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หลั ก การเรื่ อ งธรรมาภิ บ าลหรื อ การบริ ห ารจั ด การที่ ดี นั้ น
เป็นแนวทางในการด�ำเนินงานที่เป็นที่สนใจของสังคมไทย ทั้งจาก
หน่วยงานของรัฐและเอกชน มีความพยายามในการน�ำหลักธรรมาภิบาล
มาประยุ ก ต์ ใช้ ทั้ ง นี้ ก ารน� ำ ธรรมาภิ บ าลจากแนวคิ ด สู ่ ก ารปฏิ บั ติ
อาจจะยังไม่สอดคล้องกันนัก ปัญหาเรื่องความโปร่งใสในการด�ำเนิน
โครงการ ไม่วา่ จะเป็นในราชการส่วนท้องถิน่ ราชการส่วนกลาง ยังสร้าง
ความเคลือบแคลงใจให้กับสังคมอยู่เสมอมา
แต่ด้วยแนวคิดที่เชื่อว่าการผลักดันการใช้หลักธรรมาภิบาล
มาสู่การบริหารราชการยุคใหม่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ภาครัฐ
อย่างเห็นผลและมีประสิทธิผล ภาครัฐจึงมีการปรับตัวมีความพยายาม
ในการออกกฎกติกาใหม่ หลักการใหม่ และระเบียบวิธีใหม่ มีระบบ
การบริการประชาชนที่มีความทันสมัย มีระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ในการบริหารจัดการเพื่อท�ำให้ประชาชนมีความพึงพอใจและไว้วางใจ
หน่วยงานภาครัฐ โดยหากน�ำหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ให้เป็นผล
มิตติ า่ งๆ ของธรรมาภิบาลจะสามารถช่วยให้การด�ำเนินการภาครัฐบรรลุ
เป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น
สิ่งส�ำคัญจากการด�ำเนินงานก็คือ ภาครัฐต้องทราบระดับ
การมีธรรมาภิบาลของตนเพือ่ การปรับปรุงให้ดขี นี้ ด้วย และควรทราบว่า
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ธรรมาภิบาลได้ถูกน�ำมาใช้ได้มากน้อยเพียงใด ด้วยเหตุนี้ การมีตัวชี้วัด
ที่สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้จริงจะช่วยในการปรับปรุงการท�ำงานให้
มีธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวเข้ากับชีวิตวิถีใหม่
สถาบันพระปกเกล้า ซึ่งเป็นสถาบันวิชาการภายใต้ก�ำกับของ
ประธานรัฐสภา ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญในเรือ่ งดังกล่าว ได้มกี ารศึกษา
เรื่องธรรมาภิบาลมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการท�ำการศึกษารวบรวม
วรรณกรรมต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งธรรมาภิบาลรวมทัง้ ทีม่ ผี ศู้ กึ ษาไว้ทงั้
ในและต่างประเทศ เพือ่ เป็นข้อมูลพืน้ ฐานในเรือ่ งธรรมาภิบาล การพัฒนา
ตัวชีว้ ดั ธรรมาภิบาลอันสอดคล้องกับกฎหมายไทย การสร้างเครือ่ งมือเพือ่
ช่วยในการน�ำมาทดสอบประเมินความมีธรรมาภิบาลทีส่ ามารถใช้ได้จริง
ในระดับองค์กร อย่างไรก็ดี ด้วยสภาพสังคมทีม่ กี ารวิวฒ
ั น์อยูต่ ลอดเวลา
การศึกษาเรือ่ งดังกล่าวจึงต้องมีการด�ำเนินการให้สอดคล้องกับการพัฒนา
แนวคิดใหม่ๆ ทีเ่ กิดขึน้ และปรับปรุงให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ จึงน�ำมาสูก่ ารจัดท�ำ
ชุดหนังสือ “ตัวชีว้ ดั หลักธรรมาภิบาลและการประยุกต์ใช้ในสังคมไทย” นี้
สถาบันพระปกเกล้า ต้องขอขอบคุณนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ
ด้านธรรมาภิบาลในสาขาต่างๆ ที่สร้างผลงานนี้ขึ้น โดยคาดหวังว่า
จะเป็นค�ำตอบและหนทางทีจ่ ะน�ำไปสูค่ วามมีธรรมาภิบาลของสังคมไทย
ต่อไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือตัวชี้วัดธรรมาภิบาลเล่มนี้จะเป็น
ส่วนหนึ่งในการร่วมเผยแพร่หลักการอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานต่างๆ ในปัจจุบันได้

ศาตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
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ความโปร่งใสนับเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของหลักธรรมาภิบาล
เพราะมีสว่ นช่วยท�ำให้การท�ำงานของรัฐเปิดเผย และเกิดการตรวจสอบ
รวมถึงถ่วงดุลการท�ำงานของรัฐบาลหรือองค์การสาธารณะได้ด�ำเนิน
กิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องไปกับความต้องการของประชาชนได้จริง
อย่างไรก็ตาม การสร้างและการวัดความโปร่งใสของหน่วยงานสาธารณะ
ใช่ว่าจะด�ำเนินไปได้อย่างง่ายดาย ด้วยเหตุนี้ ภาครัฐจึงจ�ำเป็นอย่างยิ่ง
ที่ต้องมีเครื่องมือในการวัดและสร้างความโปร่งใสที่ใช้งานได้จริง และ
สอดคล้องกับหลักการธรรมาภิบาล
สืบเนื่องจากงานศึกษาวิจัยหลักความโปร่งใสทั้งในเชิงทฤษฎี
และการน�ำไปปฏิบตั ใิ ช้ทงั้ ในและต่างประเทศ ใน หลักธรรมาภิบาล: จาก
แนวคิดสู่การปฏิบัติในสังคมไทย (2561) โดย ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ
ซึง่ ได้รบั การสนับสนุนการค้นคว้าวิจยั โดย สถาบันพระปกเกล้า ผูว้ จิ ยั ได้
น�ำข้อค้นพบต่างๆ มาประมวลและออกแบบตัวชี้วัดความโปร่งใสใหม่
ซึ่งคาดว่าจะเหมาะสมต่อการใช้งานกับองค์การสาธารณะไทยได้จริง
ประกอบไปด้วย 7 ตัวชี้วัดหลัก ได้แก่ 1) กฎหมายที่ส่งเสริมการสร้าง
ความโปร่ ง ใสขององค์ ก ารสาธารณะ 2) ข้ อ มู ล พื้ น ฐานที่ ส ่ ง เสริ ม
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ความโปร่งใสขององค์การ 3) ความโปร่งใสของการบริหารบุคลากร
4) ความโปร่งใสของการบริหารงบประมาณ 5) ความโปร่งใสของการบริหาร
การปฏิบตั งิ าน 6) การจัดการ การน�ำเสนอ และการใช้งานข้อมูลสาธารณะ
ที่มีประสิทธิภาพ และ 7) การส่งเสริมความโปร่งใสของหน่วยงาน
อนึง่ ผูว้ จิ ยั ต้องขอขอบพระคุณสถาบันพระปกเกล้าทีเ่ ปิดโอกาส
ให้ได้ทำ� การวิจยั และออกแบบตัวชีว้ ดั ความโปร่งใส ซึง่ จะเป็นประโยชน์
อย่างยิง่ ต่อหน่วยงานในภาคสาธารณะไทยในการจะน�ำหลักการและตัว
ชี้วัดดังกล่าวไปใช้ในการสร้างความโปร่งใสให้เกิดขึ้นได้จริงในองค์การ
และส่งผลให้หน่วยงานต่างๆ สามารถพัฒนาการปฏิบัติการของตนเอง
ให้สอดรับกับความต้องการของประชาชน ภารกิจของหน่วยงาน รวมถึง
หลักธรรมาภิบาลได้อย่างยั่งยืน

ผู้วิจัย
ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธ�ำรงลักษณ์
มิถุนายน 2563
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แนวคิดความโปร่งใสเป็นหนึง่ ในหลักธรรมาภิบาลทีห่ ลายประเทศ
และองค์การสาธารณะพยายามน�ำมาปรับใช้ในทางปฏิบัติ ทั้งในแง่ที่
เป็นกระบวนการหรือหลักการเพื่อส่งเสริมให้การท�ำงานขององค์การ
โดยรวมเดินหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ภารกิจของ
แต่ละหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการพยายามพัฒนาตัวชีว้ ดั ความโปร่งใส
เพือ่ น�ำไปใช้ในการตรวจสอบการท�ำงานของหน่วยงานตนเองให้ทำ� งาน
ไปตามที่คาดหวัง (Kopits and Craig, 1998)
ส� ำ หรั บ ประเทศไทย ในช่ ว งหลายสิ บ ปี ที่ ผ ่ า นมา รั ฐ บาล
ภาคประชาสังคมรวมถึงแวดวงวิชาการต่างพยายามอย่างยิง่ ในการสร้าง
ตัวชี้วัดความโปร่งใสที่สามารถวัดคุณลักษณะความโปร่งใสได้อย่าง
แม่นย�ำมาอย่างต่อเนื่อง (ปธาน สุวรรณมงคล, 2558) อย่างไรก็ตาม
ปัจจุบนั กล่าวได้วา่ ยังไม่มตี วั ชีว้ ดั ใดในประเทศไทยทีส่ ามารถน�ำไปใช้วดั
ความโปร่งใสได้อย่างแม่นย�ำและครอบคลุมทุกมิตไิ ด้จริง จากผลการศึกษา
ทีค่ น้ พบในรายงานการศึกษาเกีย่ วกับแนวคิดและหลักการความโปร่งใส
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ใน หลั ก ธรรมาภิ บ าล: จากแนวคิ ด สู ่ ก ารปฏิ บั ติ ใ นสั ง คมไทย
(ถวิลวดี และคณะ, 2561) ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์สาเหตุที่ท�ำให้ตัวชี้วัด
ความโปร่งใสเหล่านัน้ ไม่สามารถใช้วดั ได้จริงเนือ่ งมาจากหลายประการ
ได้แก่ 1) การออกแบบตัวชี้วัดขาดความเข้าใจในหลักการพื้นฐานของ
หลักตัวชี้วัด 2) การออกแบบตัวชี้วัดที่ปรับใช้ในระดับกว้างเกินไป
ไม่จำ� เพาะเจาะจง และ 3) การออกแบบตัวชีว้ ดั ทีไ่ ม่สามารถวัดคุณลักษณะ
หรือธรรมชาติของตัวชี้วัดได้อย่างครอบคลุมทุกมิติ
ด้วยเหตุนี้ ในการจัดท�ำตัวชี้วัดความโปร่งใสใหม่ที่ตอบโจทย์
การท�ำงานขององค์การสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องออกแบบตัวชี้วัดองค์การโดยอิงจากหลักคิด
ด้านความโปร่งใส รวมถึงเรียนรู้และปรับใช้นโยบายที่ใช้ได้จริงจาก
ประเทศต้นแบบ ทั้งนี้ ต้องสามารถน�ำมาผสมผสานและปรับให้เข้ากับ
แนวคิดความโปร่งใสรวมถึงบริบททางกฎหมายทีร่ องรับในประเทศไทย
ให้ได้อย่างลงตัว
หลักการความโปร่งใสในต่างประเทศและประเทศไทย
เนื้อหาในส่วนนี้ จะกล่าวถึงการสรุปบทเรียนและหลักการ
ความโปร่งใสทั้งในประเทศและต่างประเทศ อธิบายให้เห็นถึงหลักการ
พื้นฐานความคิด กรอบความคิดและขอบเขตของแนวคิดความโปร่งใส
ทีป่ รากฏทัง้ ในกฎหมายและนโยบายทีส่ ำ� คัญ โดยหวังว่าจะใช้กรอบความคิด
ดังกล่าวเป็นฐานในการออกแบบพัฒนาตัวชี้วัดที่เหมาะสมส�ำหรับ
ประเทศไทย ทัง้ นี้ จะเริม่ ด้วยการสรุปหลักการและความคิดความโปร่งใส
ที่ได้รับการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ
ทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศยุโรปและสหรัฐอเมริกา จากนัน้ จะกล่าวถึงการปรับใช้
หลักความโปร่งใสในทางกฎหมายและนโยบายในบริบทของประเทศไทย
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ในการออกแบบตัวชี้วัดด้านความโปร่งใสได้อย่างมีคุณภาพ
และสามารถตอบโจทย์การขับเคลื่อนองค์การอย่างมีธรรมาภิบาลที่
สอดคล้องไปกับทฤษฎี หลีกเลีย่ งไม่ได้ทจี่ ะต้องสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับ
ความโปร่งใสในฐานะแนวคิดอย่างเป็นระบบ อนึง่ เดวิด ฮีลด์ (David Heald)
นักวิชาการชาวอังกฤษทีไ่ ด้ศกึ ษาความโปร่งใสและการตรวจสอบองค์การ
สาธารณะต่างๆ ในสหราชอาณาจักร ได้อธิบายเกีย่ วกับมิติ คุณลักษณะ
และขอบเขตของ ‘ความโปร่งใส’ ไว้ใน “Variety of Transparency”
ในหนังสือ Transparency: The Key to Better Governance? (2006)
ไว้อย่างน่าสนใจและเป็นระบบ
ในการน�ำเสนอของฮีลด์ เขาได้เสนอวิธีการความโปร่งใส
เสมือนว่าก�ำลังศึกษากายวิภาค (anatomy) ของสัตว์หรือมนุษย์ เพื่อ
สร้างความน่าสนใจ และพยายาท�ำให้ความคิดเกี่ยวกับ ‘ความโปร่งใส’
ทีค่ อ่ นข้างเป็นนามธรรมสามารถจับต้อง และศึกษาแบบแยกส่วนได้ดขี นึ้
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ฮีลด์ พยายามช�ำแหละร่างกายของความโปร่งใส
ให้เห็นทีละส่วนเพือ่ ชวนให้นกั วิชาการสามารถศึกษาและปรับใช้ได้อย่าง
มีขอบเขตมากขึ้น
ในความหมายอย่างกว้าง ฮีลด์มองความโปร่งใสเป็นได้ทั้ง
กระบวนการและสถานะ ที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลต่างๆ ที่ท�ำให้บุคคล
สาธารณะ องค์การสาธารณะ หรือสถาบันทีม่ ที มี่ าจากประชาชนสามารถ
แสดงความรับผิดและรับชอบต่อประชาชนได้1 และในส่วนความหมาย
การมองในเชิงความรับผิดและรับชอบนีท้ ำ� ให้แนวคิดเรือ่ งความโปร่งใสมีความใกล้เคียง
และทับซ้อนกับแนวคิดเรื่องความพร้อมรับผิดหรือความสามารถรับผิดชอบได้
(Accountability) สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกลุ่มคนสองฝ่าย
ขึ้นไป ที่ผูกพันมีภาระที่ต้องรับผิดชอบต่อกันและกัน
1
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ที่ลึกลงไปกว่านั้น ฮีลด์ได้จ�ำแนกความโปร่งใสใน 2 มิติ คือ 1) ทิศทาง
ความโปร่งใส (Directions of transparency) และ 2) ความหลากหลาย
ของความโปร่งใส (Varieties of transparency) ซึ่งสามารถน�ำมาใช้
ในการก�ำหนดกรอบและขอบเขตความโปร่งใสได้ในเชิงปฏิบัติ
ในการจ�ำแนกความโปร่งใสเชิงทิศทาง ฮีลด์ได้แบ่งความโปร่งใส
ออกเป็น 2 แกนทิศทาง คือ ความโปร่งใสที่เคลื่อนไหวแนวตั้ง (Vertical
transparency) และความโปร่งใสที่เคลื่อนไหวแนวนอน (Horizontal
transparency) โดยในส่วนของความโปร่งใสแนวตั้ง จะแบ่งได้ได้ดังนี้
(Heald, 2006, pp. 27-29)
1. ความโปร่งใสจากบนลงล่าง (Transparency downwards)
หมายถึง การทีม่ สี ถาบันหรือบุคคลทีม่ อี ำ� นาจเหนือกว่าท�ำให้ผทู้ มี่ อี ำ� นาจ
น้อยกว่าเปิดเผยข้อมูลอยู่เสมอ กล่าวคือ ผู้ที่มีอ�ำนาจน้อยกว่าต้องดู
ตรวจสอบ สอดแนมเพื่อให้เห็นการเคลื่อนไหวอยู่เสมอ ตัวอย่างเช่น
การสอดแนมประชาชนของรัฐบาล
2. ความโปร่งใสจากล่างขึ้นบน (Transparency upwards)
หมายถึง การทีม่ สี ถาบันหรือบุคคลทีม่ อี ำ� นาจน้อยกว่าท�ำให้ผทู้ มี่ อี ำ� นาจ
มากกว่าเปิดเผยข้อมูลอย่างสม�ำ่ เสมอ กล่าวอีกนัยหนึง่ ก็คอื การทีค่ นทีม่ ี
อ�ำนาจน้อยสามารถตรวจสอบการด�ำเนินการ หรือพฤติกรรมของบุคคล
องค์กร และสถาบันทีอ่ ยูเ่ หนือกว่า ตัวอย่างก็คอื การท�ำหน้าทีต่ รวจสอบ
ของประชาชนต่อรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตย
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กล่าวคือ

ส�ำหรับความโปร่งใสแนวนอน ฮีลด์ได้จำ� แนกออกเป็น 2 ลักษณะ

1. ความโปร่งใสแบบจากภายในสู่ภายนอก (Transparency
outwards) หมายถึง การที่สมาชิกในองค์การหรือสถาบันสามารถ
รับรู้ถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ข้างนอกองค์การหรือสถาบันของตนเอง
ยกตัวอย่างก็คอื พนักงานของบริษทั เอกชนแห่งหนึง่ สามารถรับรูเ้ รือ่ งราว
และความเป็นไปของคู่แข่งของตนเอง
2. ความโปร่ ง ใสแบบจากภายนอกมองเข้ า มาข้ า งใน
(Transparency inwards) หมายถึง ความโปร่งใสเกิดจากการให้สมาชิก
นอกองค์การหรือสถาบันเห็นข้อมูลข่าวสาร พฤติกรรม หรือความเป็นไป
ภายในองค์การหรือสถาบัน ความโปร่งใสในลักษณะนี้มีความใกล้ชิด
กับแนวคิดกฎหมายรับรู้ข้อมูลข่าวสาร (Freedom of Information
legislation) เนื่องจากว่ากฎหมายเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าถึง
ข้อมูลขององค์การภาครัฐต่างๆ
นอกจากนี้ ฮีลด์ ได้กล่าวไว้วา่ ในสังคม สถาบัน หรือองค์การ
หนึ่งๆ สามารถเกิดความโปร่งใสทั้งในรูปแบบแนวตั้งและแนวนอน
ทัง้ นี้ ลักษณะการเกิดขึน้ ของความโปร่งใสแบบทิศทางสามารถด�ำเนินไป
ได้ในหลายลักษณะ กล่าวคือ ในรูปแบบแนวตั้ง ความโปร่งใสอาจมีทั้ง
แบบบนลงล่าง และล่างขึน้ บนในเวลาเดียวกันก็ได้ หรือแม้กระทัง่ ไม่มเี ลย
ก็ได้ ทัง้ นี้ หากมีขนึ้ ทัง้ สองแบบแล้ว ก็สามารถเป็นอยูค่ กู่ นั แบบสมมาตร
หรือไม่สมมาตรก็ได้ อนึง่ การเกิดขึน้ ของความโปร่งใสรูปแบบแนวนอน
ก็สามารถเกิดขึ้นแบบสองทางในลักษณะเดียวกันกับรูปแบบแนวตั้ง

18

ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

ส�ำหรับความโปร่งใสในมิติความหลากหลาย ฮีลด์ได้จ�ำแนก
เพื่อมาเสริมการอธิบายความโปร่งใสในเชิงทิศทางให้เห็นความซับซ้อน
มากขึ้ น ความหลากหลายของความโปร่ ง ใสในลั ก ษณะคู ่ ต รงข้ า ม
(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) ความโปร่งใสตามเอกสารที่ปรากฏกับความโปร่งใสที่บรรลุผลได้จริง
(Nominal versus Effective Transparency) สามารถอธิบายได้ ดังนี้
ส�ำหรับความโปร่งใสแบบเหตุการณ์กบั กระบวนการในองค์การ
หนึ่งๆ นั้น สามารถชี้วัดหรือตรวจสอบได้ใน 2 รูปแบบคือ เหตุการณ์
และกระบวนการ โดยความโปร่งใสในแง่เหตุการณ์ สามารถวิเคราะห์
ได้ดว้ ยการสังเกตจาก ปัจจัยน�ำเข้า (Input) ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์
(Outcome) ซึง่ เหตุการณ์เหล่านีจ้ ะต้องเป็นสิง่ ทีส่ ามารถวัดได้ อยูน่ งิ่ และ
แสดงให้เห็นได้ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการในฐานะผลผลิต
หรือจ�ำนวนผู้ที่พ้นจากความยากจนในฐานะผลลัพธ์ เป็นต้น ในขณะที่
ความโปร่งใสเชิงกระบวนการนัน้ จะไม่สามารถวัดได้เหมือนกับเหตุการณ์
แต่สามารถใช้การบรรยายข้อมูลแทนได้ ซึง่ สามารถจ�ำแนกออกได้เป็น 2
แบบคือ 1) แบบกระบวนการเปลี่ยนแปลง (Transformation Process)
เป็นการแสดงให้เห็นถึงข้อมูลทีบ่ รรยายถึงวิธกี ารหรือขัน้ ตอนการเปลีย่ นแปลง
เหตุการณ์หนึง่ สูเ่ หตุการณ์หนึง่ หรือจากปัจจัยน�ำเข้าสูผ่ ลผลิต ตัวอย่างเช่น
การเปิดเผยข้อมูลถึงกระบวนการจัดบริการสาธารณะขององค์การสาธารณะ
แห่งหนึง่ กรณีการจัดให้บริการขนส่งสาธารณะ หรือสาธารณสุข เป็นต้น
และ 2) กระบวนการเชือ่ มโยง (Linkage Process) เป็นการเปิดเผยข้อมูล
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ความเชือ่ มโยงเชิงเหตุผลระหว่างกระบวนการผลิตและผลลัพธ์ทไี่ ด้ เช่น
การแสดงข้อมูลของหน่วยงานด้านสวัสดิการสังคมทีอ่ ธิบายว่าการเพิม่ ขึน้
ของงบประมาณที่จัดสรรให้แก่ผู้ยากไร้ในฐานะผลผลิตจะสามารถลด
ความจนและเพิม่ คุณภาพชีวติ ในฐานะผลลัพธ์ได้อย่างไร ทัง้ นี้ สามารถ
แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างความโปร่งใสในมิตนิ ไี้ ด้ตามภาพข้างล่าง

ปัจจัยนำ�เข้า

กระบวนการ
แปลงสภาพ

ผลิตผล

กระบวนการ
เชื่อมโยง

ผลลัพธ์

การวัดโดยตรง

การกำ�หนดที่มี
เหตุผลรองรับ

การวัดผ่าน
กิจกรรมที่เป็น
ตัวแทน

การเข้าใจใน
กระบวนการ
เพื่อเห็นถึง
ความเชื่อมโยง

เป็นการวัดที่มี
ความซับซ้อน
เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลง
อยู่เสมอ

องค์การ

ภาพ 1 ความโปร่งใสในมิติกระบวนการและเหตุการณ์ของ

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
โดยได้ จ� ำ แนกเป็ น 2 รู ป แบบย่ อ ยตามชื่ อ ตามล� ำ ดั บ โดยส� ำ หรั บ
ความโปร่งใสแบบอดีตจะเป็นการแสดงข้อมูลข่าวสารถึงกระบวนการ
พฤติกรรม หรือสิ่งที่ได้เกิดขึ้นไปในอดีต ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ
การจัดท�ำรายงานขององค์การหรือหน่วยงานภาครัฐที่จัดขึ้นทุกปี
เพือ่ เป็นการสร้างความโปร่งใสและการสร้างความรับผิดรับชอบสาธารณะ
ในส่วนของความโปร่งใสแบบทันเหตุการณ์ จะเป็นการแสดงข้อมูล
ที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการ พฤติกรรม หรือสิ่งที่ก�ำลังเกิดขึ้นอยู่
ปัจจุบัน เป็นรูปแบบการสร้างความโปร่งใสที่เน้นการก�ำกับดูแลหรือ
ตรวจสอบแบบสมบูรณ์มากที่สุด ในการแสดงข้อมูลตามรูปแบบนี้
จะเป็นการสร้างความรับผิดรับชอบอย่างเข้มข้น ส่งผลให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบการท�ำงานของหน่วยงานได้ตลอดเวลา ตัวอย่างเช่น
การจัดท�ำระบบประเมินผลหรือติดตามการท�ำงานในหน่วยงานเพื่อ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ
ความโปร่งใสในรูปแบบสุดท้ายคือ ความโปร่งใสแบบบนกระดาษ
กับใช้งานได้จริง กล่าวคือ ความโปร่งใสสามารถแบ่งได้โดยอิงกับรูปแบบ
การใช้งานได้จริง ฮีลด์ได้เสนอว่า ความโปร่งใสมีทั้งแบบที่เขียนเอาไว้
เป็นหลักการที่บอกว่าต้องมีอะไรบ้าง แต่ไม่ได้ถูกน�ำมาใช้งานได้จริง
กับความโปร่งใสทีเ่ น้นการบรรลุให้เกิดผลลัพธ์ น�ำไปปฏิบตั ใิ ช้งานได้จริง
ถ้าเป็นความโปร่งใสตามเอกสารที่ปรากฎนี้ อธิบายได้ว่า มีหลักการ
ความโปร่งใสบรรจุไว้อยู่ในรายงาน หลักปฏิญาณ หรือกฎหมายต่างๆ
ที่ถกู เขียนเอาไว้อย่างสวยหรู แต่ไม่ได้รับการไปใช้งานอย่างเป็นระแบบ
และเป็นจริงเป็นจัง ดังตัวอย่าง การเขียนรายงานคอร์รปั ชันขององค์การ
ระหว่างประเทศ โดยในรายงานมีการพูดถึงการส่งเสริมความโปร่งใส
ที่แนะน�ำให้ประเทศต่างๆ น�ำไปปฏิบัติ หรือบรรจุไว้ในแนวนโยบาย
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หรือกฎหมายของรัฐ แต่เมื่อน�ำไปบรรจุแล้ว กลับไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดี กล่าวคือ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในแง่ปฏิบัติหรือวัฒนธรรม
แต่อย่างใด ในส่วนความโปร่งใสทีไ่ ด้ผลจริงในทางปฏิบตั ิ จะเป็นการเปิดเผย
ข้อมูล หรือการปรับใช้หลักความโปร่งใสที่เน้นการท�ำงานได้ กล่าวคือ
มีกระบวนการหรือการปฏิบัติที่แสดงให้เห็นว่ารัฐ องค์การ หรือสังคม
ได้บรรลุลักษณะต่างๆ ของความโปร่งใสได้จริง หรือหากไปไกลกว่านั้น
ก็คือ สถาบัน หรือองค์การต่างๆ สามารถปรับใช้หลักความโปร่งใส
เพือ่ แก้ไขหรือสร้างสังคมให้ดขี น้ึ มาได้จริง ตัวอย่างเช่น การเปิดเผยข้อมูล
ขององค์การภาครัฐอย่างกองทัพจนท�ำให้เห็นการทุจริตที่ก�ำลังเกิดขึ้น
และสามารถป้องกันและแก้ไขได้จริง
รูปแบบความโปร่งใสเหล่านี้ คือ สิ่งที่ฮีลด์ได้เสนอเอาไว้
เพือ่ เป็นการท�ำความเข้าใจหลักการดังกล่าวให้ลมุ่ ลึกและครอบคลุมทีส่ ดุ
สิ่งส�ำคัญก็คือ แนวทางการอธิบายของเขายังช่วยให้นักวิชาการหรือ
นักปฏิบตั ริ ถู้ งึ ขอบเขตของความโปร่งใสได้อย่างชัดเจนจนสามารถน�ำไป
ปรับใช้ และออกแบบตัวชี้วัดต่อได้ในเบื้องต้น
ขอบเขตของความโปร่งใส

ในส่วนก่อนหน้านี้ ได้มกี ารน�ำเสนอหลักความโปร่งใสในรูปแบบ
ต่างๆ ซึ่งท�ำให้เห็นถึงความซับซ้อนของแนวคิดนี้ได้อย่างดี อย่างไรก็ดี
การท�ำความเข้าใจดังกล่าวยังจ�ำกัดอยู่เฉพาะการแสดงให้เห็นว่ามี
องค์ประกอบใดบ้างในสถาบันหรืององค์การที่เป็นวัตถุ (Subject) ของ
การวัดความโปร่งใสเท่านั้น ยังไม่สามารถใช้ในการออกแบบตัวชี้วัดได้
อย่างแม่นย�ำมากพอ เพราะยังไม่ได้ระบุให้ชดั พอว่าจ�ำต้องวัดคุณลักษณะ
หรือปัจจัยใดบ้างในบริบทขององค์การสาธารณะ
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จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยกอเธนเบิร์ก (University of
Gothenburg) โดยบาวห์รและไกรมส์ (Bauhr and Grimes) พบว่า ขอบเขต
ของความโปร่งใสยังสามารถในมองเชิงเนือ้ หาสาระ (Content) ได้อกี ด้วย
ในที่ นี้ ก� ำ หนดได้ 3 ขอบเขต ได้ แ ก่ 1) ความเปิ ด เผยของรั ฐ บาล
(Government openness) 2) การปกป้องผูร้ อ้ งเรียนทุจริต (Whistleblower
protection) และ 3) การแพร่ขา่ ว (Publicity) (Bauhr and Grimes, 2012)
ซึ่งสามารถอธิบายได้ ดังนี้
1) การเปิดเผยของรัฐบาล คือ ความสามารถของภาครัฐหรือ
องค์การสาธารณะในการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณะ ทั้งนี้ สามารถ
ดูได้จากความพยายามของรัฐในหลายแง่มุม เช่น ในแง่ของกฎหมาย
วิธีการเปิดเผยข้อมูล หรือการจัดการข้อมูลภายในองค์การ โดยในเชิง
ของกฎหมายนัน้ ให้สงั เกตว่า ได้มกี ฎหมายเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือไม่
และกฎหมายดังกล่าวได้เพิม่ อ�ำนาจหรือรองรับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ทั้งจากบุคคลที่เป็นพลเมืองและไม่เป็นพลเมืองมากเพียงใด รวมถึง
การก�ำหนดในเชิงกฎหมายถึงการจัดการข้อมูลข่าวสารของรัฐบาล
ที่ได้รับการเปิดเผยว่ามีความหมายกว้างขวางเพียงใด โดยหากดูในแง่
กฎหมายอย่างเดียวก็อาจไม่ได้เป็นการสะท้อนระดับความโปร่งใสของ
องค์การ ให้พจิ ารณาด้วยว่า ในขัน้ ตอนการจัดการข้อมูลข่าวสารภายใน
องค์การ และความสามารถของบุคลากรมีความเพียบพร้อมมากเพียงใด
กล่าวคือ ถ้ารัฐหรือหน่วยงานของรัฐมีระบบการจัดการทีด่ แี ละบุคลากร
ที่ได้รับการฝึกมาอย่างมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติตามกฎหมายและ
นโยบายก็จะมีประสิทธิภาพตามไปด้วย และสุดท้ายในแง่ของช่องทาง
การเข้าถึงข้อมูล รัฐควรมีช่องทางการเข้าถึงและรับข้อมูลที่หลากหลาย
ทัง้ ทางอิเล็กทรอนิกส์ กระดาษ หรือติดต่อด้วยตัวเอง นอกจากนี้ รูปแบบ
การเข้าถึงข้อมูลก็ต้องรองรับคุณลักษณะของประชากรที่หลากหลาย
(Bauhr and Grimes, 2012, pp. 7-8)
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2) การปกป้องผูร้ อ้ งเรียนทุจริต หมายถึง การทีห่ น่วยงานของรัฐ
มีระบบรองรับการป้องกันผู้ร้องเรียนทุจริตมากน้อยเพียงใด เนื่องจาก
มีแนวคิดพื้นฐานว่า การปกป้องบุคคลดังกล่าวจะท�ำให้เรื่องราวต่างๆ
ที่พยายามถูกปิดลับได้รับการเปิดเผยออกมา และสร้างความโปร่งใส
สร้างการตรวจสอบอย่างรอบด้านมากทีส่ ดุ ด้วยเหตุนี้ จึงส�ำคัญอย่างยิง่
ที่ต้องพิจารณาว่า ในองค์การภาครัฐ หรือสถาบันสาธารณะต่างๆ
มีกฎระเบียบ หรือแม้กระทั่งนโยบายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
ทุจริตไว้หรือไม่ ทั้งนี้ หากมีกฎดังกล่าว จะเป็นการส่งเสริมให้บุคคล
กล้าที่จะออกมาเปิดเผยเรื่องราวที่เป็นความผิดหรือฝืนธรรมาภิบาล
ขององค์การได้ โดยทีต่ วั เองไม่ตอ้ งรูส้ กึ ไม่ปลอดภัย อย่างไรก็ดี ปัจจุบนั
ถือการสร้างระบบดังกล่าวยังเป็นเรื่องที่ท้าทายอยู่มาก เนื่องจาก
ผูน้ ำ� องค์การหรือตัวองค์การเองส่วนมากยังมองว่าบุคคลทีเ่ ปิดเผยข้อมูล
ถึงแม้จะเป็นข้อมูลทุจริต ได้ทำ� การเปิดเผยข้อมูลของบริษทั ซึง่ อาจถูกจัด
เป็นการเปิดเผยความลับขององค์การ ซึ่งถือว่าเป็นความผิดร้ายแรง
ประการหนึ่งของสมาชิกในองค์การ แนวคิดลักษณะนี้ ยังมีอยู่มาก
ในองค์การภาคสาธารณะโดยเฉพาะหน่วยงานของกองทัพ (Bauhr and
Grimes, 2012, pp. 8-9)
3) การเผยแพร่ขา่ ว ในบริบทนี้ หมายถึง ระดับความสนใจของ
สื่อสารมวลชน หรือองค์การที่เกี่ยวข้องต่อเรื่องขององค์การสาธารณะ
ต่างๆ การน�ำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหน่วยงานรัฐบาลมากขึ้น
และท�ำให้องค์การต่างๆ เกิดความโปร่งใส หรือโดนกดดันให้ตอ้ งเปิดเผย
ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ มีสองปัจจัยที่สามารถเป็นเครื่องสะท้อนถึง
ระดับการแพร่ขา่ วในสังคมได้ นัน่ คือ เสรีภาพสือ่ และการแข่งขันของสือ่
เพราะจากการศึกษา พบว่า ยิ่งในรัฐให้เสรีภาพสื่อและการแข่งขันสื่อ
ในระดับทีส่ งู ระดับคอร์รปั ชันก็จะมีมากขึน้ เนือ่ งจากมีความเป็นไปได้วา่
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ระดับความสนใจของสื่อที่สูงนั้นท�ำให้การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของรัฐ
มีมากขึน้ และท�ำให้รบั รูเ้ รือ่ งราวฉ้อโกงมากขึน้ ไปด้วยตามล�ำดับนัน่ เอง
(Bauhr and Grimes, 2012, pp. 9-10)
จะเห็นได้วา่ การก�ำหนดขอบเขตตามแนวทางของมหาวิทยาลัย
กอเธนเบิร์กสามารถสะท้อนถึงหลักความโปร่งใสที่ครอบคลุมและ
เห็นเป็นรูปธรรมทีต่ อบสนองต่อเป้าหมายขององค์การสาธารณะมากขึน้
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาแล้ว จะพบว่า มีอยู่ 2 เพียงขอบเขตเท่านัน้
ที่สามารถน�ำไปใช้ในการออกแบบตัวชี้วัดความโปร่งใสส�ำหรับองค์การ
สาธารณะในทางปฏิบัติได้ นั่นคือ กรอบความโปร่งใสด้านการเปิดเผย
ข้อมูลของรัฐบาล และการปกป้องผู้ร้องเรียนทุจริต

หลักความโปร่งใสในกฎหมาย FOIA ในสหรัฐอเมริกา

ถึงแม้วา่ หลักความโปร่งใสจะมีจดุ เริม่ ต้นทีย่ โุ รป แต่การปรับใช้
อย่างเป็นจริงเป็นจังจนกลายเป็นสถาบัน และแน่นอนว่าเป็นแบบอย่าง
ให้กับหลายๆ ประเทศทั่วโลกคือ สหรัฐอเมริกา ในปี 1967 รัฐสภา
แห่ ง สหรั ฐ อเมริ ก าได้ อ อกกฎหมายข้ อ มู ล ข่ า วสารหรื อ ที่ เรี ย กว่ า
Freedom of Information Act 1967 ซึง่ เป็นกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ
ของรัฐทีพ่ ยายามน�ำหลักการการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนทีไ่ ด้ถกู รองรับ
ไว้ในรัฐธรรมนูญของสหรัฐมาปรับใช้ให้ได้ในทางปฏิบัติ รัฐบาลได้ใช้
กฎหมายดังกล่าวในการด�ำเนินนโยบายส่งเสริมความโปร่งใสมาอย่าง
ต่อเนือ่ งจนถึงปัจจุบนั จนสามารถวางรากฐานด้านการสร้างความโปร่งใส
อย่างเป็นสถาบันและแข็งแรง (Katz, 2001)
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ภายใต้กฎหมาย FOIA กลไกหนึ่งที่ถูกใช้ในการส่งเสริมและ
เน้นย�ำ้ ความโปร่งใสให้เกิดขึน้ ในองค์การอย่างสม�ำ่ เสมอ คือ การจัดท�ำ
รายงานของหัวหน้าก�ำกับการบังคับใช้กฎหมายข้อมูลข่าวสารประจ�ำ
หน่วยงาน (Agency Chief FOIA Officer Reports) ซึง่ เป็นการด�ำเนินการ
ตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของอดีตประธานาธิบดีโอบามาในปี 2009
ที่พยายามสร้าง Open Government (Katz, 2001) การจัดท�ำรายงาน
ดังกล่าวได้มีการปรับใช้ตั้งแต่ระดับกระทรวงไล่ลงมาถึงหน่วยงานย่อย
ต่างๆ แต่ได้จำ� กัดเฉพาะหน่วยงานสาธารณะในระดับรัฐบาลกลางเท่านัน้
ไม่ครอบคลุมถึงระดับท้องถิ่น อย่างไรก็ดี มีหน่วยงานสาธารณะระดับ
ท้ อ งถิ่ น จ� ำ นวนมากที่ ไ ด้ น� ำ หลั ก การหรื อ ข้ อ ก� ำ หนดต่ า งๆ ส� ำ หรั บ
การจัดท�ำรายงานไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมของตัวเอง
ทีผ่ า่ นมารัฐบาลสหรัฐอเมริกาโดยกระทรวงยุตธิ รรม (Department
of Justice) ได้ใช้กลไกดังกล่าวเสมือนเป็นดัชนีเพือ่ ชีว้ ดั ระดับความโปร่งใส
ของหน่วยงานภาครัฐผ่านการตรวจสอบการท�ำงานของกระทรวง กรม
ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ว่ามีการด�ำเนินการที่สอดคล้องกับหลักการ
และข้อก�ำหนดในกฎหมาย FOIA หรือไม่ และมากน้อยเพียงใด (U.S.
Department of Justice, 2016) ด้ ว ยเหตุ นี้ การระบุ ถึ ง หลั ก การ
หรือขอบเขตของการจัดท�ำรายงานดังกล่าวจึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งส�ำหรับ
ออกแบบตัวชี้วัดความโปร่งใสอย่างมีประสิทธิภาพ
จากการศึกษาข้อก�ำหนดและข้อแนะน�ำของกระทรวงยุตธิ รรม
ส�ำหรับการจัดท�ำรายงาน FOIA ของแต่ละหน่วยงานตัง้ แต่ปี 2016 – 2020
พบว่า ความโปร่งใสของหน่วยงานในสหรัฐอเมริกาได้ถูกชี้วัดภายใต้
กรอบหรือขอบเขตทัง้ สิน้ 5 ประการ (U.S. Department of the Interior,
2019, pp. 6-10) ดังนี้
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1. การขับเคลือ่ นให้เกิดเงือ่ นไขหรือสภาวะเบือ้ งต้นเพือ่ ส่งเสริม
การเปิดเผยของหน่วยงาน
2. การสร้างความแน่ใจว่าจะมีระบบที่ตอบสนองค�ำร้อง
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. การเพิ่มการเปิดเผยข้อมูลเชิงรุก
4. การเพิ่มการใช้สอยประโยชน์จากเทคโนโลยีในการสร้าง
ความโปร่งใส
5. การเพิ่มการจัดการเรื่องร้องเรียนให้ได้ตามเวลา และ
การลดจ�ำนวนค�ำร้องคงค้าง
ส�ำหรับขอบเขตแรกที่รายงานดังกล่าวต้องการชี้วัด หรือ
ส่งเสริมให้เกิดขึ้น คือ การจัดการหรือการจัดให้มีเงื่อนไขพื้นฐานต่างๆ
ทีส่ นับสนุนการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การ โดยในรายงานดังกล่าว
ได้กำ� หนดไว้วา่ นอกจากหน่วยงานนัน้ จะต้องมีกฎระเบียบหรือนโยบาย
ที่สนับสนุนการสร้างความโปร่งใสแล้ว ยังจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้าง
ปัจจัยด้านอื่นประกอบด้วย ได้แก่ การแต่งตั้งผู้น�ำในการปรับใช้ FOIA
(FOIA Leadership) การจัดการการอบรมเกี่ยวกับ FOIA ให้แก่บุคลากร
(FOIA Training) การจัดการกิจกรรมกับสาธารณะอย่างใกล้ชิดเพื่อ
อ�ำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล (Outreach) และการให้รายละเอียด
การใช้ดุลยพินิจในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (Discretionary Releases)
(U.S. Department of Justice, 2016, p. 7)
ส�ำหรับขอบเขตถัดมา คือ การสร้างความมัน่ ใจภายในหน่วยงาน
ว่ามีระบบที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการตอบสนองการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร รายงาน FIOA ต้องการสร้างความโปร่งใสในหน่วยงานให้
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เกิดได้ขนึ้ จริง ซึง่ ถึงแม้วา่ หน่วยงานจะมีปจั จัยพืน้ ฐานต่างๆ เพียบพร้อม
ไม่วา่ จะเป็นกฎหมาย ผูน้ ำ� ความรูค้ วามสามารถ หรือความตัง้ ใจการเข้าหา
สาธารณะ แต่ในการขับเคลื่อนให้องค์การเปิดเผยข้อมูลได้จริง จ�ำเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องมีการสร้างความมั่นใจผ่านการจัดให้มีกระบวนการหรือ
ระบบที่ดีรองรับเอาไว้ด้วย ค�ำถามในรายงานที่ต้องการให้ตอบคือ
หน่ ว ยงานได้ มี ก ารสรุ ป จ� ำ นวนวั น เฉลี่ ย ของกระบวนการตั ด สิ น ใจ
ในการเปิดเผยข้อมูลหรือไม่ และเป็นเวลาเท่าไร โดยถ้าหากหน่วยงาน
สามารถด�ำเนินการได้เร็วกว่า 10 วันท�ำงานก็จะถือว่าตอบวัตถุประสงค์
ได้อย่างยิ่ง ค�ำถามนี้ เป็นการสะท้อนถึงการชี้วัดถึงกระบวนการจัดการ
ค�ำร้องเรือ่ งในการเปิดเผยข้อมูลว่ามีประสิทธิภาพมากเพียงใดโดยวัดจาก
ตัวเลข อีกส่วนหนึง่ ทีต่ อ้ งวัดคือ การให้บริการผูต้ อ้ งการให้เปิดเผยข้อมูล
ซึง่ รายงานจะถามข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการหรือข้อมูลทีแ่ สดงถึง
การเพิม่ ความสามารถในการให้บริการแก่ผตู้ อ้ งการขอข้อมูล ในรายงาน
จะสอบถามว่าในหน่วยงานนั้นมีเจ้าหน้าที่ที่จัดการการเปิดเผยข้อมูล
หรือไม่ และเมื่อมีการใช้บริการ หน่วยงานได้ใช้เวลากี่วันในการบริการ
หรื อ แม้ ก ระทั่ ง การวั ด จ� ำ นวนครั้ ง ของการที่ ผู ้ ข อรั บ บริ ก ารขอร้ อ ง
ความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ (U.S. Department of the Interior, 2019,
p. 8)
ขอบเขตที่สามที่รายงานดังกล่าวต้องการวัด คือ การเปิดเผย
ข้อมูลเชิงรุก เพื่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างมีประโยชน์แก่สังคม รัฐบาล
ได้ก�ำหนดไว้ว่าหน่วยงานรัฐจะต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลในเชิงรุก
ทั้งในแง่วิธีการ เนื้อหา และการใช้ประโยชน์ของข้อมูล ในรายงานได้
ก�ำหนดเนื้อหาที่สนใจในการตรวจสอบ คือ การแสดงเนื้อหาข้อมูล
ข่าวสารของหน่วยงานที่เปิดเผยในปีที่ผ่านมาในเชิงรุก ทั้งนี้ ให้รวมถึง
การขอข้อมูลทีร่ ะบุไว้เป็นข้อยกเว้นตามรัฐธรรมนูญทีม่ ากกว่า 3 ครัง้ ด้วย
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ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวควรถูกเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ และนอกจากที่
หน่วยงานได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางหลักของหน่วยงานอย่างเช่น
เว็บไซต์แล้ว หน่วยงานมีชอ่ งทางอย่างอืน่ ในการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร
ขององค์การสู่สาธารณะ และชุมชนอย่างสม�่ำเสมอหรือไม่ นอกจากนี้
หน่วยงานได้มีการพัฒนากระบวนการหรือวิธีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ
อย่างไรบ้าง (U.S. Department of the Interior, 2019)
ขอบเขตที่สี่ คือ การใช้สอยประโยชน์จากเทคโนโลยีในการ
เปิดเผยข้อมูล นโยบายของรัฐบาลในปี 2009 ได้เน้นย�้ำถึงความส�ำคัญ
ของเทคโนโลยีในการเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณะที่มีประสิทธิภาพ
และเห็นว่าเทคโนโลยีจะท�ำให้ช่องโหว่ระหว่างสาธารณะในการเข้าถึง
ข้อมูลนัน้ แคบลง โดยพืน้ ฐาน ตัวชีว้ ดั ในรายงานดังกล่าวต้องการส่งเสริม
ให้หน่วยงานพยายามค้นหาวิธีการในการปรับใช้เทคโนโลยีมาช่วยใน
กระบวนการเปิดเผยข้อมูลอยูเ่ สมอ ทัง้ นี้ เนือ้ หาส�ำคัญทีร่ ายงานต้องการ
ทราบคือ หน่วยงานได้มีการปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการส่งเสริม
หรือจัดการการเปิดเผยข้อมูลตาม FOIA หรือไม่ อย่างไร และเทคโนโลยี
ดังกล่าวคืออะไร นอกจากนี้ รายงานยังสนใจอีกว่าหน่วยงานได้ทบทวน
การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเป็นประจ�ำหรือไม่ โดยส่วนประกอบที่ต้อง
ทบทวนก็คอื การพิจารณาว่าข้อมูลข่าวสารพืน้ ฐานทีป่ รากฏอยูใ่ นช่องทาง
ต่างๆ โดยเฉพาะบนเว็บไซต์ นั้นเป็นประโยชน์ และเอื้อต่อการใช้งาน
ได้ง่ายหรือไม่ รายงานยังได้ให้ความสนใจถึงการเปิดเผยรายงานและ
แผนงานประจ�ำ 3 เดือนของหน่วยงานไว้บนเว็บไซต์อกี ด้วย และส�ำหรับ
การใช้ประโยชน์และการตรวจสอบข้อมูลของสาธารณะ รายงานยังก�ำหนด
ให้หน่วยงานควรจะเปิดเผยข้อมูลเชิงสถิตเิ บือ้ งต้นทีใ่ ช้ประกอบในรายงาน
หรือแผนงานของหน่วยงานอีกด้วย ทั้งนี้ รูปแบบของข้อมูลควรอยู่ใน
รูปแบบที่เอาไปใช้งานต่อได้ง่าย
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ส�ำหรับขอบเขตสุดท้าย คือ การเพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดการ
เรื่องร้องเรียนให้ได้ตรงตามเวลา และการลดจ�ำนวนค�ำร้องคงค้าง
โดยหน่วยงานจะต้องสนใจกับค่าเฉลี่ยของเวลาในการจัดการค�ำร้อง
เพือ่ เปิดเผยข้อมูล รวมถึงหน่วยงานควรมีการจัดกระบวนการด�ำเนินการ
จัดการค�ำร้องเป็นหลายช่องทาง (Multi-tracks) โดยควรก�ำหนดให้มี
ช่องทางอย่างง่ายหรือปกติ (Simple track) กับช่องทางแบบเร็ว (Fast
track) โดยอิงกับประเภทข้อมูลที่ต้องการเปิดเผย จ�ำนวนเรื่อง และ
ความยากง่ายในการเปิดเผยข้อมูล และส�ำหรับค�ำร้องในการเปิดข้อมูล
ทีค่ งค้าง หน่วยงานต้องจัดท�ำสถิตขิ องค�ำร้องดังกล่าว และแยกประเภท
เรื่องในแต่ละปีงบประมาณ (U.S. Department of Justice, 2016)
ทัง้ นี้ หากในแต่ละปี สถิตมิ กี ารเปลีย่ นแปลงทีเ่ พิม่ ขึน้ หน่วยงานจะต้อง
อธิบายปัจจัยเชิงนโยบายและการจัดการทีท่ ำ� ให้เกิดค�ำร้องคงค้างมากขึน้
ด้วย ทั้งนี้ ให้รวมถึงการจัดท�ำข้อมูลสถิติการอุทธรณ์ค�ำร้องขอข้อมูล
ในท�ำนองเดียวกันด้วย มากไปกว่านี้ หน่วยงานต้องระบุถงึ แผนในการลด
เรื่องคงค้างด้วยว่าจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง สุดท้ายคือ เรื่องการจัดท�ำ
ข้อมูลระบุสถานะของค�ำร้องให้เปิดเผยข้อมูล การอุทธรณ์ และการให้
ค�ำปรึกษาอย่างเปิดเผย
จะเห็นได้ว่า นโยบาย FOIA ของสหรัฐอเมริกาค่อนข้างมี
รูปแบบทีเ่ ป็นรูปธรรม อย่างไรก็ดี ยังไม่ครอบคลุมถึงขอบเขตการคุม้ ครอง
การเปิดเผยข้อมูลของสมาชิกในองค์การ (Kopits and Craig, 1998)
เนื่องจากว่าหลักการของกฎหมาย FOIA จะเน้นการเปิดเผยข้อมูลที่มา
จากประชาชนหรือบุคคลภายนอกองค์การเป็นหลัก (Ginsberg, Carey,
Halchin, and Keegan, 2012)
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แม้ในสหรัฐอเมริกาจะมีกฎหมาย Whistleblower Protection
Act 1989 ซึง่ เป็นกฎหมายทีค่ มุ้ ครองบุคคลทีเ่ ปิดเผยข้อมูลทุจริตในองค์การ
อยูแ่ ล้ว แต่ในบริบทขององค์การสาธารณะโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ
ยังคงไม่ยอมรับการเปิดเผยข้อมูลภายในจากสมาชิกในองค์การด้วยกันเอง
ตัวอย่างเช่น กองทัพหรือท�ำเนียบขาวทีค่ อ่ นข้างเคร่งครัดในการก�ำหนด
ชัน้ ความลับหรือข้อมูลขององค์การเป็นอย่างมาก เพราะค�ำนึงถึงความเสีย่ ง
จากการใช้ข้อมูลที่เปิดเผยโดยไม่ระมัดระวัง จะท�ำให้เกิดผลเสียต่อ
ความมั่นคงของรัฐอย่างมหาศาล ด้วยเหตุนี้ การปรับใช้หลักคุ้มครอง
ผูเ้ ปิดเผยข้อมูลภายในจึงเป็นไปได้ยากในทางปฏิบตั ิ (Ginsberg, Carey,
Halchin, and Keegan, 2012)
ถึงกระนั้น กรอบการการชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงาน
ของสหรัฐอเมริกาที่สะท้อนในรายงาน FOIA ก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ในการออกแบบตัวชี้วัดความโปร่งใสของประเทศไทย

พระราชบัญญัตข
ิ อ
้ มูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540
กับกรอบการวัดความโปร่งใส

ในเนื้ อ หาส่ ว นนี้ จะเอ่ ย ถึ ง การปรั บ ใช้ ก ฎหมายที่ ชื่ อ ว่ า
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 ในประเทศไทย
โดยพยายามสรุปให้เห็นถึงหลักการในการสร้างความโปร่งใสของ พ.ร.บ.
ฉบับดังกล่าวที่สามารถน�ำมาปรับประยุกต์ในการออกแบบตัวชี้วัด
ความโปร่งใสได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ในเบื้องต้น สามารถกล่าวได้ว่าแบบอย่างของกฎหมายฉบับ
ดังกล่าวก็คอื FOIA จากสหรัฐอเมริกา ทีต่ อ้ งการรับรองสิทธิของประชาชน
คนไทยในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของรัฐ และแน่นอนว่าเป็นความพยายาม
อย่างหนึ่งในการสร้างความโปร่งใสของหน่วยงานราชการให้เกิดขึ้น
และรับผิดชอบต่อสาธารณะได้จริง
กฎหมายดังกล่าวเป็นกฎหมายระดับพระราชบัญญัตทิ ปี่ รับใช้
โดยทัว่ ไป บังคับใช้กบั ทุกหน่วยงานราชการ และรองรับสิทธิของประชาชน
ทุกคน สาระหลักของกฎหมายนี้ คือ การรองรับหลักการการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการในฐานะเป็นเสรีภาพของประชาชนทีถ่ กู เขียนไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งประเทศไทย (ปธาน สุวรรณมงคล, 2558) ทัง้ นี้ การเข้าถึง
ข้อมูลดังกล่าวต้องท�ำให้ไม่เกิดผลเสียต่อประเทศ หรือบุคคลใดบุคคลหนึง่
หรือแล้วแต่กฎหมายได้กำ� หนดเป็นอย่างอืน่ ทัง้ นี้ สามารถสรุปสาระส�ำคัญ
ของกฎหมายดังกล่าวได้ 3 ประการ (สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช, 2551) ดังนี้
1. ให้ประชาชนมีสิทธิได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ด�ำเนินการต่างๆ ของรัฐ
2. ก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ ที่ ชั ด เจนเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่
หน่วยงานของรัฐไม่ต้องหรืออาจไม่ต้องเปิดเผย
3. คุม้ ครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลทีอ่ ยูใ่ นความครอบครอง
ของหน่วยงานรัฐ
พ.ร.บ. ดังกล่าวได้ยึดหลักการเช่นเดียวกันกับ FOIA ของ
สหรัฐอเมริกา คือ ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนัน้ จะต้องเปิดเผยเป็นหลัก
ปกปิดเป็นข้อยกเว้น กล่าวคือ โดยหลักการแล้ว ข้อมูลข่าวสารทุกประเภท
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ทุกระดับชัน้ ของหน่วยงานรัฐจะต้องได้รบั การเปิดเผยเสมอทันที เว้นแต่วา่
จะมีกฎหมายระบุเอาไว้อย่างชัดเจนว่าข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้รับ
การยกเว้นเอาไว้ไม่ให้เปิดเผย ซึง่ ก็ตอ้ งมีเหตุผลรองรับเอาไว้อย่างชัดเจน
ทัง้ นี้ กฎหมายยังได้ระบุถงึ ว่า การเปิดเผยข้อมูลนัน้ จะต้องเป็นการรองรับ
การรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารของบุคคลทีเ่ มือ่ ได้รบั ข้อมูลข่าวสารแล้วจะไม่ทำ� ให้
เกิดการขัดกันของผลประโยชน์ นอกจากนี้ กฎหมายดังกล่าวได้วางกรอบ
เชิงสถาบันเพื่อจัดตั้งหน่วยงานที่ชื่อว่า ส�ำนักงานคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ (สขร.) ซึ่งเป็นกลไกในการก�ำกับดูแลการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และเป็นหน่วยงานวินจิ ฉัยในการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารของรัฐเมื่อมีการร้องขอและร้องเรียนอีกด้วย (ส�ำนักงาน
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ, 2546)
เพื่อแสดงให้เห็นการปรับใช้กฎหมายดังกล่าวในการสร้าง
ความโปร่งใสในระดับหน่วยงานในประเทศไทย สามารถสรุปขอบเขต
ของกฎหมายและนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่อง โดยเฉพาะจากเกณฑ์
มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ก�ำหนด
ภายใต้พระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ส�ำนักงาน
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ, 2556) ได้ดังนี้
1. หน่วยงานรัฐจะต้องด�ำเนินการต่างๆ เพือ่ สร้างความโปร่งใส
ในองค์การโดยต้องมีแนวทางที่เหมาะสม
2. หน่วยงานรัฐจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลในเชิงรุก และ
จัดตัง้ ให้มศี นู ย์ขอ้ มูลข่าวสารของตนเองทัง้ ในทางกายภาพ
และอิเล็กทรอนิกส์เพื่อบริการให้กับประชาชน
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3. หน่วยงานรัฐจะต้องแสดงข้อมูลทีส่ ำ� คัญ ระเบียบ กฎเกณฑ์
และข้อยกเว้นของหน่วยงานต่างๆ ที่จ�ำเป็นในการท�ำให้
ประชาชนเข้าใจถึงการปฏิบตั งิ าน การตัดสินใจ และผลลัพธ์
ที่เกี่ยวข้องกับงานของหน่วยงานอย่างสม�่ำเสมอ ทั้งนี้
หน่วยงานจะต้องแสดงข้อมูลข่าวสารที่สะท้อนการสร้าง
ความโปร่งใสในด้านต่างๆ ดังที่จะได้อธิบายในข้อต่อไป
4. หน่วยงานรัฐจะต้องเปิดเผยข้อมูลทีส่ ร้างความโปร่งใสงาน
ด้านการจัดหาพัสดุ ซึ่งต้องประกอบไปด้วย การเผยแพร่
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวของกับการจัดหา
พัสดุ การจัดท�ำแผนการจัดหาพัสดุประจ�ำปี การด�ำเนินการ
จั ด หาพั ส ดุ ต ามแผนการจั ด หาพั ส ดุ การก� ำ หนดและ
การประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและการตัดสินใจ
จั ด หาพั ส ดุ แ ต่ ล ะรายการ/โครงการ และการสรุ ป ผล
การจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน
5. หน่วยงานรัฐจะต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่สร้างความ
โปร่งใสในงานด้านบริหารงาน ได้แก่ การจัดท�ำและเผยแพร่
โครงสร้างและอ�ำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน การจัดท�ำ
วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ และแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ� ำ ปี ข อง
หน่วยงาน การก�ำหนดหลักเกณฑ์และขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน
ของหน่วยงาน การด�ำเนินการตามแผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปี
และการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการของหน่วยงาน
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6. หน่วยงานรัฐจะต้องส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน
ทีโ่ ปร่งใส ซึง่ ควรเปิดเผยข้อมูลทีป่ ระกอบไปด้วย การก�ำหนด
หลักเกณฑ์และขัน้ ตอนในการให้บริการแก่ประชาชน การให้
บริการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ก�ำหนดไว้โดยไม่มี
การเลือกปฏิบัติ การเลือกใช้ช่องทางการให้บริการที่
เหมาะสมกับการให้บริการ การจัดให้มีช่องทางและกลไก
ในการแก้ไขปัญหาเรือ่ งร้องเรียนของประชาชน การประเมิน
ผลความพึงพอใจของประชาชนผูร้ บั บริการ และการจัดท�ำ
ระบบข้อมูลทางสถิตแิ ละสรุปผลการให้บริการแก่ประชาชน
7. หน่วยงานรัฐจะต้องแสดงข้อมูลที่แสดงความโปร่งใส
ในการบริหารงานบุคคล ได้แก่ การก�ำหนดหลักเกณฑ์
ในการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร การประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากร การก�ำหนดมาตรฐานทาง
จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณทางวิ ช าชี พ ของบุ ค ลากร
ในหน่วยงาน การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน
การพัฒนาระบบการให้คุณ ให้โทษ และการสร้างขวัญ
ก�ำลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในหน่วยงาน และ
การประเมินผลการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานในรอบปี
งบประมาณ
8. หน่ ว ยงานจะต้ อ งแสดงข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ ส ะท้ อ นถึ ง
ความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ ได้แก่ การจัดท�ำ
และเผยแพร่แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ�ำปีของ
หน่วยงาน การใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ตรงกับแผนงาน
และโครงการ การจัดให้มีกลไกการติดตามและตรวจสอบ
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แผนการใช้จา่ ยเงินงบประมาณประจ�ำปี การสุม่ ตรวจการใช้
จ่ายเงินงบประมาณตามระยะเวลาทีก่ ำ� หนดการประเมินผล
การด�ำเนินการตามแผนการใช้จา่ ยเงินงบประมาณประจ�ำปี
9. หน่วยงานรัฐต้องเผยแพร่ข้อมูลที่สะท้อนถึงการส่งเสริม
ความโปร่งใสด้านการติดตามและการประเมินผล ประกอบ
ไปด้วย การจัดท�ำหลักเกณฑแ ละตัวชีว้ ดั การติดตามประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การจัดใหมีระบบและ
กลไกการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) การจัดใหมี
ระบบและกลไกการปฏิบตั งิ านเพือ่ รองรับการตรวจประเมิน
จากหน่วยงานภายนอก (External Audit) การส่งเสริม
การมีสวนร่วมของประชาชนในการติดตามและประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และการจัดท�ำรายงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผน
ปฏิบัติการประจ�ำป
10. หน่วยงานรัฐได้แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสด้านการเปิดเผย
และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้วยการเปิดเผยข้อมูลที่
ประกอบไปด้วย การด�ำเนินการตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารของราชการ (การจัดส่งข้อมูลข่าวสารของ
ราชการลงพิมพ์ในราชกิจจจานุเบกษา) การด�ำเนินการ
ตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ
(การจัดให้มขี อ้ ข่าวสารตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดให้ประชาชน
เข้าตรวจดูได้ดว้ ยตนเอง) การด�ำเนินการตามมาตรา 11 แห่ง
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ (การจัดหาข้อมูลข่าวสาร
ให้ตามค�ำขอเฉพาะราย) การด�ำเนินการตามมาตรา 14
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และมาตรา15 แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ
(การปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วกับข้อมูลข่าวสารทีไ่ ม่ตอ้ งเปิดเผยและอาจ
มีคำ� สัง่ ไม่เปิดเผย) การด�ำเนินการตามมาตรา 23 มาตรา 24
และมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ
(การปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล) การจัดระบบ
และช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการที่ควร
หลากหลาย และเป็นรูปแบบ one stop service การประเมิน
ผลการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน
และการจัดการความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
จะเห็นได้วา่ เมือ่ รัฐบาลของประเทศไทยน�ำหลักการความโปร่งใส
ทีป่ รากฎใน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารมาปรับใช้ในเชิงนโยบายการผ่านการสร้าง
ตัวชีว้ ดั ได้มกี ารก�ำหนดขอบเขตทีค่ อ่ นข้างกว้าง และลงลึก สามารถน�ำไป
ใช้ตรวจสอบได้โดยง่าย ทัง้ นี้ ขอบเขตส่วนใหญ่ทรี่ ะบุมานัน้ ล้วนครอบคลุม
สอดคล้องไปกับสาระที่ได้จากศึกษาการปรับใช้ FOIA ในสหรัฐอเมริกา
ซึง่ แน่นอนว่า ทัง้ นโยบายรวมถึงตัวชีว้ ดั ในประเทศไทยนัน้ ก็ยงั ไม่รองรับ
การส่งเสริมให้มีกลไกปกป้องผู้ร้องเรียนทุจริตจากภายในองค์การ
แต่ที่จะแตกต่างอย่างชัดเจนก็คือ ในประเทศไทย จะยังไม่มีกฎหมาย
ที่มารองรับการเปิดเผยข้อมูลจากภายในจากสมาชิกขององค์การให้
สามารถท�ำได้อย่างถูกกฎหมายเหมือนกับสหรัฐอเมริกา
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หลังจากปี 2540 ทีป่ ระเทศไทยได้เริม่ น�ำหลักการความโปร่งใส
มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินอย่างจริงจัง หน่วยงานและองค์การ
พิเศษหลายแห่งที่มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลตามรัฐธรรมนูญก็เริ่มได้
ออกมาแสดงบทบาทในการก�ำหนดตัวชีว้ ดั ด้านความโปร่งใสตามล�ำดับ
ไม่ว่าจะเป็น ส�ำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)
สถาบันพระปกเกล้า (ปธาน สุวรรณมงคล, 2558) กระทรวงมหาดไทย
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส�ำนักงาน ก.พ.) (ส�ำนักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเมือง, 2558) หรือแม้กระทั่ง ส�ำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส�ำนักงาน
ป.ป.ช.) ซึ่งได้ถูกจัดตั้งได้ไม่นาน
ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ได้เห็นความส�ำคัญว่าต้องการสร้างตัวชี้วัด
ทีเ่ ป็นของประเทศไทยเองและเหมาะสมกับบริบทไทย ดังนัน้ ในปี 2552
ทางส�ำนักงานได้ด�ำเนินการศึกษากรอบแนวคิด ทฤษฎี และตัวอย่างที่
เกี่ยวข้องเพื่อน�ำมาสร้างกรอบตัวชี้วัดส�ำหรับใช้ในการปราบการทุจริต
และสร้างความโปร่งใสที่มากขึ้น หลังจากศึกษา ออกแบบ ทดลอง
และปรับปรุงการใช้ตวั ชีว้ ดั กับหน่วยงานน�ำร่องของภาครัฐอยูเ่ กือบ 10 ปี
ในปีงบประมาณ 2559-2560 รัฐบาลจึงได้เห็นสมควรในการใช้ตัวชี้วัด
ดังกล่าวกับองคาพยพของรัฐบาลทั้งหมด ได้แก่ ราชการส่วนกลาง
ราชการส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ รวมถึง
องค์การมหาชน โดยได้ตั้งชื่อเครื่องมือตัวชี้วัดดังกล่าวว่า เครื่องมือ
ส�ำหรับการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
หรือที่เรียกกันในภาษาอังกฤษว่า Thailand Integrity & Transparency
Assessment ชือ่ ย่อว่า ITA (ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ, 2559)
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ITA ที่ ป.ป.ช. ออกแบบมานั้นพยายามวัดคุณลักษณะที่ดี
ของหน่วยงานภาครัฐอยู่ 2 ประการด้วยกัน นั่นคือ ความโปร่งใส และ
คุณธรรม โดยการวัดความโปร่งใสนั้นจะเป็นการวัดที่เน้นการประเมิน
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) และในส่วนคุณธรรม จะเป็น
การวัดในเชิงการรับรู้เป็นหลัก (Perception-based) ทั้งนี้ รัฐบาลและ
ป.ป.ช. คาดหวังว่า การใช้เครื่องมือดังกล่าวอย่างกว้างขวางจะท�ำให้
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ตระหนั ก รู ้ ถึ ง คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสมากขึ้ น
เจ้าหน้าทีส่ ามารถปฏิบตั ติ ามแนวทางอย่างทีค่ วรจะเป็น ระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด�ำเนินงานเพิ่มมากขึ้น และในทางอ้อมนั้น
สามารถเพิม่ คะแนน CPI ของประเทศไทยได้ ส�ำหรับการใช้ ITA ครัง้ แรก
ในปี 2559 มีหน่วยงานรัฐเข้าร่วมเป็นจ�ำนวนมาก โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม
(ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ,
2559) คือ หน่วยงานราชการระดับกรม 148 กรม จาก 17 กระทรวง
หน่วยงานราชการระดับจังหวัด 76 จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา
รวม 63 แห่ง หน่วยงานที่ผ่านการประเมินของ ITA จะต้องมีคะแนน
อยู่ในระดับร้อยละ 80 ขึ้นไป ภายหลังจากเริ่มมีการปรับใช้ในครั้งแรก
ในปีต่อๆ มา ITA ได้ถูกน�ำมาปรับใช้อย่างกว้างขวางและครอบคลุม
มากขึ้นตามล�ำดับ และในปี 2563 นี้ได้ปรับระดับคะแนนผ่านที่ร้อยละ
85 ขึ้นไป ทั้งนี้ ขอบเขตการประเมิน ITA ได้อยู่ภายใต้ 3 หน่วยงานที่
ต้องท�ำงานประสานกัน (ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ, 2559) กล่าวคือ
ส�ำนักงาน ป.ป.ช. จะด�ำเนินการรับผิดชอบประเมินหน่วยงาน
ภาครัฐ 150 หน่วยงานซึง่ ประกอบไปด้วยหน่วยงานอืน่ ตามรัฐธรรมนูญ
3 หน่วยงาน องค์การศาล (เฉพาะหน่วยงานด้านธุรการ) 3 หน่วยงาน
ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
องค์การอิสระ 4 หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ 55 หน่วยงาน และสถาบัน
อุดมศึกษา 83 หน่วยงาน
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ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ (ส�ำนักงาน ป.ป.ท.) รับผิดชอบประเมินหน่วยงานภาครัฐ
ทั้ ง สิ้ น 226 หน่ ว ยงาน ประกอบไปด้ ว ยส่ ว นราชการระดั บ กรม
147 หน่วยงาน ส่วนราชการระดับจังหวัด 76 หน่วยงาน และองค์การ
มหาชน 53 หน่วยงาน
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น รับผิดชอบการประเมิน
หน่วยงานภาครัฐทั้งสิ้น 7,853 หน่วยงาน ซึ่งประกอบไปด้วย องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 76 หน่วยงาน เทศบาลนคร 30 หน่วยงาน เทศบาลเมือง
176 หน่วยงาน และองค์การปกครองส่วนท้องถิน่ รูปแบบพิเศษ 2 หน่วยงาน
เทศบาลต�ำบล จ�ำนวน 2,234 หน่วยงาน และองค์การบริหารส่วนต�ำบล
5,335 หน่วยงาน
ขอบเขตการประเมิน ITA ได้รับการปรับปรุงให้ครอบคลุม
และละเอี ย ดมากกว่ า เดิ ม จากเดิ ม ที่ ข อบเขตครอบคลุ ม อยู ่ เ พี ย ง
การวัดคุณลักษณะด้านความโปร่งใสและคุณธรรม ในปัจจุบันได้ขยาย
ขอบเขตไปถึง 5 ขอบเขต ครอบคลุมถึงหลักธรรมาภิบาลอืน่ ๆ ด้วย เช่น
หลักความสามารถรับผิดชอบได้ หลักคุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น
และได้ผสมผสานการวัดทั้งเชิงหลักฐานและการรับรู้ ได้แก่
1. ดัชนีความโปร่งใส ซึ่งจะประเมินความความคิดเห็นของ
ผูร้ บั บริการหรือผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย และหลักฐานเชิงประจักษ์
2. ดัชนีความพร้อมรับผิด ซึง่ จะเป็นการประเมินจากการรับรู้
และความคิดเห็นของผูท้ มี่ าใช้บริการและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
3. ดัชนีความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบตั งิ าน ประเมิน
จากการรับรู้ของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หน่วยงานรัฐ
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4. ดั ช นี วั ฒ นธรรมในองค์ ก าร จะเป็ น การประเมิ น จาก
ความคิ ด เห็ น ของเจ้ า หน้ า ที่ ใ นหน่ ว ยงานภาครั ฐ และ
หลักฐานเชิงประจักษ์
5. ดัชนีคณ
ุ ธรรมการท�ำงานในหน่วยงาน จะเป็นการประเมิน
จากความคิดเห็นของเจ้าหน้าทีใ่ นหน่วยงานภาครัฐทีม่ ตี อ่
การด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
จะเห็นได้วา่ การประเมิน ITA จะใช้วธิ กี ารประเมินอยู่ 3 รูปแบบ
เพื่อให้ได้ข้อมูลและมุมมองที่รอบด้าน ได้แก่ แบบส�ำรวจความคิดเห็น
ภายใน (Internal) แบบส�ำรวจความคิดเห็นภายนอก (External) และ
แบบส�ำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based)

ภาพ 2 ดัชนี ITA
ทีม่ า: ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ. (2559). การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA). นนทบุร:ี
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, น. 10.
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ทั้งนี้ ในการประเมิน ITA ที่เน้นด้านความโปร่งใสนั้นจะเป็น
การประเมินทีใ่ ช้รปู แบบการประเมิน 2 รูปแบบ คือ รูปแบบการประเมิน
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และการประเมินความรับรู้จากภายนอก
โดยขอบเขตย่อยของการประเมินด้านความโปร่งใสในช่วงแรกจะจ�ำกัด
อยู่ใน 2 ขอบเขตย่อย ได้แก่ การด�ำเนินงานของภาครัฐ (Organization
operation) และระบบการร้องเรียนขององค์การ (Organization complaint
system)
ในส่วนของการด�ำเนินการขององค์การหรือหน่วยงานภาครัฐ
ITA ต้องการประเมินคุณลักษณะของหน่วยงานที่ดี ได้แก่ การให้และ
เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ความเป็นธรรมและการไม่เลือกปฏิบัติ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วม ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ
และการเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ในขณะทีก่ ารประเมิน
ด้านระบบร้องเรียนขององค์การ จะเน้นการประเมินการตอบสนอง
ข้อร้องเรียน ช่องทางการร้องเรียน และการแจ้งผลร้องเรียน
อย่างไรก็ดี ในภายหลัง ป.ป.ช. ได้ปรับปรุงรายละเอียดและ
ตัวชี้วัดของ ITA ตามองค์ความรู้ และตัวอย่างในต่างประเทศ เพื่อให้มี
ความครอบคลุม แม่นย�ำ และตอบสนองต่อบริบทที่เปลี่ยนไปมากขึ้น
ITA จึงได้ปรับปรุงขอบเขตการชี้วัด จากแต่เดิมที่เน้นเพียง 5 ขอบเขต
มาในปัจจุบันได้เพิ่มเป็น 10 ขอบเขต ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่ การใช้
งบประมาณ การใช้อำ� นาจ การใช้ทรัพย์สนิ ของราชการ การแก้ไขปัญหา
ทุจริต คุณภาพการด�ำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร การปรับปรุง
ระบบการท�ำงาน การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันทุจริต จะเห็นได้วา่
ขอบเขตการวัดของ ITA มีความครอบคลุมมากขึ้นซึ่งอาจเปรียบได้กับ
ตัวชี้วัดระดับของธรรมาภิบาลในหน่วยงาน พร้อมกันนี้ รูปแบบการวัด
ก็ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
มากขึ้น ได้แก่
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1. รูปแบบการวัดการรับรูข้ องผูม้ สี ว่ นได้เสียภายใน (Internal
Integrity and Transparency Assessment: IIT)
2. รูปแบบการวัดการรับรูข้ องผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอก (External
Integrity and Transparency Assessment: EIT)
3. รูปแบบการวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data
Integrity and Transparency Assessment: OIT)
ในตัวชี้วัด ITA ดัชนีที่จัดว่าเป็นตัวชี้วัดด้านความโปร่งใส
(ภาพ 3) คื อ การเปิ ด เผยข้ อ มู ล (open data) ซึ่ ง ITA ได้ พั ฒ นา
กรอบตัวชี้วัดย่อยส�ำหรับตัวชี้วัดด้านการเปิดเผยข้อมูลหรือการสร้าง
ความโปร่ ง ใสไว้ ทั้ ง สิ้ น 5 ตั ว ชี้ วั ด ย่ อ ย ได้ แ ก่ 1. ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน
2. การบริหารงาน 3. การบริหารงบประมาณ 4. การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล และ 5. การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน
(ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ,
2562, 2565) สามารถแจกแจงได้ดังนี้
1. ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 ข้อมูลพื้นฐาน
1.1.1 โครงสร้าง
1.1.2 ข้อมูลผู้บริหาร
1.1.3 อ�ำนาจหน้าที่
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�ำเนินงาน
2.1.1 แผนด�ำเนินงานประจ�ำปี
2.1.2 รายงานการก�ำกับติดตามการด�ำเนินการ
ในรอบ 6 เดือน
2.1.3 รายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี
2.2 การปฏิบัติงาน
2.2.1 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
2.3 การให้บริการ
2.3.1 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
2.3.2 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
2.3.4 รายงานผลการส�ำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการ
2.3.4 E-Service
3. การบริหารเงินงบประมาณ
3.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ�ำปี
3.1.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ�ำปี
3.1.2 รายงานการก�ำกับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ�ำปี รอบ 6 เดือน
3.1.3 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ�ำปี
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3.2 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
3.2.1 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
3.2.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ
3.2.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
3.2.4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจ�ำปี
4. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4.1 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4.1.1 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
4.1.2 การด�ำเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
4.1.3 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
4.1.4 รายงานผลการการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจ�ำปี
5. การส่งเสริมความโปร่งใส
5.1 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
5.1.1 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
5.1.2 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
5.1.3 ข้อมูลเชิงสถิตเิ รือ่ งร้องเรียนการทุจริตประจ�ำปี
5.2 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
5.2.1 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
5.2.2 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
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ผู้มีส่วนได้เสียภายใน : IIT
(ร้อยละ 30)

1. การปฏิบตั ิหน้าที่
2. การใช้งบประมาณ
3. การใช้อาํ นาจ
4. การใช้ทรัพย์สนิ ของราชการ
5. การแก้ไขปั ญหาการทุจริต

ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก : EIT
(ร้อยละ 30)

6. คุณภาพการดําเนินงาน
7. ประสิทธิภาพการสือ่ สาร
8. การปรับปรุงระบบการทํางาน

การเปิ ดเผยข้อมูลสาธารณะ : OIT
ร้อยละ 40

9. การเปิ ดเผยข้อมูล
10. การป้องกันการทุจริต

ภาพ 3 ดัชนีวดั ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 2565
ที่มา : ดัดแปลงจาก ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและคอร์รปั ชัน. (2565). คูม่ อื การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ�ำปี
งบประมาณ 2565. ส�ำนักงาน ป.ป.ช.: นนทบุรี, หน้า 14.
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จะเห็นได้ว่า กรอบตัวชี้วัดของ ITA มีความครอบคลุมและ
พยายามชีว้ ดั ความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลในมิตทิ ลี่ กึ และครอบคลุม
การปฏิบัติของหน่วยงานมากขึ้น ซึ่งสามารถใช้ในการออกแบบตัวชี้วัด
ความโปร่งใสต่อไปได้
พระราชบัญญัตค
ิ ม
ุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
กับความท้าทายในการสร้างความโปร่งใสที่ปลอดภัย

ในปี 2562 รัฐสภาไทยได้ออกกฎหมายชือ่ ว่า พระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ว่าด้วยการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทยฉบับแรก ทั้งนี้ แนวคิดของการออก
กฎหมายดังกล่าวเกิดขึน้ มาจากประเทศไทยต้องอนุวตั กิ ฎหมายภายใน
ประเทศให้เป็นไปตามประเทศกลุ่มยุโรปและสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะ
การจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพและไม่กระทบต่อสิทธิส่วนบุคคล
กล่าวคือ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับบุคคลและอยู่ภายใต้การดูแล
ขององค์การทัง้ จากภาครัฐและเอกชนจะต้องถูกจัดการให้เป็นมาตรฐาน
ความลับ ปลอดภัย และสามารถใช้งานสอดคล้องไปกับเจตนารมณ์ของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างง่ายดาย
ทัง้ นี้ การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการสร้าง
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐในอนาคตอย่างมาก เนื่องจากว่า
ทุกหน่วยงานจะต้องจัดการข้อมูลข่าวสารภายใต้การก�ำกับดูแลของตัวเอง
อย่างระมัดระวังและให้มคี วามปลอดภัยมากขึน้ เป็นผลมาจากว่าข้อมูล
ข่าวสารส่วนใหญ่ที่อยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานรัฐล้วนถูกจัดเป็น
ข้อมูลส่วนบุคคลได้ทงั้ สิน้ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลทางการแพทย์ ข้อมูลทีอ่ ยู่
อาศัย ข้อมูลอาชีพ หรือแม้แต่ขอ้ มูลกิจกรรมต่างๆ ทีป่ ระชาชนเคยร่วม
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และยิ่งเป็นประเด็นอย่างยิ่งที่ ในปัจจุบันที่รัฐได้หันมาใช้ระบบต่างๆ
จัดการเก็บข้อมูลของประชาชนในเชิงรุกมาขึน้ ก็ยงิ่ ท�ำให้ขอ้ มูลทีอ่ ยูใ่ นมือ
ของรัฐบาลนัน้ มีมากกว่าแต่กอ่ นอย่างเทียบไม่ตดิ ประเด็นปัญหาถัดมาคือ
รัฐบาลจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลทีอ่ ยูใ่ นมือของรัฐให้ปลอดภัยได้อย่างไร
กระบวนการจัดการจะเป็นไปอย่างมาตรฐานหรือไม่ และสามารถตรวจสอบ
ได้หรือไม่ และในกรณีทรี่ ฐั เองจะต้องน�ำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในวันข้างหน้า
เพือ่ เป็นการเร่งรัดท�ำอะไรบางอย่างทีเ่ ห็นสมควรผ่านการเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคล การเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ถือว่าเป็นการละเมิดความเป็น
ส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลหรือไม่อย่างไร (Taylor & Kelsey, 2016a)
สิง่ เหล่านีจ้ ะเป็นความท้าทายใหม่ในยุค Big Data ทีท่ กุ โอกาส
เกิดมาจากการใช้ขอ้ มูล ไม่เว้นแม้แต่รฐั บาลเอง ประเด็นส�ำคัญจากเรือ่ งนี้
ที่ต้องผลักดันให้รัฐบาลด�ำเนินการต่อไปเพื่อท�ำให้มั่นใจว่ารัฐบาลหรือ
หน่วยงานของรัฐได้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนได้อย่างถูกต้อง
มีมาตรฐาน ปลอดภัย และไม่ละเมิด คือ การจัดให้มกี ารสร้างความโปร่งใส
ในการจัดการข้อมูลตามหลักการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลทีอ่ า้ งอิงตาม
กฎหมายในประเทศ และระหว่างประเทศ (Taylor and Kelsey, 2016b)
ดังนั้น ขอบเขตการวัดความโปร่งใสในด้านการจัดการข้อมูล
โดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานภาครัฐจึงต้องถูกผนวกเข้าไป
ในกรอบการสร้างความโปร่งใสในปัจจุบันด้วย
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กรอบคิ ด และการออกแบบตั ว ชี้ วั ด ความโปร่ ง ใส
ส�ำหรับองค์การสาธารณะไทย
ในส่วนทีแ่ ล้ว เป็นการสรุปองค์ความรูท้ เี่ กีย่ วข้องกับการปรับใช้
กฎหมาย นโยบาย และกรอบตัวชีว้ ดั ความโปร่งใสทัง้ ไทยและต่างประเทศ
ซึง่ จะเห็นได้วา่ การวัดความโปร่งใสนัน้ สามารถท�ำได้หลายวิธตี งั้ แต่การวัด
ในเชิงทฤษฎีหรือกรอบคิดขึ้นพื้นฐานไปจนถึงการวัดในลักษณะเนื้อหา
กระบวนการ และการปฏิบตั กิ ารทีเ่ กิดขึน้ ในสิง่ แวดล้อมขององค์การจริงๆ
สรุปกรอบตัวชี้วัดความโปร่งใส

ในส่วนต่อไปนี้ จะเป็นการรวบยอดองค์ความรู้ข้างต้นให้อยู่
ในกรอบคิดที่สอดคล้องกันเพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างกรอบคิด
การวัดความโปร่งใสแต่ละระดับ และหลังจากนั้น จะใช้กรอบดังกล่าว
ในการออกแบบตัวชี้วัดความโปร่งใสส�ำหรับองค์การสาธารณะไทย
ในอันดับต่อไป
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ตาราง 1 การเปรียบเทียบกรอบคิดความโปร่งใสในระดับสากล
ทิศทางความโปร่งใส มิตคิ วามโปร่งใส โดย FOIA และ Chief
ของฮีลด์
บาวห์รและไกรมส์ FOIA Officer Report
จากล่างขึ้นบน
การเปิดเผยของรัฐบาล การใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีมากขึ้น
จากบนลงล่าง
การเปิดเผยเชิงรุก
จากภายในสูภ่ ายนอก
ระบบการตอบโต้ที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล
การปรับปรุงทันการณ์
และลดการตกค้ า ง
ของข้อมูล
ความเตรี ย มพร้ อ ม
การเปิดเผย
การปกป้องคนเปิดโปง มีกฎหมายอื่นรองรับ
การคุ้ ม ครองผู้ ร้ อ ง
ทุ จ ริ ต ในหน่ ว ยงาน
Whistleblower
Protection Act 1989
จากภายนอกสูภ่ ายใน ความเป็นสาธารณะ องค์ ก รสื่ อ ในสหรั ฐ อเมริกาให้ความสนใจ
ในการตรวจสอบ
หน่วยงานรัฐอย่างมาก

50

ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

จากตาราง 1 จะเป็ น การอธิ บ ายถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ข อง
กรอบแนวคิดความโปร่งใสในเชิงทฤษฎีของ ฮีลด์ ในเชิงเนื้อหาตามที่
ได้สรุปเอาไว้ของมหาวิทยาลัยกอเธนเบิร์ก และการปรับใช้ตามกรอบ
แนวคิดของสหรัฐอเมริกาผ่านกฎหมาย FOIA และการท�ำรายงาน FOIA
Report ของหน่วยงานภาครัฐ ทัง้ นี้ เพือ่ เป็นการสร้างความเข้าใจพัฒนาการ
ของความคิดรวมถึงการปรับใช้งานจริงในบริบทขององค์การสาธารณะ
อีกด้วย
ถ้าพิจารณาจากขอบเขตของความโปร่งใสในเชิงเนือ้ หา จะพบว่า
การเปิดเผยข้อมูลของรัฐบาล (government openness) เป็นขอบเขต
เนือ้ หาด้านความโปร่งใสทีก่ ว้างมาก และจะเป็นขอบเขตหลักของกรอบ
การวัดความโปร่งใสทัง้ หมด ซึง่ ถ้าเปรียบเทียบในทางทฤษฎีความโปร่งใส
ของ Heald จะพบอีกว่ากินความถึงความโปร่งใสในเชิงทิศทางของฮีลด์
ถึง 3 ใน 4 ประเภท (Heald, 2006) ได้แก่ ความโปร่งใสแบบบนลงล่าง
(Downward) ความโปร่งใสแบบล่างขึ้นบน (Upward) และความโปร่งใส
ข้างนอกสู่ข้างใน (Outward)
การเปิดเผยข้อมูลของรัฐบาลสามารถมองได้วา่ เป็นการเปิดเผย
ข้อมูลของรัฐบาลสู่ประชาชน ซึ่งถ้ามองในมิติความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจ
รัฐบาลจะเป็นผู้มีอ�ำนาจเหนือกว่าประชาชน ดังนั้น จึงไม่ต่างอะไร
กับการปล่อยข้อมูลข่าวสารจากบนลงข้างล่าง ถ้าเปรียบเทียบกับการน�ำ
หลักดังกล่าวไปปรับใช้ของสหรัฐอเมริกา พบว่า ใน FOIA Report
การเปิดเผยข้อมูลจากบนลงล่าง จะเข้าได้กับการส่งเสริมการเปิดเผย
ข้อมูลเชิงรุก (Proactive disclosure) เพราะได้ก�ำหนดให้รัฐบาลต้อง
ให้ความสนใจกับประชาชน และจ�ำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างจริงจัง
พูดอีกนัยหนึ่ง คือ “เปิดไปก่อน ปิดทีหลัง”
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นอกจากนี้ การเปิดเผยข้อมูลของรัฐบาลยังเป็นไปในรูปแบบ
ที่ประชาชนสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลของตนเองกับรัฐบาลได้อีกด้วย
ทัง้ นี้ เพือ่ เป็นการสนับสนุนข้อมูลแก่รฐั บาลให้สามารถน�ำไปใช้วเิ คราะห์
ตัดสินใจ และให้บริการสาธารณะได้ดียิ่งขึ้นได้ดียิ่งขึ้น ในข้อก�ำหนด
ของ FOIA Report พบว่า การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการสร้าง
ความโปร่งใส (Greater utilization of technology) เป็นกรอบหนึ่งที่ใช้
ในการส่งเสริมให้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและข้อมูลของจากทัง้ ฝัง่ รัฐ
และประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและการเพิ่มประสิทธิภาพของ
การให้บริการสาธารณะ (U.S. Department of Justice, 2016)
ในส่วนถัดมา ยังพบอีกว่า การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของ
รัฐบาล ยังหมายถึงการเปิดเผยข้อมูลหรือการสร้างความโปร่งใสในทิศทาง
จากข้างในสู่ข้างนอก กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ เป็นการเปิดเผยข้อมูลของ
รัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐทีอ่ ยูใ่ นองค์การสูข่ า้ งนอกหรือสาธารณะนัน่ เอง
อนึง่ ในกรอบของ FOIA Report ทีส่ หรัฐอเมริกาใช้ในการวัดความโปร่งใส
ของหน่วยงานรัฐของตนเอง มีกรอบการวัดอยู่ 3 ประการที่เข้ากันได้
กับหลักการเปิดเผยข้อมูลของรัฐบาล ได้แก่ การเตรียมความพร้อมใน
การสร้างความโปร่งใส (Presumption of openness) การเปิดเผยข้อมูล
ให้ทันการณ์และการลดจ�ำนวนการเปิดเผยข้อมูลที่คงค้าง (Improving
timeliness and reducing backlogs) และการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการตอบสนองการเปิดเผยข้อมูล (Efficient and effective
systems to response) เนือ่ งจากว่า กรอบทัง้ สามนีเ้ ป็นหลักเกณฑ์หลัก
ทีใ่ ช้ในการผลักดันให้หน่วยงานสาธารณะของสหรัฐเร่งเปิดข้อมูลสาธารณะ
ของตนเองสู่ภายนอก ในแง่การเตรียมความพร้อม รายงานได้ก�ำหนด
อย่างชัดเจนไว้ว่า องค์การจะต้องเร่งสร้างระบบ บุคลากร ความรู้
และปัจจัยอืน่ ๆ เพือ่ รองรับการเปิดเผยข้อมูล นอกเหนือจากนัน้ รายงาน
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ยังได้ก�ำหนดให้หน่วยงานพยายามปรับปรุงกระบวนการเปิดเผยข้อมูล
อยูต่ ลอดเวลา ด้วยการระบุถงึ แนวทางทีห่ น่วยงานใช้ในการพัฒนาระบบ
ทีต่ อบสนองกระบวนการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ ป็นรูปธรรม เพือ่ ให้เห็นว่าระบบ
สามารถตอบสนองการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะแก่ประชาชนได้ตรงเวลา
หรือทันเหตุการณ์ และสามารถลดเรือ่ งร้องเรียนรวมถึงเรือ่ งการร้องขอให้
เปิดเผยข้อมูลได้มากน้อยเพียงใด (U.S. Department of Justice, 2016)
นอกจากนี้ ตาราง 1 ยังได้แสดงความสัมพันธ์ของการปกป้อง
ผู้เปิดเผยข้อมูลภายในองค์การ (whistleblower protection) กับกรอบ
ความโปร่งใสในมิตอิ นื่ ๆ อีกด้วย ในกรอบของ Heald การปกป้องผูเ้ ปิดเผย
ข้อมูลจะถูกจัดเป็นการสร้างความโปร่งใสจากข้างในสู่ข้างนอก (Heald,
2006) เพราะเป็นการส่งเสริมให้บคุ ลากรหรือสมาชิกขององค์การกล้าทีจ่ ะ
เปิดเผยข้อมูลขององค์การที่จ�ำเป็นสู่สาธารณะ โดยเฉพาะข้อมูล
ผิดกฎหมายหรือข้อมูลที่ท�ำให้สาธารณะเสียประโยชน์ อย่างไรก็ดี
ตามที่ได้กล่าวมาก่อนหน้า FOIA Report ไม่ได้มีการก�ำหนดให้เรื่อง
การคุ ้ ม ครองผู ้ เ ปิ ด เผยข้ อ มู ล เป็ น หลั ก เกณฑ์ ห นึ่ ง ในการวั ด ระดั บ
ความโปร่งใสของหน่วยงานในสหรัฐอเมริกา ถึงกระนั้น ในแง่กฎหมาย
สหรัฐอเมริกาได้ตรากฎหมายชื่อว่า Whistleblower Protection Act
1989 เพือ่ รองรับการเปิดเผยข้อมูลทุจริตจากสมาชิกในหน่วยงานเอาไว้
ขอบเขตของความโปร่งใสประการถัดมา คือ ความโปร่งใสทีเ่ กิด
จากการให้ความสนใจของสือ่ สารมวลชนหรือสาธารณะ พูดอีกอย่างหนึง่
ก็คือ ความเป็นสาธารณะที่ควรได้รับการตรวจสอบและสนใจของ
หน่วยงานสาธารณะ (publicity) ถ้ามองตามกรอบของ Heald สามารถ
พิจารณาได้วา่ ขอบเขตความโปร่งใสดังกล่าวถูกจัดให้อยูใ่ นความโปร่งใส
เชิงทิศทางแบบจากข้างนอกเข้าสู่ข้างใน (Inward) กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ
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เมื่อสาธารณะ โดยเฉพาะสื่อสารมวลชนมีค่านิยมหรือให้ความสนใจ
ต่อการท�ำงานของหน่วยงานสาธารณะหรือภาครัฐทีอ่ าจจะด้วยจากเป็น
หน่วยงานทีก่ นิ ภาษีประชาชนมากขึน้ จะท�ำให้ประชาชนและสือ่ พยายาม
เข้าไปตรวจสอบการท�ำงานของหน่วยงานสาธารณะ เป็นการฉายแสง
(Spotlight) ไปยังองค์การทีถ่ กู จับจ้อง ในทางทฤษฎี เป็นการสร้างความโปร่งใส
ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากปัจจัยเชิงองค์การ (Organizational factor) แต่ต้อง
เกิดจากปัจจัยเชิงสถาบัน (Institutional factor) เท่านั้น (Bauhr and
Grimes, 2012) ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ในรายงาน FOIA Report จึงไม่ได้มี
หลักเกณฑ์ทชี่ วี้ ดั หรือก�ำหนดให้หน่วยงานต้องบรรลุการสร้างความโปร่งใส
ในลักษณะนี้แต่อย่างใด ข้อก�ำหนดที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือ การก�ำหนดให้
หน่วยงานพยายามเข้าหาชุมชนเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการเข้าถึง
ข้อมูลสาธารณะชองประชาชน แต่ก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นการ
เชื้อเชิญให้สาธารณะ หรือสื่อเข้ามาตรวจสอบ สอดส่อง หรือเรียก
ขอข้อมูลของหน่วยงานได้อย่างแข็งขัน อย่างไรก็ตาม ในสหรัฐอเมริกา
ปัจจัยเชิงสถาบันที่ส่งเสริมการสร้างความโปร่งใสในมิตินี้ ถือว่ามี
ความพร้อมอย่างมาก ด้วยเหตุผลที่ว่า สถาบันสื่อในประเทศเองมี
ความแข็งขันอย่างมากในการตรวจสอบการท�ำงานของรัฐบาล ดูได้จาก
การรายงานของส�ำนักข่าวทีร่ ายงานข่าวเกีย่ วกับรัฐบาลอย่างตรงไปตรงมา
ในส่วนถัดไป จะเป็นการอธิบายกรอบทีแ่ สดงถึงความเชือ่ มโยง
ระหว่างกรอบการสร้างความโปร่งใสทีเ่ ป็นตัวแบบให้กบั หลายประเทศของ
สหรัฐอเมริกา พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 2540 (เกณฑ์ชี้วัดความโปร่งใส
ส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐ) และ ITA ของ ป.ป.ช. เพือ่ ให้เห็นการเปลีย่ นแปลง
และรูปแบบในการสร้างความโปร่งใสทีม่ สี ว่ นร่วมคล้ายคลึงและแตกต่างกัน
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ตาราง 2 กรอบความโปร่งใสต่างประเทศ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ
2540 และ ITA
มิตคิ วามโปร่งใส FOIA and Chief
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร 2540
โดย บาวห์ร
FOIA Officer
และเกณฑ์ชี้วัดความโปร่งใส
และไกรมส์
Report
สำ�หรับหน่วยงานภาครัฐ
การเปิดเผย
การเตรียมความพร้อม การแสดงข้อมูลข่าวสารทีส่ ำ�คัญ ระเบียบ
ของรัฐบาล
ในการเปิดเผย
กฎเกณฑ์ และข้อยกเว้น
การจัดให้มศี นู ย์ขอ้ มูลข่าวสารของหน่วยงาน
ทั้งทางกายภาพและอิเล็กทรอนิกส์
การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงานบุคคล
การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงบประมาณ
การเปิดเผยข้อมูลการจัดหาพัสดุ
การเปิ ด เผยข้ อ มู ล การติ ด ตามและ
การประเมินผล
การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงาน
การเปิ ด เผยข้ อ มู ล การให้ บ ริ ก ารแก่
ประชาชน
การเปิดเผยเชิงรุก การเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับการเข้าถึงข้อมูล
การใช้ประโยชน์จาก ข่าวสาร
เทคโนโลยีมากขึ้น
การปรับปรุงทันการณ์
และลดการตกค้ า ง
ของข้อมูล
ระบบการตอบโต้ที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล
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การเปิดเผยข้อมูลพื้นฐาน

- ข้อมูลพื้นฐาน
- ข้อมูลประชาสัมพันธ์
- ข้อมูลการปฏิสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
การเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนา - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ทรัพยากรบุคคล
การเปิ ด เผยข้ อ มู ล การบริ ห ารเงิ น - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำ�ปี
เงินงบประมาณ
- การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงาน
- แผนดำ�เนินงาน
- การปฏิบัติงาน
- การให้บริการ

การส่งเสริมความโปร่งใสของหน่วยงาน - การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
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มิตคิ วามโปร่งใส FOIA and Chief
โดย บาวห์ร
FOIA Officer
และไกรมส์
Report
การปกป้อง
มีกฎหมายอื่นรองรับ
ผู้เปิดโปง
การคุ้ ม ครองผู้ ร้ อ ง
ทุ จ ริ ต ในหน่ ว ยงาน
Whistleblower
Protection Act 1989
ความเป็น
องค์กรสื่อในสหรัฐสาธารณะ
อเมริกาให้ความสนใจ
ในการตรวจสอบ
หน่วยงานรัฐอย่างมาก

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร 2540
และเกณฑ์ชี้วัดความโปร่งใส
สำ�หรับหน่วยงานภาครัฐ
ยังไม่มกี ฎหมายหรือแนวนโยบายทีร่ องรับ
อย่างเป็นรูปธรรมและใช้งานได้จริง

องค์กรสื่อในไทยให้ความสนใจในการ
ตรวจสอบหน่วยงานรัฐในระดับปานกลาง

ตามตาราง 2 เน้นการอธิบายความสัมพันธ์กรอบการสร้าง
และวัดความโปร่งใสของ FOIA Report พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 2540
และ ITA ของ ป.ป.ช. ทั้งนี้ จะขออธิบายโดยเรียงตามประเด็นการวัด
ความโปร่งใสแบบขอบเขตและ FOIA Report
ในแง่การเปิดเผยข้อมูลของรัฐบาลซึ่งตรงกับกรอบย่อยแรก
ของ FOIA Report คือ การเตรียมความพร้อมในการสร้างความโปร่งใส
ที่เน้นการสร้างปัจจัยต่างๆ ในองค์การเพื่อเตรียมความพร้อมส�ำหรับ
การเปิดเผยข้อมูลและการสร้างความโปร่งใสในหน่วยงาน พบว่า
หากเปรียบเทียบกับกรอบการวัดความโปร่งใสที่ปรากฎใน พ.ร.บ.
ข้ อ มู ล ข่ า วสารฯ 2540 และหลั ก เกณฑ์ ชี้ วั ด ความโปร่ ง ใสของ
หน่วยงานภาครัฐ ประเด็นการวัดความโปร่งใสที่สามารถเทียบเคียงได้
ประกอบไปด้วย การแสดงข้อมูลข่าวสารที่ส�ำคัญ ระเบียบ กฎเกณฑ์
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ไม่เน้นย้ำ�

ไม่มี

ไม่เน้นย้ำ�

ไม่มี

และข้อยกเว้น การจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานทั้งทาง
กายภาพและอิเล็กทรอนิกส์ การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงานบุคคล
การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงบประมาณ การเปิดเผยข้อมูลการจัดหา
พัสดุ การเปิดเผยข้อมูลการติดตามและการประเมินผล การเปิดเผย
ข้อมูลการบริหารงาน และการเปิดเผยข้อมูลการให้บริการแก่ประชาชน
เนื่องจากการส่งเสริมเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ จะเน้นการสร้างระบบ
เตรียมพร้อมบุคลากร และสร้างข้อมูลทีพ่ ร้อมรับการเปิดเผยข้อมูลของ
องค์การ นอกจากนี้ ข้อมูลดังกล่าวทีไ่ ด้รบั การเปิดเผยยังต้องครอบคลุม
ถึงข้อมูลการท�ำงานทุกมิติในหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลพื้นฐาน
กฎหมาย และกฎระเบียบของหน่วยงาน การบริหารงาน การให้บริการ
การปฏิบตั งิ าน งบประมาณ การจัดซือ้ จัดจ้าง และบุคลากร เมือ่ พิจารณา
ต่อเนือ่ งมาถึงตัวชีว้ ดั ITA ของ ป.ป.ช. พบว่า กรอบการวัดดังกล่าวของ
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 2540 ที่กล่าวไป จะเทียบได้กับตัวชี้วัดด้าน
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ความโปร่งใสหรือการเปิดเผยข้อมูลของ ITA ทีป่ ระกอบไปด้วยการเปิดเผย
ข้อมูลพืน้ ฐาน การเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การเปิดเผยข้อมูลการบริหารเงินงบประมาณ และการเปิดเผยข้อมูล
การบริหารงาน เนื่องจากว่าตัวชี้วัดเหล่านี้สนใจการเปิดเผยข้อมูล
ที่ใกล้เคียงกับรายการข้อมูลที่ทั้ง FOIA Report และ พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารฯ รวมถึงหลักเกณฑ์ฯ ต้องการชี้วัด
ใน FOIA Report จะเห็นได้วา่ มีประเด็นอืน่ ทีไ่ ด้รบั ความสนใจ
และเน้นย�ำ้ อีก นัน่ คือ การส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลเชิงรุก การใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีในการสร้างความโปร่งใส การเพิ่มการเปิดเผยข้อมูล
ที่ทันการณ์และการลดเรื่องคงค้างในการเปิดเผยข้อมูล และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันเป็นกรอบวัดที่ใช้สร้างการเปิดเผย
ข้อมูลของหน่วยงาน ตัวชี้วัดทั้ง 4 ตัวของ FOIA Report ถูกพิจารณา
ให้เป็นการวัดความโปร่งใสในขั้นสูง (Advanced indicator) ที่ต้องการ
เน้นความโปร่งใสของหน่วยงานในระดับสูง นอกเหนือจากการวัดปัจจัย
ในการสร้างความโปร่งใสในระดับพืน้ ฐานอย่างเช่นการก�ำหนดให้เปิดเผย
ข้อมูลพืน้ ฐาน หรือมีระบบเปิดเผยข้อมูลหลากหลายช่องทาง ในขณะที่
การใช้เทคโนโลยีในการส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูล จะเป็นการเน้นให้
หน่วยงานต้องยกระดับตัวเองในการส่งเสริมการจัดการข้อมูล ตรวจสอบ
คุณภาพข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นระบบแก่ประชาชน
ส่วนการเพิ่มการเปิดเผยข้อมูลที่ทันการณ์และการลดเรื่องคงค้าง
ในการเปิ ด เผยข้ อ มู ล และการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
จะเป็นการก�ำหนดให้หน่วยงานต้องตรวจสอบตัวเองและพัฒนาวิธีการ
และการบริหารจัดการให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการเปิดเผย
ข้อมูลให้มากขึ้น ไม่ใช่การเปิดเผยข้อมูลตามที่ก�ำหนดในกฎหมายแบบ
ขั้นต�่ำเอาไว้ ส่งผลให้การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานมีลักษณะเชิงรุก
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และก้าวหน้ามากขึ้น ทั้งนี้ ถ้ามองเปรียบเทียบกับกรอบการวัดและ
ส่งเสริมความโปร่งใสของ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 2540 และหลักเกณฑ์ฯ
สามารถเทียบเคียงตัวชีว้ ดั ของ FOIA ได้กบั ตัวชีว้ ดั ด้านการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมากที่สุด เนื่องจากว่าตัวชี้วัดดังกล่าว
เป็นเครื่องสะท้อนว่าหน่วยงานได้มีระบบเทคโนโลยีใดบ้างที่ส่งเสริม
การถ่ายทอดข้อมูลไปยังสาธารณะอย่างไร อีกทัง้ การจัดการข้อมูลดังกล่าว
มีคุณภาพอย่างไรอีกบ้าง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้
คุณภาพการให้บริการหรือการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงาน ที่จะส่งผล
ในทางอ้อมได้ปรับปรุงกระบวนการท�ำงานด้านการเปิดเผยข้อมูลของ
ตนเองอีกด้วย ในส่วนของตัวชี้วัด ITA พบว่า ตัวชี้วัดความโปร่งใส
โดยเฉพาะการส่งเสริมความโปร่งใสของหน่วยงาน จะมีส่วนคล้ายคลึง
กับตัวชี้วัดของ FOIA Report พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 2540 และ
หลักเกณฑ์ เนื่องจากว่าตัวชี้วัดของ ITA พยายามวัดการจัดการเรื่อง
ร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล และการเปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้มสี ว่ นร่วมในกระบวนการท�ำงานของหน่วยงาน ซึง่ ในอีกนัยหนึง่ มันคือ
ก�ำกับให้หน่วยงานต้องพัฒนากระบวนการเปิดเผยข้อมูลและสร้าง
ความโปร่งใสให้กา้ วหน้ามากขึน้ อย่างไรก็ดี ตัวชีว้ ดั ITA ไม่ได้กำ� หนดให้
มีวดั การใช้เทคโนโลยีในการส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลเอาไว้อย่างชัดเจน
ในส่วนของการส่งเสริมความโปร่งใสผ่านการป้องกันผูเ้ ปิดเผย
ข้อมูลขององค์การและการสร้างความเป็นทีส่ นใจของหน่วยงานสาธารณะ
ทัง้ ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 2540 และหลักเกณฑ์ ไม่ได้กำ� หนดการวัด
ความโปร่งใสที่สะท้อนหลักการนี้ไว้อย่างชัดเจน หรือแม้กระทั่งในแง่
กฎหมายซึ่งเป็นกรอบก�ำหนดเชิงสถาบัน ในประเทศไทยก็ยังไม่ได้มี
กฎหมายที่รองรับการเปิดเผยข้อมูลทุจริตของหน่วยงานภาครัฐเอาไว้
อย่างชัดเจนเช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกา แต่จะปรากฏไว้ในระเบียบ
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หลักเกณฑ์ หรือนโยบายของหน่วยงานบางแห่งเท่านั้น ในด้านของ
การเป็นที่สนใจของหน่วยงานสาธารณะ องค์กรสื่อได้ให้ความสนใจ
ในระดับปานกลาง อย่างไรก็ตาม เมือ่ เทียบกับการสร้างตัวชีว้ ดั ของ ITA
และประเด็นที่ตัวชี้วัดให้ความสนใจ พบว่า ตัวชี้วัดที่เน้นการส่งเสริม
ความโปร่งใสของหน่วยงานสามารถส่งเสริมการสร้างความโปร่งใสตาม
หลักการทั้งสองได้ เนื่องจากว่าตัวชี้วัดดังกล่าวได้พยายามก�ำหนดให้
องค์การจัดการเรือ่ งร้องเรียนร้องทุกข์และเรือ่ งทุจริต และการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการของหน่วยงาน ซึ่งเป็น
การเปิดโอกาสให้มีการรองรับกระบวนการเปิดเผยข้อมูลจากสมาชิก
ในองค์การในระดับหน่วยงาน และให้ประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบ
การท�ำงานได้
การออกแบบตัวชี้วัดความโปร่งใสใหม่

จากข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ป ระมวลมาทั้ ง หมดข้ า งต้ น จะน� ำ มาสู ่
การพัฒนาออกแบบกรอบการวัดความโปร่งใสใหม่ที่เหมาะสมกับ
องค์การสาธารณะไทย ดังปรากฏในตาราง 3 ข้างล่างนี้
ทั้งนี้ ในการออกแบบตัวชี้วัด (Indicator) ที่สะท้อนข้อมูล
ของผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
ให้ได้อย่างแม่นย�ำ จ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งออกแบบตัวชีว้ ดั มีลกั ษณะเฉพาะ
เจาะจง (Specific) สามารถวัดได้จริง (Measurable) ยอมรับได้ (Agreed)
เกีย่ วข้องกับเป้าประสงค์ (Relevant) และอยูใ่ นกรอบเวลา (Time bound)
หรือที่เรียกว่า “SMART” เพื่อได้ตัวชี้วัดที่สามารถใช้ในการประเมิน
ความโปร่งใสของหน่วยงานได้
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการออกแบบตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับ
ข้อสรุปคุณลักษะความโปร่งใส 10 ประการของ อัมพร ธ�ำรงลักษณ์
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ใน หนังสือ หลักธรรมาภิบาล: จากแนวคิดสูก่ ารปฏิบตั ใิ นสังคมไทย
(ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ, 2561, นน. 263 – 265) ซึ่งประกอบไปด้วย
1) ข้อมูลข่าวสารต้องเป็นสมบัตสิ าธารณะ โดยต้องเปิดเผยเป็นหลักและ
ปกปิดเป็นการยกเว้น 2) ประชาชนทั้งที่เป็นพลเมืองและไม่ใช่พลเมือง
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ 3) หน่วยงานรัฐทุกประเภทต้องมีพนั ธะ
ผูกพันในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 4) หน่วยงานรัฐต้องอ�ำนวยความสะดวก
ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน โดยลดภาระแก่ประชาชน
ให้น้อยที่สุด 5) ต้องมีการผนวกเทคโนโลยีในการเปิดเผยข้อมูลให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 6) มีการก�ำหนดข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการยกเว้น
อย่างชัดเจน 7) ข้อมูลข่าวสารทีไ่ ด้รบั การเปิดเผยต้องมีคณ
ุ ภาพ 8) ต้องมี
หน่วยงานภาครัฐกลางทีเ่ ข้ามาส่งเสริมการสร้างความโปร่งใส 9) แนวคิด
ความโปร่งใสต้องได้รับการรับรองในกฎหมายสูงสุดของประเทศ และ
10) ควรมีกฎหมายข้อมูลข่าวสารสาธารณะ (Freedom of Information
Act) เพือ่ เป็นการก�ำหนดแนวทาง วิธกี าร และหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ ข้ามา
ส่งเสริมความโปร่งใสอย่างชัดเจน ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้ประมวลผลและออกแบบ
ตัวชี้วัดด้านความโปร่งใสใหม่ที่สอดคล้องต่อองค์การสาธารณะไทย
และคุณลักษณะข้างต้นไว้ทั้งสิ้น 7 ตัวชี้วัดหลัก ดังนี้
1. กฎหมายที่ส่งเสริมการสร้างความโปร่งใสขององค์การ
สาธารณะ
2. ข้อมูลพื้นฐานที่ส่งเสริมความโปร่งใสขององค์การ
3. ความโปร่งใสของการบริหารบุคลากร
4. ความโปร่งใสของการบริหารงบประมาณ
5. ความโปร่งใสของการบริหารการปฏิบัติงาน
6. การจัดการ การน�ำเสนอ และการใช้งานข้อมูลสาธารณะ
ที่มีประสิทธิภาพ
7. การส่งเสริมความโปร่งใสของหน่วยงาน
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ตาราง 3 การเทียบเคียงกรอบการวัดความโปร่งใสเดิมและใหม่
มิตคิ วามโปร่งใส FOIA and Chief
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร 2540
โดย บาวห์ร
FOIA Officer
และเกณฑ์ชี้วัดความโปร่งใส
และไกรมส์
Report
สำ�หรับหน่วยงานภาครัฐ
การเปิดเผย
การเตรียมความพร้อม การแสดงข้อมูลข่าวสารทีส่ ำ�คัญ ระเบียบ
ของรัฐบาล
ในการเปิดเผย
กฎเกณฑ์ และข้อยกเว้น
การจัดให้มศี นู ย์ขอ้ มูลข่าวสารของหน่วยงาน
ทั้งทางกายภาพและอิเล็กทรอนิกส์
การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงานบุคคล
การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงบประมาณ
การเปิดเผยข้อมูลการจัดหาพัสดุ
การเปิดเผยข้อมูลการติดตามและการ
ประเมินผล
การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงาน
การเปิ ด เผยข้ อ มู ล การให้ บ ริ ก ารแก่
ประชาชน
การเปิดเผยเชิงรุก การเปิ ด เผยข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การเข้ า ถึ ง
การใช้ประโยชน์จาก ข้อมูลข่าวสาร
เทคโนโลยีมากขึ้น
การปรับปรุงทันการณ์
และลดการตกค้ า ง
ของข้อมูล
ระบบการตอบโต้ที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล
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การเปิดเผยข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็นตัวชี้วัดของ ITA
กฎหมายทีส่ ง่ เสริมการสร้างความโปร่งใส
ขององค์การสาธารณะ
ข้ อ มู ล พื้ น ฐานที่ ส่ ง เสริ ม ความโปร่ ง ใส
ขององค์การ

การเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนา ความโปร่งใสของการบริหารบุคลากร
ทรัพยากรบุคคล
การเปิ ด เผยข้ อ มู ล การบริ ห ารเงิ น ความโปร่งใสของการบริหารงบประมาณ
เงินงบประมาณ
การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงาน

ความโปร่งใสของการบริหารการปฏิบตั งิ าน

การส่งเสริมความโปร่งใสของหน่วยงาน การจัดการ การนำ�เสนอ และการใช้งาน
ข้อมูลสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ

การส่งเสริมความโปร่งใสของหน่วยงาน
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มิตคิ วามโปร่งใส FOIA and Chief
โดย บาวห์ร
FOIA Officer
และไกรมส์
Report
การปกป้อง
มีกฎหมายอื่นรองรับ
ผู้เปิดโปง
การคุ้ ม ครองผู้ ร้ อ ง
ทุ จ ริ ต ในหน่ ว ยงาน
Whistleblower
Protection Act 1989
ความเป็น
องค์กรสื่อในสหรัฐสาธารณะ
อเมริกาให้ความสนใจ
ในการตรวจสอบ
หน่วยงานรัฐอย่างมาก

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร 2540
และเกณฑ์ชี้วัดความโปร่งใส
สำ�หรับหน่วยงานภาครัฐ
ยังไม่มกี ฎหมายหรือแนวนโยบายทีร่ องรับ
อย่างเป็นรูปธรรมและใช้งานได้จริง

องค์กรสื่อในไทยให้ความสนใจในการ
ตรวจสอบหน่วยงานรัฐในระดับปานกลาง

ทั้งนี้ สามารถอธิบายที่มาและแนวคิดในการออกแบบตัวชี้วัด
หลักแต่ละตัวได้ ดังต่อไปนี้
ตัวชีว้ ดั แรก คือ กฎหมายทีส่ ง่ เสริมการสร้างความโปร่งใสของ
องค์การสาธารณะ ถ้าเทียบในกรอบของ FOIA Report พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารฯ 2540 (หลักเกณฑ์) และ ITA ตัวชี้วัดนี้จะอยู่ในส่วนของ
การเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมความโปร่งใส การแสดงข้อมูล
ข่าวสารที่ส�ำคัญ ระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อยกเว้น และการเปิดเผย
ข้อมูลพื้นฐาน ตามล�ำดับ เนื่องจากว่าเป็นการเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญ
ขององค์ ก ารนั่ น คื อ กฎหมาย และกฎระเบี ย บต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
และกฎหมายดังกล่าวยังเป็นเครื่องสะท้อนข้อก�ำหนด หรือแนวทาง
ในการสร้างความโปร่งใสของหน่วยงานในระดับพื้นฐาน นอกจากนี้
กฎหมายดังกล่าวยังเป็นปัจจัยทีก่ ำ� หนดให้หน่วยงานมีภาระในการเปิดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณะมากน้อยเพียงใดด้วย
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ประเด็นตัวชี้วัดของ ITA

ไม่มี

ไม่มี

ตัวชี้วัดที่สอง คือ ข้อมูลพื้นฐานที่ส่งเสริมความโปร่งใสของ
องค์การ ตัวชีว้ ดั นีจ้ ะสอดคล้องกับตัวชีว้ ดั ของ ของ FOIA Report พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารฯ 2540 (หลักเกณฑ์) และ ITA ได้แก่ การเตรียมความพร้อม
ในการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงาน การจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงานทั้งทางกายภาพและอิเล็กทรอนิกส์ และการเปิดเผยข้อมูล
พื้นฐาน ตามล�ำดับ ด้วยเหตุที่ว่า ตัวชี้วัดนี้ ถูกออกแบบมาให้เปิดเผย
ข้อมูลส�ำคัญอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์
แต่จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับองค์การในด้านอื่น (Organization profile)
ทีท่ ำ� ให้บคุ คลทัว่ ไปสามารถเข้าใจภารกิจ บทบาท โครงสร้าง การติดต่อ
และบุคลากรขององค์การได้โดยง่าย ทัง้ นี้ โดยไม่สนใจว่าข้อมูลดังกล่าว
ได้ถูกเผยแพร่ผ่านทางใดบ้าง แต่โดยขั้นต�่ำแล้ว ข้อมูลเหล่านี้ต้อง
ได้รับการเผยแพร่ที่หน่วยงานและทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือผ่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่ได้จัดเอาไว้ด้วยก็ได้เช่นกัน รวมถึง
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การจัดบุคลากรให้เพียบพร้อมในการจัดการปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูล
ดังนัน้ การเปิดเผยข้อมูลเหล่านีร้ วมถึงกระบวนการจึงถือว่าเป็นการจัดเตรียม
ความพร้อมขององค์การในการเปิดเผยข้อมูลที่จ�ำเป็นจะต้องบรรลุ
ตัวชี้วัดที่สาม คือ ความโปร่งใสของการบริหารบุคลากร
ถ้าเทียบกับกรอบตัวชีว้ ดั ของ FOIA Report พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 2540
(หลักเกณฑ์ฯ) และ ITA ตัวชี้วัดดังกล่าวได้รับการต่อยอดมาจากตัวชี้วัด
การเตรียมความพร้อมในการสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน การเปิดเผย
ข้อมูลการบริหารงานบุคคล และการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ตามล�ำดับ ตัวชีว้ ดั นีจ้ ะเน้นการเปิดเผยข้อมูลการบริหาร
งานบุคคลซึง่ ถือว่าเป็นกระบวนการและงานในองค์การทีส่ ำ� คัญ และกระทบ
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกอย่างลึกซึ้ง ในปัจจุบัน
การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานสาธารณะ หรือ
แม้กระทั่งในภาคธุรกิจคือว่าเป็นเรื่องปกติและต้องปฏิบัติในเบื้องต้น
ตัวชี้วัดที่สี่ คือ ความโปร่งใสของการบริหารงบประมาณ
ได้รับการต่อยอดจากตัวชี้วัดการเตรียมความพร้อมในการเปิดเผย
ข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงบประมาณและการเปิดเผยข้อมูล
การจั ด หาพั ส ดุ และการเปิ ด เผยข้ อ มู ล การบริ ห ารเงิ น งบประมาณ
จาก FOIA Report พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 2540 (หลักเกณฑ์) และ ITA
ตามล�ำดับ ด้วยเหตุที่ว่าข้อมูลด้านงบประมาณ ไม่ว่าจะเป็นรายการ
ค่าใช้จ่ายและรายรับ รวมถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล้วนเป็นข้อมูล
สามารถสะท้อนสุขภาพขององค์การ โดยดูว่าการบริหารงบประมาณ
เป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่และอย่างไร ตัวชี้วัดด้านความโปร่งใส
ส่วนใหญ่ให้ความส�ำคัญกับความโปร่งใสทางการเงินและงบประมาณ
อย่างมาก ดังนั้น จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องมีตัวชี้วัดนี้เอาไว้ในรายการ
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ตัวชี้วัดที่ห้า คือ ความโปร่งใสของการบริหารการปฏิบัติงาน
ซึ่งตรงกับตัวชี้วัดการเตรียมความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลของ
หน่วยงาน การเปิดเผยข้อมูลการติดตามและการประเมินผล การเปิดเผย
ข้อมูลการบริหารงาน และการเปิดเผยข้อมูลการให้บริการแก่ประชาชน
และการเปิดเผยข้อมูลการบริหารงาน จาก FOIA Report พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารฯ 2540 (หลักเกณฑ์) และ ITA ตามล�ำดับ ที่เป็นเช่นนี้
เพราะว่าตัวชีว้ ดั ดังกล่าวต้องการการเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับกระบวนการ
บริหารงาน การปฏิบัติงาน การให้บริการสาธารณะ และการติดตาม
และการประเมินผล กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือข้อมูลการบริหารงานตาม
ภารกิจขององค์การ ซึง่ ข้อมูลดังกล่าวส่วนมากล้วนเป็นข้อมูลทีค่ วรได้รบั
การเปิดเผยอยู่ก่อนแล้วโดยพื้นฐาน ส่วนมากข้อมูลเหล่านี้มักปรากฎ
อยู่ในรายงานประจ�ำปีของหน่วยงาน
ตัวชีว้ ดั ทีห่ ก คือ การจัดการ การน�ำเสนอ และการใช้งานข้อมูล
สาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ได้รับการต่อยอดมาจากตัวชี้วัดการเปิด
เผยข้อมูลข่าวสารเชิงรุกและการปรับใช้เทคโนโลยีในการเปิดเผยข้อมูล
ให้มปี ระโยชน์มากขึน้ การเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
และการส่งเสริมความโปร่งใสของหน่วยงาน ของ FOIA Report พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารฯ 2540 (หลักเกณฑ์) และ ITA ตามล�ำดับ เนื่องจากว่า
ตัวชี้วัดนี้ต้องการส่งเสริมให้หน่วยงานได้ใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุง
ระบบการจัดการข้อมูล ตรวจสอบคุณภาพ และการน�ำเสนอข้อมูลทีเ่ ป็น
ประโยชน์ตอ่ การใช้งาน เช่น ข้อมูลการใช้บริการข้อมูล การเปิดเผยข้อมูล
หรือการมีสว่ นร่วมของประชาชน ต่อประชาชน ซึง่ จะส่งผลให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานได้ง่าย โดยไม่จ�ำเป็น
ต้องท�ำเรือ่ งร้องขอข้อมูล และน�ำไปใช้ประโยชน์ได้ตอ่ ได้สะดวก เป็นการ
ส่งเสริมให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลแก่ประชาชนในเชิงรุก ซึ่งตัวชี้วัดนี้
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ถูกจัดให้เป็นตัวชีว้ ดั ความโปร่งใสขัน้ สูงขึน้ ทีห่ น่วยงานไม่ตอ้ งบรรลุ แต่หาก
ท�ำได้ ก็แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาความโปร่งใสของหน่วยงานได้อย่างดี
ตัวชี้วัดสุดท้าย คือ การส่งเสริมความโปร่งใสของหน่วยงาน
ซึง่ เป็นตัวชีว้ ดั ทีส่ อดคล้องและต่อยอดมาจากหลายตัวชีว้ ดั ทีไ่ ด้ทบทวน
ไปก่อนหน้า ไม่ว่าจะเป็นตัวชี้วัดการเพิ่มการเปิดเผยข้อมูลที่ทันการณ์
และการลดเรื่องคงค้างในการเปิดเผยข้อมูล และการเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิ ท ธิ ผ ลของระบบการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ของ FOIA Report
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร จาก พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารฯ 2540 (หลักเกณฑ์) และการส่งเสริมความโปร่งใสของหน่วยงาน
(ใช้ชื่อเดียวกัน) ของ ITA เนื่องจากว่า กระบวนการส่งเสริมการเปิดเผย
ข้อมูลและสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน ตัวอย่างเช่น การพัฒนา
บุคลากร การเปิดเผยข้อมูลเชิงรุก การเปิดเผยข้อมูลการให้บริการ
ด้านเปิดเผยข้อมูลในแง่การจัดการ การจัดการเรื่องร้องทุกข์หรือทุจริต
หรือแม้แต่การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการท�ำงานของ
หน่วยงาน ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่สามารถใช้ในการสร้างความโปร่งใส
ของหน่วยงานได้จริง และเป็นเครืองมือสะท้อนถึงความพยายามของ
หน่วยงานในการสร้างความโปร่งใสของหน่วยงานในการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามาตรวจสอบได้อย่างจริงจัง
และส่งผลให้เกิดการพัฒนา และเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อไป
อย่างไรก็ดี ตัวชีว้ ดั นีค้ วรจัดให้อยูใ่ นตัวชีว้ ดั ความโปร่งใสขัน้ สูง เนือ่ งจาก
ใช้ทรัพยากรในการบรรลุค่อนข้างมากและซับซ้อน
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ข้อเสนอดัชนีช้ว
ี ัดความโปร่งใส
จากประเด็นทัง้ 7 ประการท�ำให้ได้ดชั นีชวี้ ดั ความโปร่งใสใหม่
7 ตัว ดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนัน้ เมือ่ ได้พจิ ารณาในค�ำอธิบายทีป่ ระมวล
ได้จากหลักการ ทฤษฎี แนวคิด ข้อกฎหมายและการปฏิบตั จิ ากประเทศ
ต้นแบบท�ำให้สามารถก�ำหนดดัชนีย่อยในแต่ละประเด็นหลักทั้ง 7 ได้
ดังปรากฏในตาราง 4 ข้างล่างนี้
ตาราง 4 กรอบแนวคิด ประเด็นหลัก ดัชนีวัดความโปร่งใส
ใหม่และประเด็นย่อย
FOIA and Chief กรอบในการออกแบบ
ประเด็นย่อย
FOIA Officer
ตัวชี้วัดใหม่
ในการชี้วัดใหม่
Report
การเตรียมความ
กฎหมายที่ส่งเสริม
- กฎหมายได้กำ�หนดให้องค์การสร้าง
พร้อมในการเปิดเผย การสร้างความโปร่งใส ความโปร่งใส
ขององค์การสาธารณะ - กฎหมายได้กำ�หนดความเป็น
สาธารณะของข้อมูลขององค์การ
- ความครอบคลุมของข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐานที่
ส่งเสริมความโปร่งใส องค์การ
ขององค์การ
- การสื่อสารข้อมูลองค์การที่เน้น
การเปิดเผย และการปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้ได้รับบริการที่ตอบสนองได้
ความโปร่งใสของ
- แผนการดำ�เนินนโยบายบริหาร
การบริหารบุคลากร
บุคลากรที่โปร่งใส
ความโปร่งใสของ
- แผนการจัดการงบประมาณทีโ่ ปร่งใส
การบริหารงบประมาณ - ระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่ตรวจสอบ
ได้
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FOIA and Chief
FOIA Officer
Report

กรอบในการออกแบบ
ตัวชี้วัดใหม่
ความโปร่งใสของการ
บริหารการปฏิบัติงาน

ประเด็นย่อย
ในการชี้วัดใหม่

- แผนการดำ�เนินงานที่ชัดเจน
- การปฏิบัติงานและการให้บริการที่
เน้นการเปิดเผย และตรวจสอบได้
การเปิดเผยเชิงรุก การจัดการ การนำ�เสนอ - ระบบการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นกลาง
และการใช้งานข้อมูล - การใช้งานข้อมูลเพือ่ สร้างประโยชน์
การใช้ประโยชน์จาก
สาธารณะที่มีประสิทธิภาพ สาธารณะ
เทคโนโลยีมากขึ้น
- การจั ด การคุ ณ ภาพข้ อ มู ล ที่ ไ ด้
มาตรฐาน
การปรับปรุงทันการณ์ การส่งเสริมความโปร่งใส - การจัดการและการพัฒนาบุคลากร
และลดการตกค้าง ของหน่วยงาน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
ของข้อมูล
- การเข้าถึงข้อมูลของประชาชนและ
องค์การสาธารณะ
ระบบการตอบโต้
- กลไกการร้องเรียน และการตรวจสอบ
ที่มีประสิทธิภาพ
การเปิดเผยข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
มีกฎหมายอื่น
รองรับการคุ้มครอง
ผูร้ อ้ งทุจริตในหน่วยงาน
Whistleblower
Protection Act
1989
องค์กรสื่อใน
สหรัฐอเมริกา
ให้ความสนใจในการ
ตรวจสอบหน่วยงาน
รัฐอย่างมาก
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ตามตาราง 4 ส�ำหรับกรอบตัวชี้วัดใหม่ที่น�ำเสนอ ตัวชี้วัด
หลักแรก คือ การมีกฎหมายทีส่ ง่ เสริมการสร้างความโปร่งใสขององค์การ
สาธารณะ ตัวชีว้ ดั นีจ้ ะเป็นการก�ำหนดให้องค์การต้องสร้างความพร้อม
ในทางกฎหมายเพือ่ รองรับการเปิดเผยข้อมูลและการสร้างความโปร่งใส
ในการนี้ตัวชี้วัดนี้มีประเด็นย่อยที่สนใจในการวัดอยู่ 2 ประเด็นคือ
กฎหมายได้กำ� หนดให้องค์การสร้างความโปร่งใส และกฎหมายได้กำ� หนด
ความเป็นสาธารณะของข้อมูลขององค์การ สามารถอธิบายรายละเอียด
เพิ่มเติม ดังนี้
1. กฎหมายได้ก�ำหนดความเป็นสาธารณะของข้อมูลของ
องค์การ ในประเด็นนี้ จะสนใจทัง้ กฎหมายจากภายในและ
ภายนอก กล่าวคือ จะดูวา่ ได้มกี ฎหมายทีเ่ ป็น รัฐธรรมนูญ
พระราชบัญญัติ หลักเกณฑ์ หรือกฎกระทรวง ซึ่งเป็น
ปัจจัยกฎหมายภายนอก รวมถึง ค�ำสั่ง และกฎระเบียบที่
เป็นปัจจัยกฎหมายภายในองค์การทีก่ ำ� หนดให้หน่วยงาน
นั้นๆ ได้สร้างกระบวนการ การเตรียมความพร้อม หรือ
การเปิดรับ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเปิดเผยข้อมูล และ
การสร้างความโปร่งใสในองค์การไว้อย่างไร และมากน้อย
เพียงใด ด้วยเหตุนี้ ภายใต้ประเด็นดังกล่าว จึงได้ก�ำหนด
ตัวชีว้ ดั ย่อยไว้ซงึ่ ประกอบไปด้วย กฎหมายจัดตัง้ องค์การ
ก�ำหนดให้สร้างความโปร่งใสตั้งแต่ระดับหน่วยงานหลัก
ถึงหน่วยงานย่อย กฎหมายได้เปิดโอกาสให้ทงั้ หน่วยงาน
สาธารณะอื่น รวมถึงประชาชนเข้าถึงข้อมูลขององค์การ
ได้โดยง่าย และรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นได้ก�ำหนด
โทษส�ำหรับองค์การดังกล่าวในกรณีไม่ปฏิบัติเพื่อสร้าง
ความโปร่งใส
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2. กฎหมายได้ก�ำหนดความเป็นสาธารณะของข้อมูลของ
องค์การ หมายถึงการทีห่ น่วยงานนัน้ มีกฎหมาย กฎระเบียบ
หรือหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการก�ำหนดให้ข้อมูล
ของหน่วยงานสะท้อนความเป็นสาธารณะให้มากที่สุด
ในแง่กฎหมายภายนอก ให้ตรวจสอบดูว่ามีรัฐธรรมนูญ
พระราชบัญญัติ และ/หรือกฎกระทรวงทีเ่ กีย่ วข้องก�ำหนดไว้
หรือไม่ และในแง่กฎหมายหรือกฎระเบียบภายในองค์การ
ให้ดูว่ามีกฎระเบียบ ค�ำสั่ง หรือหลักเกณฑ์ขององค์การที่
เกีย่ วข้องนัน้ ก�ำหนดความเป็นสาธารณะไว้มากน้อยเพียงใด
ข้อบ่งชี้หนึ่งในการดูว่ามีกฎระเบียบหรือกฎหมายต่างๆ
ที่สนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลหรือการท�ำให้ข้อมูลของ
หน่วยงานเป็นสาธารณะคือ จ�ำนวนข้อมูลทีไ่ ด้รบั การยกเว้น
ในการเปิดเผยที่ถูกก�ำหนดในกฎระเบียบและกฎหมาย
ต่างๆ เนือ่ งจากถ้าหากมีนอ้ ย แสดงว่าข้อมูลของหน่วยงาน
จะมีความเป็นสาธารณะมาก ภายใต้ประเด็นดังกล่าว
ได้กำ� หนดตัวชีว้ ดั ย่อย ได้แก่ กฎหมายได้กำ� หนดให้ขอ้ มูล
ขององค์การดังกล่าวเป็นสาธารณะ หรือได้รบั การเปิดเผย
ได้โดยง่าย และมีกฎหมาย ประกาศ หรือกฎที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งระบุถึงข้อยกเว้นในการเปิดเผยข้อมูลขององค์การ
ดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน
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ตัวชี้วัดหลักที่สอง คือ การเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานที่ส่งเสริม
ความโปร่งใสขององค์การ ตัวชี้วัดดังกล่าวจะเป็นการส่งเสริมการสร้าง
ความโปร่งใสในองค์การผ่านการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
ไม่วา่ จะเป็นการเปิดเผยข้อมูลด้านบุคลากร โครงสร้างองค์การ กฎหมาย
หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ หรือแผนงานต่างๆ ให้แก่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลายและทั่วถึง โดยส�ำหรับตัวชี้วัดหลักนี้
จะมีประเด็นย่อยที่ต้องให้ความสนใจอยู่ 2 ประเด็น นั่นคือ ความ
ครอบคลุมของข้อมูลพื้นฐานองค์การ และการสื่อสารข้อมูลองค์การ
ที่เน้นการเปิดเผย และการปฏิสัมพันธ์กับผู้ได้รับบริการที่ตอบสนองได้
สามารถอธิบายเพิ่มเติมได้ดังนี้
ความครอบคลุ ม ของข้ อ มู ล พื้ น ฐานองค์ ก าร จะหมายถึ ง
ความทั่วถึง ความกว้าง และความลึกของข้อมูลพื้นฐานขององค์การ
หรือหน่วยงานนัน้ ๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด และเป็นประโยชน์ตอ่ การท�ำ
ความเข้าใจและตรวจสอบการท�ำงานของหน่วยงานแก่ผู้ใช้งานข้อมูล
ได้มากน้อยเพียงใด ตามประเด็นดังกล่าว ได้ก�ำหนดตัวชี้วัดย่อยเพื่อ
ก�ำหนดให้องค์การต้องจัดท�ำหรือต้องมีข้อมูลจ�ำนวนหนึ่งซึ่งประกอบ
ไปด้วย ข้อมูลภารกิจ โครงสร้าง ผูบ้ ริหาร และอ�ำนาจหน้าทีข่ องหน่วยงาน
ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงานทั้งระยะสั้น และระยะยาว
ข้อมูลการติดต่อ และมีกฎหมาย กฎ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
การสือ่ สารข้อมูลองค์การทีเ่ น้นการเปิดเผย และการปฏิสมั พันธ์
กับผูไ้ ด้รบั บริการทีต่ อบสนองได้ หมายถึง การทีห่ น่วยงานจะต้องเปิดเผย
ข้อมูลที่เน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ข้อมูล เพื่อเป็นท�ำให้ข้อมูล
น�ำไปใช้ประโยชน์สาธารณะ ดังนั้น ส�ำหรับประเด็นนี้ จึงได้ก�ำหนด
ตัวชีว้ ดั ย่อยทีเ่ หมาะสมเอาไว้ นัน่ คือ หน่วยงานจะต้องมีขา่ วประชาสัมพันธ์
พืน้ ทีใ่ นการให้บริการถาม-ตอบ หรือ Q&A แก่ผไู้ ด้รบั บริการ และการใช้
Social Media สมัยใหม่ในการสื่อสารกับผู้ได้รับบริการ
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ตัวชีว้ ดั หลักทีส่ าม คือ ความโปร่งใสของการบริหารบุคคลากร
เป็นตัวชีว้ ดั ทีต่ อ้ งการให้หน่วยงานได้เปิดเผยข้อมูลการบริหารงานบุคคล
ของตนเองไม่ว่าจะเป็น พระราชบัญญัติ หรือกฎกระทรวงที่ถูกก�ำหนด
มาจากภายนอก ตลอดจนนโยบาย กฎ หรือหลักเกณฑ์ต่างๆ ภายใน
ว่ามีผลกระทบอย่างไรบ้างต่อสมาชิกภายในขององค์การ ทัง้ นี้ เพือ่ เป็น
การสร้างความรับรู้แก่คนในองค์การ และสามารถท�ำให้ทุกคนท�ำงาน
ตามกฎระเบียบได้อย่างเปิดเผย มีเอกสารรองรับ ตัวชี้วัดย่อยที่ได้รับ
การออกแบบเพื่อสนับสนุนการวัดตามตัวชี้วัดหลักนี้ ประกอบไปด้วย
การมีนโยบายการบริหารบุคลากรประจ�ำปี หลักเกณฑ์การจัดการทรัพยากร
บุคคลทีอ่ า้ งอิงตามกฎหมาย คณะกรรมการภายในเพือ่ ตรวจสอบการใช้
อ�ำนาจทีม่ ชิ อบต่อบุคลากรในหน่วยงาน และการรายงานผลการด�ำเนิน
นโยบายการบริหารบุคลากรประจ�ำปี
ตัวชีว้ ดั หลักทีส่ ี่ คือ ความโปร่งใสของการบริหารงบประมาณ
ตัวชี้วัดหลักนี้ให้ความสนใจกับการเปิดเผยข้อมูลด้านงบประมาณ
การใช้จา่ ยเงิน และการจัดซือ้ จัดจ้างของหน่วยงาน เนือ่ งจากว่าการบริหาร
งบประมาณ โดยเฉพาะทรัพยากรทางการเงินในหน่วยงานภาครัฐ
มีความส�ำคัญอย่างมาก เพราะเงินดังกล่าวได้มาจากภาษีประชาชน
ที่ ต ้ อ งใช้ จ ่ า ยอย่ า งระมั ด ระวั ง ตั ว ชี้ วั ด หลั ก นี้ ไ ด้ ใ ห้ ค วามสนใจกั บ
ประเด็นย่อย 2 ประการ ได้แก่ แผนการจัดการงบประมาณที่โปร่งใส
และระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่ตรวจสอบได้ อธิบายได้ดังนี้
1. แผนการจัดการงบประมาณทีโ่ ปร่งใส กล่าวคือ หน่วยงาน
จะต้องด�ำเนินการเปิดเผยข้อมูลในการจัดการงบประมาณ
ที่ท�ำให้เห็นกระบวนการตัดสินใจ การใช้จ่ายงบประมาณ
และผลของการใช้จา่ ยงบประมาณตัง้ แต่ระดับหน่วยงานหลัก
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และหน่วยงานย่อย โดยประเด็นนีม้ ตี วั ชีว้ ดั ย่อยทีป่ ระกอบ
ไปด้วย การมีแผนการการเงินหรือการใช้จา่ ยงบประมาณ
ของหน่วยงานประจ�ำปี รายงานติดตามตรวจสอบการใช้จา่ ย
งบประมาณของหน่วยงานประจ�ำ 6 เดือน รายงานติดตาม
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานประจ�ำปี
แผนการการเงินหรือการใช้จา่ ยงบประมาณของหน่วยงานย่อย
ประจ�ำปี รายงานติดตามตรวจสอบการใช้จา่ ยงบประมาณ
ของหน่วยงานย่อยประจ�ำ 6 เดือน และรายงานติดตาม
ตรวจสอบการใช้จา่ ยงบประมาณของหน่วยงานย่อยประจ�ำปี
2. ระบบการจัดซือ้ จัดจ้างทีโ่ ปร่งใส ซึง่ เป็นกระบวนการหนึง่
ที่ส�ำคัญอย่างมากในองค์การ และสามารถเกิดการทุจริต
ได้คอ่ นข้างมาก ดังนัน้ นีจ่ งึ เป็นประเด็นย่อยหนึง่ ทีต่ วั ชีว้ ดั
หลักนีใ้ ห้ความสนใจ กล่าวคือ ในกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้าง
ของหน่วยงาน จะต้องเปิดเผยข้อมูลตัง้ แต่ตน้ กระบวนการ
จนถึงจบกระบวนการ เพื่อท�ำให้เห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างตัง้ แต่เริม่ ต้นว่ามีอะไรไม่ชอบมา
พากลหรือไม่ ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะท�ำให้
องค์การสามารถยับยัง้ ป้องกัน หรือลดการทุจริตทีเ่ กิดขึน้ ได้
ตัวชีว้ ดั ย่อยทีส่ อดรับประกอบไปด้วย การมีแผนการจัดซือ้
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ�ำปี ประกาศการจัดซือ้ จัดจ้าง
การจัดหาพัสดุ และคู่การค้าที่เกี่ยวข้องระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีการเก็บข้อมูลอย่าง
เป็นระบบและปลอดภัย กฎระเบียบทีก่ ำ� หนดอ�ำนาจหน้าที่
ในการจัดซื้อจัดจ้างของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน ประกาศ
ของหน่วยงานที่ก�ำหนดผู้มีอ�ำนาจหน้าที่ในการอนุมัติ
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การจัดซือ้ จัดจ้างอย่างชัดเจน การประกาศรายการการจัดซือ้
จัดจ้าง และจัดหาพัสดุพร้อมคู่ค้าและมูลค่าก่อนที่จะ
ด�ำเนินการเป็นเวลาล่วงหน้า 15 วัน สรุปผลการจัดซือ้ จัดจ้าง
และการจัดหาพัสดุรายเดือน และสรุปผลการจัดซือ้ จัดจ้าง
และการจัดหาพัสดุรายปี
ส� ำ หรั บ ตั ว ชี้ วั ด หลั ก ที่ ห ้ า ความโปร่ ง ใสของการบริ ห าร
การปฏิบัติงาน กล่าวคือ หน่วยงานจะต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการท�ำงานภายในโดยเฉพาะกระบวนการท�ำงานทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การจัดการบริการสาธารณะทีส่ นับสนุนภารกิจหลักของหน่วยงานตนเอง
ทัง้ นี้ การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะต้องเปิดเผยตัง้ แต่กระบวนการตัดสินใจ
การจัดสรรทรัพยากร ตลอดจนผลปฏิบตั งิ าน เพือ่ เป็นการสือ่ สารข้อมูล
ให้ประชาชนและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียกับองค์การรับทราบ และสามารถน�ำมา
ซึง่ การตรวจสอบ ปรับปรุง และพัฒนาองค์การต่อไป อนึง่ ตัวชีว้ ดั หลักนี้
ได้ให้ความสนใจประเด็นย่อยอยู่ 2 ประเด็น ได้แก่ แผนการด�ำเนินงาน
ที่ชัดเจน และการปฏิบัติงานและการให้บริการที่เน้นการเปิดเผยและ
ตรวจสอบได้
1. แผนการด�ำเนิ น งานที่ ชั ด เจน ในประเด็ น นี้ ตั ว ชี้ วั ด
หลักดังกล่าวสนใจการท�ำให้หน่วยงานของรัฐต้องมีแผน
การด�ำเนินการภายใน (Internal process) ต่างๆ ที่เป็น
รูปธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยแผนงานดังกล่าว
จะต้องเป็นแผนงานหรือแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
ทีส่ อดรับการยุทธศาสตร์ แผนแม่บท และภารกิจหลักของ
หน่วยงาน โดยแผนงานนีค้ วรมีตงั้ แต่ระดับหน่วยงานหลัก
และหน่วยงานย่อย แผนการท�ำงานเหล่านี้ต้องได้รับ
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การเปิดเผยผ่านช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานอย่าง
สม�่ำเสมอ เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใส และท�ำให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบการท�ำงานได้อย่างสม�ำ่ เสมอ
นอกจากนี้ ในประเด็นนี้ ยังได้ให้ความสนใจกับการเปิดเผย
ผลการปฏิบัติการอีกด้วย เพื่อท�ำให้เห็นว่ากระบวนการ
ท�ำงาน ตลอดจนผลการปฏิบัติงานนั้นเป็นอย่างไร และ
มีความสัมพันธ์กนั อย่างไร และท�ำให้เห็นการเปิดเผยข้อมูล
ของหน่วยงานอย่างเป็นพลวัต ส�ำหรับประเด็นย่อยนี้
ได้ก�ำหนดให้องค์การต้องบรรลุตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ การมี
แผนการด�ำเนินงานประจ�ำปี แผนการท�ำงานในระดับ
ปฏิบัติงาน รายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำ 6 เดือน
รายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี แผนการปฏิบัติงาน
และการให้ บ ริ ก ารของหน่ ว ยงานย่ อ ยมี ร ายงานผล
การปฏิ บั ติ ง านและการให้ บ ริ ก ารของหน่ ว ยงานย่ อ ย
ประจ�ำทุก 6 เดือน และรายงานผลการปฏิบัติงานและ
การให้บริการของหน่วยงานย่อยประจ�ำปี
2. การปฏิบัติงานและการให้บริการที่เน้นการเปิดเผย
และตรวจสอบได้ กล่าวคือ นอกเหนือจากการสนใจ
การเปิดเผยข้อมูลกระบวนการด�ำเนินงานภายในแล้ว
ในประเด็นนี้ หน่วยงานจะต้องบรรลุการสร้างความโปร่งใส
แก่กระบวนการท�ำงานซึ่งสัมพันธ์กับภายนอกองค์การ
โดยตรงนั้นคือ กระบวนการปฏิบัติราชการ และการให้
บริการของบุคลากร อันส่งผลท�ำให้บุคลากรที่ท�ำงาน
ในระดับปฏิบัติการสามารถด�ำเนินงานได้อย่างแน่นอน
ถูกต้อง มั่นใจ และตรวจสอบได้ มีกฎระเบียบรองรับ
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นอกจากนี้ องค์การยังสามารถเรียนรูจ้ ดุ บกพร่องของตนเอง
และความต้องการของประชาชน ซึ่งสามารถใช้ต่อยอด
และพัฒนาการท�ำงานของหน่วยงานเองได้ ตัวชี้วัดย่อย
ทีใ่ ช้วดั ในประเด็นดังกล่าวประกอบไปด้วย การมีคมู่ อื และ
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน และการให้บริการ มีข้อมูล
สารสนเทศเชิงสถิติด้านการปฏิบัติงานและการให้บริการ
ที่สามารถใช้งานต่อได้ง่าย มีรายงานความพึงพอใจต่อ
การให้บริการของหน่วยงาน และหน่วยงานให้บริการด้วย
E-Service ที่สามารถบันทึกข้อมูลการให้บริการได้อย่าง
เป็นระบบและปลอดภัย
ตัวชีว้ ดั หลักทีห่ ก คือ การจัดการ การน�ำเสนอ และการใช้งาน
ข้อมูลสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ เป็นกรอบชี้วัดที่พยายามยกระดับ
การสร้างความโปร่งใสไปสู่ขั้นสูงสุดที่เน้นการปรับใช้เทคโนโลยีเข้ามา
ช่วยท�ำงานอย่างเป็นระบบ โดยจัดการข้อมูลได้อย่างถูกต้องได้มาตรฐาน
สามารถใช้งานต่อได้ในวงกว้าง และต่อยอดการท�ำงานสู่สังคมได้
อย่างแท้จริง นอกเหนือจากนั้น ยังกินความถึงการจัดการการเปิดเผย
ข้อมูลภายในองค์การ ว่าหน่วยงานจะสามารถปรับปรุงระบบการเปิดเผย
ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร ประเด็นย่อยที่ตัวชี้วัดหลักนี้
สนใจ คือ ระบบการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ ป็นกลาง การจัดการคุณภาพข้อมูล
ทีไ่ ด้มาตรฐาน และการใช้งานข้อมูลเพือ่ สร้างประโยชน์สาธารณะ อธิบาย
ได้ดังนี้
1. ระบบการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ ป็นกลาง ประเด็นย่อยนีต้ อ้ งการ
เน้นให้องค์การสามารถสร้างระบบการเปิดเผยข้อมูล
หรือการตัดสินใจว่าข้อมูลใดบ้างที่เปิดได้บ้างไม่ได้บ้าง

79

ให้ประสิทธิภาพสูงสุด โดยลดการใช้ดุลยพินิจของคน
ให้ได้มากทีส่ ดุ ด้วย เป้าหมายสูงสุดของประเด็นนี้ คือ การสร้าง
ระบบการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ ป็นกลาง ไม่มผี ลประโยชน์ของ
บุคคลเข้ามาเกีย่ วข้อง มีตวั ชีว้ ดั ย่อย ได้แก่ การมีการเผยแพร่
ข้อมูลทีร่ ะบุถงึ สัดส่วนข้อมูลในองค์การทีไ่ ด้รบั การเปิดเผย
แล้วและยังไม่ได้เปิดเผยพร้อมประเภทของข้อมูลและ
เหตุผลประกอบ มีระบบการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงาน
ที่ยังไม่ได้รับการเปิดเผยอย่างชัดเจนโดยยึดอายุของ
ข้อมูลเป็นหลัก ไม่ใช่การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ และ
มีคณะกรรมการก�ำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงาน
อย่างชัดเจน
2. การจัดการคุณภาพข้อมูลทีไ่ ด้มาตรฐาน เป็นประเด็นย่อย
ที่ต้องการให้หน่วยงานได้ปรับใช้เทคโนโลยีในการสร้าง
ระบบการเปิดเผยข้อมูล และข้อมูลที่มีคุณภาพสามารถ
เอาไปใช้งานต่อได้งา่ ยและเป็นประโยชน์สงู สุด ตัวชีว้ ดั ย่อย
ที่เกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วย การท�ำให้ข้อมูลทันสมัย
สม�ำ่ เสมอ จัดให้มกี ารแปลงข้อมูลเอกสารให้อยูใ่ นรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของข้อมูลทั้งหมดใน
หน่วยงาน มีการแปลงข้อมูลให้อยูใ่ นรูปทีใ่ ช้ประโยชน์ตอ่
ได้ง่าย มีการแปลงข้อมูลเชิงสถิติจากรูปแบบ .pdf เป็น
รูปแบบ .csv หรือ .xls มีการตรวจสอบความปลอดภัยของ
ข้อมูล และจัดระบบความปลอดภัยแก่ขอ้ มูลให้ได้มาตรฐาน
จัดให้มีระบบการบันทึกการใช้งานข้อมูลทั้งที่เกี่ยวข้อง
และไม่เกีย่ วข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล และมีมาตรการส�ำรอง
ข้อมูลทั้งหมดของหน่วยงานไว้อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
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3. การใช้งานข้อมูลเพือ่ สร้างประโยชน์สาธารณะ ในประเด็น
ย่อยนี้ จะเป็นการวัดผลลัพธ์ของการสร้างความโปร่งใส
ขององค์การว่ามีประโยชน์ตอ่ สาธารณะมากน้อยเพียงใด
โดยตัวชี้วัดย่อยที่อยู่ในประเด็นนี้คือ การเปิดเผยสถิติ
การเรียกใช้งานข้อมูลจากประชาชนและองค์การสาธารณะ
อื่นของหน่วยงาน โดยค�ำนึงถึงหลักความเป็นส่วนตัว
ของผูข้ อข้อมูล และการรวบรวมผลกระทบเชิงบวกและลบ
จากการใช้ขอ้ มูลของหน่วยงานโดยประชาชนและองค์การ
สาธารณะอื่น
ตัวชี้วัดที่เจ็ด คือ การส่งเสริมความโปร่งใสของหน่วยงาน
ในตั ว ชี้ วั ด หลั ก นี้ จ ะเน้ น การให้ ห น่ ว ยงานด� ำ เนิ น การกิ จ กรรมหรื อ
กระบวนการต่างๆ ทีส่ ง่ เสริมให้องค์การเพิม่ การเปิดเผยข้อมูล และพืน้ ที่
ทีท่ ำ� ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลมากขึน้ ทัง้ นี้ เพือ่ เป็นการยกระดับการสร้าง
ความโปร่งใสในองค์การอย่างต่อเนือ่ ง และส่งมอบข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์
กับประชาชนให้ได้มากที่สุด ประเด็นย่อยต่างๆ ที่ตัวชี้วัดหลักนี้สนใจ
มี 3 ประเด็นได้แก่ การจัดการและการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใส การเข้าถึงข้อมูลของประชาชนและองค์การสาธารณะ และ
กลไกการร้องเรียน และการตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
สามารถอธิบายได้ดังนี้
1. การจัดการและการพัฒนาบุคลากรเพือ่ ส่งเสริมความโปร่งใส
กล่าวคือ เป็นการก�ำหนดให้หน่วยงานสาธารณะต้องมี
กระบวนการจัดการบุคลากรภายในของตนเองให้มคี วามพร้อม
ในการปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลในเชิงรุก
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มากกว่าที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมาย อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้
บุคลากรภายทีไ่ ด้รบั การฝึกต้องปรับใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการเปิดเผยข้อมูลให้มากขึ้น
ตัวชีว้ ดั ย่อยทีส่ นับสนุนการวัดความโปร่งใสตามประเด็นนี้
คือ การมีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงในองค์การ
รับผิดชอบการสร้างความโปร่งใสในหน่วยงาน แผนการ
พัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อ
ส่งเสริมความโปร่งใส ประกาศหรือระบบการให้คณ
ุ ให้โทษ
แก่บคุ ลากรเพือ่ ส่งเสริมการสร้างความโปร่งใสในหน่วยงาน
และมาตรการลงโทษในกรณีทมี่ กี ารเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
โดยไม่ถกู ต้องตามกฎหมาย หรือตามทีอ่ งค์การได้กำ� หนด
เพิ่มขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการสร้างความโปร่งใส
2. การเข้าถึงข้อมูลของประชาชนและองค์การสาธารณะ
เป็นประเด็นทีต่ อ้ งการสะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานจะต้อง
ตระหนักถึงการส่งมอบข้อมูลสาธารณะที่จ�ำเป็นให้กับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นั่นคือ ประชาชน
รวมถึงภาคประชาสังคมหรือธุรกิจ และองค์การสาธารณะอืน่
ทัง้ นี้ หน่วยงานจะต้องมีการเปิดให้ประชาชนและองค์การ
สาธารณะเข้าถึงข้อมูลของตนได้โดยง่าย ทีส่ ำ� คัญคือ ข้อมูล
ดังกล่าวควรอยูใ่ นรูปแบบทีพ่ ร้อมใช้งานได้ และสามารถรู้
ได้วา่ มีขอ้ มูลใดบ้างทีป่ รากฎและไม่ปรากฎด้วยเหตุผลอะไร
รวมถึงต้องมีการปรับใช้เทคโนโลยีในการอ�ำนวยความสะดวก
ในการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนและองค์การสาธารณะอืน่
ได้ดว้ ย ในแง่การสนับสนุนเชิงองค์การ หน่วยงานเองควร
ให้ความสนใจในท�ำให้หน่วยงานสร้างความโปร่งใสมากขึน้
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ด้วยการแต่งตัง้ ให้มกี ลุม่ ท�ำงานภายในองค์การเพือ่ ยกระดับ
การสร้างความโปร่งใสให้มากขึ้นด้วยก็เป็นได้ ด้วยเหตุนี้
จึงได้ออกแบบตัวชี้วัดย่อยที่รองรับได้ได้แก่ ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานได้อย่างทัว่ ถึง หน่วยงาน
จัดให้มชี อ่ งทางการเข้าถึงข้อมูลแก่ประชาชนทีห่ ลากหลาย
ข้อมูลทีป่ ระชาชนเข้าถึงถูกจัดให้อยูใ่ นรูปแบบทีใ่ ช้งานต่อ
ได้ง่าย ประชาชนได้รับการชี้แจงว่าข้อมูลใดบ้างที่เข้าถึง
ได้บา้ งหรือไม่ได้บา้ ง พร้อมกับมีเหตุผลประกอบ องค์การ
สาธารณะอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานได้อย่าง
ทัว่ ถึง หน่วยงานจัดให้มชี อ่ งทางการเข้าถึงข้อมูลแก่องค์การ
สาธารณะอืน่ ทีห่ ลากหลาย ข้อมูลทีอ่ งค์การสาธารณะอืน่
เข้าถึงถูกจัดให้อยู่ในรูปแบบที่ใช้งานต่อได้ง่าย องค์การ
สาธารณะอืน่ ได้รบั การชีแ้ จงว่าข้อมูลใดบ้างทีเ่ ข้าถึงได้บา้ ง
หรือไม่ได้บา้ ง พร้อมกับมีเหตุผลประกอบ จัดให้มกี ารเชือ่ มต่อ
ข้อมูลที่ได้รับการเปิดเผยของหน่วยงานแก่ประชาชน
ด้วยระบบ API จัดให้มกี ารเชือ่ มต่อข้อมูลทีไ่ ด้รบั การเปิดเผย
ของหน่วยงานแก่องค์การสาธารณะอื่นด้วยระบบ API
หน่วยงานจัดให้มี Metadata เพื่อให้ผู้ใช้บริการข้อมูล
สามารถค้นหาข้อมูล และการใช้ประโยชน์ขอ้ มูลได้โดยง่าย
จัดให้มรี ะบบเรียกข้อมูลของหน่วยงานทางอิเล็กทรอนิกส์
แก่ประชาชน จัดให้มีระบบเรียกข้อมูลของหน่วยงาน
ทางอิเล็กทรอนิกส์แก่องค์การสาธารณะอื่น และจัดให้มี
คณะท�ำงานหรือการปฏิบัติงานที่อ�ำนวยความสะดวก
ในการขอข้อมูลของประชาชนและองค์การสาธารณะอื่น

83

3. กลไกการร้องเรียน และการตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูล
ที่มีประสิทธิภาพ ในประเด็นย่อยนี้เป็นการก�ำหนดให้
หน่วยงานต้องสามารถสร้างความโปร่งใสให้เกิดขึ้นใน
องค์การได้อย่างแท้จริง เนือ่ งจากว่าการสร้างกลไกดังกล่าว
จะเป็นการเปิดพืน้ ทีร่ องรับให้บคุ คลทัง้ ภายในและภายนอก
องค์การกล้าเปิดเผยข้อมูล หรือร้องเรียนเรื่องต่างๆ ได้
อย่างรู้สึกปลอดภัย นอกจากนี้ ประเด็นย่อยดังกล่าว
ยังต้องการให้หน่วยงานให้ความสนใจกับกระบวนการ
ติดตามเรื่องร้องเรียนในการเปิดเผยข้อมูล เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้องค์การพัฒนากระบวนการเปิดเผยข้อมูลอยู่
ตลอดเวลา อีกทัง้ ท�ำให้ประชาชนรูส้ กึ มัน่ ใจในกระบวนการ
เปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานว่ามีความเป็นธรรม และ
ถูกต้องมากพอ ภายใต้ประเด็นย่อยนี้ ได้กำ� หนดตัวชีว้ ดั ย่อย
เอาไว้ ประกอบไปด้วย หน่วยงานจัดให้มีแนวปฏิบัติ
เพือ่ จัดการเรือ่ งร้องเรียนทีเ่ หมาะสม จัดให้มชี อ่ งทางแจ้ง
เรือ่ งร้องเรียน มีสถิตกิ ารแจ้งเรือ่ งร้องเรียน และผลส�ำเร็จ
ประจ�ำทุก 6 เดือน มีสถิติการแจ้งเรื่องร้องเรียน และ
ผลส�ำเร็จประจ�ำปี มีระบบการติดตามเรือ่ งร้องเรียนอย่าง
ต่อเนือ่ ง มีการรายงานความคืบหน้าแก่ผรู้ อ้ งเรียนทุก 15 วัน
มีการจัดตัง้ คณะกรรมการภายในเพือ่ ติดตามเรือ่ งร้องเรียน
อย่างชัดเจน มีการจัดตัง้ คณะกรรมการภายนอกเพือ่ ติดตาม
เรื่องร้องเรียนอย่างชัดเจน และหน่วยงานมีมาตรการ
คุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ร้องเรียน
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ในการนี้สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดหลัก
ประเด็นการวัดย่อย และตัวชี้วัดย่อย ได้อย่างเป็นระบบ ได้ตามตาราง
ด้านล่าง
ตาราง 5 ตัวชี้วัดความโปร่งใสหลัก ตัวชี้วัดย่อยและคำ�อธิบาย
ตัวชี้วัดหลัก ประเด็น
คำ�อธิบาย
การวัดย่อย
1. กฎหมาย 1.1 กฎหมาย ดู ก ฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งจาก
ที่ส่งเสริมการ ได้ กำ�หนดให้ ภายในและภายนอก เช่ น
ส ร้ า ง ค ว า ม องค์การสร้าง พระราชบัญญัติ หลักเกณฑ์
โปร่ ง ใสของ ความโปร่งใส หรือกฎกระทรวง คำ�สั่ง และ
กฎระเบียบภายในองค์การที่
อ ง ค์ ก า ร
สาธารณะ
กำ�หนดให้หน่วยงานนั้นๆ ได้
สร้างกระบวนการ การเตรียม
ความพร้อม หรือการเปิดรับ
เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดการเปิดเผย
ข้ อ มู ล และการสร้ า งความ
โปร่งใสในองค์การไว้อย่างไร
และมากน้อยเพียงใด

ตัวชี้วัดย่อย
1. มีการเปิดเผยกฎหมาย
ระเบียบ คำ�สั่ง ข้อบังคับ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แก่ บุ ค คลภายในและ
ภายนอก
2. มีกระบวนการ ขัน้ ตอน
ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย ข้ อ มู ล
สาธารณะแก่ภายในและ
ภายนอก ประชาชน
สามารถเข้ า ถึ ง ได้ ง่ า ย
3. มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ของหน่วยงานได้กำ�หนด
โ ท ษ สำ� ห รั บ อ ง ค์ ก า ร
ดังกล่าวในกรณีมพี ฤติกรรม
ไม่ส่งเสริมการสร้างความ
โปร่งใส
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ตาราง 5 ตัวชี้วัดความโปร่งใสหลัก ตัวชี้วัดย่อยและคำ�อธิบาย
ตัวชี้วัดหลัก ประเด็น
คำ�อธิบาย
การวัดย่อย
1.2 กฎหมาย - มีกฎหมาย กฎระเบียบ หรือ
ไ ด้ กำ� ห น ด หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ค ว า ม เ ป็ น กำ�หนดให้ขอ้ มูลของหน่วยงาน
สาธารณะของ สะท้อนความเป็นสาธารณะ
ข้ อ มู ล ข อ ง ให้มากที่สุด
องค์การ
- มี พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก ฎ
กระทรวง กฎหมายหรื อ กฎ
ระเบียบภายในองค์การ คำ�สั่ง
หรือหลักเกณฑ์ขององค์การที่
เกีย่ วข้องนัน้ กำ�หนดความเป็น
สาธารณะไว้มากน้อยเพียงใด
จำ�นวนข้อมูลทีไ่ ด้รบั การยกเว้น
ในการเปิดเผยที่ถูกกำ�หนดใน
กฎระเบียบและกฎหมายต่างๆ
น้ อ ย แสดงว่ า ข้ อ มู ล ของ
หน่ ว ยงานจะมี ค วามเป็ น
สาธารณะมาก

ตัวชี้วัดย่อย
4. กฎหมายได้กำ�หนดให้
ข้อมูลขององค์การดังกล่าว
เป็นสาธารณะ หรือได้รับ
การเปิดเผยได้โดยง่าย
5. มี ก ฎหมาย ประกาศ
หรือกฎทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ ระบุ
ถึงข้อยกเว้นในการเปิดเผย
ข้อมูลขององค์การดังกล่าว
ไว้อย่างชัดเจน

86

ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

ตาราง 5 ตัวชี้วัดความโปร่งใสหลัก ตัวชี้วัดย่อยและคำ�อธิบาย
ตัวชี้วัดหลัก ประเด็น
คำ�อธิบาย
การวัดย่อย
2. ข้ อ มู ล พื้ น 2 . 1 ค ว า ม - มีการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐาน
ฐานที่ส่งเสริม ครอบคลุมของ ขององค์การให้แก่บคุ คลภายใน
ความโปร่งใส ข้อมูลพื้นฐาน และภายนอก ข้ อ มู ล ภารกิ จ
ขององค์การ องค์การ
ของหน่ ว ยงาน บุ ค ลากร
งบประมาณ การบริ ห าร
การปฏิบัติราชการ ตลอดจน
แผนงาน แผนปฏิบัติการ และ
ยุ ท ธศาสตร์ ข องหน่ ว ยงาน
โดยคำ�นึงถึงการเข้าถึงได้ ความ
ครบถ้ ว น และทั น สมั ย ของ
ข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อย
6 . มี ข้ อ มู ล ภ า ร กิ จ
โครงสร้าง ผู้บริหาร และ
อำ� น า จ ห น้ า ที่ ข อ ง
หน่วยงาน
7. มีขอ้ มูลแผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบตั งิ านทัง้ ระยะสัน้
และระยะยาว ทีค่ รอบคลุม
การงานด้านงบประมาณ
บริ ห ารงานบุ ค คล การ
ปฏิ บั ติ ร าชการ รวมถึ ง
การให้บริการ
8. มี ข้ อ มู ล การติ ด ต่ อ
9. มี ก ฎหมาย กฎ และ
ระเบียบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

2.2 การสือ่ สาร
ข้อมูลองค์การ
ที่เน้นการเปิด
เผย และการ
ปฏิสมั พันธ์กบั
ผู้ได้รับบริการ
ทีต่ อบสนองได้

- การสร้างความโปร่งใสเชิงรุก
โดยต้ อ งมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ
ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ทั้ ง จาก
ภายในและภายนอกอย่ า ง
สม่ำ�เสมอ ผ่านการแลกเปลีย่ น
ข้อมูลต่อกัน

10. มี ข้ อ มู ล ที่ ค รบถ้ ว น
ทันสมัย และเข้าถึงได้
11. มีข่าวประชาสัมพันธ์
ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านช่อง
ท า ง อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์
12. มีพนื้ ทีใ่ นการให้บริการ
ถาม-ตอบ หรื อ Q&A
แก่ผู้ได้รับบริการ
13. มีการใช้ Social Media
สมั ย ใหม่ ใ นการสื่ อ สาร
กับผู้ได้รับบริการ
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ตาราง 5 ตัวชี้วัดความโปร่งใสหลัก ตัวชี้วัดย่อยและคำ�อธิบาย
ตัวชี้วัดหลัก ประเด็น
คำ�อธิบาย
การวัดย่อย
3 . ค ว า ม 3.1 การดำ�เนิน - เปิดเผยข้อมูลการบริหารงาน
โปร่ ง ใสของ น โ ย บ า ย บุ ค คลที่ อ ยู่ ใ นรู ป พระราช
ก า ร บ ริ ห า ร บ ริ ห า ร บั ญ ญั ติ หรื อ กฎกระทรวง
บุ ค ล า ก ร ที่ นโยบาย กฎ หรือหลักเกณฑ์
บุคลากร
โปร่งใส
ต่างๆ ว่ามีผลกระทบอย่างไร
บ้ า งต่ อ สมาชิ ก ภายในของ
องค์การ เพื่อสร้างความรับรู้
แก่คนในองค์การ และสามารถ
ทำ�ให้ ทุ ก คนทำ�งานตามกฎ
ระเบี ย บได้ อ ย่ า งเปิ ด เผย
มีเอกสารรองรับอย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัดย่อย
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
จ า ก ข้ อ พิ พ า ท ใ น ก า ร
บริหารบุคลากร

1 7 . มี ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย
กระบวนการให้ คุ ณ และ
ให้ โ ทษแก่ บุ ค ลากรใน
- ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียโดยเฉพาะ
หน่วยงาน
บุคคลในองค์การต้องสามารถ
รั บ รู้ แ ละเข้ า ถึ ง กระบวนการ
บริหารบุคลากรทัง้ หมดภายใน
องค์การ
4 . ค ว า ม 4.1 แผนการ - เปิ ด เผยข้ อ มู ล การจั ด การ 18. มี แ ผนงบประมาณ
โปร่ ง ใสของ จั ด ก า ร งบประมาณ กระบวนการ และการเงินประจำ�ปี
ก า ร บ ริ ห า ร งบประมาณ ตัดสินใจ การใช้จา่ ยงบประมาณ 1 9 . มี ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย
งบประมาณ ที่โปร่งใส
แ ล ะ ผ ล ข อ ง ก า ร ใ ช้ จ่ า ย กระบวนการตัดสินใจ และ
ง บ ป ร ะ ม า ณ ตั้ ง แ ต่ ร ะ ดั บ จั ด สรรงบประมาณของ
หน่วยงานหลัก และหน่วยงาน องค์การ
ย่อย
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
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ตาราง 5 ตัวชี้วัดความโปร่งใสหลัก ตัวชี้วัดย่อยและคำ�อธิบาย
ตัวชี้วัดหลัก ประเด็น
คำ�อธิบาย
การวัดย่อย
4.2 ระบบการ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ของหน่วยงาน เปิดเผยข้อมูล
ที่เปิดเผย
ตัง้ แต่ตน้ กระบวนการจนถึงจบ
กระบวนการ เพือ่ ทำ�ให้เห็นผูม้ ี
ส่วนได้สว่ นเสียในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เริ่มต้นว่ามี
อะไรไม่ชอบมาพากลหรือไม่
เพื่อให้สามารถยับยั้ง ป้องกัน
หรือลดการทุจริตที่เกิดขึ้นได้

5. ความ
โปร่ ง ใสของ
การบริหารการ
ปฏิบัติงาน

5.1 การ
ประสานงาน
ภ า ย ใ น ที่
ชัดเจน

- มีกระบวนการทำ�งานภายใน
(internal process) รูปแบบการ
สื่อสารและการประสานงานที่
เป็ น รู ป ธรรม และสามารถ
ตรวจสอบได้ สอดรับกับแผน
ปฏิ บั ติ ก าร (Action Plan)
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท และ
ภารกิ จ หลั ก ของหน่ ว ยงาน
ตัง้ แต่ระดับหน่วยงานหลัก และ
หน่วยงานย่อย และได้รับการ
เปิ ด เผยผ่ า นช่ อ งทางต่ า งๆ
ของหน่วยงานอย่างสม่ำ�เสมอ
เพือ่ เป็นการสร้างความโปร่งใส
และทำ�ให้สมาชิกในองค์การ
สามารถเข้าใจและตรวจสอบ
การทำ�งานได้อย่างสม่ำ�เสมอ

ตัวชี้วัดย่อย
21. มีแผนการจัดซือ้ จัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจำ�
ปี
2 2 . มี ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย
กระบวนการคัดเลือกผู้มี
อำ�นาจหน้ า รั บ ผิ ด ชอบ
การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง และ
การจัดหาพัสดุ
2 3 . มี ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย
กระบวนการจัดซือ้ จัดจ้าง
และการจั ด หาพั ส ดุ ข อง
หน่วยงาน
24. มีแผนการดำ�เนินงาน
ภายในและการประสาน
งานระหว่างหน่วยงานย่อย
ภายในองค์การ
2 5 . มี ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย
โครงสร้างในการประสาน
และการดำ�เนินงานภายใน
องค์การ
2 6 . มี ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย
กระบวนการประสานงาน
ภายในองค์ ก ารอย่ า ง
ชัดเจน
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ตาราง 5 ตัวชี้วัดความโปร่งใสหลัก ตัวชี้วัดย่อยและคำ�อธิบาย
ตัวชี้วัดหลัก ประเด็น
คำ�อธิบาย
การวัดย่อย
5.2 การปฏิบตั ิ - ส ร้ า ง ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส แ ก่
งานและการให้ กระบวนการทำ�งานที่ เ กี่ ย ว
บริ ก ารที่ เ น้ น สัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การเปิดเผย จากภายนอกองค์การโดยตรง
เช่น การปฏิบัติราชการ และ
การให้ บ ริ ก ารแก่ ป ระชาชน
อันส่งผลทำ�ให้บคุ ลากรทีท่ ำ�งาน
ในระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารสามารถ
ดำ�เนิ น งานได้ อ ย่ า งแน่ น อน
ถูกต้อง มั่นใจ และตรวจสอบ
ได้ มีกฎระเบียบรองรับ
- ในกระบวนการให้บริการและ
ปฏิ บั ติ ร าชการ ต้ องเปิ ดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวกับการให้บริการ
สาธารณะ และการปฏิ บั ติ
ราชการของหน่วยงานให้กับ
บุคคลภายในและภายนอกได้
ทราบ ผ่านช่องทางต่างๆ และ
ปรับใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย
ดำ�เนินการ
- ให้ อ งค์ ก ารสามารถเรี ย นรู้
จุ ด บกพร่ อ งของตนเองและ
ความต้องการของประชาชน
นำ�มาใช้ตอ่ ยอดและพัฒนาการ
ทำ�งานของหน่วยงานเองได้

ตัวชี้วัดย่อย
27. มีคู่มือและมาตรฐาน
ในการปฏิบตั งิ าน และการ
ให้บริการ
28. มี ข้ อ มู ล สารสนเทศ
เชิงสถิติด้านการปฏิบัติงาน
และการให้บริการทีส่ ามารถ
ใช้งานต่อได้ง่าย
29. มีรายงานความพึงพอใจ
ต่ อ การให้ บ ริ ก ารของ
หน่วยงาน
30. หน่วยงานให้บริการ
ด้วย E-Service ทีส่ ามารถ
บันทึกข้อมูลการให้บริการ
ได้ อ ย่ า งเป็ น ระบบและ
ปลอดภัย
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6. การจัดการ 6.1 ระบบการ - มีระบบการเปิดเผยข้อมูลหรือ
การนำ�เสนอ เปิดเผยข้อมูล การตัดสินใจว่าข้อมูลใดบ้างที่
และการใช้ ที่เป็นอิสระ เปิดได้บ้างหรือไม่ได้บ้างให้มี
งานข้อมูล
ประสิทธิภาพสูงสุด ลดการใช้
สาธารณะที่มี
ดุลยพินจิ ของคนให้ได้มากทีส่ ดุ
ประสิทธิภาพ
สร้างระบบการเปิดเผยข้อมูลที่
เป็นอิสระ และไม่มผี ลประโยชน์
ของบุคคลเข้ามาเกีย่ วข้อง เพือ่
ลดการทุ จ ริ ต หรื อ เหตุ อื่ น
ที่ ส ร้ า งความเสี ย หายกั บ
หน่วยงาน
6.2 การจัดการ - ปรับใช้เทคโนโลยีในการสร้าง
คุณภาพข้อมูล ระบบการเปิดเผยข้อมูล และ
ที่ได้มาตรฐาน ข้ อ มู ล ที่ มี คุ ณ ภาพสามารถ
เอาไปใช้ ง านต่ อ ได้ ง่ า ยและ
เป็นประโยชน์สูงสุด

ตัวชี้วัดย่อย
31. มีการเผยแพร่จำ�นวน
ประเภท และเรือ่ งของข้อมูล
ที่ยังไม่ได้รับการเปิดเผย
พร้อมเหตุผลประกอบ
32. มีกระบวนการในการ
เปิ ด เผยข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ
ยกเว้นหรือยังไม่ได้รบั การ
เปิดเผยอย่างเป็นระบบ
โ ด ย ใช้ ดุ ล ย พิ นิ จ ข อ ง
บุคคลากรน้อยที่สุด
33. มีกระบวนการแปลง
ข้ อ มู ล ในองค์ ก ารที่ เ ป็ น
กระดาษให้อยู่ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน
ทั้ ง นี้ ค วรเป็ น เอกสารใน
รูปแบบ .pdf .csv .Json
.xlsx หรือ .xls โดยคำ�นึง
ถึงการใช้งานต่อเป็นสำ�คัญ
34. มี ก ระบวนการจั ด
ร ะ เ บี ย บ ต ร ว จ ส อ บ
คุ ณ ภาพ รั ก ษาความ
ปลอดภั ย และสำ�รอง
ข้อมูล รวมถึงการบันทึก
การใช้ขอ้ มูลทัง้ ทีเ่ ป็นข้อมูล
ส่วนบุคคลและไม่ใช่อยูเ่ ป็น
ประจำ�
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คำ�อธิบาย
การวัดย่อย
6.3 การใช้งาน - การวัดผลลัพธ์ของการสร้าง
ข้ อ มู ล เ พื่ อ ความโปร่ ง ใสในองค์ ก ารว่ า
สร้างประโยชน์ มี ป ระโยชน์ ต่ อ สาธารณะ
สาธารณะ
มากน้อยเพียงใด

7. การส่งเสริม 7.1 การจัดการ
ความโปร่งใส และการพัฒนา
ของหน่วยงาน บุ ค ลากรเพื่ อ
ส่งเสริมความ
โปร่งใส

- กำ� ห น ด ใ ห้ ห น่ ว ย ง า น
สาธารณะต้องมีกระบวนการ
จั ด การบุ ค ลากรภายในของ
ตนเองให้มีความพร้อมในการ
ปฏิบตั งิ านเพือ่ ส่งเสริมการเปิด
เผยข้อมูลในเชิงรุก มากกว่าที่
กำ�หนดไว้ในกฎหมาย สามารถ
ปรับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส มั ย ใ ห ม่ ใ น ก า ร เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพในการเปิดเผย
ข้อมูลให้มากขึ้น

ตัวชี้วัดย่อย
35. มีการเปิดเผยสถิตกิ าร
เรี ย กใช้ ง านข้ อ มู ล จาก
ประชาชนและองค์ ก าร
ส า ธ า ร ณ ะ อื่ น ข อ ง
หน่วยงาน โดยได้รบั ความ
คุม้ ครองความเป็นส่วนตัว
ของผู้ขอข้อมูล
36. มีการรวบรวมผลกระทบ
เชิงบวกและลบจากการใช้
ข้อมูลของหน่วยงานโดย
ประชาชนและองค์ ก าร
สาธารณะอื่น
37. มีการมอบหมายให้
เจ้ า หน้ า ที่ ร ะดั บ สู ง ใน
องค์การรับผิดชอบการสร้าง
ความโปร่งใสในหน่วยงาน
38. มีกระบวนการพัฒนา
บุคลากรให้เรียนรู้ทักษะ
ต่างๆ เพื่อส่งเสริมความ
โปร่งใสอย่างมีประสิทธิภาพ
39. มีมาตรการการให้คณ
ุ
ให้ โ ทษภายในสำ�หรั บ
พ ฤ ติ ก ร ร ม ต่ า ง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
ความโปร่ ง ใสภายใน
หน่วยงาน
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7 . 2 ก า ร - ตระหนักถึงการส่งมอบข้อมูล
ส่ ง เสริ ม การ สาธารณะที่ จำ�เป็ น ให้ กั บ ผู้ มี
เข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย อื่ น ๆ ได้ แ ก่
ของประชาชน ประชาชน ภาคประชาสังคม
และองค์ ก าร ธุรกิจ และองค์การสาธารณะ
สาธารณะ
อื่น จัดข้อมูลอยู่ในรูปแบบที่
พร้อมใช้งานได้โดยการปรับ
ประยุกต์เอาเทคโนโลยีปจั จุบนั
มาใช้งาน

ตัวชี้วัดย่อย
40. มีช่องทางในการเข้า
ถึ ง ข้ อ มู ล แก่ ป ระชาชน
และองค์การสาธารณะอืน่
ที่ทั่วถึงและหลากหลาย

41. จั ด ให้ มี ร ะบบเรี ย ก
ข้ อ มู ล ทั้ ง แบบผ่ า นและ
ไม่ผา่ นระบบ API (application programming interface) และติดตามการขอ
- เปิ ด เผย/แจ้ ง ให้ ท ราบว่ า ข้อมูลของหน่วยงานทาง
มี ข้ อ มู ล ใดบ้ า งที่ เ ปิ ด เผยได้ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ สำ�หรั บ
และไม่ได้ด้วยเหตุผล
ประชาชนและองค์ ก าร
สาธารณะอื่น
- หน่วยงานเองก็ควรให้ความ
สนใจในการสร้างความโปร่งใส 42. จัดให้มีคณะทำ�งาน
มากขึ้น ด้วยการแต่งตั้งกลุ่ม หรื อ การปฏิ บั ติ ง านที่
ทำ�งานภายในองค์ ก ารเพื่ อ อำ�นวยความสะดวกในการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ และยกระดับ ขอข้ อ มู ล ของประชาชน
การสร้างความโปร่งใส
และองค์การสาธารณะอืน่
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7.3 กลไกการ - สร้างกลไกการร้องเรียนที่มี
ร้องเรียน และ ประสิทธิภาพ เพื่อสร้างพื้นที่
การตรวจสอบ รองรับให้บุคคลทั้งภายในและ
การเปิ ด เผย ภายนอกองค์การให้กล้าเปิด
ข้ อ มู ล ที่ มี เผยข้ อ มู ล ร้ อ งเรี ย น หรื อ
ประสิทธิภาพ ตรวจสอบเรื่ อ งต่ า งๆ ด้ ว ย
ความรู้ สึ ก ที่ ป ลอดภั ย เช่ น
เรือ่ งร้องเรียนทุจริต เรือ่ งพิพาท
และเรื่องร้องเรียนอันเกี่ยวกับ
การเปิดเผยข้อมูล
- ให้ความสนใจกับกระบวนการ
ติ ด ตามเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นเพื่ อ
เป็ น การกระตุ้ น ให้ อ งค์ ก าร
พั ฒ นากระบวนการเปิ ด เผย
ข้อมูลอยูต่ ลอดเวลา และทำ�ให้
ประชาชนรูส้ กึ มัน่ ใจในกระบวนการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงาน
ว่ามีความเป็นธรรม และถูกต้อง
มากพอ อันเป็นการสร้างความ
โปร่งใสอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดย่อย
43. จัดให้มีช่องทางหรือ
ระบบในการส่งและติดตาม
เ รื่ อ ง ร้ อ ง เ รี ย น ข อ ง
ประชาชนและองค์ ก าร
สาธารณะอื่น
44. มีกระบวนการในการ
จั ด การเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น
ภายในและภายนอกทีเ่ ป็น
ธรรมและสามารถคุม้ ครอง
ความเป็นส่วนตัวของผูร้ อ้ ง
ได้ โดยต้องรายงานความ
คื บ หน้ า ให้ แ ก่ ผู้ ร้ อ งทุ ก
15 วัน หลังจากวันทีไ่ ด้รบั
เรื่อง
45. มี ก ารจั ด ตั้ ง คณะ
กรรมการที่มาจากภายใน
และภายนอกเพือ่ ดูแลเรือ่ ง
ร้องเรียนอย่างชัดเจน
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วิธีการและหลักเกณฑ์ในการประเมิน

หลังจากได้น�ำเสนอการออกแบบตัวชี้วัดความโปร่งใสใหม่
ทั้งในระดับตัวชี้วัดหลัก ประเด็นย่อย ตลอดจนตัวชี้วัดย่อยที่จะท�ำให้
สามารถวัดความโปร่งใสในมิตแิ ละระดับต่างๆ ได้ดยี งิ่ ขึน้ ในอันดับถัดไป
จะเป็นการน�ำเสนอวิธีการวัดหรือการได้มาซึ่งข้อมูลที่สามารถใช้ใน
การประเมินความโปร่งใสตามกรอบตัวชี้วัดใหม่นี้
ในการออกแบบเกณฑ์การให้คะแนน ผูว้ จิ ยั ได้ยดึ ตัวแบบของฮีลด์
ในเรือ่ งความโปร่งใสเชิงเหตุการณ์ กระบวนการ และทิศทางประกอบกัน
กล่าวคือ ในการวัดระดับของความโปร่งใสว่ามีคณ
ุ ภาพหรือมีความเข้มข้น
มากน้อยเพียงใดนั้น โดยพิจารณาจากทิศทางในการเปิดเผย และสิ่งที่
ได้รับในการเปิดเผยขององค์การใดองค์การหนึ่งควบคู่กันไปด้วย
ตัวอย่างเช่น ถ้าองค์การทีม่ ลี กั ษณะปิด ไม่เปิดเผย จะหมายความ
ว่าลักษณะทิศทางความโปร่งใสจะเป็นจากข้างนอกเข้ามาข้างใน เป็นการที่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องเพ่งมองหรือพยายามเข้ามาข้างในเป็นหลัก
ในขณะทีพ่ จิ ารณาองค์ประกอบหรือกระบวนการต่างๆ ภายในองค์การ
ทีถ่ กู เปิดออกมาให้เห็น จะพบว่ามีเพียงไม่กอี่ งค์ประกอบเท่านัน้ ทีไ่ ด้รบั
การเปิดเผย บางครั้งอาจจะเห็นเพียงผลผลิต แต่ไม่เห็นกระบวนการ
การได้มาซึ่งผลผลิต อย่างเช่น กระบวนการตัดสินใจ หรือการบริหาร
ในขณะทีอ่ งค์การทีม่ กี ารเปิดเผยค่อนข้างสูง จะมีลกั ษณะทิศทาง
ความโปร่งใสแบบข้างในไปข้างนอก กล่าวคือ องค์การเองจะเป็นผูเ้ ปิดเผย
ข้อมูลในเชิงรุกเป็นหลัก ไม่จ�ำเป็นต้องให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอกเข้ามาท�ำเรือ่ งเข้าถึงข้อมูล ในแง่ของกระบวนการหรือ
องค์ประกอบทีไ่ ด้รบั การเปิดเผย ในองค์การลักษณะนี้ จะพยายามเปิดเผย
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กระบวนการและองค์ประกอบต่างๆ ที่อยู่ในองค์การอย่างครอบคลุม
ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยน�ำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้ในการบริหาร กระบวนการ
ตัดสินใจการบริหาร ผลผลิต ผลกระทบ หรือแม้กระทั่งผลลัพธ์  
ดังนัน้ ในการออกแบบตัวชีว้ ดั ความโปร่งใสใหม่ จึงต้องประสม
เกณฑ์ทั้งสองของฮีลด์ นี้ไว้ด้วยกัน ผู้วิจัยจึงขอเสนอเกณฑ์การวัด
ความโปร่งใสทีเ่ ป็น “มาตรวัดความเข้มข้นของความโปร่งใส” (Continuum
of Transparency) ซึ่งต่อยอดมาจากแนวคิดของฮีลด์ โดยแบ่งมาตรวัด
ดังกล่าวออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
1. การมีข้อมูลหรือกระบวนการ เป็นมาตรวัดความโปร่งใส
ในระดับเบื้องต้นว่า หน่วยงานต่างๆ นั้น มีข้อมูลหรือ
กระบวนการที่พึงประสงค์หรือไม่ โดยหน่วยงานอาจจะ
มีไว้ให้ แต่ยังไม่ได้เปิดเผยให้คนทั่วไปรับทราบให้เข้าถึง
ดังนั้น ในมาตราวัดนี้ จะเน้นการดูว่าหน่วยงานมีข้อมูล
หรือกระบวนการดังกล่าวหรือไม่เท่านั้น
2. การเปิดเผยข้อมูลหรือกระบวนการ ในมาตรวัดระดับถัดมา
หลังจากที่มีการปรากฎของข้อมูลและกระบวนการแล้ว
หน่วยงานจ�ำเป็นจะต้องเปิดเผยข้อมูลเหล่านัน้ ผ่านช่องทาง
ต่างๆ เป็นการแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานได้เตรียมความพร้อม
ในการเปิดเผย และสร้างความโปร่งใสอย่างเต็มที่ ในปัจจุบนั
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ถกู ปรับประยุกต์มาใช้ในการเป็น
ช่องทางเผยแพร่และเปิดเผยข้อมูลอย่างมาก อย่างไรก็ดี
มาตรวัดระดับนี้ก็ยังไม่ได้เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียจะเข้าถึงข้อมูลได้อย่างแท้จริง
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3. การเข้าถึงข้อมูลและกระบวนการ ในมาตรวัดระดับถัดมา คือ
การตรวจสอบดูว่าหน่วยงานได้ท�ำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง
ภายในและภายนอกได้เข้าถึงข้อมูลและกระบวนการต่างๆ
ได้อย่างทั่วถึงและหลากหลายหรือไม่ อย่างไร
4. คุ ณ ภาพและความทั น สมั ย ของข้ อ มู ล มาตรวั ด ระดั บ นี้
ต้องยกระดับการสร้างความโปร่งใสไปอีกขัน้ ด้วยการพยายาม
สร้างความมัน่ ใจว่า หน่วยงานได้มคี วามพยายามอย่างเต็มที่
ในการควบคุมมาตรฐาน และท�ำให้ขอ้ มูลทีส่ ะท้อนกระบวนการ
และผลสัมฤทธิต์ า่ งๆ ทันสมัยอยูเ่ สมอ ด้วยการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้อย่างสูงสุด อย่างไรก็ดี
คุณภาพและความทันสมัยของข้อมูลต้องถูกวัดจากการใช้
งานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นหลัก
5. การใช้ประโยชน์ต่อยอดจากข้อมูล ส�ำหรับมาตรวัดระดับนี้
การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานต้องสะท้อนให้ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบภายนอกได้ กล่าวคือ ข้อมูลต่างๆ ทีถ่ กู เปิดเผยควร
ได้รบั การต่อยอดและน�ำไปใช้เพือ่ ประโยชน์สาธารณะ ดังนัน้
ในวัดลักษณะนี้ จะเน้นให้เห็นองค์ประกอบด้านผลลัพธ์และ
ผลกระทบขององค์การเป็นหลัก ซึ่งจะมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จ�ำนวนมากเข้ามาก�ำหนด เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าการเปิดเผย
ข้อมูลหรือการสร้างความโปร่งใสของหน่วยงานนั้นสามารถ
สร้างผลกระทบต่างๆ ได้อย่างแท้จริง
จากมาตรวัดความเข้มข้นความโปร่งใสทั้ง 5 ระดับได้เสนอ
ผู้วิจัยจึงได้ก�ำหนดคะแนนส�ำหรับมาตรวัดระดับต่างๆ เป็นอยู่ในรูปแบบ
เต็ม 10 คะแนน เพื่อให้ง่ายต่อการให้คะแนนและการประมวลผลต่อไป
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ทัง้ นี้ ได้กำ� หนดให้มาตรวัดต่างๆ มีคา่ คะแนน และน�ำมาใช้กบั ตัวชีว้ ดั หลัก
และตัวชี้วัดย่อยต่างๆ ที่ได้เสนอไปในข้างต้นดังนี้
1. ไม่มีข้อมูลหรือกระบวนการ หรือ No Data (NA) เท่ากับ
0 คะแนน
2. การมีข้อมูลหรือกระบวนการ หรือ Data and Process
(DP) เท่ากับ 1 - 2 คะแนน
3. การเปิ ด เผยข้ อ มู ล หรื อ กระบวนการ หรื อ Data and
Process Disclosure (DPD) เท่ากับ 3 - 4 คะแนน
4. การเข้าถึงข้อมูลและกระบวนการ หรือ Data and Process
Accessed (DPA) เท่ากับ 5 - 6 คะแนน
5. คุณภาพและความทันสมัยของข้อมูล หรือ Data Qualified
and Updated (DQU) เท่ากับ 7 - 8 คะแนน
6. การใช้ประโยชน์ต่อยอดจากข้อมูล หรือ Data Utilization
(DU) เท่ากับ 9 - 10 คะแนน
ส�ำหรับถึงวิธีการวัดความโปร่งใสของหน่วยงาน ตามที่หลาย
สถาบันทัง้ ในประเทศและต่างประเทศทีใ่ ช้กนั ทัว่ ไป พบว่า โดยส่วนใหญ่
เป็นการผสมผสานการวัดความโปร่งใส 2 มิติเข้าด้วยกัน มิติแรก
จะเป็นการเลือกใช้ขอ้ มูล ซึง่ พบว่า หน่วยงานประเมินจะให้ความส�ำคัญ
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่หน่วยงานที่ได้รับการประเมินจะต้องแสดง
หลักฐานออกมา และมุมมองของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียต่างๆ ทีม่ ตี อ่ องค์การ
ในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับความโปร่งใส ซึง่ ถ้าหาพิจารณาการวัดการประเมิน
ความโปร่ ง ใสในมิ ติ ภ ายในและภายนอกองค์ ก าร ในการวั ด ข้ อ มู ล
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จากมุมมอง ผู้ประเมินก็ต้องให้ความสนใจการประเมินมุมมองของคน
จากภายในและภายนอกองค์การ ด้วยเหตุนี้ จึงได้ก�ำหนดวิธีการวัด
ความโปร่งใสของหน่วยงานสาธารณะไว้ ดังนี้
1. การประเมินโดยวัดจากมุมมองภายนอก (External Perception
-Based: EPB) เป็นการประเมินที่เน้นการสัมภาษณ์หรือ
การท�ำแบบสอบถามกับบุคคลภายนอกว่ามีความคิดเห็น
อย่างไร ต่อองค์การที่ได้รับการประเมิน โดยดูว่าองค์การ
ดังกล่าวได้ดำ� เนินการโดยเฉพาะอย่างยิง่ การให้บริการ หรือ
การท�ำธุรกรรมมีความโปร่งใส เปิดเผย และน่าเชื่อถือได้
มากน้อยเพียงใด
2. การประเมินโดยวัดจากมุมมองภายใน (Internal PerceptionBased: IPB) เป็นการประเมินจากบุคคลากรภายในองค์การ
ไม่วา่ จะเป็นผูบ้ ริหาร พนักงาน หรือข้าราชการทัว่ ไปทีท่ ำ� งาน
ในองค์การ โดยจะเป็นวิธกี ารทอดแบบสอบถามหรือสัมภาษณ์
เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างเหล่านี้ ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับ
กระบวนการสร้างความโปร่งใสในองค์การ
3. การประเมินโดยวัดจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (Empirical
Evidence-Based: EEB) ส�ำหรับวิธีการวัดความโปร่งใส
ในแนวทางนีค้ อื การชีว้ ดั มีสงิ่ ใดเกิดขึน้ บ้างหรือไม่ ซึง่ การวัด
โดยใช้วิธีนี้จะเป็นการวัดที่ค่อนข้างตรงไปตรงมา จะวัดสิ่งที่
เกิดขึ้นจริงๆ ไม่มีการถกเถียงกันอีก เช่น การมีกฎหมาย
นโยบาย หรือการแต่งตัง้ บุคลากร ซึง่ สามารถตรวจสอบได้เลย
ว่ามีจริง วิธกี ารนีจ้ ะก�ำหนดให้หน่วยงานทีไ่ ด้รบั การประเมิน
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ส่งข้อมูลมาให้ผปู้ ระเมิน เป็นลักษณะการส�ำแดงข้อมูลว่า
มีอะไรที่บรรลุ หรือขาดบ้าง ส�ำหรับการวัดความโปร่งใส
มักใช้วิธีนี้ในการวัดและประเมิน
ในประเด็นการวัดความโปร่งใสจากมุมมองทั้งภายในและ
ภายนอก การเลือกกลุม่ คนทีใ่ ห้ขอ้ มูลมีความส�ำคัญอย่างมาก เนือ่ งจาก
เป็นปัจจัยหลักที่ก�ำหนดว่าผู้ประเมินจะได้รับข้อมูลที่มีคุณภาพและ
ลดอคติ (Bias) ได้มากน้อยเท่าไร ดังนั้น ในการประเมินข้อมูลของ
แต่ละหน่วยงานโดยวิธกี ารประเมินแบบมุมมอง จึงได้กำ� หนดให้ผปู้ ระเมิน
ต้องมีผู้ให้ข้อมูลทั้งภายในและภายนอก อย่างน้อยประเภทละ 3 คน
เพือ่ น�ำผลการประเมินทีไ่ ด้มาถ่วงน�ำ้ หนัก หรือหารเฉลีย่ เป็นการลดอคติ
และความไม่แม่นย�ำของข้อมูลให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้ ส�ำหรับการประเมิน
ความโปร่งใสของหน่วยงานสาธารณะของไทย จึงได้ขอก�ำหนดกลุ่ม
บุคคลทีค่ วรเป็นผูใ้ ห้ขอ้ มูลทัง้ จากภายในและภายนอกองค์การเอาไว้ ดังนี้
1. ผูใ้ ห้ขอ้ มูลภายนอกองค์การ ได้แก่ กลุม่ ประชาชนผูร้ บั บริการ
ทั่วไป กลุ่มผู้ประกอบการ (Vendor) และผู้แทนองค์การ
สาธารณะอื่นๆ ที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
2. ผูใ้ ห้ขอ้ มูลภายในองค์การ ได้แก่ ผูป้ ฏิบตั งิ านในหน่วยงาน
ทุกระดับ
จะเห็นได้ว่า การวัดความโปร่งใสในองค์การมีความซับซ้อน
และมีรายละเอียดค่อนข้างมาก ดังนั้น เพื่อกล่าวให้เห็นภาพรวม
จะขอก�ำหนดเครื่องมือ เกณฑ์ วิธีการวัดความโปร่งใส รวมถึงตัวแบบ
ค�ำถามของตัวชี้วัดต่างๆ เอาไว้ตามตามตารางด้านล่าง
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ตัวชี้วัดหลัก

ตัวชี้วัดย่อย

1. กฎหมายที่ ส่ ง เสริ ม 1. มีการเปิดเผยกฎหมาย
การสร้างความโปร่งใสของ ระเบียบ คำ�สั่ง ข้อบังคับ
องค์การสาธารณะ
และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องแก่
บุคคลภายในและภายนอก
2. มีกระบวนการ ขั้นตอน
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
แก่ ภ ายในและภายนอก
ประชาชนสามารถเข้า ถึ ง
ได้ง่าย
3. มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ของหน่ ว ยงานได้ กำ�หนด
โทษสำ�หรับองค์การดังกล่าว
ในกรณี มี พ ฤติ ก รรมไม่
ส่ ง เสริ ม การสร้ า งความ
โปร่งใส
4. กฎหมายได้กำ�หนดให้
ข้อมูลขององค์การดังกล่าว
เป็นสาธารณะ หรือได้รับ
การเปิดเผยได้โดยง่าย

ตาราง 6
คำ�ถาม
หน่วยงานได้มีการเปิดเผย
กฎหมาย ระเบียบ คำ�สั่ง
ข้อบังคับ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องแก่บุคคลภายใน
และภายนอกหรือไม่
หน่วยงานได้มกี ระบวนการ
ขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะแก่ ภ ายในและ
ภายนอก โดยประชาชน
สามารถเข้าถึงได้งา่ ยหรือไม่
หน่วยงานได้มีกฎหมายที่
เกี่ยวข้องของหน่วยงานที่
ได้ กำ�หนดโทษสำ�หรั บ
องค์การดังกล่าวในกรณีมี
พฤติกรรมไม่ส่งเสริมการ
สร้างความโปร่งใสหรือไม่
หน่วยงานได้ออกกฎหมาย
กำ� ห น ด ใ ห้ ข้ อ มู ล ข อ ง
อ ง ค์ ก า ร ดั ง ก ล่ า ว เ ป็ น
สาธารณะ หรือได้รับการ
เปิดเผยได้โดยง่ายหรือไม่
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ตัวชี้วัดความโปร่งใสหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำ�ถาม มาตรวัด และวิธีการวัด
มาตรวัดความโปร่งใส (คะแนน)
NA DP DPD DPA DQU DU วิธีการวัด
(0) (1-2) (3-4) (5-6) (7-8) (9-10)
EEB

EEB

EEB

EEB

ผู้ที่ให้ข้อมูล
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ตัวชี้วัดหลัก

ตัวชี้วัดย่อย
5. มีกฎหมาย ประกาศ หรือ
กฎที่ เ กี่ ย วข้ อ งซึ่ ง ระบุ ถึ ง
ข้ อ ยกเว้ น ในการเปิ ด เผย
ข้อมูลขององค์การดังกล่าว
ไว้อย่างชัดเจน

2. ข้อมูลพื้นฐานที่ส่งเสริม 6. มีขอ้ มูลภารกิจ โครงสร้าง
ความโปร่งใสขององค์การ ผูบ้ ริหาร และอำ�นาจหน้าที่
ของหน่วยงาน

7. มีขอ้ มูลแผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบตั งิ านทัง้ ระยะสัน้
และระยะยาว ทีค่ รอบคลุม
การงานด้านงบประมาณ
บริหารงานบุคคล การปฏิบตั ิ
ราชการ รวมถึงการให้บริการ

8. มีข้อมูลการติดต่อ

ตาราง 6
คำ�ถาม
หน่วยงานได้มกี ารประกาศ
หรื อ เผยแพร่ ก ฎหมาย
ประกาศ หรือกฎทีเ่ กีย่ วข้อง
ซึ่งระบุถึงข้อยกเว้นในการ
เปิดเผยข้อมูลขององค์การ
ดั ง กล่ า วไว้ อ ย่ า งชั ด เจน
หรือไม่
หน่วยงานได้มขี อ้ มูลภารกิจ
โครงสร้าง ผู้บริหาร และ
อำ�นาจหน้าทีข่ องหน่วยงาน
ทีไ่ ด้รบั การเข้าถึงได้โดยง่าย
หรือไม่ อย่างไร
หน่วยงานได้เผยแพร่ขอ้ มูล
แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบตั ิ
งานทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว
ที่ครอบคลุมการงานด้าน
งบประมาณ บริ ห ารงาน
บุคคล การปฏิบัติราชการ
รวมถึ ง การให้ บ ริ ก ารได้
โดยง่ายหรือไม่ อย่างไร
หน่ ว ยงานมี ก ารเปิ ด เผย
ข้อมูลการติดต่อหรือไม่
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ตัวชี้วัดความโปร่งใสหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำ�ถาม มาตรวัด และวิธีการวัด
มาตรวัดความโปร่งใส (คะแนน)
NA DP DPD DPA DQU DU วิธีการวัด
(0) (1-2) (3-4) (5-6) (7-8) (9-10)
EEB

ผู้ที่ให้ข้อมูล

EEB, EPB

ผู้ให้ข้อมูล
ภายนอกองค์การ

EEB, EPB

ผู้ให้ข้อมูล
ภายนอกองค์การ

EEB, EPB

ผู้ให้ข้อมูล
ภายนอกองค์การ
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ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

ตัวชี้วัดหลัก

ตัวชี้วัดย่อย

ตาราง 6
คำ�ถาม

9. มี ก ฎหมาย กฎ และ หน่ ว ยงานมี ก ารเผยแพร่
ระเบียบต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง กฎหมาย กฎ และระเบียบ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือไม่
10. มี ข้ อ มู ล ที่ ค รบถ้ ว น หน่ ว ยงานจั ด ให้ มี ข้ อ มู ล
ทันสมัย และเข้าถึงได้
ที่ครบถ้วน ทันสมัย และ
เข้าถึงได้หรือไม่
11. มีขา่ วประชาสัมพันธ์ทงั้ หน่ ว ยงานมี ข่ า วประชาที่ผ่านและไม่ผ่านช่องทาง สัมพันธ์ทงั้ ทีผ่ า่ นและไม่ผา่ น
อิเล็กทรอนิกส์
ช่ อ งทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
หรือไม่
12. มีพนื้ ทีใ่ นการให้บริการ หน่วยงานมีพื้นที่ในการให้
ถาม-ตอบ หรือ Q&A แก่ บริการถาม-ตอบ หรือ Q&A
ผู้ได้รับบริการ
แก่ผู้ได้รับบริการหรือไม่
13. มีการใช้ Social Media หน่ ว ยงานจั ด ให้ มี ก ารใช้
สมัยใหม่ในการสื่อสารกับ Social Media สมั ย ใหม่
ผู้ได้รับบริการ
ในการสื่ อ สารกั บ ผู้ ไ ด้ รั บ
บริการหรือไม่
3 . ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส ข อ ง 14. มีแผนการบริหารงาน หน่วยงานมีแผนการบริหาร
การบริหารบุคลากร
บุคคลประจำ�ปี
งานบุคคลประจำ�ปีหรือไม่
15. มีการเปิดเผยกระบวน- หน่ ว ยงานมี ก ารเปิ ด เผย
การจั ด สรรและคั ด สรร กระบวนการจั ด สรรและ
บุคลากร
คัดสรรบุคลากรหรือไม่
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ตัวชี้วัดความโปร่งใสหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำ�ถาม มาตรวัด และวิธีการวัด
มาตรวัดความโปร่งใส (คะแนน)
NA DP DPD DPA DQU DU วิธีการวัด
(0) (1-2) (3-4) (5-6) (7-8) (9-10)
EEB, EPB

ผู้ที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
ภายนอกองค์การ

EEB, EPB

ผู้ให้ข้อมูล
ภายนอกองค์การ

EEB, EPB

ผู้ให้ข้อมูล
ภายนอกองค์การ

EEB, EPB

ผู้ให้ข้อมูล
ภายนอกองค์การ

EEB, EPB

ผู้ให้ข้อมูล
ภายนอกองค์การ

EEB, IPB

ผู้ให้ข้อมูลภายใน
องค์การ
ผู้ให้ข้อมูลภายใน
องค์การ

EEB, IPB
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ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

ตัวชี้วัดหลัก

ตัวชี้วัดย่อย

1 6 . มี ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย
กระบวนการตรวจสอบ
ร้องเรียน อุทธรณ์อันเกิด
จากข้อพิพาทในการบริหาร
บุคลากร
1 7 . มี ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย
กระบวนการให้ คุ ณ และ
ใ ห้ โ ท ษ แ ก่ บุ ค ล า ก ร ใ น
หน่วยงาน
4. ความโปร่ ง ใสของการ 18. มี แ ผนงบประมาณ
บริหารงบประมาณ
และการเงินประจำ�ปี
1 9 . มี ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย
กระบวนการตัดสินใจ และ
จั ด สรรงบประมาณของ
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 ใ ช้
งบประมาณของหน่วยงาน

ตาราง 6
คำ�ถาม
หน่ ว ยงานมี ก ารเปิ ด เผย
กระบวนการตรวจสอบ
ร้องเรียน อุทธรณ์อันเกิด
จากข้อพิพาทในการบริหาร
บุคลากรหรือไม่
หน่ ว ยงานมี ก ารเปิ ด เผย
กระบวนการให้ คุ ณ และ
ใ ห้ โ ท ษ แ ก่ บุ ค ล า ก ร ใ น
หน่วยงานหรือไม่
ห น่ ว ย ง า น มี แ ผ น
งบประมาณและการเงิ น
ประจำ�ปีหรือไม่
หน่ ว ยงานมี ก ารเปิ ด เผย
กระบวนการตัดสินใจ และ
จั ด สรรงบประมาณของ
องค์การหรือไม่
หน่ ว ยงานมี ก ารเปิ ด เผย
ก ร ะ บ ว น ก า ร ก า ร ใ ช้
งบประมาณของหน่วยงาน
หรือไม่
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ตัวชี้วัดความโปร่งใสหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำ�ถาม มาตรวัด และวิธีการวัด
มาตรวัดความโปร่งใส (คะแนน)
NA DP DPD DPA DQU DU วิธีการวัด
(0) (1-2) (3-4) (5-6) (7-8) (9-10)
EEB, IPB

ผู้ที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลภายใน
องค์การ

EEB,IPB

ผู้ให้ข้อมูลภายใน
องค์การ

EEB, EPB

ผู้ให้ข้อมูล
ภายนอกองค์การ

EEB, EPB

ผู้ให้ข้อมูล
ภายนอกองค์การ

EEB, EPB

ผู้ให้ข้อมูล
ภายนอกองค์การ
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ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

ตัวชี้วัดหลัก

ตัวชี้วัดย่อย

ตาราง 6
คำ�ถาม

21. มีแผนการจัดซือ้ จัดจ้าง หน่วยงานมีแผนการจัดซื้อ
หรือการจัดหาพัสดุประจำ�ปี จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจำ�ปีหรือไม่
2 2 . มี ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย หน่ ว ยงานมี ก ารเปิ ด เผย
กระบวนการคั ด เลื อ กผู้ มี ก ร ะ บ ว น ก า ร คั ด เ ลื อ ก
อำ�นาจหน้ า รั บ ผิ ด ชอบ ผู้มีอำ�นาจหน้ารับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้าง และการ การจัดซื้อจัดจ้าง และการ
จัดหาพัสดุ
จัดหาพัสดุหรือไม่
2 3 . มี ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย หน่ ว ยงานมี ก ารเปิ ด เผย
กระบวนการจัดซื้อจังจ้าง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
และการจั ด หาพั ส ดุ ข อง และการจั ด หาพั ส ดุ ข อง
หน่วยงาน
หน่วยงานหรือไม่
5 . ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส ข อ ง 24. มีแผนการดำ�เนินงาน หน่วยงานมีแผนการดำ�เนิน
การบริหารการปฏิบัติงาน ภายในและการประสานงาน งานภายในและการประสาน
ระหว่ า งหน่ ว ยงานย่ อ ย งานระหว่างหน่วยงานย่อย
ภายในองค์การ
ภายในองค์การหรือไม่
25. มีการเปิดเผยโครงสร้าง หน่ ว ยงานมี ก ารเปิ ด เผย
ในการประสานและการ โครงสร้างในการประสาน
ดำ�เนินงานภายในองค์การ และการดำ�เนินงานภายใน
องค์การหรือไม่
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ตัวชี้วัดความโปร่งใสหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำ�ถาม มาตรวัด และวิธีการวัด
มาตรวัดความโปร่งใส (คะแนน)
NA DP DPD DPA DQU DU วิธีการวัด
(0) (1-2) (3-4) (5-6) (7-8) (9-10)
EEB, EPB

ผู้ที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
ภายนอกองค์การ

EEB, EPB

ผู้ให้ข้อมูล
ภายนอกองค์การ

EEB, EPB

ผู้ให้ข้อมูล
ภายนอกองค์การ

EEB, IPB

ผู้ให้ข้อมูลภายใน
องค์การ

EEB, IPB

ผู้ให้ข้อมูลภายใน
องค์การ
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ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

ตัวชี้วัดหลัก

ตัวชี้วัดย่อย

ตาราง 6
คำ�ถาม

2 6 . มี ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย หน่ ว ยงานมี ก ารเปิ ด เผย
กระบวนการประสานงาน กระบวนการประสานงาน
ภายในองค์การอย่างชัดเจน ภายในองค์การอย่างชัดเจน
หรือไม่
27. มีคมู่ อื และมาตรฐานใน ห น่ ว ย ง า น มี คู่ มื อ แ ล ะ
การปฏิบัติงาน และการให้ มาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน
บริการ
และการให้บริการที่บุคคล
ภายในและภายนอกเข้าถึง
ได้ง่ายหรือไม่
28. มี ข้ อ มู ล สารสนเทศ หน่ ว ยงานจั ด ให้ มี ข้ อ มู ล
เชิงสถิตดิ า้ นการปฏิบตั งิ าน สารสนเทศเชิงสถิตดิ า้ นการ
และการให้บริการทีส่ ามารถ ปฏิบตั งิ านและการให้บริการ
ใช้งานต่อได้ง่าย
ที่สามารถใช้งานต่อได้ง่าย
หรือไม่
29. มีรายงานความพึงพอใจ หน่วยงานมีรายงานความ
ต่ อ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ข อ ง พึงพอใจต่อการให้บริการ
หน่วยงาน
ของหน่วยงานหรือไม่
30. หน่วยงานให้บริการด้วย หน่ ว ยงานให้ บ ริ ก ารด้ ว ย
E-Service ทีส่ ามารถบันทึก E-Service ทีส่ ามารถบันทึก
ข้อมูลการให้บริการได้อย่าง ข้อมูลการให้บริการได้อย่าง
เป็นระบบและปลอดภัย เป็ น ระบบและปลอดภั ย
หรือไม่
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ตัวชี้วัดความโปร่งใสหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำ�ถาม มาตรวัด และวิธีการวัด
มาตรวัดความโปร่งใส (คะแนน)
NA DP DPD DPA DQU DU วิธีการวัด
(0) (1-2) (3-4) (5-6) (7-8) (9-10)
EEB, IPB

ผู้ที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลภายใน
องค์การ

EEB, IPB, ผู้ให้ข้อมูลภายใน
EPB
และภายนอก
องค์การ

EEB, EPB

ผู้ให้ข้อมูล
ภายนอกองค์การ

EEB, EPB

ผู้ให้ข้อมูล
ภายนอกองค์การ

EEB, EPB

ผู้ให้ข้อมูล
ภายนอกองค์การ
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ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

ตัวชี้วัดหลัก

ตัวชี้วัดย่อย

6. การจัดการ การนำ�เสนอ 31. มีการเผยแพร่จำ�นวน
แ ล ะ ก า ร ใช้ ง า น ข้ อ มู ล ประเภท และเรือ่ งของข้อมูล
สาธารณะทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ การเปิ ด เผย
พร้อมเหตุผลประกอบ
32. มีกระบวนการในการ
เปิดเผยข้อมูลทีไ่ ด้รบั ยกเว้น
หรือยังไม่ได้รบั การเปิดเผย
อย่ า งเป็ น ระบบ โดยใช้
ดุ ล ยพิ นิ จ ของบุ ค คลากร
น้อยที่สุด
33. มี ก ระบวนการแปลง
ข้ อ มู ล ในองค์ ก ารที่ เ ป็ น
กระดาษให้อ ยู่ ใ นรู ปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน
ทั้ ง นี้ ค วรเป็ น เอกสารใน
รูปแบบ .pdf .csv .Json
.xlsx หรือ .xls โดยคำ�นึงถึง
การใช้งานต่อเป็นสำ�คัญ

ตาราง 6
คำ�ถาม
หน่ ว ยงานมี ก ารเผยแพร่
จำ�นวน ประเภท และเรื่อง
ของข้ อ มู ล ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ
การเปิดเผย พร้อมเหตุผล
ประกอบหรือไม่
หน่วยงานมีกระบวนการใน
การเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับ
ยกเว้ น หรื อ ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ
การเปิดเผยอย่างเป็นระบบ
โ ด ย ใ ช้ ดุ ล ย พิ นิ จ ข อ ง
บุคคลากรน้อยทีส่ ดุ หรือไม่
หน่ วยงานมี ก ระบวนการ
แปลงข้ อ มู ล ในองค์ ก ารที่
เ ป็ น ก ร ะ ด า ษ ใ ห้ อ ยู่ ใ น
รู ป แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
มาตรฐาน ทั้ ง นี้ ค วรเป็ น
เอกสารในรูปแบบ .pdf .csv
.Json .xlsx หรื อ .xls
โดยคำ�นึงถึงการใช้งานต่อ
เป็นสำ�คัญหรือไม่
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ตัวชี้วัดความโปร่งใสหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำ�ถาม มาตรวัด และวิธีการวัด
มาตรวัดความโปร่งใส (คะแนน)
NA DP DPD DPA DQU DU วิธีการวัด
(0) (1-2) (3-4) (5-6) (7-8) (9-10)
EEB, EPB

ผู้ที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
ภายนอกองค์การ

EEB, EPB

ผู้ให้ข้อมูล
ภายนอกองค์การ

EEB, EPB

ผู้ให้ข้อมูล
ภายนอกองค์การ
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ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

ตัวชี้วัดหลัก

ตัวชี้วัดย่อย
34. มี ก ระบวนการจั ด
ระเบียบ ตรวจสอบคุณภาพ
รักษาความปลอดภัย และ
สำ�รองข้อมูล รวมถึงการ
บั น ทึ ก การใช้ ข้ อ มู ล ทั้ ง ที่
เป็นข้อมูลส่วนบุคคลและ
ไม่ใช่อยู่เป็นประจำ�
35. มี ก ารเปิ ด เผยสถิ ติ
การเรียกใช้งานข้อมูลจาก
ประชาชนและองค์ ก าร
สาธารณะอืน่ ของหน่วยงาน
โดยได้ รั บ ความคุ้ ม ครอง
ความเป็ น ส่ ว นตั ว ของ
ผู้ขอข้อมูล
36. มีการรวบรวมผลกระทบ
เชิงบวกและลบจากการใช้
ข้ อ มู ล ของหน่ ว ยงานโดย
ประชาชนและองค์ ก าร
สาธารณะอื่น

ตาราง 6
คำ�ถาม
หน่วยงานมีกระบวนการจัด
ระเบียบ ตรวจสอบคุณภาพ
รักษาความปลอดภัย และ
สำ�รองข้อมูล รวมถึงการ
บันทึกการใช้ขอ้ มูลทัง้ ทีเ่ ป็น
ข้อมูลส่วนบุคคลและไม่ใช่
อยู่เป็นประจำ�หรือไม่
หน่วยงานมีการเปิดเผยสถิติ
การเรียกใช้งานข้อมูลจาก
ประชาชนและองค์ ก าร
สาธารณะอืน่ ของหน่วยงาน
โดยได้ รั บ ความคุ้ ม ครอง
ความเป็ น ส่ ว นตั ว ของ
ผู้ขอข้อมูลหรือไม่
หน่ ว ยงานมี ก ารรวบรวม
ผลกระทบเชิงบวกและลบ
จ า ก ก า ร ใช้ ข้ อ มู ล ข อ ง
หน่ ว ยงานโดยประชาชน
และองค์การสาธารณะอื่น
เอาไว้หรือไม่
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ตัวชี้วัดความโปร่งใสหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำ�ถาม มาตรวัด และวิธีการวัด
มาตรวัดความโปร่งใส (คะแนน)
NA DP DPD DPA DQU DU วิธีการวัด
(0) (1-2) (3-4) (5-6) (7-8) (9-10)
EEB, EPB

ผู้ที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
ภายนอกองค์การ

EEB, EPB

ผู้ให้ข้อมูล
ภายนอกองค์การ

EEB, EPB

ผู้ให้ข้อมูล
ภายนอกองค์การ
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ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

ตัวชี้วัดหลัก

ตัวชี้วัดย่อย

7. การส่งเสริมความโปร่งใส 37. มี ก ารมอบหมายให้
ของหน่วยงาน
เจ้ า ห น้ า ที่ ร ะ ดั บ สู ง ใ น
องค์การรับผิดชอบการสร้าง
ความโปร่งใสในหน่วยงาน
38. มีกระบวนการ พัฒนา
บุ ค ลากรให้ เรี ย นรู้ ทั ก ษะ
ต่างๆ เพื่อส่งเสริมความ
โปร่งใสอย่างมีประสิทธิภาพ
39. มีมาตรการการให้คุณ
ให้ โ ทษภายในสำ�หรั บ
พ ฤ ติ ก ร ร ม ต่ า ง ๆ ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การส่ ง เสริ ม
ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส ภ า ย ใ น
หน่วยงาน
40. มีชอ่ งทางในการเข้าถึง
ข้ อ มู ล แก่ ป ระชาชนและ
องค์ ก ารสาธารณะอื่ น ที่
ทั่วถึงและหลากหลาย

ตาราง 6
คำ�ถาม
หน่ ว ยงานได้ มี ก ารมอบ
หมายให้เจ้าหน้าทีร่ ะดับสูง
ในองค์ ก ารรั บ ผิ ด ชอบ
การสร้างความโปร่งใสใน
หน่วยงานหรือไม่
หน่วยงานได้มกี ระบวนการ
พั ฒ นาบุ ค ลากรให้ เรี ย นรู้
ทักษะต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม
ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพหรือไม่
หน่ ว ยงานมี ม าตรการ
การให้ คุ ณ ให้ โ ทษภายใน
สำ�หรับพฤติกรรมต่างๆ ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การส่ ง เสริ ม
ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส ภ า ย ใ น
หน่วยงานหรือไม่
หน่วยงานจัดให้มีช่องทาง
ในการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล แก่
ประชาชนและองค์ ก าร
ส า ธ า ร ณ ะ อื่ น ที่ ทั่ ว ถึ ง
และหลากหลายหรือไม่
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ตัวชี้วัดความโปร่งใสหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำ�ถาม มาตรวัด และวิธีการวัด
มาตรวัดความโปร่งใส (คะแนน)
NA DP DPD DPA DQU DU วิธีการวัด
(0) (1-2) (3-4) (5-6) (7-8) (9-10)
EEB

EEB, IPB

ผู้ที่ให้ข้อมูล

ผู้ให้ข้อมูลภายใน
องค์การ

EEB, EPB, ผู้ให้ข้อมูลภายใน
IPB
และภายนอก
องค์การ

EEB, EPB

ผู้ให้ข้อมูล
ภายนอกองค์การ
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ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

ตัวชี้วัดหลัก

ตัวชี้วัดย่อย
41. จัดให้มรี ะบบเรียกข้อมูล
ทั้ ง แบบผ่ า นและไม่ ผ่ า น
ระบบ API (Application
Programming Interface)
และติดตามการขอข้อมูล
ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ท า ง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ สำ�หรั บ
ประชาชนและองค์ ก าร
สาธารณะอื่น
42. จัดให้มคี ณะทำ�งานหรือ
การปฏิ บั ติ ง านที่ อำ�นวย
ความสะดวกในการขอ
ข้อมูลของประชาชนและ
องค์การสาธารณะอื่น
43. จั ด ให้ มี ช่ อ งทางหรื อ
ระบบในการส่งและติดตาม
เรือ่ งร้องเรียนของประชาชน
และองค์การสาธารณะอื่น

ตาราง 6
คำ�ถาม
หน่ ว ยงานจั ด ให้ มี ร ะบบ
เรี ย กข้ อ มู ล ทั้ ง แบบผ่ า น
และไม่ ผ่ า นระบบ API
(Application Programming
Interface) และติ ด ตาม
การขอข้อมูลของหน่วยงาน
ทางอิเล็กทรอนิกส์สำ�หรับ
ประชาชนและองค์ ก าร
สาธารณะอื่นหรือไม่
หน่ ว ยงานจั ด ให้ มี ค ณะ
ทำ�งานหรือการปฏิบัติงาน
ที่อำ�นวยความสะดวกใน
การขอข้อมูลของประชาชน
และองค์การสาธารณะอื่น
หรือไม่
หน่วยงานจัดให้มีช่องทาง
หรื อ ระบบในการส่ ง และ
ติดตามเรื่องร้องเรียนของ
ประชาชนและองค์ ก าร
สาธารณะอื่นหรือไม่
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ตัวชี้วัดความโปร่งใสหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำ�ถาม มาตรวัด และวิธีการวัด
มาตรวัดความโปร่งใส (คะแนน)
NA DP DPD DPA DQU DU วิธีการวัด
(0) (1-2) (3-4) (5-6) (7-8) (9-10)
EEB

ผู้ที่ให้ข้อมูล

EEB, EPB

ผู้ให้ข้อมูล
ภายนอกองค์การ

EEB, EPB

ผู้ให้ข้อมูล
ภายนอกองค์การ
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ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

ตัวชี้วัดหลัก

ตัวชี้วัดย่อย
44. มีกระบวนการในการ
จัดการเรือ่ งร้องเรียนภายใน
และภายนอกที่เป็นธรรม
และสามารถคุม้ ครองความ
เป็ น ส่ ว นตั ว ของผู้ ร้ อ งได้
โดยต้องรายงานความคืบหน้า
ให้ แ ก่ ผู้ ร้ อ งทุ ก 15 วั น
หลังจากวันที่ได้รับเรื่อง

ตาราง 6
คำ�ถาม

หน่วยงานมีกระบวนการใน
การจัดการเรื่องร้องเรียน
ภายในและภายนอกที่เป็น
ธรรมและสามารถคุม้ ครอง
ความเป็ น ส่ ว นตั ว ของ
ผู้ร้องได้ โดยต้องรายงาน
ความคืบหน้าให้แก่ผู้ร้อง
ทุก 15 วัน หลังจากวันที่
ได้รับเรื่องหรือไม่
45. มีการจัดตัง้ คณะกรรมการ หน่ ว ยงานมี ก ารจั ด ตั้ ง
ที่ มี ที่ ม าจากภายในและ คณะกรรมการที่ ม าจาก
ภายนอกเพื่ อ ดู แ ลเรื่ อ ง ภายในและภายนอกเพื่อ
ร้องเรียนอย่างชัดเจน
ดู แ ลเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นอย่ า ง
ชัดเจนหรือไม่
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ตัวชี้วัดความโปร่งใสหลัก ตัวชี้วัดย่อย คำ�ถาม มาตรวัด และวิธีการวัด
มาตรวัดความโปร่งใส (คะแนน)
NA DP DPD DPA DQU DU วิธีการวัด
ผู้ที่ให้ข้อมูล
(0) (1-2) (3-4) (5-6) (7-8) (9-10)
EBB, EPB, ผู้ให้ข้อมูลภายใน
IPB
และภายนอก
องค์การ

EEB
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ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

จากตาราง 6 แสดงเครื่องมือในการวัดตัวชี้วัดความโปร่งใส
ใหม่ จะเห็นได้ว่าตัวชี้วัดย่อยทั้งหมดมีท้ังสิ้น 45 ตัวชี้วัด กระจายไป
ตาม 7 ตัวชี้วัดหลัก โดแต่ละตัวชี้วัดจะมีคะแนนเต็มอยู่ที่ 10 คะแนน
โดยการให้ ค ะแนนนั้ น จะดู คุ ณ ลั ก ษณะของสิ่ ง ที่ วั ด โดยไล่ เ ลี ย งไป
ตามมาตรวัดและค�ำอธิบายที่ได้ก�ำหนดไปก่อนหน้า กล่าวอีกนัยหนึ่ง
ถ้าองค์การสะท้อนให้เห็นถึงการมีข้อมูล การเปิดเผยข้อมูล รวมถึง
ความพยายามในการท�ำให้ขอ้ มูลไปอยูใ่ นรูปแบบทีใ่ ช้งานได้งา่ ย ต่อยอด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คะแนนก็จะยิง่ สูงมากขึน้ ทัง้ นี้ คะแนนเต็มทัง้ หมด
คือ 450 คะแนน จากนั้นน�ำมาหารกับ 4.5 เพื่อให้ได้คะแนนกลับเป็น
สัดส่วนเต็ม 100 ในการนี้ ถ้าแบ่งคะแนนตามร้อยละออกเป็น 4 กลุ่ม
ตัง้ แต่ ร้อยละ 25 50 75 และ 100 พบว่า คะแนนดิบทีไ่ ด้จากทุกตัวชีว้ ดั
จะได้ 112.5 225 337.5 และ 450 คะแนนตามล�ำดับ
ดังนั้น สามารถแบ่งการจัดกลุ่มหน่วยงานและองค์การต่างๆ
ส�ำหรับการใช้ตัวชี้วัดนี้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มไม่ผ่าน คือกลุ่มองค์การที่ได้คะแนนไม่เกิน 112.5
คะแนน หรือร้อยละ 25 กล่าวคือ ยังเป็นองค์การที่เน้น
การมีข้อมูล แต่ข้อมูลก็ยังมีไม่ครบตามที่ก�ำหนดเอาไว้
เป็นองค์การที่ยังไม่แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการ
เปิดเผยข้อมูล
2. กลุ่มพอใช้ คือกลุ่มองค์การที่ได้คะแนนในระดับพอใช้
ในระดับคะแนน 112.5 - 224.9 คะแนน นัน่ คือ เป็นองค์ที่
เริ่มเน้นย�้ำการการท�ำงานเพื่อสร้างความโปร่งใสมากขึ้น
นอกจากมีและเปิดเผยข้อมูลและกระบวนการตามต้องการ
แล้ว องค์การดังกล่าวยังได้เริ่มส่งเสริมให้ประชาชนได้
เข้าถึงข้อมูลมากขึ้น แต่ยังอาจจะไม่ดีเท่าที่ควร
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3. กลุ ่ ม ดี เป็ น กลุ ่ ม องค์ ก ารที่ ไ ด้ ค ะแนนในระดั บ ตั้ ง แต่
225 - 337.4 คะแนน กล่าวคือ เป็นองค์การทีม่ กี ารส่งเสริม
การสร้างความโปร่งใสเชิงรุก สามารถปรับใช้เทคโนโลยี
เข้ามาช่วยในการให้ประชาชนหรือผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียต่างๆ
เข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเริม่ ท�ำให้ประชาชน
ได้เห็นความส�ำคัญของการใช้ประโยชน์จากข้อมูลมากขึน้
แต่อาจยังมีปญ
ั หาเรือ่ งความครบถ้วน หรือความทันสมัย
ของข้อมูลอยู่บ้าง
4. กลุ่มดีเยี่ยม เป็นกลุ่มองค์การที่ได้คะแนนความโปร่งใส
ในระดับ 337.5 - 450 คะแนน กล่าวได้ว่าเป็นองค์การ
กลุ่มต้นแบบความโปร่งใส ที่สามารถบรรลุคุณลักษณะ
ของความโปร่งใสในด้านต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน สามารถ
ปรับใช้เทคโนโลยี และสร้างกระบวนการมีสว่ นร่วมระหว่าง
ภายในและภายนอกองค์การ จนสามารถสร้างผลกระทบ
แง่บวกแก่สังคม และสะท้อนคุณภาพขององค์การผ่าน
การให้บริการที่ดี
ทั้งนี้ หากจะน�ำตัวชี้วัด ค�ำถาม และหลักเกณฑ์เหล่านี้ไปใช้
ในความเป็นจริง จ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งวิเคราะห์ให้ได้วา่ องค์การสาธารณะ
ดังกล่าวนั้นเป็นองค์การอะไร มีภารกิจอะไร และอยู่ในบริบทแบบใด
เนือ่ งจากว่าหากใช้ตวั ชีว้ ดั หลักทัง้ หมดน�ำไปใช้ในการวัด อาจไม่สามารถ
ตอบโจทย์ได้ทงั้ หมด ในทางกลับกันอาจท�ำให้องค์การดังกล่าวได้คะแนน
ทีไ่ ม่สะท้อนกับความเป็นจริง ตัวอย่างเช่น หากองค์การดังกล่าวเพิง่ ได้รบั
การจัดตั้งได้ไม่นาน และน�ำตัวชี้วัดทั้งหมดไปปรับประเมิน อาจท�ำให้
องค์การดังกล่าวไม่พร้อมและไม่สามารถตอบตัวชี้วัดได้ไม่เท่าที่ควร
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หรืออาจเป็นในบางกรณี ผูป้ ระเมินอาจน�ำตัวชีว้ ดั หลักบางตัวออกไปใช้
โดยดูให้เหมาะสมกับรูปแบบการให้บริการสาธารณะของของแต่ละองค์การ
ก็ได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น หากจ�ำเป็นต้องวัดความโปร่งใสของการให้
บริการของหน่วยงาน อาจเน้นการใช้ตวั ชีว้ ดั ทีส่ ะท้อนการวัดในประเด็น
การเปิดเผยข้อมูลพื้นฐาน และการให้บริการสาธารณะที่สัมพันธ์กับ
ประชาชนโดยตรงก็ได้ ไม่จ�ำเป็นต้องใช้ตัวชี้วัดที่มีเป้าหมายในการวัด
ถึงกระบวนการภายในทั้งหมด
ตัวชี้วัด ค�ำถาม หลักเกณฑ์ และวิธีการวัดความโปร่งใสใหม่
ที่น�ำเสนอมาข้างต้นนี้ คาดหวังว่าจะสามารถน�ำมาใช้ตอบโจทย์และ
ความท้าทายของภาครัฐไทยที่ต้องการสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้น
ในองค์การสาธารณะให้ได้อย่างยั่งยืน อนึ่ง ถึงแม้ว่าตัวชี้วัดดังกล่าว
ทีเ่ สนอมานัน้ จะถูกออกแบบมาค่อนข้างครอบคลุม เป็นการวัดความโปร่งใส
ทีต่ อ้ งการเปิดเผยข้อมูลทัง้ ภายในและภายนอกองค์การ ทัว่ ถึงทุกประเด็น
การบริหารของหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุคลากร การวางแผนงาน
การปฏิบัติงาน การให้บริการ งบประมาณ ตลอดจนการจัดซื้อจัดจ้าง
อีกทัง้ ยังพยายามเน้นการวัดกระบวนการในการเพิม่ สมรรถนะการเปิดเผย
ข้อมูลอีกด้วย แต่ในการต่อยอดใช้งานจริง ผู้ประเมินสามารถเลือก
ตัวชี้วัดหลัก ประเด็นย่อย หรือตัวชี้วัดย่อยให้เหมาะสมยืดหยุ่นตาม
บริบทของหน่วยงานของตนได้ ทั้งนี้ การวัดความโปร่งใสไม่ว่าส�ำหรับ
องค์การใดก็ตาม ควรจะมีตัวชี้วัดระดับเริ่มต้นเป็นส่วนหนึ่งในตัวชี้วัด
ความโปร่งใสไว้ด้วย เพราะตัวชี้วัดระดับดังกล่าวเป็นเครื่องมือสะท้อน
รากฐานที่ส�ำคัญของการสร้างความโปร่งใสขององค์การ
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