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ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
เร่ือง  กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ 

เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูไดต้ามมาตรา  ๙  วรรคหน่ึง  (๘)   
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

 
 

เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน 
ของหน่วยงานของรัฐ  และเพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐที่พึงมีต่อประชาชน   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  วรรคหน่ึง  (๘)  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  
พ.ศ.  ๒๕๔๐  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการจึงกําหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐาน
ความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
เป็นข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา  ๙  วรรคหน่ึง  (๘)  แห่ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดหาพัสดุ  ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้อง
กับการจัดหาพัสดุ  ดังนี้ 

(๑) กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการจัดหาพัสดุ  เช่น  ระเบียบพัสดุมติคณะรัฐมนตรี  
และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  (เช่น  กฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับการเสนอราคา) 

(๒) แผนการจัดหาพัสดุ 
(๓) รายงานการขอซ้ือขอจ้าง  เอกสารสอบราคาและเอกสารประกวดราคา  ตามมาตรา  ๙  (๘)  

และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลในแต่ละโครงการหรือรายการ 
(๔) ผลการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการหรือรายการ 
(๕) สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน  ตามมาตรา  ๙  (๘) 
(๖) รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณและรายงานการประเมินผลการจัดหาพัสดุ

ตามแผนการจัดหาพัสดุในแต่ละปีงบประมาณ 
(๗) รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน  ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน 
(๘) รายงานอื่นที่เก่ียวข้อง  เช่น  รายงานหรือผลการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผ่นดิน 
ข้อ ๒ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชน  ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

ที่เก่ียวข้องกับการให้บริการประชาชน  ดังนี้ 
(๑) หลักเกณฑ์และข้ันตอนในการบริการประชาชนของหน่วยงาน  รวมทั้งระเบียบหรือข้อบังคับ 

ที่เก่ียวข้อง 
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(๒) เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชน  
รวมทั้งระเบียบหรือข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 

(๓) ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลเชิงสถิติเก่ียวกับการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน 
(๔) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้/รับบริการของประชาชน  ที่จัดทําโดยหน่วยงาน

หรือหน่วยงานภายนอก 
(๕) หลักเกณฑ์หรือขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเก่ียวกับการให้บริการ 
(๖) รายงานผลการดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียน  รวมทั้งรายงานเชิงสถิติที่เก่ียวข้อง 
(๗) รายงานการประเมินผลการให้บริการภายใต้ระบบควบคุมภายในที่จัดทําโดยผู้ควบคุม 

หรือผู้ตรวจสอบภายใน 
ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ เ ก่ียวข้องกับการบริหารงาน 

ของหน่วยงาน  ดังนี้ 
(๑) โครงสร้างและอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
(๒) วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน 
(๓) แผนปฏิบัติงานประจําปีของหน่วยงาน  รวมทั้งงบประมาณท่ีใช้ในการดําเนินงาน 

ตามแผนงานและโครงการที่เก่ียวข้องกับแผนปฏิบัติงานประจําปี 
(๔) ระเบียบ  ข้อบังคับ  หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากรของหน่วยงานต้องใช้

เป็นแนวทางในการดําเนินงาน 
(๕) คู่มือเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบ  ข้อบังคับ  หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงาน

สําหรับบุคลากรที่จะต้องใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน 
(๖) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปีของหน่วยงาน  เช่น  

รายงานประจําปีของหน่วยงาน  รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน  รวมทั้งรายงานหรือผลการ
ตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

ข้อ ๔ ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับการบริหารงบประมาณ
ของหน่วยงาน  ดังนี้ 

(๑) แผนงาน  โครงการ  และงบประมาณประจําปีของหน่วยงาน 
(๒) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละแผนงานหรือโครงการ 
(๓) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ  รวมทั้งผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินการ  จําแนกตามแผนงาน

และโครงการของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน 
(๔) รายงานการวิเคราะห์หรือรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี 

ในภาพรวมของหน่วยงาน  รวมทั้งผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์และความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนงานและโครงการต่าง ๆ  ที่จัดทําโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน 
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(๕) รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ข้อ ๕ ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานบุคคล

ของหน่วยงาน  ดังนี้ 
(๑) หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร  เอกสารหรือประกาศที่เก่ียวข้อง  

รวมทั้งหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหรือสรรหาในแต่ละคราว 
(๒) รายงานผลการดําเนินการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร 
(๓) มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในหน่วยงาน  และผลการประเมิน

มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในแต่ละรอบปีงบประมาณ 
(๔) หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องการพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน 
(๕) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของบุคลากรในหน่วยงาน 
(๖) รายงานการประเมินผลเก่ียวกับการดําเนินการตามหลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษต่อบุคลากรและ

รายงานการประเมินผลเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของบุคลากรในหน่วยงาน 
ข้อ ๖ ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ เ ก่ียวข้องกับการติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  ดังนี้ 
(๑) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน

ประจําปีของหน่วยงาน 
(๒) รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน  จําแนกตามแผนงานและโครงการภายใต้

แผนปฏิบัติงานประจําปีของหน่วยงาน 
(๓) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปี 

ของหน่วยงาน   
(๔) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของหน่วยงานท่ีจัดทําโดยผู้ควบคุม 

หรือผู้ตรวจสอบภายใน  รวมทั้งรายงานหรือผลการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
หรือหน่วยงานภายนอกอื่นที่มีหน้าที่ในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามกฎหมาย
หรือตามมติคณะรัฐมนตรี 

ข้อ ๗ การดําเนินการตามข้อ  ๑ - ข้อ  ๖  ให้จัดให้มีข้อมูลข่าวสารและดรรชนีสําหรับการสืบค้น  
ทั้งในรูปแบบหนังสือ  เอกสารหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้  ณ  สถานที่ 
ที่หน่วยงานของรัฐจัดให้ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  เร่ือง  หลักเกณฑ์และ
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วิธีการเก่ียวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู  ลงวันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๑  
และมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละหน่วยงานตามความเหมาะสม  ทั้งนี้  ให้ดําเนินการ 
ให้แล้วเสร็จภายใน  ๙๐  วัน  นับแต่วันที่มีประกาศฉบับนี้ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
สุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ 

รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
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