่ียวข้อง

10. มีข้อมูลท่ีครบถ้วน  

ทันสมัย และเข้าถึงได้

2.2 การสือ่สาร

ขอ้มลูองค์การ

ที่เน้นการเปิด

เผย และการ

ปฏสิมัพนัธ์กับ

ผู้ได้รับบริการ

ทีต่อบสนองได้

- การสร้างความโปร่งใสเชิงรุก 

โดยต้ อ งมี ปฏิ สั ม พันธ์ กั บ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ งจาก

ภายในและภายนอกอย่าง

สม่�าเสมอ ผา่นการแลกเปลีย่น

ข้อมูลต่อกัน

11. มีข่าวประชาสัมพันธ์

ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านช่อง

ท า ง อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์   

12. มพีืน้ทีใ่นการใหบ้รกิาร

ถาม-ตอบ หรือ Q&A  

แก่ผู้ได้รับบริการ 

13. มกีารใช้ Social Media 

สมัยใหม่ในการส่ือสาร 

กับผู้ได้รับบริการ
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ตาราง 5 ตัวชี้วัดความโปร่งใสหลัก ตัวชี้วัดย่อยและค�าอธิบาย

ตัวชี้วัดหลัก ประเด็น 

การวัดย่อย

คำาอธิบาย ตัวชี้วัดย่อย

3 .  ค ว า ม

โปร่ ง ใสของ

ก า รบ ริ ห า ร

บุคลากร

3.1 การด�าเนนิ

น โ ย บ า ย

บ ริ ห า ร

บุ ค ล า ก ร ท่ี

โปร่งใส

- เปิดเผยขอ้มลูการบรหิารงาน

บุคคลที่อยู่ ในรูป พระราช

บัญญัติ  หรือกฎกระทรวง 

นโยบาย กฎ หรือหลักเกณฑ์

ต่างๆ ว่ามีผลกระทบอย่างไร

บ้างต่อสมาชิกภายในของ

องค์การ เพื่อสร้างความรับรู้ 

แก่คนในองคก์าร และสามารถ

ท�าให้ทุกคนท�างานตามกฎ

ระเ บียบได้อย่ า ง เปิด เผย  

มีเอกสารรองรับอย่างถูกต้อง

- ผู้มสีว่นไดส้ว่นเสยีโดยเฉพาะ

บุคคลในองค์การต้องสามารถ

รับรู้และเข้าถึงกระบวนการ

บรหิารบคุลากรทัง้หมดภายใน

องค์การ

1 5 .  มี ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย

กระบวนการจัดสรรและ 

คัดสรรบุคลากร

1 6 .  มี ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย

กระบวนการตรวจสอบ 

ร้องเรียน อุทรณ์อันเกิด

จากข้ อพิพาท ในการ

บริหารบุคลากร

1 7 .  มี ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย

กระบวนการให้คุณและ 

ให้ โทษแก่บุคลากรใน

หน่วยงาน

4 .  ค ว า ม

โปร่ ง ใสของ

ก า รบ ริ ห า ร 

งบประมาณ

4.1 แผนการ

จั ด ก า ร 

งบประมาณ 

ที่โปร่งใส

- เปิดเผยข้อมูลการจัดการ 

งบประมาณ กระบวนการ 

ตดัสนิใจ การใชจ่้ายงบประมาณ 

แ ล ะ ผ ล ข อ ง ก า ร ใ ช้ จ่ า ย 

งบประมาณตั้ ง แ ต่ ร ะ ดั บ 

หนว่ยงานหลกั และหน่วยงาน

ย่อย

18. มีแผนงบประมาณ 

และการเงินประจ�าปี

1 9 .  มี ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย

กระบวนการตดัสินใจ และ

จัดสรรงบประมาณของ

องค์การ

2 0 .  มี ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย

ก ร ะ บ ว น ก า ร ก า ร ใช้  

งบประมาณของหนว่ยงาน
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ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

ตาราง 5 ตัวชี้วัดความโปร่งใสหลัก ตัวชี้วัดย่อยและค�าอธิบาย

ตัวชี้วัดหลัก ประเด็น 

การวัดย่อย

คำาอธิบาย ตัวชี้วัดย่อย

4.2 ระบบการ

จัดซื้อจัดจ้าง 

ที่เปิดเผย

ในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง

ของหน่วยงาน เปิดเผยข้อมูล

ตัง้แตต่น้กระบวนการจนถงึจบ

กระบวนการ เพือ่ท�าใหเ้หน็ผู้มี

สว่นไดส้ว่นเสยีในกระบวนการ

จัดซื้อจัดจ้างต้ังแต่เริ่มต้นว่ามี

อะไรไม่ชอบมาพากลหรือไม่ 

เพ่ือให้สามารถยับยั้ง ป้องกัน 

หรือลดการทุจริตที่เกิดขึ้นได้

21. มแีผนการจดัซ้ือจัดจ้าง

หรอืการจดัหาพสัดปุระจ�า

ปี  

2 2 .  มี ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย

กระบวนการคัดเลือกผู้มี

อ�านาจหน้ารับผิดชอบ 

การจัดซื้อจัดจ้าง และ 

การจัดหาพัสดุ

2 3 .  มี ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย

กระบวนการจดัซือ้จดัจา้ง 

และการจัดหาพัสดุของ

หน่วยงาน

5 .  ค ว า ม

โปร่ ง ใสของ

การบรหิารการ

ปฏิบัติงาน

5 . 1  ก า ร

ประสานงาน

ภ า ย ใ น ท่ี

ชัดเจน

- มกีระบวนการท�างานภายใน 
(internal process) รูปแบบการ
ส่ือสารและการประสานงานที่
เป็นรูปธรรม และสามารถ 
ตรวจสอบได้ สอดรับกับแผน
ปฏิบัติการ (Act ion Plan) 
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท และ
ภารกิจหลักของหน่วยงาน 
ตัง้แตร่ะดับหนว่ยงานหลกั และ
หน่วยงานย่อย และได้รับการ
เปิดเผยผ่านช่องทางต่างๆ  
ของหน่วยงานอย่างสม่�าเสมอ 
เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใส 
และท�าให้สมาชิกในองค์การ
สามารถเข้าใจและตรวจสอบ
การท�างานได้อย่างสม่�าเสมอ

24. มแีผนการด�าเนินงาน

ภายในและการประสาน

งานระหว่างหน่วยงานยอ่ย

ภายในองค์การ

2 5 .  มี ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย

โครงสร้างในการประสาน

และการด�าเนนิงานภายใน

องค์การ

2 6 .  มี ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย

กระบวนการประสานงาน

ภายในองค์การอย่าง

ชัดเจน
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ตาราง 5 ตัวชี้วัดความโปร่งใสหลัก ตัวชี้วัดย่อยและค�าอธิบาย

ตัวชี้วัดหลัก ประเด็น 

การวัดย่อย

คำาอธิบาย ตัวชี้วัดย่อย

5.2 การปฏบัิติ

งานและการให้

บริการที่ เน้น

การเปิดเผย 

-  ส ร้ า งความ โป ร่ ง ใสแก่

กระบวนการท�างานท่ีเก่ียว

สัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

จากภายนอกองค์การโดยตรง 

เช่น การปฏิบัติราชการ และ

การให้บริการแก่ประชาชน  

อนัสง่ผลท�าใหบ้คุลากรท่ีท�างาน

ในระดับปฏิบัติการสามารถ

ด�าเนินงานได้อย่างแน่นอน  

ถูกต้อง มั่นใจ และตรวจสอบ

ได้ มีกฎระเบียบรองรับ

- ในกระบวนการใหบ้รกิารและ

ปฏิบัติราชการ ต้องเปิดเผย

ข้อมูลที่เกี่ยวกับการให้บริการ

สาธารณะ และการปฏิบัติ

ราชการของหน่วยงานให้กับ

บุคคลภายในและภายนอกได้

ทราบ ผา่นชอ่งทางตา่งๆ และ

ปรับใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย

ด�าเนินการ 

- ให้องค์การสามารถเรียนรู้ 

จุดบกพร่องของตนเองและ

ความต้องการของประชาชน 

น�ามาใชต้อ่ยอดและพฒันาการ

ท�างานของหน่วยงานเองได้

27. มีคู่มือและมาตรฐาน

ในการปฏบัิตงิาน และการ

ให้บริการ

28. มีข้อมูลสารสนเทศ 

เชิงสถิติด้านการปฏิบัติงาน 

และการให้บรกิารทีส่ามารถ 

ใช้งานต่อได้ง่าย

29. มรีายงานความพึงพอใจ 

ต่อการให้บริ การของ 

หน่วยงาน

30. หน่วยงานให้บริการ

ดว้ย E-Service ทีส่ามารถ

บนัทกึข้อมูลการใหบ้รกิาร

ได้อย่างเป็นระบบและ

ปลอดภัย
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ตาราง 5 ตัวชี้วัดความโปร่งใสหลัก ตัวชี้วัดย่อยและค�าอธิบาย

ตัวชี้วัดหลัก ประเด็น 

การวัดย่อย

คำาอธิบาย ตัวชี้วัดย่อย

6. การจัดการ 

การน�าเสนอ 

และการใช้

งานข้อมูล

สาธารณะที่มี

ประสิทธิภาพ

6.1 ระบบการ

เปิดเผยข้อมูล

ที่เป็นอิสระ

- มรีะบบการเปดิเผยขอ้มูลหรอื

การตัดสินใจว่าข้อมูลใดบ้างที่

เปิดได้บ้างหรือไม่ได้บ้างให้มี

ประสิทธิภาพสูงสุด ลดการใช้

ดลุยพนิจิของคนใหไ้ด้มากท่ีสุด 

สรา้งระบบการเปดิเผยขอ้มลูท่ี

เปน็อสิระ และไมม่ผีลประโยชน์

ของบคุคลเขา้มาเกีย่วขอ้ง เพือ่

ลดการทุจริต หรือเหตุอื่น 

ที่ ส ร้ า งความ เสี ยหายกับ 

หน่วยงาน

31. มีการเผยแพร่จ�านวน 

ประเภท และเร่ืองของข้อมูล 

ที่ยังไม่ได้รับการเปิดเผย 

พร้อมเหตุผลประกอบ

32. มีกระบวนการในการ

เปิด เผยข้อมูลที่ ได้ รับ

ยกเวน้หรอืยงัไมไ่ดร้บัการ

เปิดเผยอย่างเป็นระบบ 

โ ดย ใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ขอ ง 

บุคคลากรน้อยที่สุด

6.2 การจดัการ

คณุภาพขอ้มลู

ที่ได้มาตรฐาน

- ปรับใชเ้ทคโนโลยีในการสรา้ง

ระบบการเปิดเผยข้อมูล และ

ข้อมูลที่มีคุณภาพสามารถ 

เอาไปใช้งานต่อได้ง่ายและ 

เป็นประโยชน์สูงสุด

33. มีกระบวนการแปลง
ข้อมูลในองค์การที่เป็น 
กระดาษให้อยู่ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน 
ท้ังน้ีควรเป็นเอกสารใน 
รูปแบบ .pdf .csv .Json 
.xlsx หรือ .xls โดยค�านึง
ถงึการใชง้านต่อเปน็ส�าคญั

34. มีกระบวนการจัด
ร ะ เบี ยบ  ต ร ว จสอบ
คุณภาพ รั กษาความ
ปลอดภัย และส�ารอง
ข้อมูล รวมถึงการบันทึก
การใชข้อ้มลูท้ังทีเ่ปน็ขอ้มลู
สว่นบคุคลและไมใ่ชอ่ยูเ่ปน็
ประจ�า
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6.3 การใช้งาน

ข้ อ มู ล เ พื่ อ

สรา้งประโยชน์

สาธารณะ

- การวัดผลลัพธ์ของการสร้าง

ความโปร่งใสในองค์การว่า 

มีประโยชน์ต่อสาธารณะ 

มากน้อยเพียงใด

35. มกีารเปดิเผยสถติกิาร
เรียกใช้งานข้อมูลจาก
ประชาชนและองค์การ
ส า ธ า ร ณ ะ อื่ น ข อ ง 
หนว่ยงาน โดยไดร้บัความ
คุม้ครองความเปน็สว่นตวั
ของผู้ขอข้อมูล

36. มีการรวบรวมผลกระทบ 
เชิงบวกและลบจากการใช้
ข้อมูลของหน่วยงานโดย
ประชาชนและองค์การ
สาธารณะอื่น

7. การสง่เสรมิ

ความโปร่งใส

ของหนว่ยงาน 

7.1 การจดัการ

และการพัฒนา

บุคลากรเพื่อ

ส่งเสริมความ

โปร่งใส

-  ก� า ห น ด ใ ห้ ห น่ ว ย ง า น

สาธารณะต้องมีกระบวนการ

จัดการบุคลากรภายในของ

ตนเองให้มีความพร้อมในการ

ปฏบิตังิานเพือ่สง่เสรมิการเปดิ

เผยข้อมูลในเชิงรุก มากกว่าที่

ก�าหนดไว้ในกฎหมาย สามารถ

ปรับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ส มั ย ใ ห ม่ ใ น ก า ร เ พิ่ ม

ประสิทธิภาพในการเปิดเผย

ข้อมูลให้มากขึ้น

37. มีการมอบหมายให้ 
เ จ้ าหน้ า ท่ี ระดับ สูง ใน
องค์การรับผิดชอบการสร้าง 
ความโปรง่ใสในหนว่ยงาน

38. มกีระบวนการพฒันา
บุคลากรให้เรียนรู้ทักษะ
ต่างๆ เพื่อส่งเสริมความ
โปร่งใสอย่างมีประสิทธิ- 
ภาพ

39. มมีาตรการการใหค้ณุ
ให้ โทษภายในส�าหรับ
พ ฤ ติ ก ร ร ม ต่ า ง ๆ  ที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
ความโปร่ ง ใสภายใน 
หน่วยงาน
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ตัวชี้วัดหลัก ประเด็น 

การวัดย่อย

คำาอธิบาย ตัวชี้วัดย่อย

7 . 2  ก า ร 

ส่ ง เสริมการ 

เข้าถึงข้อมูล

ของประชาชน

และองค์การ

สาธารณะ

- ตระหนกัถงึการสง่มอบข้อมลู

สาธารณะที่จ�าเป็นให้กับผู้มี 

ส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ได้แก่ 

ประชาชน ภาคประชาสังคม 

ธุรกิจ และองค์การสาธารณะ

อื่น จัดข้อมูลอยู่ในรูปแบบที่

พร้อมใช้งานได้โดยการปรับ

ประยุกตเ์อาเทคโนโลยปีจัจบัุน

มาใช้งาน 

- เปิดเผย/แจ้งให้ทราบว่า 

มีข้อมูลใดบ้างที่ เปิดเผยได้ 

และไม่ได้ด้วยเหตุผล 

- หน่วยงานเองก็ควรให้ความ

สนใจในการสรา้งความโปรง่ใส

มากขึ้น ด้วยการแต่งตั้งกลุ่ม

ท�างานภายในองค์การเพื่อ 

แลกเปลีย่นเรียนรู้ และยกระดับ

การสร้างความโปร่งใส

40. มีช่องทางในการเข้า

ถึงข้อมูลแก่ประชาชน 

และองค์การสาธารณะอืน่

ที่ทั่วถึงและหลากหลาย

41. จัดให้มีระบบเรียก

ข้อมูลทั้งแบบผ่านและ 

ไมผ่า่นระบบ API (applica-

tion programming inter-

face) และติดตามการขอ

ข้อมูลของหน่วยงานทาง

อิ เล็กทรอนิกส์ส�าหรับ

ประชาชนและองค์การ

สาธารณะอื่น

42. จัดให้มีคณะท�างาน

หรือการปฏิบั ติ ง านที่

อ�านวยความสะดวกในการ

ขอข้อมูลของประชาชน

และองค์การสาธารณะอืน่
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7.3 กลไกการ

ร้องเรียน และ

การตรวจสอบ

การเปิด เผย

ข้ อ มู ล ที่ มี

ประสิทธิภาพ

- สร้างกลไกการร้องเรียนท่ีมี

ประสิทธิภาพ เพื่อสร้างพื้นที่

รองรับให้บุคคลทั้งภายในและ

ภายนอกองค์การให้กล้าเปิด

เผยข้อมูล ร้องเรียน หรือ 

ตรวจสอบเร่ืองต่างๆ ด้วย 

ความรู้ สึกที่ปลอดภัย เช่น  

เรือ่งรอ้งเรยีนทจุรติ เรือ่งพพิาท 

และเรื่องร้องเรียนอันเกี่ยวกับ

การเปิดเผยข้อมูล

- ใหค้วามสนใจกบักระบวนการ

ติดตามเรื่องร้องเรียนเพื่อ

เป็นการกระตุ้นให้องค์การ

พัฒนากระบวนการเปิดเผย

ขอ้มลูอยูต่ลอดเวลา และท�าให้

ประชาชนรูสึ้กม่ันใจในกระบวน- 

การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงาน 

วา่มคีวามเปน็ธรรม และถกูตอ้ง

มากพอ อนัเปน็การสรา้งความ

โปร่งใสอย่างยั่งยืน

43. จัดให้มีช่องทางหรือ

ระบบในการสง่และตดิตาม

เ รื่ อ ง ร้ อ ง เ รี ย น ข อ ง

ประชาชนและองค์การ

สาธารณะอื่น

44. มีกระบวนการในการ

จัดการเรื่ องร้อง เรียน

ภายในและภายนอกท่ีเปน็

ธรรมและสามารถคุม้ครอง

ความเป็นส่วนตวัของผู้รอ้ง

ได ้โดยตอ้งรายงานความ

คืบหน้าให้แก่ ผู้ร้องทุก  

15 วนั หลงัจากวนัทีไ่ดร้บั

เรื่อง 

45 .  มีการ จัด ต้ังคณะ

กรรมการที่มาจากภายใน

และภายนอกเพือ่ดูแลเรือ่ง

ร้องเรียนอย่างชัดเจน
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วิธีการและหลักเกณฑ์ในการประเมิน 

หลังจากได้น�าเสนอการออกแบบตัวชี้วัดความโปร่งใสใหม่ 

ท้ังในระดับตัวชี้วัดหลัก ประเด็นย่อย ตลอดจนตัวชี้วัดย่อยที่จะท�าให้

สามารถวัดความโปร่งใสในมติิและระดบัต่างๆ ได้ดยีิง่ขึน้ ในอนัดบัถดัไป 

จะเป็นการน�าเสนอวิธีการวัดหรือการได้มาซึ่งข้อมูลที่สามารถใช้ใน 

การประเมินความโปร่งใสตามกรอบตัวชี้วัดใหม่นี้ 

ในการออกแบบเกณฑ์การให้คะแนน ผูว้จิยัได้ยึดตวัแบบของฮลีด์ 

ในเรือ่งความโปร่งใสเชงิเหตกุารณ์ กระบวนการ และทศิทางประกอบกนั  

กล่าวคอื ในการวดัระดบัของความโปร่งใสว่ามคุีณภาพหรอืมีความเข้มข้น 

มากน้อยเพียงใดนั้น โดยพิจารณาจากทิศทางในการเปิดเผย และส่ิงที ่

ได้รับในการเปิดเผยขององค์การใดองค์การหนึ่งควบคู่กันไปด้วย 

ตวัอย่างเช่น ถ้าองค์การทีม่ลัีกษณะปิด ไม่เปิดเผย จะหมายความ 

ว่าลกัษณะทิศทางความโปร่งใสจะเป็นจากข้างนอกเข้ามาข้างใน เป็นการท่ี 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องเพ่งมองหรือพยายามเข้ามาข้างในเป็นหลัก  

ในขณะทีพ่จิารณาองค์ประกอบหรอืกระบวนการต่างๆ ภายในองค์การ

ท่ีถูกเปิดออกมาให้เหน็ จะพบว่ามเีพยีงไม่กีอ่งค์ประกอบเท่านัน้ทีไ่ด้รบั

การเปิดเผย บางคร้ังอาจจะเห็นเพียงผลผลิต แต่ไม่เห็นกระบวนการ 

การได้มาซึ่งผลผลิต อย่างเช่น กระบวนการตัดสินใจ หรือการบริหาร 

ในขณะทีอ่งค์การทีม่กีารเปิดเผยค่อนข้างสงู จะมลีกัษณะทศิทาง

ความโปร่งใสแบบข้างในไปข้างนอก กล่าวคอื องค์การเองจะเป็นผูเ้ปิดเผย 

ข้อมูลในเชิงรุกเป็นหลัก ไม่จ�าเป็นต้องให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได ้

ส่วนเสยีภายนอกเข้ามาท�าเรือ่งเข้าถงึข้อมูล ในแง่ของกระบวนการหรอื

องค์ประกอบทีไ่ด้รบัการเปิดเผย ในองค์การลกัษณะนี ้จะพยายามเปิดเผย 
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กระบวนการและองค์ประกอบต่างๆ ที่อยู่ในองค์การอย่างครอบคลุม 

ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยน�าเข้าหรือทรัพยากรท่ีใช้ในการบริหาร กระบวนการ

ตัดสินใจการบริหาร ผลผลิต ผลกระทบ หรือแม้กระทั่งผลลัพธ์  

ดงัน้ัน ในการออกแบบตัวช้ีวัดความโปร่งใสใหม่ จึงต้องประสม

เกณฑ์ทั้งสองของฮีลด์ นี้ไว้ด้วยกัน ผู้วิจัยจึงขอเสนอเกณฑ์การวัด 

ความโปร่งใสทีเ่ป็น “มาตรวดัความเข้มข้นของความโปร่งใส” (Continuum 

of Transparency) ซ่ึงต่อยอดมาจากแนวคิดของฮีลด์ โดยแบ่งมาตรวัด

ดังกล่าวออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้

1. การมีข้อมูลหรือกระบวนการ เป็นมาตรวัดความโปร่งใส

ในระดับเบื้องต้นว่า หน่วยงานต่างๆ นั้น มีข้อมูลหรือ

กระบวนการที่พึงประสงค์หรือไม่ โดยหน่วยงานอาจจะ

มีไว้ให้ แต่ยังไม่ได้เปิดเผยให้คนทั่วไปรับทราบให้เข้าถึง  

ดังนั้น ในมาตราวัดนี้ จะเน้นการดูว่าหน่วยงานมีข้อมูล

หรือกระบวนการดังกล่าวหรือไม่เท่านั้น

2. การเปิดเผยข้อมลูหรอืกระบวนการ ในมาตรวดัระดบัถดัมา  

หลังจากที่มีการปรากฎของข้อมูลและกระบวนการแล้ว 

หน่วยงานจ�าเป็นจะต้องเปิดเผยข้อมลูเหล่านัน้ ผ่านช่องทาง 

ต่างๆ เป็นการแสดงให้เหน็ว่าหน่วยงานได้เตรยีมความพร้อม 

ในการเปิดเผย และสร้างความโปร่งใสอย่างเตม็ที ่ในปัจจบุนั 

ช่องทางอเิล็กทรอนกิส์ได้ถกูปรบัประยกุต์มาใช้ในการเป็น

ช่องทางเผยแพร่และเปิดเผยข้อมูลอย่างมาก อย่างไรก็ดี 

มาตรวัดระดับนี้ก็ยังไม่ได้เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียจะเข้าถึงข้อมูลได้อย่างแท้จริง
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3. การเข้าถงึข้อมลูและกระบวนการ ในมาตรวดัระดบัถดัมา คอื 

การตรวจสอบดูว่าหน่วยงานได้ท�าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง

ภายในและภายนอกได้เข้าถึงข้อมูลและกระบวนการต่างๆ 

ได้อย่างทั่วถึงและหลากหลายหรือไม่ อย่างไร

4. คุณภาพและความทันสมัยของข้อมูล มาตรวัดระดับนี้  

ต้องยกระดบัการสร้างความโปร่งใสไปอกีขัน้ ด้วยการพยายาม

สร้างความม่ันใจว่า หน่วยงานได้มคีวามพยายามอย่างเตม็ท่ี 

ในการควบคมุมาตรฐาน และท�าให้ข้อมลูทีส่ะท้อนกระบวนการ

และผลสมัฤทธิต่์างๆ ทันสมัยอยูเ่สมอ ด้วยการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้อย่างสูงสุด อย่างไรก็ดี 

คุณภาพและความทันสมัยของข้อมูลต้องถูกวัดจากการใช้

งานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นหลัก

5. การใช้ประโยชน์ต่อยอดจากข้อมูล ส�าหรับมาตรวัดระดับน้ี 

การเปิดเผยข้อมลูของหน่วยงานต้องสะท้อนให้ผลลพัธ์ และ

ผลกระทบภายนอกได้ กล่าวคอื ข้อมลูต่างๆ ท่ีถกูเปิดเผยควร

ได้รบัการต่อยอดและน�าไปใช้เพือ่ประโยชน์สาธารณะ ดังนัน้  

ในวดัลกัษณะน้ี จะเน้นให้เหน็องค์ประกอบด้านผลลพัธ์และ

ผลกระทบขององค์การเป็นหลัก ซึ่งจะมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

จ�านวนมากเข้ามาก�าหนด เป็นการสะท้อนให้เหน็ว่าการเปิดเผย 

ข้อมูลหรือการสร้างความโปร่งใสของหน่วยงานนั้นสามารถ

สร้างผลกระทบต่างๆ ได้อย่างแท้จริง

จากมาตรวัดความเข้มข้นความโปร่งใสทั้ง 5 ระดับได้เสนอ  

ผู้วิจัยจึงได้ก�าหนดคะแนนส�าหรับมาตรวัดระดับต่างๆ เป็นอยู่ในรูปแบบ

เต็ม 10 คะแนน เพื่อให้ง่ายต่อการให้คะแนนและการประมวลผลต่อไป  
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ทัง้นี ้ได้ก�าหนดให้มาตรวดัต่างๆ มค่ีาคะแนน และน�ามาใช้กบัตวัช้ีวดัหลกั  

และตัวชี้วัดย่อยต่างๆ ที่ได้เสนอไปในข้างต้นดังนี้

1. ไม่มีข้อมูลหรือกระบวนการ หรือ No Data (NA) เท่ากับ 

0 คะแนน

2. การมีข้อมูลหรือกระบวนการ หรือ Data and Process 

(DP) เท่ากับ 1 - 2 คะแนน

3. การเปิดเผยข้อมูลหรือกระบวนการ หรือ Data and  

Process Disclosure (DPD) เท่ากับ 3 - 4 คะแนน 

4. การเข้าถงึข้อมลูและกระบวนการ หรอื Data and Process 

Accessed (DPA) เท่ากับ 5 - 6 คะแนน

5. คณุภาพและความทนัสมยัของข้อมูล หรอื Data Qualified 

and Updated (DQU) เท่ากับ 7 - 8 คะแนน

6. การใช้ประโยชน์ต่อยอดจากข้อมูล หรือ Data Utilization 

(DU) เท่ากับ 9 - 10 คะแนน

ส�าหรับถึงวิธีการวัดความโปร่งใสของหน่วยงาน ตามที่หลาย

สถาบนัท้ังในประเทศและต่างประเทศทีใ่ช้กนัทัว่ไป พบว่า โดยส่วนใหญ่ 

เป็นการผสมผสานการวัดความโปร่งใส 2 มิติเข้าด้วยกัน มิติแรก  

จะเป็นการเลอืกใช้ข้อมลู ซึง่พบว่า หน่วยงานประเมนิจะให้ความส�าคญั

กับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่หน่วยงานที่ได้รับการประเมินจะต้องแสดง 

หลกัฐานออกมา และมมุมองของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีต่างๆ ทีม่ต่ีอองค์การ 

ในประเดน็ทีเ่ก่ียวกบัความโปร่งใส ซึง่ถ้าหาพิจารณาการวดัการประเมนิ

ความโปร่งใสในมิติภายในและภายนอกองค์การ ในการวัดข้อมูล 
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จากมุมมอง ผู้ประเมินก็ต้องให้ความสนใจการประเมินมุมมองของคน 

จากภายในและภายนอกองค์การ ด้วยเหตุนี้ จึงได้ก�าหนดวิธีการวัด 

ความโปร่งใสของหน่วยงานสาธารณะไว้ ดังนี้

1. การประเมนิโดยวัดจากมมุมองภายนอก (External Perception 

-Based: EPB) เป็นการประเมินที่เน้นการสัมภาษณ์หรือ 

การท�าแบบสอบถามกับบุคคลภายนอกว่ามีความคิดเห็น

อย่างไร ต่อองค์การที่ได้รับการประเมิน โดยดูว่าองค์การ 

ดังกล่าวได้ด�าเนนิการโดยเฉพาะอย่างยิง่การให้บรกิาร หรอื

การท�าธุรกรรมมีความโปร่งใส เปิดเผย และน่าเชื่อถือได้ 

มากน้อยเพียงใด

2. การประเมนิโดยวดัจากมมุมองภายใน (Internal Perception-

Based: IPB) เป็นการประเมินจากบคุคลากรภายในองค์การ 

ไม่ว่าจะเป็นผูบ้รหิาร พนกังาน หรอืข้าราชการท่ัวไปทีท่�างาน

ในองค์การ โดยจะเป็นวธิกีารทอดแบบสอบถามหรอืสมัภาษณ์

เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างเหล่านี้ ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับ

กระบวนการสร้างความโปร่งใสในองค์การ

3. การประเมินโดยวัดจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (Empirical 

Evidence-Based: EEB) ส�าหรับวิธีการวัดความโปร่งใส 

ในแนวทางนีคื้อ การชีวั้ดมสีิง่ใดเกดิข้ึนบ้างหรอืไม่ ซ่ึงการวดั 

โดยใช้วิธีน้ีจะเป็นการวัดท่ีค่อนข้างตรงไปตรงมา จะวัดสิ่งที่ 

เกิดขึ้นจริงๆ ไม่มีการถกเถียงกันอีก เช่น การมีกฎหมาย 

นโยบาย หรอืการแต่งตัง้บคุลากร ซึง่สามารถตรวจสอบได้เลย

ว่ามจีรงิ วธิกีารนีจ้ะก�าหนดให้หน่วยงานทีไ่ด้รบัการประเมนิ
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ส่งข้อมูลมาให้ผูป้ระเมิน เป็นลกัษณะการส�าแดงข้อมลูว่า

มีอะไรท่ีบรรลุ หรือขาดบ้าง ส�าหรับการวัดความโปร่งใส 

มักใช้วิธีนี้ในการวัดและประเมิน

ในประเด็นการวัดความโปร่งใสจากมุมมองทั้งภายในและ

ภายนอก การเลอืกกลุม่คนทีใ่ห้ข้อมลูมคีวามส�าคญัอย่างมาก เนือ่งจาก

เป็นปัจจัยหลักท่ีก�าหนดว่าผู้ประเมินจะได้รับข้อมูลท่ีมีคุณภาพและ 

ลดอคติ (Bias) ได้มากน้อยเท่าไร ดังนั้น ในการประเมินข้อมูลของ 

แต่ละหน่วยงานโดยวิธกีารประเมนิแบบมุมมอง จึงได้ก�าหนดให้ผูป้ระเมนิ

ต้องมีผู้ให้ข้อมูลทั้งภายในและภายนอก อย่างน้อยประเภทละ 3 คน  

เพือ่น�าผลการประเมินทีไ่ด้มาถ่วงน�า้หนกั หรอืหารเฉลีย่ เป็นการลดอคติ 

และความไม่แม่นย�าของข้อมูลให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้ ส�าหรับการประเมิน

ความโปร่งใสของหน่วยงานสาธารณะของไทย จึงได้ขอก�าหนดกลุ่ม

บคุคลท่ีควรเป็นผู้ให้ข้อมลูทัง้จากภายในและภายนอกองค์การเอาไว้ ดงันี้ 

1. ผูใ้ห้ข้อมลูภายนอกองค์การ ได้แก่ กลุม่ประชาชนผูร้บับรกิาร 

ทั่วไป กลุ่มผู้ประกอบการ (Vendor) และผู้แทนองค์การ 

สาธารณะอื่นๆ ที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน

2. ผูใ้ห้ข้อมูลภายในองค์การ ได้แก่ ผูป้ฏบิติังานในหน่วยงาน 

ทุกระดับ 

จะเห็นได้ว่า การวัดความโปร่งใสในองค์การมีความซับซ้อน  

และมีรายละเอียดค่อนข้างมาก ดังนั้น เพื่อกล่าวให้เห็นภาพรวม  

จะขอก�าหนดเครื่องมือ เกณฑ์ วิธีการวัดความโปร่งใส รวมถึงตัวแบบ

ค�าถามของตัวชี้วัดต่างๆ เอาไว้ตามตามตารางด้านล่าง
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ตาราง 6 ตัวชี้วัดความโปร่งใสหลัก ตัวชี้วัดย่อย ค�าถาม มาตรวัด และวิธีการวัด

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาถาม มาตรวัดความโปร่งใส (คะแนน)

NA 
(0)

DP 
(1-2)

DPD 
(3-4)

DPA 
(5-6)

DQU 
(7-8)

DU 
(9-10)

วิธีการวัด ผู้ที่ให้ข้อมูล

1.  กฎหมายที่ ส่ ง เสริม 

การสร้างความโปร่งใสของ

องค์การสาธารณะ

1. มีการเปิดเผยกฎหมาย 

ระเบียบ ค�าส่ัง ข้อบังคับ 

และกฎหมายทีเ่กีย่วข้องแก่

บคุคลภายในและภายนอก 

หน่วยงานได้มีการเปิดเผย

กฎหมาย ระเบียบ ค�าสั่ง  

ข้อบังคับ และกฎหมายที่

เกี่ยวข้องแก่บุคคลภายใน

และภายนอกหรือไม่ 

EEB

2. มีกระบวนการ ขั้นตอน

การเปดิเผยขอ้มลูสาธารณะ

แก่ภายในและภายนอก 

ประชาชนสามารถเข้าถึง 

ได้ง่าย

หนว่ยงานได้มกีระบวนการ 

ขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูล

สาธารณะแก่ภายในและ

ภายนอก โดยประชาชน

สามารถเข้าถึงได้ง่ายหรือไม่

EEB

3. มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ของหน่วยงานได้ก�าหนด

โทษส�าหรบัองคก์ารดังกลา่ว

ในกรณีมีพฤติกรรมไ ม่  

ส่งเสริมการสร้างความ

โปร่งใส

หน่วยงานได้มีกฎหมายที่

เกี่ยวข้องของหน่วยงานท่ี

ไ ด้ก� าหนดโทษส� าหรับ

องค์การดังกล่าวในกรณีมี

พฤติกรรมไม่ส่งเสริมการ

สร้างความโปร่งใสหรือไม่

EEB

4. กฎหมายได้ก�าหนดให้

ขอ้มลูขององคก์ารดงักลา่ว

เป็นสาธารณะ หรือได้รับ

การเปิดเผยได้โดยง่าย

หน่วยงานไดอ้อกกฎหมาย

ก� า ห น ด ใ ห้ ข้ อ มู ล ข อ ง

อ งค์ ก า รดั ง กล่ า ว เ ป็ น

สาธารณะ หรือได้รับการ

เปิดเผยได้โดยง่ายหรือไม่

EEB
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ตาราง 6 ตัวชี้วัดความโปร่งใสหลัก ตัวชี้วัดย่อย ค�าถาม มาตรวัด และวิธีการวัด

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาถาม มาตรวัดความโปร่งใส (คะแนน)

NA 
(0)

DP 
(1-2)

DPD 
(3-4)

DPA 
(5-6)

DQU 
(7-8)

DU 
(9-10)

วิธีการวัด ผู้ที่ให้ข้อมูล

1.  กฎหมายที่ ส่ ง เสริม 

การสร้างความโปร่งใสของ

องค์การสาธารณะ

1. มีการเปิดเผยกฎหมาย 

ระเบียบ ค�าส่ัง ข้อบังคับ 

และกฎหมายทีเ่กีย่วข้องแก่

บุคคลภายในและภายนอก 

หน่วยงานได้มีการเปิดเผย

กฎหมาย ระเบียบ ค�าสั่ง  

ข้อบังคับ และกฎหมายที่

เกี่ยวข้องแก่บุคคลภายใน

และภายนอกหรือไม่ 

EEB

2. มีกระบวนการ ขั้นตอน

การเปดิเผยขอ้มลูสาธารณะ

แก่ภายในและภายนอก 

ประชาชนสามารถเข้าถึง 

ได้ง่าย

หนว่ยงานไดม้กีระบวนการ 

ข้ันตอนการเปิดเผยข้อมูล

สาธารณะแก่ภายในและ

ภายนอก โดยประชาชน

สามารถเข้าถึงได้ง่ายหรือไม่

EEB

3. มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ของหน่วยงานได้ก�าหนด

โทษส�าหรบัองคก์ารดังกลา่ว

ในกรณีมีพฤติกรรมไม่  

ส่งเสริมการสร้างความ

โปร่งใส

หน่วยงานได้มีกฎหมายที่

เกี่ยวข้องของหน่วยงานที่

ไ ด้ก� าหนดโทษส� าห รับ

องค์การดังกล่าวในกรณีมี

พฤติกรรมไม่ส่งเสริมการ

สร้างความโปร่งใสหรือไม่

EEB

4. กฎหมายได้ก�าหนดให้

ขอ้มลูขององค์การดงักลา่ว

เป็นสาธารณะ หรือได้รับ

การเปิดเผยได้โดยง่าย

หนว่ยงานไดอ้อกกฎหมาย

ก� า ห น ด ใ ห้ ข้ อ มู ล ข อ ง

อ งค์ ก า รดั ง กล่ า ว เ ป็ น

สาธารณะ หรือได้รับการ

เปิดเผยได้โดยง่ายหรือไม่

EEB
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ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

ตาราง 6 ตัวชี้วัดความโปร่งใสหลัก ตัวชี้วัดย่อย ค�าถาม มาตรวัด และวิธีการวัด

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาถาม มาตรวัดความโปร่งใส (คะแนน)

NA 
(0)

DP 
(1-2)

DPD 
(3-4)

DPA 
(5-6)

DQU 
(7-8)

DU 
(9-10)

วิธีการวัด ผู้ที่ให้ข้อมูล

5. มกีฎหมาย ประกาศ หรือ

กฎที่เกี่ยวข้องซึ่งระบุถึง 

ข้อยกเว้นในการเปิดเผย

ขอ้มลูขององคก์ารดงักลา่ว

ไว้อย่างชัดเจน

หนว่ยงานไดม้กีารประกาศ

หรือ เผยแพร่กฎหมาย 

ประกาศ หรือกฎทีเ่กีย่วขอ้ง

ซึ่งระบุถึงข้อยกเว้นในการ

เปิดเผยข้อมูลขององค์การ

ดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน 

หรือไม่

EEB

2. ข้อมูลพื้นฐานที่ส่งเสริม

ความโปร่งใสขององค์การ 

6. มข้ีอมลูภารกจิ โครงสรา้ง 

ผูบ้รหิาร และอ�านาจหนา้ท่ี

ของหน่วยงาน

หนว่ยงานไดม้ขีอ้มลูภารกจิ 

โครงสร้าง ผู้บริหาร และ

อ�านาจหนา้ทีข่องหนว่ยงาน

ทีไ่ดรั้บการเขา้ถงึไดโ้ดยงา่ย

หรือไม่ อย่างไร

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ 

7. มขีอ้มลูแผนยทุธศาสตร ์

แผนปฏบิติังานทัง้ระยะสัน้ 

และระยะยาว ทีค่รอบคลมุ

การงานด้านงบประมาณ 

บริหารงานบุคคล การปฏิบัติ 

ราชการ รวมถึงการให้บริการ

หนว่ยงานไดเ้ผยแพรข่อ้มลู

แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏบิตัิ

งานท้ังระยะส้ันและระยะยาว  

ที่ครอบคลุมการงานด้าน 

งบประมาณ บริหารงาน

บุคคล การปฏิบัติราชการ 

รวมถึงการให้บริการได้ 

โดยง่ายหรือไม่ อย่างไร

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ 

8. มีข้อมูลการติดต่อ หน่วยงานมีการเปิดเผย

ข้อมูลการติดต่อหรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ 
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ตาราง 6 ตัวชี้วัดความโปร่งใสหลัก ตัวชี้วัดย่อย ค�าถาม มาตรวัด และวิธีการวัด

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาถาม มาตรวัดความโปร่งใส (คะแนน)

NA 
(0)

DP 
(1-2)

DPD 
(3-4)

DPA 
(5-6)

DQU 
(7-8)

DU 
(9-10)

วิธีการวัด ผู้ที่ให้ข้อมูล

5. มกีฎหมาย ประกาศ หรือ

กฎที่เกี่ยวข้องซึ่งระบุถึง 

ข้อยกเว้นในการเปิดเผย

ขอ้มลูขององค์การดงักลา่ว

ไว้อย่างชัดเจน

หนว่ยงานไดม้กีารประกาศ

หรือ เผยแพร่กฎหมาย 

ประกาศ หรอืกฎทีเ่กีย่วข้อง

ซึ่งระบุถึงข้อยกเว้นในการ

เปิดเผยข้อมูลขององค์การ

ดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน 

หรือไม่

EEB

2. ข้อมูลพื้นฐานท่ีส่งเสริม

ความโปร่งใสขององค์การ 

6. มข้ีอมลูภารกจิ โครงสรา้ง 

ผูบ้รหิาร และอ�านาจหนา้ที่

ของหน่วยงาน

หน่วยงานไดม้ขีอ้มูลภารกิจ 

โครงสร้าง ผู้บริหาร และ

อ�านาจหนา้ทีข่องหนว่ยงาน

ทีไ่ดรั้บการเขา้ถงึได้โดยงา่ย

หรือไม่ อย่างไร

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ 

7. มขีอ้มลูแผนยทุธศาสตร ์

แผนปฏบิติังานทัง้ระยะส้ัน 

และระยะยาว ทีค่รอบคลมุ

การงานด้านงบประมาณ 

บริหารงานบุคคล การปฏิบัติ 

ราชการ รวมถึงการให้บริการ

หนว่ยงานไดเ้ผยแพรข้่อมลู

แผนยุทธศาสตร ์แผนปฏบิตัิ

งานท้ังระยะส้ันและระยะยาว  

ที่ครอบคลุมการงานด้าน 

งบประมาณ บริหารงาน

บุคคล การปฏิบัติราชการ 

รวมถึงการให้บริการได้ 

โดยง่ายหรือไม่ อย่างไร

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ 

8. มีข้อมูลการติดต่อ หน่วยงานมีการเปิดเผย

ข้อมูลการติดต่อหรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ 
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ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

ตาราง 6 ตัวชี้วัดความโปร่งใสหลัก ตัวชี้วัดย่อย ค�าถาม มาตรวัด และวิธีการวัด

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาถาม มาตรวัดความโปร่งใส (คะแนน)

NA 
(0)

DP 
(1-2)

DPD 
(3-4)

DPA 
(5-6)

DQU 
(7-8)

DU 
(9-10)

วิธีการวัด ผู้ที่ให้ข้อมูล

9. มีกฎหมาย กฎ และ

ระเบยีบตา่ง ๆ ทีเ่ก่ียวขอ้ง

หน่วยงานมีการเผยแพร่

กฎหมาย กฎ และระเบียบ

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ 

10. มีข้อมูลท่ีครบถ้วน  

ทันสมัย และเข้าถึงได้

หน่วยงานจัดให้มีข้อมูล 

ที่ครบถ้วน ทันสมัย และ 

เข้าถึงได้หรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ 

11. มขีา่วประชาสมัพนัธ์ท้ัง

ท่ีผ่านและไม่ผ่านช่องทาง

อิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงานมีข่าวประชา- 

สมัพนัธท์ัง้ทีผ่่านและไมผ่า่น

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

หรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ 

12. มพีืน้ทีใ่นการใหบ้รกิาร

ถาม-ตอบ หรือ Q&A แก่ 

ผู้ได้รับบริการ

หน่วยงานมีพื้นที่ในการให้

บรกิารถาม-ตอบ หรือ Q&A 

แก่ผู้ได้รับบริการหรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ 

13. มีการใช้ Social Media 

สมัยใหม่ในการสื่อสารกับ 

ผู้ได้รับบริการ

หน่วยงานจัดให้มีการใช้ 

Social Media สมัยใหม่ 

ในการสื่อสารกับผู้ได้รับ

บริการหรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ 

3 .  ความ โปร่ ง ใ สของ 

การบริหารบุคลากร

14. มีแผนการบริหารงาน

บุคคลประจ�าปี

หนว่ยงานมแีผนการบรหิาร

งานบุคคลประจ�าปีหรือไม่

EEB, IPB ผู้ให้ข้อมูลภายใน

องค์การ

15. มกีารเปดิเผยกระบวน- 

การจัดสรรและคัดสรร

บุคลากร

หน่วยงานมีการเปิดเผย

กระบวนการจัดสรรและ 

คัดสรรบุคลากรหรือไม่

EEB, IPB ผู้ให้ข้อมูลภายใน

องค์การ
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ตาราง 6 ตัวชี้วัดความโปร่งใสหลัก ตัวชี้วัดย่อย ค�าถาม มาตรวัด และวิธีการวัด

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาถาม มาตรวัดความโปร่งใส (คะแนน)

NA 
(0)

DP 
(1-2)

DPD 
(3-4)

DPA 
(5-6)

DQU 
(7-8)

DU 
(9-10)

วิธีการวัด ผู้ที่ให้ข้อมูล

9. มีกฎหมาย กฎ และ

ระเบยีบตา่ง ๆ ทีเ่ก่ียวขอ้ง

หน่วยงานมีการเผยแพร่

กฎหมาย กฎ และระเบียบ

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ 

10. มีข้อมูลท่ีครบถ้วน  

ทันสมัย และเข้าถึงได้

หน่วยงานจัดให้มีข้อมูล 

ที่ครบถ้วน ทันสมัย และ 

เข้าถึงได้หรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ 

11. มข่ีาวประชาสมัพนัธ์ท้ัง

ท่ีผ่านและไม่ผ่านช่องทาง

อิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงานมีข่าวประชา- 

สมัพนัธ์ทัง้ทีผ่่านและไมผ่า่น

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

หรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ 

12. มพีืน้ทีใ่นการใหบ้รกิาร

ถาม-ตอบ หรือ Q&A แก่ 

ผู้ได้รับบริการ

หน่วยงานมีพื้นที่ในการให้

บริการถาม-ตอบ หรือ Q&A 

แก่ผู้ได้รับบริการหรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ 

13. มีการใช้ Social Media 

สมัยใหม่ในการสื่อสารกับ 

ผู้ได้รับบริการ

หน่วยงานจัดให้มีการใช้ 

Social Media สมัยใหม่ 

ในการสื่อสารกับผู้ได้รับ

บริการหรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ 

3 .  ความ โปร่ ง ใ สของ 

การบริหารบุคลากร

14. มีแผนการบริหารงาน

บุคคลประจ�าปี

หนว่ยงานมแีผนการบรหิาร

งานบุคคลประจ�าปีหรือไม่

EEB, IPB ผู้ให้ข้อมูลภายใน

องค์การ

15. มกีารเปดิเผยกระบวน- 

การจัดสรรและคัดสรร

บุคลากร

หน่วยงานมีการเปิดเผย

กระบวนการจัดสรรและ 

คัดสรรบุคลากรหรือไม่

EEB, IPB ผู้ให้ข้อมูลภายใน

องค์การ

105



ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

ตาราง 6 ตัวชี้วัดความโปร่งใสหลัก ตัวชี้วัดย่อย ค�าถาม มาตรวัด และวิธีการวัด

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาถาม มาตรวัดความโปร่งใส (คะแนน)

NA 
(0)

DP 
(1-2)

DPD 
(3-4)

DPA 
(5-6)

DQU 
(7-8)

DU 
(9-10)

วิธีการวัด ผู้ที่ให้ข้อมูล

1 6 .  มี ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย

กระบวนการตรวจสอบ  

ร้องเรียน อุทธรณ์อันเกิด

จากข้อพพิาทในการบรหิาร

บุคลากร

หน่วยงานมีการเปิดเผย

กระบวนการตรวจสอบ  

ร้องเรียน อุทธรณ์อันเกิด

จากขอ้พพิาทในการบรหิาร

บุคลากรหรือไม่

EEB, IPB ผู้ให้ข้อมูลภายใน

องค์การ

1 7 .  มี ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย

กระบวนการให้คุณและ 

ใ ห้ โทษแก่ บุ คลากร ใน 

หน่วยงาน

หน่วยงานมีการเปิดเผย

กระบวนการให้คุณและ 

ให้ โ ทษแก่ บุ คลากร ใน 

หน่วยงานหรือไม่

EEB,IPB ผู้ให้ข้อมูลภายใน

องค์การ

4. ความโปร่งใสของการ

บริหารงบประมาณ

18. มีแผนงบประมาณ 

และการเงินประจ�าปี

ห น่ ว ย ง า น มี แ ผ น 

งบประมาณและการเงิน

ประจ�าปีหรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ 

1 9 .  มี ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย

กระบวนการตัดสินใจ และ

จัดสรรงบประมาณของ

องค์การ

หน่วยงานมีการเปิดเผย

กระบวนการตัดสินใจ และ

จัดสรรงบประมาณของ

องค์การหรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ 

2 0 .  มี ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย

ก ร ะ บ ว น ก า ร ก า ร ใ ช้  

งบประมาณของหน่วยงาน

หน่วยงานมีการเปิดเผย

ก ร ะ บ ว น ก า ร ก า ร ใ ช้  

งบประมาณของหน่วยงาน

หรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ 
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ตาราง 6 ตัวชี้วัดความโปร่งใสหลัก ตัวชี้วัดย่อย ค�าถาม มาตรวัด และวิธีการวัด

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาถาม มาตรวัดความโปร่งใส (คะแนน)

NA 
(0)

DP 
(1-2)

DPD 
(3-4)

DPA 
(5-6)

DQU 
(7-8)

DU 
(9-10)

วิธีการวัด ผู้ที่ให้ข้อมูล

1 6 .  มี ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย

กระบวนการตรวจสอบ  

ร้องเรียน อุทธรณ์อันเกิด

จากข้อพพิาทในการบรหิาร

บุคลากร

หน่วยงานมีการเปิดเผย

กระบวนการตรวจสอบ  

ร้องเรียน อุทธรณ์อันเกิด

จากขอ้พพิาทในการบรหิาร

บุคลากรหรือไม่

EEB, IPB ผู้ให้ข้อมูลภายใน

องค์การ

1 7 .  มี ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย

กระบวนการให้คุณและ 

ใ ห้ โทษแก่ บุ คลากร ใน 

หน่วยงาน

หน่วยงานมีการเปิดเผย

กระบวนการให้คุณและ 

ใ ห้ โทษแก่ บุ คลากร ใน 

หน่วยงานหรือไม่

EEB,IPB ผู้ให้ข้อมูลภายใน

องค์การ

4. ความโปร่งใสของการ

บริหารงบประมาณ

18. มีแผนงบประมาณ 

และการเงินประจ�าปี

ห น่ ว ย ง า น มี แ ผ น 

งบประมาณและการเงิน

ประจ�าปีหรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ 

1 9 .  มี ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย

กระบวนการตัดสินใจ และ

จัดสรรงบประมาณของ

องค์การ

หน่วยงานมีการเปิดเผย

กระบวนการตัดสินใจ และ

จัดสรรงบประมาณของ

องค์การหรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ 

2 0 .  มี ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย

ก ร ะ บ ว น ก า ร ก า ร ใ ช้  

งบประมาณของหน่วยงาน

หน่วยงานมีการเปิดเผย

ก ร ะ บ ว น ก า ร ก า ร ใ ช้  

งบประมาณของหน่วยงาน

หรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ 
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ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

ตาราง 6 ตัวชี้วัดความโปร่งใสหลัก ตัวชี้วัดย่อย ค�าถาม มาตรวัด และวิธีการวัด

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาถาม มาตรวัดความโปร่งใส (คะแนน)

NA 
(0)

DP 
(1-2)

DPD 
(3-4)

DPA 
(5-6)

DQU 
(7-8)

DU 
(9-10)

วิธีการวัด ผู้ที่ให้ข้อมูล

21. มแีผนการจดัซือ้จดัจา้ง

หรือการจัดหาพัสดุประจ�าปี

หน่วยงานมีแผนการจัดซื้อ

จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประจ�าปีหรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ 

2 2 .  มี ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย

กระบวนการคัดเลือกผู้มี

อ�านาจหน้ารับผิดชอบ 

การจัดซื้อจัดจ้าง และการ

จัดหาพัสดุ

หน่วยงานมีการเปิดเผย

กระบวนการคั ด เลื อก 

ผู้มีอ�านาจหน้ารับผิดชอบ

การจัดซื้อจัดจ้าง และการ

จัดหาพัสดุหรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ 

2 3 .  มี ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย

กระบวนการจัดซื้อจังจ้าง 

และการจัดหาพัสดุของ

หน่วยงาน

หน่วยงานมีการเปิดเผย

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

และการจัดหาพัสดุของ

หน่วยงานหรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ 

5 .  ความ โปร่ ง ใ สของ 

การบริหารการปฏิบัติงาน

24. มีแผนการด�าเนินงาน

ภายในและการประสานงาน

ระหว่างหน่วยงานย่อย

ภายในองค์การ

หนว่ยงานมแีผนการด�าเนนิ

งานภายในและการประสาน

งานระหวา่งหนว่ยงานย่อย

ภายในองค์การหรือไม่

EEB, IPB ผู้ให้ข้อมูลภายใน

องค์การ

25. มกีารเปิดเผยโครงสรา้ง

ในการประสานและการ

ด�าเนินงานภายในองค์การ

หน่วยงานมีการเปิดเผย

โครงสร้างในการประสาน

และการด�าเนินงานภายใน

องค์การหรือไม่

EEB, IPB ผู้ให้ข้อมูลภายใน

องค์การ
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ตาราง 6 ตัวชี้วัดความโปร่งใสหลัก ตัวชี้วัดย่อย ค�าถาม มาตรวัด และวิธีการวัด

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาถาม มาตรวัดความโปร่งใส (คะแนน)

NA 
(0)

DP 
(1-2)

DPD 
(3-4)

DPA 
(5-6)

DQU 
(7-8)

DU 
(9-10)

วิธีการวัด ผู้ที่ให้ข้อมูล

21. มแีผนการจดัซือ้จดัจา้ง

หรือการจัดหาพัสดุประจ�าปี

หน่วยงานมีแผนการจัดซื้อ

จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประจ�าปีหรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ 

2 2 .  มี ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย

กระบวนการคัดเลือกผู้มี

อ�านาจหน้ารับผิดชอบ 

การจัดซื้อจัดจ้าง และการ

จัดหาพัสดุ

หน่วยงานมีการเปิดเผย

กระบวนการคั ด เลื อก 

ผู้มีอ�านาจหน้ารับผิดชอบ

การจัดซ้ือจัดจ้าง และการ

จัดหาพัสดุหรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ 

2 3 .  มี ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย

กระบวนการจัดซื้อจังจ้าง 

และการจัดหาพัสดุของ

หน่วยงาน

หน่วยงานมีการเปิดเผย

กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง 

และการจัดหาพัสดุของ

หน่วยงานหรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ 

5 .  ความ โปร่ ง ใ สของ 

การบริหารการปฏิบัติงาน

24. มีแผนการด�าเนินงาน

ภายในและการประสานงาน

ระหว่างหน่วยงานย่อย

ภายในองค์การ

หนว่ยงานมแีผนการด�าเนนิ

งานภายในและการประสาน

งานระหวา่งหนว่ยงานย่อย

ภายในองค์การหรือไม่

EEB, IPB ผู้ให้ข้อมูลภายใน

องค์การ

25. มกีารเปิดเผยโครงสรา้ง

ในการประสานและการ

ด�าเนินงานภายในองค์การ

หน่วยงานมีการเปิดเผย

โครงสร้างในการประสาน

และการด�าเนินงานภายใน

องค์การหรือไม่

EEB, IPB ผู้ให้ข้อมูลภายใน

องค์การ
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ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

ตาราง 6 ตัวชี้วัดความโปร่งใสหลัก ตัวชี้วัดย่อย ค�าถาม มาตรวัด และวิธีการวัด

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาถาม มาตรวัดความโปร่งใส (คะแนน)

NA 
(0)

DP 
(1-2)

DPD 
(3-4)

DPA 
(5-6)

DQU 
(7-8)

DU 
(9-10)

วิธีการวัด ผู้ที่ให้ข้อมูล

2 6 .  มี ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย

กระบวนการประสานงาน

ภายในองคก์ารอยา่งชดัเจน

หน่วยงานมีการเปิดเผย

กระบวนการประสานงาน

ภายในองคก์ารอยา่งชดัเจน

หรือไม่

EEB, IPB ผู้ให้ข้อมูลภายใน

องค์การ

27. มคู่ีมอืและมาตรฐานใน

การปฏิบัติงาน และการให้

บริการ

ห น่ ว ย ง านมี คู่ มื อ แ ล ะ

มาตรฐานในการปฏบิตังิาน 

และการให้บริการที่บุคคล

ภายในและภายนอกเข้าถึง

ได้ง่ายหรือไม่

EEB, IPB, 

EPB

ผู้ให้ข้อมูลภายใน

และภายนอก

องค์การ

28. มีข้อมูลสารสนเทศ 

เชงิสถติดิา้นการปฏบิตังิาน

และการใหบ้รกิารทีส่ามารถ

ใช้งานต่อได้ง่าย

หน่วยงานจัดให้มีข้อมูล

สารสนเทศเชงิสถติดิา้นการ

ปฏบิตังิานและการใหบ้รกิาร

ที่สามารถใช้งานต่อได้ง่าย

หรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ

29. มรีายงานความพงึพอใจ

ต่ อ ก า ร ให้ บ ริ ก า ร ขอ ง 

หน่วยงาน

หน่วยงานมีรายงานความ

พึงพอใจต่อการให้บริการ

ของหน่วยงานหรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ

30. หนว่ยงานใหบ้รกิารดว้ย 

E-Service ทีส่ามารถบันทกึ

ขอ้มลูการให้บรกิารไดอ้ยา่ง

เป็นระบบและปลอดภัย

หน่วยงานให้บริการด้วย  

E-Service ทีส่ามารถบันทกึ

ขอ้มลูการใหบ้รกิารไดอ้ยา่ง

เป็นระบบและปลอดภัย 

หรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ
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ตาราง 6 ตัวชี้วัดความโปร่งใสหลัก ตัวชี้วัดย่อย ค�าถาม มาตรวัด และวิธีการวัด

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาถาม มาตรวัดความโปร่งใส (คะแนน)

NA 
(0)

DP 
(1-2)

DPD 
(3-4)

DPA 
(5-6)

DQU 
(7-8)

DU 
(9-10)

วิธีการวัด ผู้ที่ให้ข้อมูล

2 6 .  มี ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย

กระบวนการประสานงาน

ภายในองคก์ารอยา่งชดัเจน

หน่วยงานมีการเปิดเผย

กระบวนการประสานงาน

ภายในองคก์ารอยา่งชดัเจน

หรือไม่

EEB, IPB ผู้ให้ข้อมูลภายใน

องค์การ

27. มคู่ีมอืและมาตรฐานใน

การปฏิบัติงาน และการให้

บริการ

หน่ ว ย ง านมี คู่ มื อ แ ล ะ

มาตรฐานในการปฏบิติังาน 

และการให้บริการที่บุคคล

ภายในและภายนอกเข้าถึง

ได้ง่ายหรือไม่

EEB, IPB, 

EPB

ผู้ให้ข้อมูลภายใน

และภายนอก

องค์การ

28. มีข้อมูลสารสนเทศ 

เชงิสถติดิา้นการปฏบิตังิาน

และการใหบ้รกิารทีส่ามารถ

ใช้งานต่อได้ง่าย

หน่วยงานจัดให้มีข้อมูล

สารสนเทศเชงิสถติดิา้นการ

ปฏบิตังิานและการใหบ้รกิาร

ที่สามารถใช้งานต่อได้ง่าย

หรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ

29. มรีายงานความพงึพอใจ

ต่ อ ก า ร ให้ บ ริ ก า ร ขอ ง 

หน่วยงาน

หน่วยงานมีรายงานความ

พึงพอใจต่อการให้บริการ

ของหน่วยงานหรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ

30. หนว่ยงานใหบ้รกิารดว้ย 

E-Service ทีส่ามารถบันทกึ

ขอ้มลูการใหบ้รกิารไดอ้ยา่ง

เป็นระบบและปลอดภัย

หน่วยงานให้บริการด้วย  

E-Service ท่ีสามารถบันทกึ

ขอ้มลูการใหบ้รกิารไดอ้ยา่ง

เป็นระบบและปลอดภัย 

หรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ

111



ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

ตาราง 6 ตัวชี้วัดความโปร่งใสหลัก ตัวชี้วัดย่อย ค�าถาม มาตรวัด และวิธีการวัด

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาถาม มาตรวัดความโปร่งใส (คะแนน)

NA 
(0)

DP 
(1-2)

DPD 
(3-4)

DPA 
(5-6)

DQU 
(7-8)

DU 
(9-10)

วิธีการวัด ผู้ที่ให้ข้อมูล

6. การจดัการ การน�าเสนอ 

และกา ร ใช้ ง านข้ อมู ล

สาธารณะท่ีมปีระสทิธิภาพ

31. มีการเผยแพร่จ�านวน 

ประเภท และเรือ่งของขอ้มูล

ที่ยังไม่ได้รับการเปิดเผย 

พร้อมเหตุผลประกอบ

หน่วยงานมีการเผยแพร่

จ�านวน ประเภท และเรื่อง

ของข้อมูลที่ยั งไม่ ได้รับ 

การเปิดเผย พร้อมเหตุผล

ประกอบหรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ

32. มีกระบวนการในการ

เปิดเผยข้อมลูท่ีได้รับยกเว้น

หรอืยงัไมไ่ดร้บัการเปดิเผย 

อย่างเป็นระบบ โดยใช้

ดุลยพินิจของบุคคลากร

น้อยที่สุด

หนว่ยงานมีกระบวนการใน

การเปิดเผยข้อมูลท่ีได้รับ

ยกเว้นหรือยั ง ไม่ ไ ด้ รับ 

การเปดิเผยอยา่งเปน็ระบบ 

โ ด ย ใช้ ดุ ล ย พิ นิ จ ข อ ง 

บคุคลากรนอ้ยทีส่ดุหรอืไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ

33. มีกระบวนการแปลง

ข้อมูลในองค์การที่ เป็น 

กระดาษให้อยู่ในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน 

ทั้งนี้ควรเป็นเอกสารใน 

รูปแบบ .pdf .csv .Json  

.xlsx หรอื .xls โดยค�านงึถงึ

การใช้งานต่อเป็นส�าคัญ

หน่วยงานมีกระบวนการ

แปลงข้อมูลในองค์การที่

เ ป็ นก ระดาษ ให้ อยู่ ใ น 

รูปแบบอิ เล็กทรอนิกส์

มาตรฐาน ทั้งน้ีควรเป็น

เอกสารในรูปแบบ .pdf .csv 

.Json .x lsx หรือ .x ls  

โดยค�านึงถึงการใช้งานต่อ

เป็นส�าคัญหรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ
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ตาราง 6 ตัวชี้วัดความโปร่งใสหลัก ตัวชี้วัดย่อย ค�าถาม มาตรวัด และวิธีการวัด

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาถาม มาตรวัดความโปร่งใส (คะแนน)

NA 
(0)

DP 
(1-2)

DPD 
(3-4)

DPA 
(5-6)

DQU 
(7-8)

DU 
(9-10)

วิธีการวัด ผู้ที่ให้ข้อมูล

6. การจดัการ การน�าเสนอ 

และกา ร ใช้ ง านข้ อมู ล

สาธารณะทีม่ปีระสทิธิภาพ

31. มีการเผยแพร่จ�านวน 

ประเภท และเรือ่งของขอ้มลู

ที่ยังไม่ได้รับการเปิดเผย 

พร้อมเหตุผลประกอบ

หน่วยงานมีการเผยแพร่

จ�านวน ประเภท และเรื่อง

ของข้อมูลที่ยั งไม่ ได้รับ 

การเปิดเผย พร้อมเหตุผล

ประกอบหรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ

32. มีกระบวนการในการ

เปิดเผยข้อมลูท่ีได้รับยกเว้น

หรอืยงัไมไ่ดร้บัการเปดิเผย 

อย่างเป็นระบบ โดยใช้

ดุลยพินิจของบุคคลากร

น้อยที่สุด

หนว่ยงานมกีระบวนการใน

การเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับ

ยกเว้นหรือยั ง ไม่ ไ ด้ รับ 

การเปดิเผยอย่างเปน็ระบบ 

โ ด ย ใช้ ดุ ล ย พิ นิ จ ข อ ง 

บคุคลากรนอ้ยท่ีสดุหรอืไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ

33. มีกระบวนการแปลง

ข้อมูลในองค์การที่ เป็น 

กระดาษให้อยู่ในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน 

ทั้งนี้ควรเป็นเอกสารใน 

รูปแบบ .pdf .csv .Json  

.xlsx หรอื .xls โดยค�านงึถงึ

การใช้งานต่อเป็นส�าคัญ

หน่วยงานมีกระบวนการ

แปลงข้อมูลในองค์การที่

เ ป็ นก ระดาษ ให้ อยู่ ใ น 

รูปแบบอิ เล็กทรอนิกส์

มาตรฐาน ทั้งนี้ควรเป็น

เอกสารในรปูแบบ .pdf .csv 

.Json .x lsx หรือ .x ls  

โดยค�านึงถึงการใช้งานต่อ

เป็นส�าคัญหรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ
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ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

ตาราง 6 ตัวชี้วัดความโปร่งใสหลัก ตัวชี้วัดย่อย ค�าถาม มาตรวัด และวิธีการวัด

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาถาม มาตรวัดความโปร่งใส (คะแนน)

NA 
(0)

DP 
(1-2)

DPD 
(3-4)

DPA 
(5-6)

DQU 
(7-8)

DU 
(9-10)

วิธีการวัด ผู้ที่ให้ข้อมูล

34.  มีกระบวนการ จัด

ระเบยีบ ตรวจสอบคุณภาพ 

รักษาความปลอดภัย และ

ส�ารองข้อมูล รวมถึงการ

บันทึกการใช้ข้อมูลทั้งที่ 

เป็นข้อมูลส่วนบุคคลและ

ไม่ใช่อยู่เป็นประจ�า

หนว่ยงานมกีระบวนการจดั

ระเบยีบ ตรวจสอบคุณภาพ 

รักษาความปลอดภัย และ

ส�ารองข้อมูล รวมถึงการ

บนัทกึการใชข้อ้มลูทัง้ทีเ่ปน็

ข้อมูลส่วนบุคคลและไม่ใช่

อยู่เป็นประจ�าหรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ

35. มีการเปิดเผยสถิติ 

การเรียกใช้งานข้อมูลจาก

ประชาชนและองค์การ

สาธารณะอืน่ของหนว่ยงาน 

โดยได้รับความคุ้มครอง

ความ เป็น ส่ วน ตัวของ 

ผู้ขอข้อมูล

หนว่ยงานมกีารเปดิเผยสถติิ

การเรียกใช้งานข้อมูลจาก

ประชาชนและองค์การ

สาธารณะอืน่ของหนว่ยงาน 

โดยได้รับความคุ้มครอง

ความ เป็นส่ วนตั วของ 

ผู้ขอข้อมูลหรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ

36. มีการรวบรวมผลกระทบ 

เชิงบวกและลบจากการใช้

ข้อมูลของหน่วยงานโดย

ประชาชนและองค์การ

สาธารณะอื่น

หน่วยงานมีการรวบรวม

ผลกระทบเชิงบวกและลบ

จากกา ร ใช้ ข้ อมู ล ขอ ง 

หน่วยงานโดยประชาชน

และองค์การสาธารณะอ่ืน

เอาไว้หรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ
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ตาราง 6 ตัวชี้วัดความโปร่งใสหลัก ตัวชี้วัดย่อย ค�าถาม มาตรวัด และวิธีการวัด

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาถาม มาตรวัดความโปร่งใส (คะแนน)

NA 
(0)

DP 
(1-2)

DPD 
(3-4)

DPA 
(5-6)

DQU 
(7-8)

DU 
(9-10)

วิธีการวัด ผู้ที่ให้ข้อมูล

34.  มีกระบวนการ จัด

ระเบยีบ ตรวจสอบคุณภาพ 

รักษาความปลอดภัย และ

ส�ารองข้อมูล รวมถึงการ

บันทึกการใช้ข้อมูลทั้งที่ 

เป็นข้อมูลส่วนบุคคลและ

ไม่ใช่อยู่เป็นประจ�า

หนว่ยงานมกีระบวนการจัด

ระเบยีบ ตรวจสอบคุณภาพ 

รักษาความปลอดภัย และ

ส�ารองข้อมูล รวมถึงการ

บนัทกึการใช้ขอ้มลูทัง้ทีเ่ปน็

ข้อมูลส่วนบุคคลและไม่ใช่

อยู่เป็นประจ�าหรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ

35. มีการเปิดเผยสถิติ 

การเรียกใช้งานข้อมูลจาก

ประชาชนและองค์การ

สาธารณะอืน่ของหนว่ยงาน 

โดยได้รับความคุ้มครอง

ความ เป็น ส่ วน ตัวของ 

ผู้ขอข้อมูล

หนว่ยงานมกีารเปดิเผยสถติิ

การเรียกใช้งานข้อมูลจาก

ประชาชนและองค์การ

สาธารณะอ่ืนของหน่วยงาน 

โดยได้รับความคุ้มครอง

ความ เป็นส่ วนตั วของ 

ผู้ขอข้อมูลหรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ

36. มีการรวบรวมผลกระทบ 

เชิงบวกและลบจากการใช้

ข้อมูลของหน่วยงานโดย

ประชาชนและองค์การ

สาธารณะอื่น

หน่วยงานมีการรวบรวม

ผลกระทบเชิงบวกและลบ

จากกา ร ใช้ ข้ อ มู ล ขอ ง 

หน่วยงานโดยประชาชน

และองค์การสาธารณะอื่น

เอาไว้หรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ
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ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

ตาราง 6 ตัวชี้วัดความโปร่งใสหลัก ตัวชี้วัดย่อย ค�าถาม มาตรวัด และวิธีการวัด

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาถาม มาตรวัดความโปร่งใส (คะแนน)

NA 
(0)

DP 
(1-2)

DPD 
(3-4)

DPA 
(5-6)

DQU 
(7-8)

DU 
(9-10)

วิธีการวัด ผู้ที่ให้ข้อมูล

7. การสง่เสรมิความโปร่งใส

ของหน่วยงาน 

37. มีการมอบหมายให้ 

เ จ้ าหน้ าที่ ร ะ ดั บสู ง ใ น

องคก์ารรบัผิดชอบการสรา้ง

ความโปร่งใสในหน่วยงาน

หน่วยงานได้มีการมอบ

หมายใหเ้จา้หนา้ทีร่ะดบัสงู

ในองค์ การรับผิ ดชอบ 

การสร้างความโปร่งใสใน 

หน่วยงานหรือไม่

EEB

38. มีกระบวนการ พัฒนา

บุคลากรให้เรียนรู้ทักษะ 

ต่างๆ เพื่อส่งเสริมความ

โปรง่ใสอยา่งมปีระสทิธภิาพ

หนว่ยงานได้มกีระบวนการ

พัฒนาบุคลากรให้เรียนรู้

ทักษะต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม

ค ว าม โป ร่ ง ใ สอย่ า ง มี

ประสิทธิภาพหรือไม่

EEB, IPB ผู้ให้ข้อมูลภายใน

องค์การ

39. มีมาตรการการให้คุณ

ใ ห้ โทษภาย ในส� าหรั บ

พฤติ ก ร ร มต่ า ง  ๆ  ที่

เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม

ค ว าม โ ป ร่ ง ใ ส ภ า ย ใ น 

หน่วยงาน

หน่ วยงานมีมาตรการ 

การให้คุณให้โทษภายใน

ส�าหรับพฤติกรรมต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม

ค ว าม โ ป ร่ ง ใ ส ภ า ย ใ น 

หน่วยงานหรือไม่

EEB, EPB, 

IPB

ผู้ให้ข้อมูลภายใน

และภายนอก

องค์การ

40. มช่ีองทางในการเขา้ถึง

ข้อมูลแก่ประชาชนและ

องค์การสาธารณะอื่นที่ 

ทั่วถึงและหลากหลาย

หน่วยงานจัดให้มีช่องทาง 

ในการ เข้ า ถึ งข้อมูลแก่

ประชาชนและองค์การ

ส า ธ า รณะอื่ น ที่ ทั่ ว ถึ ง 

และหลากหลายหรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ
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ตาราง 6 ตัวชี้วัดความโปร่งใสหลัก ตัวชี้วัดย่อย ค�าถาม มาตรวัด และวิธีการวัด

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาถาม มาตรวัดความโปร่งใส (คะแนน)

NA 
(0)

DP 
(1-2)

DPD 
(3-4)

DPA 
(5-6)

DQU 
(7-8)

DU 
(9-10)

วิธีการวัด ผู้ที่ให้ข้อมูล

7. การสง่เสรมิความโปรง่ใส

ของหน่วยงาน 

37. มีการมอบหมายให้ 

เ จ้ าหน้ าที่ ร ะ ดั บสู ง ใ น

องคก์ารรบัผิดชอบการสรา้ง

ความโปร่งใสในหน่วยงาน

หน่วยงานได้มีการมอบ

หมายใหเ้จา้หนา้ท่ีระดบัสงู

ในองค์ การรับผิ ดชอบ 

การสร้างความโปร่งใสใน 

หน่วยงานหรือไม่

EEB

38. มีกระบวนการ พัฒนา

บุคลากรให้เรียนรู้ทักษะ 

ต่างๆ เพื่อส่งเสริมความ

โปรง่ใสอยา่งมปีระสทิธภิาพ

หนว่ยงานไดม้กีระบวนการ

พัฒนาบุคลากรให้เรียนรู้

ทักษะต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริม

ค ว าม โป ร่ ง ใ สอย่ า ง มี

ประสิทธิภาพหรือไม่

EEB, IPB ผู้ให้ข้อมูลภายใน

องค์การ

39. มีมาตรการการให้คุณ

ใ ห้ โทษภาย ในส� าหรั บ

พฤติ ก ร ร มต่ า ง  ๆ  ที่

เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม

ค ว าม โ ป ร่ ง ใ ส ภ า ย ใ น 

หน่วยงาน

หน่ วยงานมีมาตรการ 

การให้คุณให้โทษภายใน

ส�าหรับพฤติกรรมต่างๆ ที่

เก่ียวข้องกับการส่งเสริม

ค ว าม โ ป ร่ ง ใ ส ภ า ย ใ น 

หน่วยงานหรือไม่

EEB, EPB, 

IPB

ผู้ให้ข้อมูลภายใน

และภายนอก

องค์การ

40. มช่ีองทางในการเขา้ถึง

ข้อมูลแก่ประชาชนและ

องค์การสาธารณะอื่นที่ 

ทั่วถึงและหลากหลาย

หน่วยงานจัดให้มีช่องทาง 

ในการ เข้ า ถึ งข้อมูลแก่

ประชาชนและองค์การ

ส า ธ า รณะ อ่ื นที่ ทั่ ว ถึ ง 

และหลากหลายหรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ
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ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

ตาราง 6 ตัวชี้วัดความโปร่งใสหลัก ตัวชี้วัดย่อย ค�าถาม มาตรวัด และวิธีการวัด

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาถาม มาตรวัดความโปร่งใส (คะแนน)

NA 
(0)

DP 
(1-2)

DPD 
(3-4)

DPA 
(5-6)

DQU 
(7-8)

DU 
(9-10)

วิธีการวัด ผู้ที่ให้ข้อมูล

41. จดัใหม้รีะบบเรยีกข้อมลู

ทั้งแบบผ่านและไม่ผ่าน

ระบบ API (Application 

Programming Interface) 

และติดตามการขอข้อมูล

ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ท า ง

อิ เ ล็กทรอนิกส์ส� าหรับ

ประชาชนและองค์การ

สาธารณะอื่น

หน่วยงานจัดให้มีระบบ 

เรียกข้อมูลทั้งแบบผ่าน 

และไม่ ผ่านระบบ API  

(Application Programming 

Interface) และติดตาม 

การขอขอ้มลูของหนว่ยงาน

ทางอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับ

ประชาชนและองค์การ

สาธารณะอื่นหรือไม่

EEB

42. จดัให้มคีณะท�างานหรอื

การปฏิบัติงานที่อ�านวย

ความสะดวกในการขอ

ข้อมูลของประชาชนและ

องค์การสาธารณะอื่น

หน่วยงานจัดให้มีคณะ

ท�างานหรือการปฏิบัติงาน

ที่อ�านวยความสะดวกใน

การขอขอ้มลูของประชาชน

และองค์การสาธารณะอ่ืน

หรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ

43. จัดให้มีช่องทางหรือ

ระบบในการสง่และตดิตาม

เรือ่งรอ้งเรยีนของประชาชน

และองค์การสาธารณะอื่น

หน่วยงานจัดให้มีช่องทาง

หรือระบบในการส่งและ

ติดตามเรื่องร้องเรียนของ

ประชาชนและองค์การ

สาธารณะอื่นหรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ
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ตาราง 6 ตัวชี้วัดความโปร่งใสหลัก ตัวชี้วัดย่อย ค�าถาม มาตรวัด และวิธีการวัด

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาถาม มาตรวัดความโปร่งใส (คะแนน)

NA 
(0)

DP 
(1-2)

DPD 
(3-4)

DPA 
(5-6)

DQU 
(7-8)

DU 
(9-10)

วิธีการวัด ผู้ที่ให้ข้อมูล

41. จดัใหม้รีะบบเรยีกข้อมลู

ทั้งแบบผ่านและไม่ผ่าน

ระบบ API (Application 

Programming Interface) 

และติดตามการขอข้อมูล

ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ท า ง

อิ เล็ กทรอนิก ส์ส� าหรับ

ประชาชนและองค์การ

สาธารณะอื่น

หน่วยงานจัดให้มีระบบ 

เรียกข้อมูลทั้งแบบผ่าน 

และไม่ผ่ านระบบ API  

(Application Programming 

Interface) และติดตาม 

การขอขอ้มลูของหนว่ยงาน

ทางอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับ

ประชาชนและองค์การ

สาธารณะอื่นหรือไม่

EEB

42. จดัให้มคีณะท�างานหรือ

การปฏิบัติงานที่อ�านวย

ความสะดวกในการขอ

ข้อมูลของประชาชนและ

องค์การสาธารณะอื่น

หน่วยงานจัดให้มีคณะ

ท�างานหรือการปฏิบัติงาน

ที่อ�านวยความสะดวกใน

การขอขอ้มลูของประชาชน

และองค์การสาธารณะอื่น

หรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ

43. จัดให้มีช่องทางหรือ

ระบบในการสง่และตดิตาม

เรือ่งรอ้งเรยีนของประชาชน

และองค์การสาธารณะอื่น

หน่วยงานจัดให้มีช่องทาง

หรือระบบในการส่งและ

ติดตามเรื่องร้องเรียนของ

ประชาชนและองค์การ

สาธารณะอื่นหรือไม่

EEB, EPB ผู้ให้ข้อมูล

ภายนอกองค์การ
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ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

ตาราง 6 ตัวชี้วัดความโปร่งใสหลัก ตัวชี้วัดย่อย ค�าถาม มาตรวัด และวิธีการวัด

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาถาม มาตรวัดความโปร่งใส (คะแนน)

NA 
(0)

DP 
(1-2)

DPD 
(3-4)

DPA 
(5-6)

DQU 
(7-8)

DU 
(9-10)

วิธีการวัด ผู้ที่ให้ข้อมูล

44. มีกระบวนการในการ

จดัการเรือ่งรอ้งเรยีนภายใน

และภายนอกที่เป็นธรรม

และสามารถคุม้ครองความ

เป็นส่วนตัวของผู้ร้องได้  

โดยต้องรายงานความคืบหน้า 

ให้แก่ผู้ ร้องทุก 15 วัน  

หลังจากวันที่ได้รับเรื่อง 

หนว่ยงานมีกระบวนการใน

การจัดการเรื่องร้องเรียน

ภายในและภายนอกที่เป็น

ธรรมและสามารถคุม้ครอง

ความ เป็นส่ วนตั วของ 

ผู้ร้องได้ โดยต้องรายงาน

ความคืบหน้าให้แก่ผู้ร้อง 

ทุก 15 วัน หลังจากวันที่ 

ได้รับเรื่องหรือไม่

EBB, EPB, 

IPB

ผู้ให้ข้อมูลภายใน

และภายนอก

องค์การ

45. มีการจัดต้ังคณะกรรมการ 

ที่มีที่มาจากภายในและ

ภายนอกเพื่อดูแลเรื่อง 

ร้องเรียนอย่างชัดเจน

หน่ วยงานมี การจั ดตั้ ง 

คณะกรรมการที่มาจาก

ภายในและภายนอกเพื่อ

ดูแลเรื่องร้องเรียนอย่าง

ชัดเจนหรือไม่

EEB
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ตาราง 6 ตัวชี้วัดความโปร่งใสหลัก ตัวชี้วัดย่อย ค�าถาม มาตรวัด และวิธีการวัด

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำาถาม มาตรวัดความโปร่งใส (คะแนน)

NA 
(0)

DP 
(1-2)

DPD 
(3-4)

DPA 
(5-6)

DQU 
(7-8)

DU 
(9-10)

วิธีการวัด ผู้ที่ให้ข้อมูล

44. มีกระบวนการในการ

จดัการเรือ่งรอ้งเรยีนภายใน

และภายนอกที่เป็นธรรม

และสามารถคุม้ครองความ

เป็นส่วนตัวของผู้ร้องได้  

โดยต้องรายงานความคืบหน้า 

ให้แก่ผู้ ร้องทุก 15 วัน  

หลังจากวันที่ได้รับเรื่อง 

หนว่ยงานมกีระบวนการใน

การจัดการเร่ืองร้องเรียน

ภายในและภายนอกท่ีเป็น

ธรรมและสามารถคุม้ครอง

ความ เป็นส่ วนตั วของ 

ผู้ร้องได้ โดยต้องรายงาน

ความคืบหน้าให้แก่ผู้ร้อง 

ทุก 15 วัน หลังจากวันที่ 

ได้รับเรื่องหรือไม่

EBB, EPB, 

IPB

ผู้ให้ข้อมูลภายใน

และภายนอก

องค์การ

45. มีการจัดต้ังคณะกรรมการ 

ที่มีที่มาจากภายในและ

ภายนอกเพื่อดูแลเรื่อง 

ร้องเรียนอย่างชัดเจน

หน่ วยงานมี การจั ดตั้ ง 

คณะกรรมการที่มาจาก

ภายในและภายนอกเพื่อ

ดูแลเร่ืองร้องเรียนอย่าง

ชัดเจนหรือไม่

EEB
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ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

จากตาราง 6 แสดงเครื่องมือในการวัดตัวชี้วัดความโปร่งใส

ใหม่ จะเห็นได้ว่าตัวชี้วัดย่อยท้ังหมดมีทั้งสิ้น 45 ตัวชี้วัด กระจายไป 

ตาม 7 ตัวชี้วัดหลัก โดแต่ละตัวชี้วัดจะมีคะแนนเต็มอยู่ที่ 10 คะแนน 

โดยการให้คะแนนนั้น จะดูคุณลักษณะของสิ่งท่ีวัดโดยไล่เลียงไป 

ตามมาตรวัดและค�าอธิบายท่ีได้ก�าหนดไปก่อนหน้า กล่าวอีกนัยหนึ่ง  

ถ้าองค์การสะท้อนให้เห็นถึงการมีข้อมูล การเปิดเผยข้อมูล รวมถึง 

ความพยายามในการท�าให้ข้อมลูไปอยูใ่นรูปแบบทีใ่ช้งานได้ง่าย ต่อยอด 

ได้อย่างมีประสทิธภิาพ คะแนนกจ็ะยิง่สงูมากขึน้ ทัง้นี ้คะแนนเตม็ทัง้หมด 

คือ 450 คะแนน จากนั้นน�ามาหารกับ 4.5 เพื่อให้ได้คะแนนกลับเป็น

สัดส่วนเต็ม 100 ในการนี้ ถ้าแบ่งคะแนนตามร้อยละออกเป็น 4 กลุ่ม 

ตัง้แต่ ร้อยละ 25 50 75 และ 100 พบว่า คะแนนดบิทีไ่ด้จากทุกตวัชีว้ดั 

จะได้ 112.5 225 337.5 และ 450 คะแนนตามล�าดับ

ดังนั้น สามารถแบ่งการจัดกลุ่มหน่วยงานและองค์การต่างๆ 

ส�าหรับการใช้ตัวชี้วัดนี้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มไม่ผ่าน คือกลุ่มองค์การที่ได้คะแนนไม่เกิน 112.5 

คะแนน หรือร้อยละ 25 กล่าวคือ ยังเป็นองค์การท่ีเน้น

การมีข้อมูล แต่ข้อมูลก็ยังมีไม่ครบตามที่ก�าหนดเอาไว้ 

เป็นองค์การที่ยังไม่แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการ

เปิดเผยข้อมูล

2. กลุ่มพอใช้ คือกลุ่มองค์การท่ีได้คะแนนในระดับพอใช้  

ในระดบัคะแนน 112.5 - 224.9 คะแนน นัน่คือ เป็นองค์ท่ี 

เริ่มเน้นย�้าการการท�างานเพื่อสร้างความโปร่งใสมากข้ึน 

นอกจากมแีละเปิดเผยข้อมลูและกระบวนการตามต้องการ

แล้ว องค์การดังกล่าวยังได้เริ่มส่งเสริมให้ประชาชนได ้

เข้าถึงข้อมูลมากขึ้น แต่ยังอาจจะไม่ดีเท่าที่ควร
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3. กลุ ่มดี เป็นกลุ ่มองค์การที่ได้คะแนนในระดับตั้งแต่  

225 - 337.4 คะแนน กล่าวคอื เป็นองค์การท่ีมกีารส่งเสริม

การสร้างความโปร่งใสเชิงรุก สามารถปรับใช้เทคโนโลย ี

เข้ามาช่วยในการให้ประชาชนหรอืผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีต่างๆ 

เข้าถึงข้อมลูได้อย่างมปีระสิทธภิาพ และเร่ิมท�าให้ประชาชน

ได้เหน็ความส�าคญัของการใช้ประโยชน์จากข้อมูลมากข้ึน 

แต่อาจยังมีปัญหาเรือ่งความครบถ้วน หรอืความทนัสมยั

ของข้อมูลอยู่บ้าง

4. กลุ่มดีเย่ียม เป็นกลุ่มองค์การที่ได้คะแนนความโปร่งใส

ในระดับ 337.5 - 450 คะแนน กล่าวได้ว่าเป็นองค์การ

กลุ่มต้นแบบความโปร่งใส ที่สามารถบรรลุคุณลักษณะ

ของความโปร่งใสในด้านต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน สามารถ

ปรับใช้เทคโนโลยี และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่าง

ภายในและภายนอกองค์การ จนสามารถสร้างผลกระทบ

แง่บวกแก่สังคม และสะท้อนคุณภาพขององค์การผ่าน

การให้บริการที่ดี

ทั้งนี้ หากจะน�าตัวชี้วัด ค�าถาม และหลักเกณฑ์เหล่านี้ไปใช้ 

ในความเป็นจรงิ จ�าเป็นอย่างยิง่ทีต้่องวเิคราะห์ให้ได้ว่าองค์การสาธารณะ

ดังกล่าวนั้นเป็นองค์การอะไร มีภารกิจอะไร และอยู่ในบริบทแบบใด 

เนือ่งจากว่าหากใช้ตัวชีว้ดัหลักทัง้หมดน�าไปใช้ในการวดั อาจไม่สามารถ

ตอบโจทย์ได้ทัง้หมด ในทางกลบักนัอาจท�าให้องค์การดังกล่าวได้คะแนน

ทีไ่ม่สะท้อนกบัความเป็นจริง ตวัอย่างเช่น หากองค์การดังกล่าวเพิง่ได้รับ 

การจัดตั้งได้ไม่นาน และน�าตัวชี้วัดทั้งหมดไปปรับประเมิน อาจท�าให้

องค์การดังกล่าวไม่พร้อมและไม่สามารถตอบตัวชี้วัดได้ไม่เท่าที่ควร 
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ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

หรอือาจเป็นในบางกรณ ีผู้ประเมินอาจน�าตวัชีวั้ดหลกับางตัวออกไปใช้ 

โดยดใูห้เหมาะสมกบัรปูแบบการให้บรกิารสาธารณะของของแต่ละองค์การ 

ก็ได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น หากจ�าเป็นต้องวัดความโปร่งใสของการให้

บรกิารของหน่วยงาน อาจเน้นการใช้ตวัชีว้ดัทีส่ะท้อนการวดัในประเดน็

การเปิดเผยข้อมูลพื้นฐาน และการให้บริการสาธารณะที่สัมพันธ์กับ

ประชาชนโดยตรงก็ได้ ไม่จ�าเป็นต้องใช้ตัวชี้วัดท่ีมีเป้าหมายในการวัด

ถึงกระบวนการภายในทั้งหมด

ตัวชี้วัด ค�าถาม หลักเกณฑ์ และวิธีการวัดความโปร่งใสใหม่

ที่น�าเสนอมาข้างต้นนี้ คาดหวังว่าจะสามารถน�ามาใช้ตอบโจทย์และ

ความท้าทายของภาครัฐไทยท่ีต้องการสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้น 

ในองค์การสาธารณะให้ได้อย่างยั่งยืน อนึ่ง ถึงแม้ว่าตัวชี้วัดดังกล่าว 

ทีเ่สนอมานัน้จะถกูออกแบบมาค่อนข้างครอบคลมุ เป็นการวัดความโปร่งใส 

ทีต้่องการเปิดเผยข้อมลูทัง้ภายในและภายนอกองค์การ ทัว่ถงึทกุประเดน็

การบริหารของหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุคลากร การวางแผนงาน  

การปฏิบัติงาน การให้บริการ งบประมาณ ตลอดจนการจัดซื้อจัดจ้าง  

อกีท้ังยงัพยายามเน้นการวดักระบวนการในการเพิม่สมรรถนะการเปิดเผย 

ข้อมูลอีกด้วย แต่ในการต่อยอดใช้งานจริง ผู้ประเมินสามารถเลือก 

ตัวช้ีวัดหลัก ประเด็นย่อย หรือตัวช้ีวัดย่อยให้เหมาะสมยืดหยุ่นตาม

บริบทของหน่วยงานของตนได้ ทั้งนี้ การวัดความโปร่งใสไม่ว่าส�าหรับ

องค์การใดก็ตาม ควรจะมีตัวชี้วัดระดับเริ่มต้นเป็นส่วนหนึ่งในตัวชี้วัด

ความโปร่งใสไว้ด้วย เพราะตัวชี้วัดระดับดังกล่าวเป็นเคร่ืองมือสะท้อน

รากฐานที่ส�าคัญของการสร้างความโปร่งใสขององค์การ

124



125



ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส126



บรรณานุกรม

เอกสารอ้างอิงภาษาไทย 

ปธาน สุวรรณมงคล. (2558). การบริหารงานภาครัฐกับการสร้าง 

ธรรมาภิบาล. กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า.

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540. 

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562.

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540. 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560.

สถาบันวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช. (2551). รายงาน

การศกึษาวิจยัฉบบัสมบรูณ์ เรือ่งการพฒันาเพือ่จดัท�ามาตรฐาน

ความโปร่งใส และตวัชีวั้ดความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ. นนทบรุ:ี 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

ส�านกังานคณะกรรมการข้อมลูข่าวสารของราชการ. (2546). คู่มอืผูบ้รหิาร

การปฏิบัติงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร. กรุงเทพฯ: ส�านักงาน

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ.

127



ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

ส�านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ. (2556). เกณฑ์

มาตรฐานและตัวช้ีวัดความโปร่งใสส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ. 

กรุงเทพฯ: ส�านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ.

ส�านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเมือง. (2558). การสร้างมาตรฐาน

ความโปร่งใสของส่วนราชการ. นนทบรุ:ี ส�านักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเมือง.

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. 

(2559). การประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: 

ITA). นนทบุรี: ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ.

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. 

(2562). คู ่มือการประเมิน ITA 2562. นนทบุรี: ส�านักงาน 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. 

(2565). คู ่มือการประเมิน ITA 2565. นนทบุรี: ส�านักงาน 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.

อัมพร ธ�ารงลักษณ์. (2561). “หลักความโปร่งใส,” (หน้า 167-267).  

ใน ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ, หลักธรรมาภิบาล: จากแนวคิด

ทฤษฎสีูก่ารปฏบัิตใินสงัคมไทย. กรงุเทพฯ: สถาบนัพระปกเกล้า.

128



เอกสารอ้างอิงภาษาอังกฤษ 

Bauhr, M., and Grimes, M. (2012). What is Government?:  

New Measures and Relevance for Quality of Government. 

Gothenburg: University of Gothenburg.

Dooren, W. V., Caluwé, C. D., and Lonti, Z. (2012). “How To Measure 

Public Administration Performance: A Conceptual Model with 

Applications for Budgeting, Human Resources Management, 

and Open Government,” Public Performance & Management 

Review, Vol. 35, No. 3, pp. 489-508.

Freedom of Information Act 1967.

Ginsberg, W., Carey, M. P., Halchin, L. E., and Keegan, N. (2012). 

Government Transparency and Secrecy: An Examination of 

Meaning and Its Use in the Executive Branch. Washington 

D.C.: Congressional Research Service.

Hamilton, A., & Hammer, C. (2018). Can We Measure the Power 

of the Grabbing Hand?: A Comparative Analysis of Different 

Indicators of Corruption. Washington, D.C.: World Bank.

Heald, D. (2006). “Varieties of Transparency,” (pp. 25-43),  

in C. Hood, & D. Heald, Transparency: The Key to Better 

Governance? London: British Academy.

Katsamunska, P., and Rosenbaum, A. (2016). “Strategies for Achiev-

ing Accountable, Open and Transparent Government as Il-

lustrated in the Case of Bulgaria,” NISPAcee Journal of Public 

Administration and Policy. Volume 9, Issue 2, pp. 29-47.

129



ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

Katz, S. (2001). Transparency in the U.S.: Towards Worldwide  

Access to Government. The Journal of Publc Inquiry, Volume 

Winter - Fall: Issue 1, pp. 55-59.

Kopits, G., and Craig, J. (1998). Transparency in Governement 

Operations. Washington D.C.: International Monetary Fund.

Ruijer, H. (. (2016). “Proactive Transparency in the United States and 

the Netherlands: The Role of Government Communication  

Official,” American Review of Public Administration.  

Vol. 47(3), 354-375.

Taylor, R., and Kelsey, T. (2016a). “The Definition of Transparency,” 

(pp. 53-72), in R. Taylor, and T. Kelsey. Transparency and the 

Open Society. Bristol: Bristol University Press: Policy Press.

Taylor, R., and Kelsey, T. (2016b). “Transparency in an Age of 

Big Data,” (pp. 113-128), in R. Taylor, and T. Kelsey.  

Transparency and the Open Society Bristol: Bristol University 

Press; Policy Press.

The Whistleblower Protection Act 1989. (n.d.).

U.S. Department of Justice. (2016). U.S. Department of Justice  

Open Government Plan 4.0. Washington D.C.: U.S.  

Department of Justice.

U.S. Department of the Interior. (2019). The Department of 

the Interior 2019 Chief FOIA Office Report. Washington,  

D.C.: U.S. Department of the Interior.

130



Williams, A. (2014). “A Global Index of Information Transparency 

and Accountablility,” Jouranal of Comparative Economic.  

Vol. 43, Issue 3, pp. 804 - 824.

131



สถาบันพระปกเกลา
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนทิศใต)
เลขที่ 120 หมู 3 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง 
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210   www.kpi.ac.th
โทรศัพท 02-141-9754 โทรสาร 02-143-8186

สถาบันพ
ระปกเกล้า ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์

ตัวชี้วัด
หลักความโปร่งใส

ตัวชี้วัดหลักสำนึกรับผิดชอบ


	in_ตัวชี้วัด-4-โปร่งใส_ตอน.pdf
	_Hlk44620438
	_GoBack

	cover.pdf
	in_ตัวชี้วัด-4-โปร่งใส_ตอน.pdf
	_Hlk44620438
	_GoBack



