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ของกรมทรัพยากรน้ า 
ครั้งที่ 1/25๖3 
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รวมทั้งผ่านระบบ Video Conference 

------------------------------------ 

วาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

วาระท่ี 2 เรื่องเพื่อทราบ 
 วาระท่ี 2.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท าข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
  ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของกรมทรัพยากรน้ า 
 วาระท่ี 2.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
  (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของกรมทรัพยากรน้ า  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 
 วาระท่ี 2.๓ การด าเนินการตามเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
  ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :  
  ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 วาระท่ี 2.๔ ตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
  ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

วาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 วาระท่ี 3.1 การพิจารณาข้อเสนอแนะของการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
  เพ่ือน ามาวิเคราะห์ ปรับปรุง และมอบหมายผู้รับผิดชอบหลักและผู้รับผิดชอบสนับสนุน 
  การประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ 
  เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) และแบบวัดการ 
  รับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) 
 วาระท่ี 3.2 การพิจารณาข้อเสนอแนะของการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
  เพ่ือน ามาวิเคราะห์ ปรับปรุง และมอบหมายผู้รับผิดชอบหลักและผู้รับผิดชอบสนับสนุน 
  การประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล 
  สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 

วาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 
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รวมทั้งผ่านระบบ Video Conference 

------------------------------------ 

วาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ .ศ. 2561 เห็นชอบ
ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงา นของหน่วยงานภาครัฐ  ในปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการ
ประเมินตามที่ส านักงาน ป .ป.ช. ก าหนด และส านักงาน ป .ป.ช. จึงได้มีการทบทวน รายละเอียด แนวทางการ
ประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการออกแบบการ
ขับเคลื่ อนการประเมินอย่างเป็นระบบ ลดภาระของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลดการใช้จ่ายงบประมาณ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการป้องกันการ ทุจริต เชิงรุก ประกอบ กับได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการ
ประเมิน (Integrity and Transparency Assessment System: ITAS) ซึ่งเป็นศูนย์กลางที่ ทันสมัย จัดการ
ข้อมูลได้รวดเร็วและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ  และเพ่ือให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 มีความเข้าใจใน
กรอบ และแนวทางการประเมินให้เป็นไปตามมาตรฐานและทิศเดียวกัน จึง ได้มีหนังสือเชิญหน่วยงานราชการ         
เข้าร่วมประชุม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563  
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว   โดย การประเมินคุ ณธรรมและคว ามโปร่งใสในก ารด าเนินง านของหน่วยง านภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยังคงใช้กรอบแนวทาง 
การประเมินเช่นเดียวกับการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 ที่ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Integrity & Transparency Assessment System : ITAS)  
 ITA ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยท่ี  10.1       
การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ก าหนดให้มีเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร และการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คน
ปัจจุบัน   ในการนี้  อธิบดีกรมทรั พยากรน้ าได้เห็นชอบและลงนามในประกาศเจตจ านง ฉบับภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซด์ของกรมทรัพยากรน้ าแล้ว   
 ในโอกาสนี้  จึง ขอประกาศเจตจ านง “ความซื่อสัตย์ สุจริตในการบริหารราชการ ” กรมทรัพยากรน้ า  
ต่อที่ประชุมคณะท างานจัดท าข้อมูลการประเมินคุณธรรมและควา มโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐของกรมทรัพยากรน้ า  ดังนี ้
 “ข้าพเจ้า  นายภาดล  ถาวรกฤชรัตน์  ขอประกาศเจตนารมณ์ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ราชการ ด้วยความ
ขยันหม่ันเพียร เข้มแข็งอดทนตั้งใจจริง มีความซ่ือสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม วางตัวเหมาะสม         
กับต าแหน่งหน้าที่และจริงใจต่อตนเองและผู้อ่ืน   โดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการ
ท างานให้ส าเร็จลุล่วง โดยยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นส าคัญ” 
 

 มติที่ประชุม  ......................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
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วาระท่ี 2 เรื่องเพื่อทราบ 
 วาระท่ี 2.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท าข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
  เพ่ือให้การจัดท าข้อมูลการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของ
หน่วยงานภาครัฐของ กรมทรัพยากรน้ า ประจ าปีงบปร ะมาณ พ .ศ. 2563 ที่ต้องด าเนินการผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Integrity & Transparency Assessment System : ITAS) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน จึง
ได้มีค าสั่งกรมทรัพยากรน้ า ที่ 142/๒๕๖๓ ลงวันที่ 18 มีนาคม ๒๕๖๓  แต่งตั้งคณะท างานจัดท าข้อมูลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของ กรมทรัพยากรน้ า  ขึ้น โดยมีองค์ประกอบ
และอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 

องค์ประกอบ - อธิบดีกรมทรัพยากรน้ า ประธานคณะท างาน 
  - รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ าที่อธิบดีมอบหมาย รองประธาน 
  - รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ า  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม คณะท างาน 
   ผู้ตรวจราชการกรม  เลขานุการกรม ผู้อ านวยการส านัก ศูนย์  
   ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรน้ าภาค ๑ – ๑๑ และผู้อ านวยการกลุ่ม 
  - นายธงชัย ลิ้มสงวน นิติกรช านาญการพิเศษ คณะท างานและ 
   กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ส านักผู้ตรวจราชการ เลขานุการ 
  - เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ส านักผู้ตรวจราชการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

อ านาจหน้าที่ - ศึกษา ท าความเข้าใจ ในระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐและการจัดเตรียมข้อมูลการประเมินของหน่วยงานในแต่ละตัวชี้วัด 
  - พิจารณามอบหมายใหส้ านัก/ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค/ศูนย์/กลุ่มงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดเตรียมข้อมูล ในส่วนที่เกี่ยวข้องจัดส่งให้ คณะท างานเพ่ือเป็นข้อมูล ในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายใน        
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก และข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ 
  - พิจารณาความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล พร้อมเสนอแนะแนวทางในการ ปรับปรุงข้อมูลเพื่อขอ
ความเห็นชอบผู้บริหารก่อนมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบของหน่วยงาน (Admin หน่วยงาน) น าข้อมูลเข้า
ระบบเพ่ือเตรียมการประเมิน 
  - รายงานผลการด าเนินการน าเรียนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ าเพ่ือทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ 
(เอกสาร แนบ )  ในการนี้  อธิบดีได้มอบหมายให้ รองอธิบดี (นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ ) เป็นรองประธาน
คณะท างาน 
 

    จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

    มติที่ประชุม ....................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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 วาระท่ี 2.2 ผลการประเมินคุณธรรมและคว ามโปร่งใสในก ารด าเนินงานของหน่วยง านภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของกรมทรัพยากรน้ า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
    ส านักงาน ป .ป.ช . มีหนังสือ ที่ ปช 0009 /ว0063 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562       
ถึงหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  แจ้งผลคะแนนการประเมินฯ  มีส่วนราชการระดับกรม จ านวน 144 
หน่วยงาน  โดยกรมทรัพยากรน้ า มีผลคะแนนรวม  86.31 คะแนน อยู่ในระดับ A ผ่านการประเมิน ซึ่งสามารถ
แสดงผลคะแนนของแต่ละตัวชี้วัดได้ตามแผนภาพ และตารางสรุปผลการประเมินฯ ได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางสรุปผลการประเมินฯ 
 

ล าดับที่ เครื่องมือการประเมิน ตัวชี้วัด คะแนน 
๑. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้

เสียภายใน : IIT 
1.1 การปฏิบัติหน้าที่ 
1.2 การใช้งบประมาณ 
1.3 การใช้อ านาจ 
1.4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
1.5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

84.14 
73.64 
77.83 
74.84 
74.72 

๒. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
เสียภายนอก : EIT 

2.1 คุณภาพการด าเนินงาน 
2.2 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
2.3 การปรับปรุงการท างาน 

83.65 
76.98 
75.77 

๓. แบบตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ : OIT 

3.1 การเปิดเผยข้อมูล 
3.2 การป้องกันการทุจริต 

97.78 
100 

ผลคะแนนรวม 86.31 
 

    จากผลการประเมินฯ ข้างต้นได้มี ข้อเสนอแนะ ตามเครื่องมือการประเมิน เพ่ือน าไป
ปรับปรุง พัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ดังนี้ 
    (๑) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน  (IIT) หน่วยงานมีคะแนน IIT อยู่ในระดับดี 
(Good) บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่ยังเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล อย่างไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นการพัฒนาส าหรับหน่วยงานที่ไดค้ะแนนใน 

 
/ระดับด.ี.. 

 

 



-  4  - 
 

ระดับดี คือ 1) ควรปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม 2) การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 3) เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ 4) จัดให้มีช่องทางเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมีมาตรการ
คุ้มครองผู้ร้องเรียน ขอ้มูลของผู้ร้องเรียนจะต้องถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ 
    (๒) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภาย นอก (EIT) ในส่วนของ EIT มีคะแนนอยู่ใน
ระดับดี (Good) ชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงานว่า
ยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา 
ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบน ทั้งท่ีเป็นเงิน 
ทรัพย์สิน  และผลประโยชน์อื่น  ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็ดี สิ่งที่ควร เป็นประเด็นการพัฒนาส าหรับ
หน่วยงานที่ได้ คะแนนในระดับดี โดยควรด าเนินการอย่างเข้มข้นมากขึ้น คือ ควรมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน รองลงมาคือการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และมี
ช่องทางหลากหลาย นอกจากนี้ ควรพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ  
ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงาน การบริการให้เกิดความโปร่งใส 
ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการท างานให้ดีขึ้น 
    (๓) แบบตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณ ะ (OIT) หน่วยงานมีคะแนน OIT อยู่ใน
ระดับยอดเยี่ยม (Excellence) โดยมีการวางระบบที่มีความเป็นเลิศเพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นทั้งหมดแสดงถึงความพยายาม
ของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุ จริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ท าให้โดยภาพรวมแล้ว 
หน่วยงานสามารถเป็น “ต้นแบบ” ในการด าเนินงานในด้านความโปร่งใสแก่ส่วนราชการอ่ืน ๆ ได้ 
 

    จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

   มติที่ประชุม ....................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
 วาระท่ี 2.๓ การด าเนินการตามเครื่องมือที่ใช ้พร้อมกรอบปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
    ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใ สในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ก าหนดกลุ่มประชากร 
กลุ่มตัวอย่าง และการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ครอบคลุมในทุกมิติของหน่วยงาน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่หลากหลาย ครบถ้วน
ตามตัวชี้วัดและเครื่องมือการประเมิน โดยไดก้ าหนดขนาดตัวอย่างตามความเหมาะสมแต่ละกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
    (๑) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน  (Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) หมายถึง บุคลากรภายในหน่วยงานที่ท างานกับหน่วยงานมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
๑ ปี ตั้งแต่ผู้บริหาร ผู้อ านวยการ /หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง โดยคัดเลือกขนาดตัวอย่าง
ขั้นต่ าร้อยละ 10 ของจ านวนผู้มีส่วนได้เสีย ภายใน ซ่ึงในการเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายในเข้าระบบ ITAS เพ่ือ
ตอบแบบส ารวจด้วยตนเอง 

 
/(๒) แบบวัด… 
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    (๒) แบบวัด การรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก  (External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT) หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน ที่มา รับ
บริการหรือติดต่อตามภาร กิจของหน่วยงานในปีงบประมาณที่ประเมิน  โดยคัดเลือก ขนาดตัวอย่างข้ันต่ า         
รอ้ยละ 10 ของจ านวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอก  ซึ่งในการเก็บข้อมูลจาก ๒ วิธี คือ 
     ๑) เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียภายนอกตามบัญชีรายชื่อ ที่หน่วยงานรวบรวมและ
จัดส่งให้ หรือจากการส ารวจภาคสนาม  
     ๒) ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเข้าระบบ ITAS เพ่ือตอบแบบส ารวจด้วยตนเอง 
    (๓) แบบตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT)  เก็บข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด โดยหน่วยงานเข้า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Integrity & Transparency Assessment System : ITAS) เพ่ือตอบแบบส ารวจหน่วยงานละ 
๑ ชุด ประกอบด้วย 
     ๑) การแสดงข้อมูลในแต่ละข้อ จะต้องเป็นการแสดงข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
โดยมีลักษณะ เป็นข้อความบรรยาย รูปภาพ เนื้อหาในรูปแบบอื่นบนเว็บไซต์หน่วยงาน หรือ เป็นลิงค ์(link) บนหน้า
เว็บไซต์หน่วยงาน เชื่อมโยงไปยังข้อมูลที่อยูใ่นรูปแบบ PDF ภาพถ่าย หรือเอกสารอื่น ๆ   
     ๒) หน่วยงานอาจใช้ชื่อเรียกข้อมูลที่แตกต่างจากรายการข้อมูลที่ก าหนด แต่ต้องมี
เนื้อหาที่สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมิน 
     ๓) กรณีหนว่ยงานมีข้อจ ากัดท าให้ไม่สามารถเผยแพรต่ามเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดได้ 
ให้เผยแพรเ่ท่าท่ีสามารถด าเนินการได้ และอธิบายเหตุผลประกอบ  
     ๔) หน่วยงานสามารถส่งที่อยู่ของข้อมูลได้มากกว่า ๑ ที่อยู่ในแต่ละข้อ 
 

    ในการเข้ารับการประเมินได้จ าแนกขั้นตอนการด าเนินการต่าง ๆ ออกเป็น ๓ ช่วง คือ       
ช่วงเตรียมการประเมิน ช่วงด าเนินการประเมิน และช่วงรายงานผลการประเมิน  ซึ่งในแต่ละช่วงจะมีการด าเนินการแต่ละ
ขั้นตอน และกรอบระยะเวลา แต่เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  ส านักงาน ป .ป.ช. 
ตระหนักได้ตระหนักถึงในเรื่องนี้จึงได้ ประกาศขยายเวลาการด าเนินงานตามปฏิทิน  ITA ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓  โดยฝ่ายเลขาฯ ได้สรุปเป็นตารางเปรียบเทียบก่อนและการประกาศขยายเวลาการด าเนินงานฯ ดังนี ้
 

 

ที่ 
 

ช่วงการประเมิน 
 

ขั้นตอนการประเมิน 
ก่อนการประกาศ

ขยายเวลา 
การประกาศ 
ขยายเวลา 

๑. ช่วงเตรียมการ
ประเมินฯ 

หน่วยงานเตรียมการประเมินฯ 
โดยจัดท าข้อมูลประกอบการ
ประเมินตามแบบส ารวจ IIT แบบ
ส ารวจ EIT และแบบส ารวจ OIT 
รวมถึงมอบหมายบุคลากรท า
หน้าที่ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน 
และผู้บริหารที่รับผิดชอบการ
ประเมินฯ ของหน่วยงาน 

วันที่ ๑ – ๓๑ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

-- 

 
 

/2. ช่วงด าเนินการ... 
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ที่ 
 

ช่วงการประเมิน 
 

ขั้นตอนการประเมิน 
ก่อนการประกาศ

ขยายเวลา 
การประกาศ 
ขยายเวลา 

๒. ช่วงด าเนินการ
ประเมินฯ  
ประกอบด้วย 

 การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ 
ITAS และการน าเข้าข้อมูลในการ
ประเมิน ITA มีข้ันตอน ดังนี้ 
   ๑. ผู้ดูแลระบบและผู้บริหาร
ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ ITAS 
   ๒. ผู้ดูแลระบบน าเข้าข้อมูลผู้มี
ส่วนได้เสียภายในและผู้มี ส่วนได้
เสียภายนอกในระบบ ITAS 
   ๓ . ผู้บริหารตรวจสอบและ
อนุมัติข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายใน
และภายนอกในระบบ ITAS 

วันที่ ๑ –  ๓๐ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

วันที่ ๑ เมษายน ถึง
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 การเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้เสีย
ภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอก (EIT) มีข้ันตอน ดังนี้ 
   ๑. ผู้ดูแลระบบเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบ
แบบส ารวจ IIT เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้
เสียภายในเข้าตอบในระบบ ITAS 
จนครบจ านวนขั้นต่ าที่ก าหนด 
   ๒. ผู้ดูแลระบบเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบ
แบบส ารวจ EIT เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้
เสียภายเข้าตอบในระบบ ITAS 
   ๓. คณะที่ปรึกษาการประเมินฯ 
ด าเนินการเก็บข้อมูลเฉพาะผู้มี
ส่วนได้เสียภายนอก ตามแบบ
ส ารวจ EIT จนครบจ านวนขั้นต่ า
ที่ก าหนด 

วันที่ ๑ พฤษภาคม ถึง
วันที่ ๓๐ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

วันที่ ๑ มิถุนายน ถึง
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 การตอบแบบส า รวจ OIT มี
ขั้นตอน ดังนี้ 
   ๑. ผู้ดูแลระบบตอบแบบส ารวจ 
OIT 
   ๒ . ผู้บริหารตรวจสอบและ
อนุมัติการตอบแบบส ารวจ OIT 

วันที่ ๑ – ๓๑ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

วันที่ ๑ – ๓๐ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

/2. ช่วงด าเนินการ... 
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ที่ 
 

ช่วงการประเมิน 
 

ขั้นตอนการประเมิน 
ก่อนการประกาศ

ขยายเวลา 
หลังการประกาศ

ขยายเวลา 

๒. ช่วงด าเนินการ
ประเมินฯ (ต่อ) 

 คณะที่ปรึกษาการประเมินฯ 
ตรวจและให้คะแนนตามแบบ 
OIT 

วันที่ ๑ – ๓๐ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

วันที่ ๑ – ๓๑ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 คณะที่ปรึกษาการประเมินฯ 
ประมวลผลคะแนน วิเคราะห์ผล 
และให้ข้อเสนอแนะ 

วันที่ ๑ – ๓๑ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

วันที่ ๑ – ๓๑ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๓. ช่วงรายงานผลการ
ประเมินฯ 

ส านักงาน ป .ป .ช. ประกาศผล
และเผยแพร่รายงานผลการ
ประเมิน 

วันที่ ๑ – ๓๑ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

วันที่ ๑ – ๓๐ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

ทั้งนี้  ได้น า ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เผยแพร่ประชาสัมพันธภ์ายใตแ้บนเนอร์ ITA บนหน้าเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ าด้วยแล้ว 
 

    จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

    มติที่ประชุม ......................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
 วาระท่ี 2.4 ตัวช้ีวัดการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
    เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 มีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน โดย มีประเด็นในการประเมิน จ าแนกออกเป็น 
๑๐ ตัวชี้วัด ดังนี้ 
    ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินการรับรู้ของ
บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานของตนเอง  ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน โดยยึ ดหลักตามมาตรฐาน  มีความโปร่งใส  ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามข้ันตอนและระยะเวลาที่
ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด เท่าเทียมกัน  ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว         
รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิ ดชอบต่องานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ       
ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้
ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ ของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงาน
ทั้งในกรณีท่ี แลกกับการปฏิบัติหน้าที่ และในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่างๆ ตามขนบธรรมเนียม 
ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่
อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต3 
      แหล่งข้อมูล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
      ประเด็นส ารวจ ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 6 ข้อ (I1 - I6) 

 
/ตัวช้ีวัด… 



-  8  - 
 

    ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของ
บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เก่ี ยวข้องกับการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึง
ลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง
หรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่ าง ๆ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่า
เดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญกับการ
เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้  
      แหล่งข้อมูล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
      ประเด็นส ารวจ ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 6 ข้อ (I7 - I12) 
 

    ตัวช้ีวัดที่  3 การใช้ อ านาจ  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของ
บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการมอบหมายงาน 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและ
ไม่เลือกปฏิบัต ิรวมไปถึงการใช้อ านาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือท าในสิ่งที่
ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ การซื้อ
ขายต าแหน่ง หรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง  
      แหล่งข้อมูล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
      ประเด็นส ารวจ ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 6 ข้อ (I13 - I18) 
 

    ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการ
รับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมของ
บุคลากรภายใน ในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรม
ในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอก
หน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้อง
มีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ใ ห้บุคลากรภายในได้
รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ
ของหน่วยงานด้วย   
      แหล่งข้อมูล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
      ประเด็นส ารวจ ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 6 ข้อ (I19 - I24) 
 

    ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการ
รับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการให้
ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบาย       ที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการ
ประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะ ต้องท าให้การทุจริตในหน่วยงาน
ลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อม่ันให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายใน
หน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึง
การน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จาก ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน         
เพ่ือป้องกันการทุจริต  

 
/ แหล่งข้อมูล… 
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      แหล่งข้อมูล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
      ประเด็นส ารวจ ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 6 ข้อ (I25 - I30) 
 

    ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้
ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการคุณภาพการด าเนินงาน ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด แ ละจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ /
ให้บริการของหน่วยงานแก่รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมาไม่ปิดบังหรือบิดเบือน
ข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูก
เจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย นอกจากนี้ ยังประเมินการ
รับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานที่จะต้องค านึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
      แหล่งข้อมูล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
      ประเด็นส ารวจ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน ๕ ข้อ (E1 - E5)   
 

    ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสง ค์เพ่ือประเมินการรับรู้
ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เก่ียวข้อง
กับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูล ที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการด าเนินงานของ
หน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี   
ส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน /การให้บริการ และมีการชี้แจงใน
กรณีท่ีมีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อ
สามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 
      แหล่งข้อมูล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
      ประเด็นส ารวจ ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน ๕ ข้อ (E6 - E10)     
 

    ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมิน  
การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการท างาน  ในประเด็น
ที่เก่ียวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของ
หน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่ง ขึ้น 
โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย ทั้งนี้ นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน
ให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย 
      แหล่งข้อมูล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
      ประเด็นส ารวจ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน ๕ ข้อ (E11 - E15) 
 

    ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน  เพ่ือเปิดเผยข้อมู ลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ  ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูล
พ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์  และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  (2) การบริหารงาน  ได้แก่ แผนด าเนินงานการปฏิบัติงาน  
และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี การจัดซื้อจัดจ้าง 

 
/หรือการ… 
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หรือการจัดหาพัสด ุ(4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการ
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  และการรายงานผล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคค  และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใส  ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
      แหล่งข้อมูล เว็บไซต์หน่วยงาน  
      ประเด็นส ารวจ ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย 33 ข้อมูล (O๑ – O๓๓) 
 

    ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  เป็นตัวชี้วัดที่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  เพ่ือเปิดเผยการ ด าเนินการต่าง  ๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบ  ใน 2 ประเด็น คือ (1) การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต  ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของ
ผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่ อการป้องกันการทุจริต  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  และแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต  และ (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความ
โปร่งใสและป้องกันการทุจริต  ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความ ส าคัญต่อผลการ
ประเมินเพ่ือน าไปสู่การจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  และมีการก ากับติดตามการนาไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (10 ข้อมูล) ดังนี้   
      แหล่งข้อมูล เว็บไซต์หน่วยงาน 
      ประเด็นส ารวจ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย 10 ข้อมูล (O๓๔ – O๔3) 
 

ทั้งนี้  ได้น าคู่มือ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เผยแพร่ประชาสัมพันธภ์ายใตแ้บนเนอร์ ITA บนหน้าเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ าด้วยแล้ว 
 

    จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

    มติที่ประชุม  ..................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
วาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 วาระท่ี 3.1 การพิจารณาข้อเสนอแนะของการประเมิน ITA ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒     
เพื่อน ามาวิเคราะห์ ปรับปรุง และ มอบหมายผู้รับผิดชอบหลักและผู้รับผิดชอบสนับสนุน การประเมิน  ITA 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) และแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT) 
    ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ให้ขอบเขต และ/หรือค าจ ากัดความที่เป็นสาระส าคัญของเกณฑ์การ
ประเมินฯ ประกอบด้วย 
    “ปี พ.ศ. 2563” หมายถึง รอบปีที่หน่วยงานบริหารราชการ โดย 
       หากหน่วยงาน บริหารราชการโดยใช้ปีงบประมาณ ให้ใช้ข้อมูล
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
/ หากหน่วยงาน… 
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       หากหน่วยงานบริหารราชการโดยใช้ปีปฏิทิน ให้ใช้ข้อมูลของ    
ปี พ.ศ. 2563 
       หากหน่วยงานบริหารราชการโดยใช้รอบปีอ ย่างอ่ืน
นอกเหนือจากปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน ให้ใช้ข้อมูลของรอบปีที่หน่วยงานใช้ ประจ าปี พ.ศ. 2563 

       กรณีท่ีหน่วยงานบริหารราชการโดยใช้ปีปฏิทินหรือรอบปีอื่น    
ซึ่งท าให้ไม่สามารถตอบข้อค าถามท่ีเกี่ยวข้องกับการก ากับติดตามรอบ 6 เดือน หรือข้อค าถามใดได้ ให้ใช้ข้อมูลใน
รอบ 3 เดือนในการตอบข้อค าถาม 
    “การเปิดเผยข้อมูล”พิจารณาจาก 2 องค์ประกอบ คือ  
     1. องค์ประกอบของการเปิดเผย พิจารณาตามเงื่อนไข ดังนี้ 
      1.1 สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ผ่าน URL 
      1.2 ข้อมูลเผยแพร่ที่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
      1.3 ข้อมูลเผยแพร่ในหัวข้อหรือต าแหน่งที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใจและ
เข้าถึงได ้องค์ประกอบของข้อมูล จะแตกต่างกันในแต่ละข้อตามท่ีปรากฏในรายละเอียดต่อไป 
     2. องค์ประกอบของข้อมูล 
โดยจะต้องสอดคล้องตามเงื่อนไขครบถ้วนทั้ง 2 องค์ประกอบ จึงจะถือว่าเป็นการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณ ฑ์
การประเมินที่ก าหนด 
 

    สืบเนื่องจากผลการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2562 ผู้ประเมินฯ ได้ให้
ข้อเสนอแนะประเด็นในการพัฒนาตามเครื่องมือการประเมินซึ่งได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบแล้วในวาระเพ่ือทราบ    
ที่ 2.2  นั้น  ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการ ประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 บรรลุวัตถุประสงค์ของ
การประเมินตามแบบ IIT และ EIT จึงเห็นควรจักได้น าข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขมาวิเคราะห์ประกอบกับ
ข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน เพ่ือน ามาก าหนดขั้นตอนหรือแนวทางการปฏิบัติ และมอบหมายผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งให้
มีการรายงานผลด้วย  ดังนี ้
    3.1.1 เครื่องมือการประเมินตามแบบวัด IIT ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย โดยในการ
ประเมินปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ปรากฏว่า ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ  ได้ค่าคะแนนต่ าสุด คือ 73.64  รองลงมา 
คือ การแก้ไขปัญหาการทุจริต  74.72  การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  74.84  การใช้อ านาจ  77.83 และ   
การปฏิบัติหน้าที่ ได้ค่าคะแนนสูงสุด คือ 84.14  และผู้ประเมินได้ใหข้้อเสนอแนะแบบวัด IIT คือ 1) ควรปฏิบัติงาน/
ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม 2) การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
3) เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 4) จัดให้มีช่องทางเพ่ือให ้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ข้อมูลของผู้ร้องเรียน
จะต้องถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ   
      ฝ่ายเลขานุการ ได้น าค่าคะแนนและข้อเสนอแนะที่ได้รับมาประกอบในการ
วิเคราะห์ แล้ว เห็นว่า 5 ตัวชี้วัดย่อย 30 ข้อมูล (i1 – i30) ในปีงบประมาณ พ .ศ.2563 เป็นตัวชี้วัดเฉก
เช่นเดียวกับในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมทรัพยากรน้ ามี ขั้นตอนหรือแนวทางการปฏิบัตอิยู่แล้ว แต่ ที่ผ่านมา
อาจจะรับทราบและ/หรือปฏิบัติ เฉพาะเจ้าหน้าที่ ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ครอบคลุมกลุ่มตัวอย่าง ผู้มีส่วนได้เสีย
ภายใน (IIT) ตามค าจ ากัดความของส านักงาน ป .ป.ช. ที่แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบแล้วตามวาระเพ่ือทราบที่ 2.3  
ดังนั้น  การเสริมสร้างท าความเข้าใจกับ เจ้าหน้าที่ได้รับทราบในวงกว้ างข้ึน โดย มอบหมายให้ทุกหน่วยงาน 
(ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม และ สทภ .1 – 11) จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ในสังกัด รวมทั้งรายงานผล
การจัดประชุมในรูปแบบ OPPM ส่งให้ส านักผู้ตรวจราชการ ในฐานะฝ่ายเลขานุการภายในวันศุกร์ที่ 22 
พฤษภาคม 2563 ด้วย ประกอบด้วย 

/ตัวชี้วัด… 
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      ตัวช้ีวัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ (i1-i๖)  
 

ข้อ ประเด็นการประเมิน ระดับ 
การด าเนินการ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

i1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน /
ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
 เป็นไปตามข้ันตอนที่ก าหนด 
 เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

วัด 4 ระดับ คือ น้อยที่สุดหรือ  
ไม่มีเลย  น้อย  มาก มากท่ีสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ทุกหน่วยงาน 
       (ส านัก/ศูนย/์กลุ่ม 
       และ สทภ.1 – 11) 
        จัดประชุมชี้แจง 
       ท าความเข้าใจกับ 
       เจ้าหน้าที่ในสังกัด 
 
 
 
 

i2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน /
ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มา
ติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัว อย่างเท่าเทียมกัน 
มากน้อยเพียงใด 

วัด 4 ระดับ คือ น้อยที่สุดหรือ  
ไม่มีเลย  น้อย  มาก มากท่ีสุด 

i3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรม
ในการปฏิบัติงาน ตามประ เด็นดังต่อไปนี้ 
อย่างไร 
 มุ่งผลส าเร็จของงาน 
 ให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระ
ส่วนตัว 
 พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจาก
ตนเอง 

วัด 4 ระดับ คือ น้อยที่สุดหรือ  
ไม่มีเลย  น้อย  มาก มากท่ีสุด 

i4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียก
รับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มา ติดต่อ  
เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ 
อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 
 เงิน                
 ทรัพย์สิน 
 ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ 
เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 

วัด 2 ระดับ คือ มี  ไม่มี 

i5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจาก
บุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติ
ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือ
วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติ
กันในสังคมแล้ว  บุคลากรในหน่วยงานของ
ท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ หรือไม่ 
 เงิน                
 ทรัพย์สิน 
 ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ 
เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 

วัด 2 ระดับ คือ มี  ไม่มี 

 
/i6 
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ข้อ ประเด็นการประเมิน ระดับ 
การด าเนินการ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

i6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่ง
ดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือ
ภาคเอกชน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและ
คาดหวังให้มีการตอบแทน ในอนาคต 
หรือไม ่
 เงิน 

 ทรัพย์สิน 
 ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ 
เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 

วัด 2 ระดับ คือ มี  ไม่มี ทุกหน่วยงาน (ส านัก/
ศูนย์/กลุ่มและ สทภ.
1 – 11) จัดประชุม
ชี้แจงท าความเข้าใจ
กับเจ้าหน้าที่ในสังกัด 

 

หมายเหตุ : การเรียกรับเป็นการเรียกรับนอกเหนือจากท่ีกฎหมายก าหนดให้รับได้ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ 
ค่าปรับ เป็นต้น 
 

      ตัวช้ีวัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ (i๗-i๑๒)  
 

ข้อ ประเด็นการประเมิน ระดับ 
การด าเนินการ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

i7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีของหน่ วยงานของท่าน มากน้อย
เพียงใด 

วัด 4 ระดับ คือ น้อยที่สุดหรือ  
ไม่มีเลย  น้อย  มาก มากท่ีสุด 

 
 
 
 
 
 
      ทุกหน่วยงาน 
      (ส านัก/ศูนย/์กลุ่ม 
      และ สทภ.1 – 11) 
      จัดประชุมชี้แจง 
      ท าความเข้าใจกับ 
         เจ้าหน้าที่ในสังกัด 
 
 
 
 

 

i8 หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึง
ประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
 คุ้มค่า 
 ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 

วัด 4 ระดับ คือ น้อยที่สุดหรือ  
ไม่มีเลย  น้อย  มาก มากท่ีสุด 

i9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

วัด 4 ระดับ คือ น้อยที่สุดหรือ  
ไม่มีเลย  น้อย  มาก มากท่ีสุด 

i10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิก
จ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา 
ค่าวัสดุอุปกรณ์  หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มาก
น้อยเพียงใด 

วัด 4 ระดับ คือ น้อยที่สุดหรือ  
ไม่มีเลย  น้อย  มาก มากท่ีสุด 

i11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง /การ
จัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุใน
ลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
 โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 

วัด 4 ระดับ คือ น้อยที่สุดหรือ  
ไม่มีเลย  น้อย  มาก มากท่ีสุด 

 
 

/i12 
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ข้อ ประเด็นการประเมิน ระดับ 
การด าเนินการ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

i12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน      
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อย
เพียงใด 
 สอบถาม 

 ทักท้วง 
 ร้องเรียน 

วัด 4 ระดับ คือ น้อยที่สุ ดหรือ 
ไม่มีเลย  น้อย  มาก มากท่ีสุด 

ทุกหน่วยงาน (ส านัก/
ศูนย์/กลุ่มและ สทภ.
1 – 11) จัดประชุม
ชี้แจงท าความเข้าใจ
กับเจ้าหน้าที่ในสังกัด 

 

      ตัวช้ีวัดที่ ๓ การใช้อ านาจ (i1๓-i๑๘)  
 

ข้อ ประเด็นการประเมิน ระดับ 
การด าเนินการ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

i13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชา
อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 
หมายเหตุ: การมอบหมาย หมายถึง การมอบหมายงาน
ตามต าแหน่งหน้าที ่

วัด 4 ระดับ คือ น้อยที่สุดหรือ  
ไม่มีเลย  น้อย  มาก มากท่ีสุด 

 
 
 
 
 
 
 
     ทุกหน่วยงาน 
     (ส านัก/ศูนย/์กลุ่ม 
     และ สทภ.1 – 11) 
     จัดประชุมชี้แจง 
     ท าความเข้าใจกับ 
       เจ้าหน้าทีใ่นสังกัด 
 
 
 

i14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง 
มากน้อยเพียงใด 

วัด 4 ระดับ คือ น้อยที่สุดหรือ  
ไม่มีเลย  น้อย  มาก มากท่ีสุด 

i15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้
ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

วัด 4 ระดับ คือ น้อยที่สุดหรือ  
ไม่มีเลย  น้อย  มาก มากท่ีสุด 

i16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าธุระ
ส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 

วัด 4 ระดับ คือ น้อยที่สุดหรื อ 
ไม่มีเลย  น้อย  มาก มากท่ีสุด 

i17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าในสิ่ง
ที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต 
มากน้อย เพียงใด 

วัด 4 ระดับ คือ น้อยที่สุดหรือ  
ไม่มีเลย  น้อย  มาก มากท่ีสุด 

i18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน
มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
 ถูกแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ 
 มีการซื้อขายต าแหน่ง 
 เอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 

วัด 4 ระดับ คือ น้อยที่สุดหรือ  
ไม่มีเลย  น้อย  มาก มากท่ีสุด 

 
 
 
 

/ตัวช้ีวัด… 
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      ตัวช้ีวัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (i1๙-i๒๔) 
 

ข้อ ประเด็นการประเมิน ระดับ 
การด าเนินการ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

i19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอา
ทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือ
น าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

วัด 4 ระดับ คือ น้อยที่สุดหรือ  
ไม่มีเลย  น้อย  มาก มากท่ีสุด 

 
 
 
 
 
 
 
     ทุกหน่วยงาน 
     (ส านัก/ศูนย/์กลุ่ม 
     และ สทภ.1 – 11) 
     จัดประชุมชี้แจง 
     ท าความเข้าใจกับ 
       เจ้าหน้าทีใ่นสังกัด 
 
 

i20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน 
มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด 

วัด 4 ระดับ คือ น้อยที่สุดหรือ  
ไม่มีเลย  น้อย  มาก มากท่ีสุด 

i21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้
ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่านมี
การขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

วัด 4 ระดับ คือ น้อยที่สุดหรือ  
ไม่มีเลย  น้อย  มาก มากท่ีสุด 

i22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน า
ทรัพย์สนิของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาต
อย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มากน้อย
เพียงใด 

วัด 4 ระดับ คือ น้อยที่สุดหรือ  
ไม่มีเลย  น้อย  มาก มากท่ีสุด 

i23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน 
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่
ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

วัด 4 ระดับ คื อ น้อยที่สุดหรือ  
ไม่มีเลย  น้อย  มาก มากท่ีสุด 

i24 หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ   
เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

วัด 4 ระดับ คือ น้อยที่สุดหรือ  
ไม่มีเลย  น้อย  มาก มากท่ีสุด 

 

      ตัวช้ีวัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต (i๒๕-i๓๐)  
 

ข้อ ประเด็นการประเมิน ระดับ 
การด าเนินการ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

i25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความ 
ส าคัญ กับการต่อต้านการทุจริต มากน้อย
เพียงใด 

วัด 4 ระดับ คือ น้อยที่สุดหรือ  
ไม่มีเลย  น้อย  มาก มากท่ีสุด 

 
 
 

     ทุกหน่วยงาน 
      (ส านัก/ศูนย/์กลุ่ม 
      และ สทภ.1 – 11) 
      จัดประชุมชี้แจง 
      ท าความเข้าใจกับ 
         เจ้าหน้าที่ในสังกัด 
 

i26 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการ 
ดังต่อไปนี้ หรือไม ่
 ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกัน
การทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
 จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 

วัด 2 ระดับ คือ มี  ไม่มี 

i27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน 
ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด 

วัด 4 ระดับ คือ น้อยที่สุดหรือ  
ไม่มีเลย  น้อย  มาก มากท่ีสุด 

 
/i28 
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ข้อ ประเด็นการประเมิน ระดับ 
การด าเนินการ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

i28 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อย
เพียงใด 
 เฝ้าระวังการทุจริต 
 ตรวจสอบการทุจริต 
ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต 
หมายเหตุ : หากหน่วยงานของท่านไม่มีการทุจริต 
จึงท าให้ไม่มีการลงโทษทางวินัย ให้ตอบ "มากที่สุด" 

วัด 4 ระดับ คือ น้อยที่สุดหรือ  
ไม่มีเลย  น้อย  มาก มากท่ีสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
     ทุกหน่วยงาน 
      (ส านัก/ศูนย/์กลุ่ม 
      และ สทภ.1 – 11) 
      จัดประชุมชี้แจง 
      ท าความเข้าใจกับ 
         เจ้าหน้าที่ในสังกัด 
 

i29 หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการ
ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการ
ท างาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
มากน้อยเพียงใด 

วัด 4 ระดับ คือ น้อยที่สุดหรือ  
ไม่มีเลย  น้อย  มาก มากท่ีสุด 

i30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะ
เกิดข้ึน ในหน่วยงานของท่าน ท่านมี
ความคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 
 สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่าง
สะดวก 
 สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ 
 มั่นใจว่าจะมีการด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา 
 มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบ
ต่อตนเอง 

วัด 4 ระดับ คือ น้อยที่สุดหรื อ 
ไม่มีเลย  น้อย  มาก มากท่ีสุด 

 
    3.1.2 เครื่องมือการประเมินตามแบบ วัด EIT ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัดย่อย โดยในการ
ประเมินปีงบประมาณ พ .ศ.2562 ปรากฏว่า ตัวชี้วัดคุณภาพการปรับปรุงการท างาน  ได้ค่าคะแนนต่ าสุด คือ 
75.77 รองลงมา คือ ประสิทธิภาพการสื่อสาร  ค่าคะแนน 76.98 และ คุณภาพการด าเนินงาน  ได้ค่าคะแนนสูงสุด 
คือ 83.65 และผู้ประเมินได้ใหข้้อเสนอแนะแบบวัด EIT โดยควรด าเนินการอย่างเข้มข้นมากขึ้น คือ ควรมีการเผยแพร่
ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน รองลงมาคือการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย 
ไม่ซับซ้อน และมีช่องทางหลากหลาย  นอกจากนี้ ควรพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน โดยเปิด
โอกาสให้ผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมเพ่ือปรับปรุงการ ด าเนินงาน การบริการให้
เกิดความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการท างานให้ดีขึ้น   
      ฝ่ายเลขานุการได้น าค่าคะแนนและข้อเสนอแนะที่ได้รับมาประกอบ การพิจารณา
เพ่ือการวิเคราะห์แล้วเห็นว่า ๓ ตัวชี้วัดย่อย ๑๕ ข้อมูล (e๑ – e๑๕) ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นตัวชี้วัด   
เฉกเช่นเดียวกับในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ กรมทรัพยากรน้ ามี แนวทางการปฏิบัตอิยู่แล้ว เช่น การเผยแพร่ผลงาน  
ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น บนหน้าเว็บไซด์  facebook  twitter  รวมทั้งการก าหนดให้ด าเนินการตามระเบียบส านัก 

 
/ส่วนร่วม… 
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นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ .ศ.๒๕๔๘ ก็เป็นการ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้     
ส่วนเสียเข้ามามี ส่วนร่วมในการปรับปรุงการ ด าเนินงาน  ดังนั้น  เห็นควรมอบหมายใหห้น่วยงานที่มีการประสาน/
ติดต่อกับผู้ม ีส่วนได้เสียภายนอกไดส้ื่อสัมพันธอ์ย่างเข้มข้นขึ้น เพ่ือสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และความพึงพอใจมากขึ้น 
ประกอบด้วย 
 

      ตัวช้ีวัดที่ ๖ คุณภาพการด าเนินงาน (e๑-e๕)  
 

ข้อ ประเด็นการประเมิน ระดับ 
การด าเนินการ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

e๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ 
ปฏิบัติงาน /ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
 เป็นไปตามข้ันตอนที่ก าหนด 
 เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

วัด 4 ระดับ คือ น้อยที่สุ ดหรือ 
ไม่มีเลย  น้อย  มาก มากท่ีสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      หน่วยงานที่มีการ 
      ประสาน/ติดต่อ 
      กับผู้มีส่วนได้เสีย 
      ภายนอกได้สื่อ 
      สัมพันธอ์ย่าง 
      เข้มข้นขึ้น 
 
 
 
 

e2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ 
ปฏิบัติงาน /ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่อ
คนอ่ืน ๆ อย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

วัด 4 ระดับ คือ น้อยที่สุดหรือ  
ไม่มีเลย  น้อย  มาก มากท่ีสุด 

e3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ      
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ /ให้บริการ
แก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือ
บิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด 

วัด 4 ระดับ คือ น้อยที่สุดหรือ  
ไม่มีเลย  น้อย  มาก มากท่ีสุด 

e4 
 

ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูก
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ  
ร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพ่ือแลก
กับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต  
หรือให้บริการ หรือไม่ 
 เงิน  
 ทรัพย์สิน 
 ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ 
เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 
หมายเหตุ  : เป็นการเรียกรับที่นอกเหนือจากท่ี
กฎหมายก าหนดให้รับได้ เช่น ค่าธรรมเนียม 
ค่าบริการ ค่าปรับ เป็นต้น 

วัด 2 ระดับ คือ มี  ไม่มี 

e5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการ ด าเนินงาน 
โดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและ
ส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด 

วัด 4 ระดับ คือ น้อยที่สุดหรือ  
ไม่มีเลย  น้อย  มาก มากท่ีสุด 

 
 
 

/ตัวช้ีวัด… 
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      ตัวช้ีวัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร (e๖-e๑๐)  
 

ข้อ ประเด็นการประเมิน ระดับ 
การด าเนินการ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

e6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่าน
ติดต่อมีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
 เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 
 มีช่องทางหลากหลาย 

วัด 4 ระดับ คือ น้อยที่สุดหรือ  
ไม่มีเลย  น้อย  มาก มากท่ีสุด 

 
 
 
 
 
 
      หน่วยงานที่มีการ 
      ประสาน/ติดต่อ 
      กับผู้มีส่วนได้เสีย 
      ภายนอกได้สื่อ 
      สัมพันธอ์ย่าง 
      เข้มข้นขึ้น 
 

e7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่
ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควร
รับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

วัด 4 ระดับ คือ น้อยที่สุดหรือ  
ไม่มีเลย  น้อย  มาก มากท่ีสุด 

e8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติ
ชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่ 

วัด 2 ระดับ คือ มี  ไม่มี 

e9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบ
ค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 
หมายเหตุ  : หากท่า นไม่มีข้อกังวลสงสัยให้ตอบ 
“มากที่สุด” 

วัด 4 ระดับ คือ น้อยที่สุดหรือ  
ไม่มีเลย  น้อย  มาก มากท่ีสุด 

e10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มา
ติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน หรือไม่ 

วัด 2 ระดับ คือ มี  ไม่มี 

 

      ตัวช้ีวัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการท างาน (e๑๑-e๑๕)  
 

ข้อ ประเด็นการประเมิน ระดับ 
การด าเนินการ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

e11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการ
ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การใหบ้ริการ
ให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

วัด 4 ระดับ คือ น้อยที่สุดหรือ  
ไม่มีเลย  น้อย  มาก มากท่ีสุด 

 
      หน่วยงานที่มีการ 
      ประสาน/ติดต่อ 
      กับผู้มีส่วนได้เสีย 
      ภายนอกได้สื่อ 
      สัมพันธอ์ย่าง 
      เข้มข้นขึ้น 
 

e12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการ
และข้ันตอนการด าเนินงาน /การให้บริการ       
ให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

วัด 4 ระดับ คือ น้อยที่สุดหรือ  
ไม่มีเลย  น้อย  มาก มากท่ีสุด 

e13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยี
มาใช้ในการด าเนินงาน /การให้บริการ ให้
เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ 

วัด 2 ระดับ คือ มี  ไม่มี 

 
 

/e14 
 
 
 



-  19  - 
 

ข้อ ประเด็นการประเมิน ระดับ 
การด าเนินการ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

e14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงาน /การให้บริการของหน่วยงานให้
ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

วัด 4 ระดับ คือ น้อยที่สุดหรือ  
ไม่มีเลย  น้อย  มาก มากท่ีสุด 

 
      หน่วยงานที่มีการ 
      ประสาน/ติดต่อ 
      กับผู้มีส่วนได้เสีย 
      ภายนอกได้สื่อ 
      สัมพันธอ์ย่าง 
      เข้มข้นขึ้น 
 

e15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใส
มากขึ้น มากน้อยเพียงใด 

วัด 4 ระดับ คือ น้ อยที่สุดหรือ  
ไม่มีเลย  น้อย  มาก มากท่ีสุด 

 

หมายเหต ุ: หากท่านติดต่อครั้งแรกให้เปรียบเทียบกับคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการที่ท่านคาดหวังไว้ก่อนมา
ติดต่อ 
 

    จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

    มติที่ประชุม  ..................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
 วาระท่ี 3.2 การมอบหมายผู้รับผิดชอบหลักและผู้รับผิดชอบสนับสนุนการประเมิน  ITA ประจ าปี
งบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖3 ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) 
    สืบเนื่องจากผลการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2562 ตามแบบตรวจการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) หน่วยงาน มีคะแนนอยู่ในระดับยอดเยี่ยม (Excellence) กล่าวคือ ตัวชี้วัดที่ ๙   
การเปิดเผยข้อมูล ได้ค่าคะแนน 97.78 และตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ได้ค่าคะแนน ๑๐๐  โดยมีการ
วางระบบที่มีควา มเป็นเลิศเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน  
ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นทั้งหมดแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้   ดังนั้น  เพ่ือใหข้้อมูลการด าเนิน งานของหน่วยงานที่ต้อง แสดง
ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และคงค่าคะแนนอยู่ในระดับยอดเยี่ยม (Excellence) 
จึงเห็นควรจักได้มอบหมายให้มีหน่วยงานรับผิดชอบหลักและหน่วยงานสนับสนุน  ทั้งนี้  ฝ่ายเลขาฯ ได้ยกร่าง การ
มอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัดย่อยเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ดังนี ้
     ตัวช้ีวัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย 33 ข้อมูล (O๑ – O๓๓) 
คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน (O๑ – O๙) ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน 
(O๑๐ – O๑๗) ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ (O๑๘ – O๒๔) 
ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล (O๒๕ – O๒๘) ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหาร 

 
 

/ทรัพยากร… 
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ทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน 
(O๒๙ – O๓๓) ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
 
      ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
ผู้รับผิดชอบหลักและ
ผู้รับผิดชอบสนับสนุน 

o1 โครงสร้าง o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ของหน่วยงาน 
o ประกอบด้วยต าแหน่งที่ส าคัญ และการแบ่งส่วนงาน
ภายใน เช่น ส านัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น 

- สลก. (หลัก) 
- ศสท. (สนับสนุน) 

o2 ข้อมูลผู้บริหาร o แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน 
o ประกอบด้วยชื่อ- นามสกุล ต าแหน่ง รูปถ่าย ช่อง
ทางการติดต่อ ผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน  
และผู้ด ารงต าแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน 

- สลก. (หลัก) 
- ศสท. (สนับสนุน) 

o3 อ านาจหน้าที่ o แสดงข้อมูลหน้าที่และอ านาจของหน่วยงานตามที่
กฎหมายก าหนด 

- สลก. (หลัก) 
- ศสท. (สนับสนุน) 

o4 แผนยุทธศาสตร์
หรือแผนพัฒนา
หน่วยงาน 

o แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ
มากกว่า 1 ปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือ
แนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น 
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ .ศ. 
2563 

- สนผ. (หลัก) 
- ศสท. (สนับสนุน) 
 

o5 ข้อมูลการติดต่อ o แสดงข้อมูลการติดต่อ ได้แก่ ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลข 
โทรศัพท ์หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส ์
และแผนที่ตั้งหน่วยงาน 

- สลก. (หลัก) 
- ศสท. (สนับสนุน) 

o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง o แสดงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานหรือ
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 

- กนก. (หลัก) 
- ศสท. (สนับสนุน) 

 

       การประชาสัมพันธ์ 
 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
ผู้รับผิดชอบหลักและ
ผู้รับผิดชอบสนับสนุน 

o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
ด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน 
o เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2563  

- สลก. (หลัก) 
- ศสท. (สนับสนุน) 

 
 

/การปฏิสัมพันธ์… 
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       การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
 

ข้อ ข้อมูล องคป์ระกอบด้านข้อมูล 
ผู้รับผิดชอบหลักและ
ผู้รับผิดชอบสนับสนุน 

o8 Q&A o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถาม
ข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้
ค าตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสาร
ได้สองทาง เช่น Web broad กล่องข้อความถาม-ตอบ 
เป็นต้น 
o สามารถเชื่ อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

- ศสท. (หลัก) 

o9 Social Network o แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น 
Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น  
o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

- สลก . และ สทภ. 1-11 
(หลัก) 
- ศสท. (สนับสนุน) 

 

      ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน 
 

       แผนด าเนินงาน 
 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
ผู้รับผิดชอบหลักและ
ผู้รับผิดชอบสนับสนุน 

o10 แผนด าเนินงาน
ประจ าปี 

o แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือ
กิจกรรม งบประมาณท่ีใช้ ระยะเวลาในการด าเนินการ เป็นต้น 
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563 

- สนผ. (หลัก) 
- ศสท. (สนับสนุน) 

o11 รายงานการก ากับ
ติดตามการ
ด าเนินงาน
ประจ าปี รอบ 6 
เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผน
ด าเนินงานประจ าปี 
o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น 
ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละโครงการ /กิจกรรม 
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ด าเนินงาน เป็นต้น 
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของป ีพ.ศ. 2563 

- สนผ. (หลัก) 
- ศสท. (สนับสนุน) 

o12 รายงานผลการ
ด าเนินงาน
ประจ าปี 

o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินงาน เช่น   
ผลการด าเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมาย เป็นต้น 
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562 

- สนผ. (หลัก) 
- ศสท. (สนับสนุน) 

 
 

/การปฏิบัติงาน 
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       การปฏิบัติงาน 
 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
ผู้รับผิดชอบหลักและ
ผู้รับผิดชอบสนับสนุน 

o13 คู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน 

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือ
ปฏิบัติภารกิจใด ส าหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานต าแหน่ง
ใด ก าหนดวิธีการข้ันตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น 

- สวพ./สบจ./สอน./สสป. 
สทภ. 1-11.(หลัก) 
- ศสท. (สนับสนุน) 

 

       การให้บริการ 
 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
ผู้รับผิดชอบหลักและ
ผู้รับผิดชอบสนับสนุน 

o14 คู่มือหรือมาตรฐาน
การให้บริการ 

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือ
ผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับ
บริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือ
ส าหรับบริการหรือภารกิจใด ก าหนดวิธีการข้ันตอน
การให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น 

- สวพ./สบจ..(หลัก) 
- ศสท. (สนับสนุน) 

o15 ข้อมูลเชิงสถิติ
การให้บริการ 

o แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน 
o เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563 

- สบจ./สวพ..(หลัก) 
- ศสท. (สนับสนุน) 

o16 รายงานผลการ
ส ารวจความพึงพอใจ
การให้บริการ 

o แสดงผลส ารวจความพึงพอใจการให้บริการตาม
อ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน 
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562 

- สบจ./สวพ..(หลัก) 
- ศสท. (สนับสนุน) 

o17 E–Service o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการ
ตามอ านาจหน้ าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทาง
ออนไลน์ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ 
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้น   
ได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

- สบจ./สวพ..(หลัก) 
- ศสท. (สนับสนุน) 

 
หมายเหตุ  : การให้บริการ หมายถึง การให้บริการตามอ านาจหน้าที่ หรือภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงาน 
ส าหรับหน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจ านวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการ
ให้บริการที่มีความส าคัญต่อภารกิจของหน่วยงาน 

 
 
 

/ตัวช้ีวัด… 
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      ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
 

       แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
ผู้รับผิดชอบหลักและ
ผู้รับผิดชอบสนับสนุน 

o18 แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
ประจ าปี 

o แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มี
ระยะ 1 ปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตาม
แหล่งที่ได้รับการจัดสรร ง บประมาณตามประเภท
รายการใช้จ่าย เป็นต้น 
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563 

- สนผ. (หลัก) 
- ศสท. (สนับสนุน) 

o19 รายงานการ
ก ากับติดตามการ
ใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี รอบ 6 เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
o มีข้อมูลรายละเอีย ดความก้าวหน้า เช่น 
ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น 
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563 

- สนผ. (หลัก) 
- ศสท. (สนับสนุน) 

o20 รายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี 

o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้ จ่ายงบประมาณ 
เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น 
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562 

- สนผ. (หลัก) 
- ศสท. (สนับสนุน) 

 

       การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
ผู้รับผิดชอบหลักและ
ผู้รับผิดชอบสนับสนุน 

o21 แผนการจัดซื้อจัด
จ้างหรือแผนการ
จัดหาพัสดุ 

o แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ตามท่ีหน่วยงานจะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563 

- สลก./สทภ. 1-11 (หลัก) 
- ศสท. (สนับสนุน) 

o22 ประกาศต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ 

o แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ .ศ . 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น  
o เป็นขอ้มูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563 

- สลก./สทภ. 1-11 (หลัก) 
- ศสท. (สนับสนุน) 

 
/ o23… 

 



-  24  - 
 

       การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (ต่อ) 
 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
ผู้รับผิดชอบหลักและ
ผู้รับผิดชอบสนับสนุน 

o23 สรุปผลการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการ
จดัหาพัสดุรายเดือน 

o แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อ
หรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับ การ
คัดเลือกและราคาท่ีตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโ ดยสรุป  
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง  
o จ าแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัด
จ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)  
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563 

- สลก./สทภ. 1-11 (หลัก) 
- ศสท. (สนับสนุน) 

o24 รายงานผลก าร
จัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ
ประจ าปี 

o แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณท่ีใช้ในการ
จัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น 
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562 

- สลก./สทภ. 1-11 (หลัก) 
- ศสท. (สนับสนุน) 

 

      ตัวช้ีวัดยอ่ยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
ผู้รับผิดชอบหลักและ
ผู้รับผิดชอบสนับสนุน 

o25 นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

o แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มี
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม 
o เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับ
มอบหมาย หรือนโยบายที่ก าหนดในนามของหน่วยงาน 
o เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2563 

- สลก.(หลัก) 
- ศสท. (สนับสนุน) 

o26 การด าเนินการ
ตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล 

o แส ดงการด าเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนก าลังคน การสรรหา
คนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสาย
อาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้ง
บุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริม
จริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น 
o เป็นการด าเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25 หรือเป็นไปตาม
กิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล ตามข้อ O25 
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2563 

- สลก.(หลัก) 
- ศสท. (สนับสนนุ) 

 
/ตัวช้ีวัด… 
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      ตัวช้ีวัดยอ่ยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ต่อ) 
 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
ผู้รับผิดชอบหลักและ
ผู้รับผิดชอบสนับสนุน 

o27 หลักเกณฑ์การ
บริหารและ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
o หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
o หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
o หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 
o หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
o หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ 
o เป็นหลักเกณฑ์ท่ียังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2563 

- สลก.(หลัก) 
- ศสท. (สนับสนุน) 

o28 รายงานผลการ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
ประจ าปี 

o แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการด าเนินการ เช่น ผลการด าเนินการ
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น 
o เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2562 

- สลก.(หลัก) 
- ศสท. (สนับสนุน) 

 

      ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน 
 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
ผู้รับผิดชอบหลักและ
ผู้รับผิดชอบสนับสนุน 

o29 แนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียน
การทุจริ ตและ
ประพฤติมิชอบ 

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการต่อเรื่อง
ร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น 
รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน 
รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจั ดการต่อเรื่อง
ร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ เป็นต้น 

- สผต. (หลัก) 
- ศสท. (สนับสนุน) 

o30 ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ 
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้น   
ได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

- สลก.(หลัก) 
- ศสท. (สนับสนุน) 

o31 ข้อมูลเชิงสถิติ
เรื่องร้องเรียน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ประจ าปี 

o แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น 
จ านวนเรื่อง เรื่องท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ เรื่องท่ีอยู่
ระหว่างด าเนินการ เป็นต้น 
(กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน) 
o เป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2563 

- สผต. (หลัก) 
- ศสท. (สนับสนุน) 

 
/ตัวช้ีวัด… 
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      ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน (ต่อ) 
 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
ผู้รับผิดชอบหลักและ
ผู้รับผิดชอบสนับสนุน 

o32 ช่องทางการรับ
ฟังความคิดเห็น 

o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความ
คิดเห็นต่อการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจ
ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ 
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้
จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

- สลก./สทภ. 1-11 และ
ศสท. (หลัก) 

o33 การเปิดโอกาสให้
เกิดการมีส่วนร่วม 

o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงกา รเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน 
ร่วมด าเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วม
ติดตามประเมินผล เป็นต้น  
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2563 

สพน ./สอน . และ สทภ . 
1-11 (หลัก) 
- ศสท. (สนับสนุน) 

 
     ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย 10 ข้อมูล  
(o34 – o43) คือ (1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต  (o34 – o4๑) ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของ
ผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบั ติ
การป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต (o๔๒ – o43) ได้แก่ มาตรการภายใน
เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ดังนี้  
 

      ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 

          เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
 

ข้อ ข้อมลู องค์ประกอบด้านข้อมูล 
ผู้รับผิดชอบหลักและ
ผู้รับผิดชอบสนับสนุน 

o34 เจตจ านงสุจริต
ของผู้บริหาร 

o แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือค าม่ันว่าจะปฏิบัติ
หน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต 
โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
o ด าเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของ
หน่วยงาน 

- สผต. (หลัก) 
- ศสท. (สนับสนุน) 

o35 การมีส่วนร่วม
ของผู้บริหาร 

o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมี
ส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน 
o เป็นการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึง
การให้ความส าคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และ
ส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส 
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2563 

- สลก. (กบค./ กปส.) / 
สผต. (หลัก)  
- ศสท. (สนับสนุน) 

 
/การประเมิน… 
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       การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 
 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
ผู้รับผิดชอบหลักและ
ผู้รับผิดชอบสนับสนุน 

o36 การ ประเมิน
ความเสี่ยงการ
ทุจริตประจ าปี 

o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น 
เหตุการณ์ความเสี่ย งและระดับของความเสี่ยง 
มาตรการและการด าเนินการในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง เป็นต้น 
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2563 

- สผต. /กตน. และ สทภ.   
1 - 11 (หลัก) 
- ศสท. (สนับสนุน) 

o37 การด าเนินการ
เพ่ือจัดการความ
เสี่ยงการทุจริต 

o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ
จัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 
o เป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการ
หรือการด าเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36 
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2563 

- กตน. /สผต. (หลัก)  
- ศสท. (สนับสนุน) 

 

       การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
ผู้รับผิดชอบหลักและ
ผู้รับผิดชอบสนับสนุน 

o38 การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 

o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต 
อย่างชัดเจน 
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2563 

- สลก. /สผต.(หลัก) 
- ศสท. (สนับสนุน) 

 

       แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
ผู้รับผิดชอบหลักและ
ผู้รับผิดชอบสนบัสนุน 

o39 แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 

o แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกัน
การทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ 
กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาด าเนินการ เป็นต้น 
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563 

- สผต. (หลัก) 
- ศสท. (สนับสนุน) 

 
/แผนปฏิบัติ... 
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       แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ต่อ) 
 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
ผู้รับผิดชอบหลักและ
ผู้รับผิดชอบสนับสนุน 

o40 รายงานการก ากับ
ติดตามการ
ด าเนินการป้องกัน
การทุจริตประจ าปี 
รอบ 6 เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น 
ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละโครงการ /กิจกรรม 
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ด าเนินงาน เป็นต้น 
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563 

- สผต. (หลัก) 
- ศสท. (สนับสนุน) 

o41 รายงานผลการ
ด าเนินการ
ป้องกันการทุจริต
ประจ าปี 

o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินการ เช่น ผล
การด าเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมาย เป็นต้น 
o ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2562 

- สผต. (หลัก) 
- ศสท. (สนับสนุน) 

 

      ตัวช้ีวัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
ผู้รับผิดชอบหลักและ
ผู้รับผิดชอบสนับสนุน 

o42 มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 

o แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ในปี พ.ศ. 2562  
o มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่
เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 
ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการ
วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น 
o มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้อง
ตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ เช่น 
การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การ ก าหนด
ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การก าหนดแนวทางการก ากับ
ติดตามให้น าไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น 

คณะท างาน 

o43 การด าเนินการ
ตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 

o แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพ่ือส่งเ สริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ 
O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม   
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2563 

คณะท างาน 

 
/จึงเสนอ… 



-  29  - 
 

    จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

    มติที่ประชุม  ..................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืน ๆ  
 ........................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 

     มติที่ประชุม  .................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เอกสารแนบ 
 

 
 
 
 

 



เอกสารแนบ 

 


