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วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทํางานจัดทําขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ของกรมทรัพยากรน้ํา ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๔ พฤษภาคม 
พ.ศ. 2563 
 ตามท่ีคณะทํางานจัดทําขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ ของกรมทรัพยากรน้ํา ไดมีการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

และฝายเลขานุการไดแจงเวียนรายงานการประชุมดังกลาว (เอกสาร ๑) ตามหนังสือสํานักผูตรวจราชการ ดวนท่ีสุด ท่ี 

ทส ๐๖๒๑/ว303 ลงวันท่ี 2 มิถุนายน ๒๕๖๓ ใหคณะทํางานฯ พิจารณา โดยหากมีขอแกไขประการใดขอใหแจง

ฝายเลขานุการฯ ทราบ ภายในวันจันทรท่ี 8 มิถุนายน ๒๕๖๓ หากเลยกําหนดจักขอถือวาไมประสงคแกไข

รายงานการประชุม  นั้น  ปรากฏวาไมมีคณะทํางานฯ ทานใดแจงขอแกไขรายงานการประชุมดังกลาว 
 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดรับรองรายงานการประชุมคณะทํางานจัดทําขอมูลการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ของกรมทรัพยากรน้ํา ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 

๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
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วาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
 วาระท่ี ๓.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของกรมทรัพยากรน้ํา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   ส ํา น ัก ง า น  ป .ป .ช .  แ จ ง ผ ล ค ะ แ น น ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ค ุณ ธ ร ร ม แ ล ะ ค ว า ม โ ป ร ง ใ ส ใ น
ก า ร ด ํา เ น ิน ง า น ข อ ง ห น ว ย ง า น ภ า ค ร ัฐ  ( ITA) ป ระ จ ําป งบ ป ระ มาณ  พ . ศ .  2 5 6 3  ซ่ึงกรมทรัพยากรน้ํามีผลการ
ประเมิน ITA ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีคะแนนรวม 84.10 คะแนน อยูในระดับ B ไมผานการ
ประเมิน  ซ่ึงสามารถแสดงผลคะแนนของแตละตัวชี้วัดไดตามแผนภาพ และตารางสรุปผลการประเมินฯ ไดดังนี ้
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ตารางสรุปผลการประเมินฯ 
 

ลําดับท่ี เครื่องมือการประเมิน ตัวชี้วัด คะแนน 
๑. แบบวัดการรับรูของผูมีสวนได

เสียภายใน : IIT 
1.1 การปฏิบัติหนาท่ี 
1.2 การใชงบประมาณ 
1.3 การใชอํานาจ 
1.4 การใชทรัพยสินของทางราชการ 
1.5 การแกไขปญหาการทุจริต 

86.66 
77.94 
82.23 
79.37 
79.09 

๒. แบบวัดการรับรูของผูมีสวนได
เสียภายนอก : EIT 

2.1 คุณภาพการดําเนินงาน 
2.2 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
2.3 การปรับปรุงการทํางาน 

83.55 
79.76 
74.81 

๓. แบบตรวจสอบการเปดเผยขอมูล
สาธารณะ : OIT 

3.1 การเปดเผยขอมูล 
3.2 การปองกันการทุจริต 

86.11 
93.75 

 คะแนนรวม 84.10 
 
   จากผลการประเมินฯ ขางตน ผูประเมินฯ พบวา แบบวัด OIT มีคะแนนผานเกณฑ
เปาหมาย (85 คะแนนข้ึนไป) ซ่ึงสะทอนการเปดเผยขอมูลสาธารณะและการใหบริการผานระบบ e – service 
ไดอยางครบถวนสมบูรณ งายตอการเขาถึง สวนแบบวัดท่ีมีคะแนนต่ํากวาเกณฑเปาหมาย คือ แบบวัด IIT และ 
แบบวัด EIT ผูประเมินฯ จึงมีขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการดําเนินงานใหมีผลการประเมินท่ีดียิ่งข้ึนในปถัดไป 
ดังนี ้
   ๑. แบบวัด IIT ควรดําเนินการดังนี้ 1) การปฏิบัติหนาท่ี จัดใหมีการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับ
ข้ันตอน ระยะเวลาและผูรับผิดชอบในการใหบริการอยางชัดเจน สรางระบบการประเมินประสิทธภิาพการใหบริการของ
ผูมาติดตอรับบริการ ณ จุดใหบริการไดโดยงาย สะดวกและเปนไปตามหลักการปกปดความลับของผูใหขอมูล รวมท้ัง
กําหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาใหคุณใหโทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ 2) การใช
งบประมาณ จัดใหมีการเปดเผยขอมูลการใชจายงบประมาณ แผนการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ รวมถึง
กระบวนการเบิกจายงบประมาณโดยเปดเผยและพรอมรับการตรวจสอบจากทุกภาคสวน ตลอดจนการจัดทํา
รายงานผลการใชจายงบประมาณอยางสมํ่าเสมอ 3) การใชอํานาจของผูบริหารดานการบริหารงานบุคคล จัดทํา
รายละเอียดของตําแหนงงาน (job description) และเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางชัดเจนและ
เปดเผย รวมท้ังการเปดรับฟงความคิดเห็นของผูท่ีเก่ียวของเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 4) การใช
ทรัพยสินของราชการ จัดทําคูมือและระเบียบการใชทรัพยสินของราชการ สรางระบบการกํากับดูแลและติดตาม
ตรวจสอบการยืม - คืน และการลงโทษอยางเครงครัด 5) การแกไขปญหาการทุจริต มุงเสริมสรางวัฒนธรรมการ
ทํางานเพ่ือประโยชนสูงสุดของสวนรวม มีจิตสาธารณะและพรอมใหบริการประชาชนอยางเต็มกําลัง
ความสามารถ โดยจัดทํามาตรการการปองกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอยางชัดเจน
และเปดเผย รวมท้ังการเปดใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการทํางาน
ของหนวยงานไดโดยงายและสะดวก 
   ๒. แบบวัด EIT ควรดําเนินการดังนี้ 1) คุณภาพการดําเนินงาน ประชาสัมพันธเก่ียวกับ
ระบบและข้ันตอนการใหบริการงานดานตางๆ อยางท่ัวถึง และสงเสริมใหมีการฝกอบรมพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะและ
ความรูเก่ียวกับการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ 2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดทําสื่อประชาสัมพันธและเปดเผย
ขอมูลบนเว็บไซตหลักของหนวยงานใหงายตอการเขาถึงขอมูล และมีการปฏิสัมพันธแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร  
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กันอยางชัดเจและตอเนื่อง 3) การปรับปรุงระบบการทํางาน สรางกระบวนการปรึกษาหารือระหวางผูบริหารและ
บุคลากรเพ่ือรวมกันทบทวนปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ และสงเสริมใหผูรับบริการและ
ประชาชนท่ัวไปมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นหรือใหคําแนะนําในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและ
มาตรฐานการใหบริการไดโดยสะดวก ท่ีสําคัญ ตองมีการพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถของบุคลากรผูดูแล
เว็บไซตของหนวยงานในการปรับปรุงระบบใหทันสมัยและมีการติดตอสื่อสารผานเว็บไซตไดอยางรวดเร็วและ            
มีประสิทธิภาพ  
 

   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
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 วาระท่ี ๓.๒ การวิเคราะหโดยการเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมิน ITA ของกรมทรพัยากรน้ํา 
ในแตละแบบวัดการรับรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ กับ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 พรอม
ขอเสนอแนะ 
   ฝายเลขานุการไดนําผลคะแนนการประเมิน ITA ของกรมทรัพยากรน้ํา ในแตละแบบ
วัดการรับรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ กับ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาเปรียบเทียบ เพ่ือ
สะทอนการดําเนินงานและนําไปปรับปรุง แกไข การดําเนินงานตามแตละแบบวัดการรับรู ดังนี ้
   (๑) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT)  ประกอบดวย 5 ตัวชี้วัด ๓๐ ขอมูล 
 

ตัวช้ีวัด ขอมูล ผลคะแนนป ๒๕๖๒ ผลคะแนนป ๒๕๖๓ ผลเปรียบเทียบ 
๑. การปฏิบัติหนาท่ี i๑ - i6 84.14 86.66 ๒.๕๒ 
๒. การใชงบประมาณ i๗ - i๑๒ 73.64 77.94 ๔.๓๐ 
๓. การใชอํานาจ i๑๓ - i๑๘ 77.83 82.23 ๔.๔๐ 
๔. การใชทรัพยสินของทางราชการ i๑๙ - i๒๔ 74.84 79.37 ๔.๕๓ 
5. การแกไขปญหาการทุจริต i๒๕ - i๓๐ 74.72 79.09 ๔.๓๗ 

 

จากผลคะแนนในป ๒๕๖๒ และขอเสนอแนะท่ีไดรับมาประกอบในการวิเคราะหเห็นวา กรมทรัพยากรน้ํามีข้ันตอน
หรือแนวทางการปฏิบัติอยูแลว แตท่ีผานมาอาจจะรับทราบและ/หรือปฏิบัติเฉพาะเจาหนาท่ีในสวนงานท่ีเก่ียวของ             
ไมครอบคลุมกลุมตัวอยางผูมีสวนไดเสียภายใน (IIT) ตามคําจํากัดความของสํานักงาน ป.ป.ช. จึงไดมอบหมายให
ทุกหนวยงาน (สํานัก/ศูนย/กลุม และ สทภ.1 – 11) จัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจกับเจาหนาท่ีในสังกัด เพ่ือเสริมสราง 
ทําความเขาใจกับเจาหนาท่ีไดรับทราบในวงกวางข้ึน จักเห็นไดวาทุกตัวชี้วัดของแบบวัด IIT ในป ๒๕๖๓ มีผล
คะแนนเพ่ิมข้ึน  ท้ังนี้  รายละเอียดผลคะแนนแตละขอมูลแสดงไดตามเอกสาร ๒ 

 
/(๒) แบบวัด... 
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   (๒) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT)  ประกอบดวย ๓ ตัวชี้วัด ๑๕ ขอมูล 
 

ตัวช้ีวัด ขอมูล ผลคะแนนป ๒๕๖๒ ผลคะแนนป ๒๕๖๓ ผลเปรียบเทียบ 
๖. คุณภาพการดําเนินงาน e๑ – e๑๕ 83.65 83.55 ๐.๑๐ 
๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร e๑ – e๑๕ 76.98 79.76 ๒.๗๘ 
๘. การปรับปรุงการทํางาน e๑ – e๑๕ 75.77 74.81 ๐.๙๖ 

 

จากผลคะแนนในป ๒๕๖๒ และขอเสนอแนะท่ีไดรับมาประกอบในการวิเคราะหเห็นวา กรมทรัพยากรน้ํามีแนว
ทางการปฏิบัติอยูแลว เชน การเผยแพรผลงานผานหลากหลายชองทาง อาทิ บนหนาเว็บไซด  facebook  twitter  
รวมท้ังการกําหนดใหดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘ 
ก็เปนการเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการปรับปรุงการดําเนินงาน จึงไดมอบหมายให
หนวยงานท่ีมีการประสาน/ติดตอกับผูมีสวนไดเสียภายนอกไดสื่อสัมพันธอยางเขมขนข้ึน เพ่ือสรางการรับรู ความเขาใจ 
และความพึงพอใจมากข้ึน แมวาจะมีตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสารเพียงตัวเดียวท่ีมีผลคะแนนเพ่ิมข้ึน และอีก ๒ 
ตัวชี้วัดมีผลคะแนนลดลง แตก็ลดลงเพียงเล็กนอย  ท้ังนี้  รายละเอียดผลคะแนนแตละขอมูลแสดงไดตามเอกสาร ๓ 
   (๓) แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT)  ประกอบดวย ๒ ตัวชี้วัด ๔๓ ขอมูล 
 

ตัวช้ีวัด ขอมูล ผลคะแนนป ๒๕๖๒ ผลคะแนนป ๒๕๖๓ ผลเปรียบเทียบ 
๙. การเปดเผยขอมูล O๑ – O๓๓ 97.78 86.11 ๑๑.๖๗ 
๑๐. การปองกันการทุจริต O๓๔ – O๔๓ ๑๐๐.๐๐ 93.75   ๖.๒๕ 

 

แบบวัด OIT ในป ๒๕๖๒ และ ป ๒๕๖๓ มีคะแนนผานเกณฑเปาหมาย (85 คะแนนข้ึนไป) ซ่ึงสะทอนการ
เปดเผยขอมูลสาธารณะและการใหบริการผานระบบ e – service ไดอยางครบถวนสมบูรณ งายตอการเขาถึง 
แตการลดลงของคะแนนในป ๒๕๖๓ ก็เปนการลดลงอยางมีนัยสําคัญท่ีตองกลับมาทบทวนการดําเนินงานท่ีผานมา 
กลาวคือ ในป ๒๕๖๒ มี ๑ ขอมูลท่ีไมไดรับคะแนน แตในป ๒๕๖๓ มีถึง ๖ ขอมูลท่ีไมไดรับคะแนน ดังนี้ 
 

 

ขอ 
 

ขอมูล 
ผลคะแนน ป๒๕๖๒ 

/ขอเสนอแนะ 
ผลคะแนน ป๒๕๖๓ 

/ขอเสนอแนะ 
ตัวชี้วัดยอยท่ี ๙.๑ ขอมูลพ้ืนฐาน 

O๒ ขอมูลผูบริหาร ๑๐๐ ๐ 
องคประกอบไมครบ ขาดชองทางการติดตอ 

O๔ แผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนา
หนวยงาน 

๐ 
ไมระบุป 

๐ 
ไมสามารถพิสูจนไดวาปรากฏบนหนาเว็บไซต
หลักของหนวยงาน 

O๘ Q&A ๑๐๐ ๐ 
ไมมีชองทางสําหรับใชสื่อสารแบบสองทางบน
เว็บไซตของหนวยงาน 

O๙ Social Network ๑๐๐ ๐ 
ไมสามารถพิสูจนไดวาเชื่อมโยงกับหนาเว็บไซต
หลักของหนวยงาน 

 
/ขอ 
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ขอ 
 

ขอมูล 
ผลคะแนน ป๒๕๖๒ 

/ขอเสนอแนะ 
ผลคะแนน ป๒๕๖๓ 

/ขอเสนอแนะ 
ตัวชี้วัดยอยท่ี ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
O๒๗ หลั กเกณ ฑ การบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
๑๐๐ ๐ 

หลักเกณฑฯ ที่นํามาตอบไมครบถวนตามที่
กําหนดไว ขาดขอมูลหลักเกณฑการใหคุณให
โทษและการสรางขวัญกําลังใจ 

ตัวชี้วัดยอยท่ี ๑๐.๑ การดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต 
O๓๘ การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร ๑๐๐ ๐ 

ไมไดแสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดง
ถึงการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรใหเจาหนาที่
มีทัศนคติ  คานิยม ในการปฏิบัติ งานอยาง
ซื่อสัตยสุจริตอยางชัดเจน 

 

ท้ังนี้  รายละเอียดผลคะแนนแตละขอมูลแสดงไดตามเอกสาร ๔ 
 

   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

   มติท่ีประชุม  .................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
 
 วาระท่ี ๓.๓ ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
   สํานักงาน ป.ป.ช. ไดมีประกาศสํานักงาน ป.ป.ช. ลงวันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง ปฏิทินการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดํ าเนินงานของหน วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ของกรมทรัพยากรน้ํา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐท่ีเขารวมการ
ประเมินฯ ใชประกอบการวางแผนและดําเนินการการประเมินตามข้ันตอนและชวงเวลาท่ีกําหนด (เอกสาร ๕) โดยมี
สาระสําคัญในสวนท่ีกรมทรัพยากรน้ําตองเรงดําเนินการกอนท่ีคณะท่ีปรึกษาการประเมินฯ ตรวจสอบ ดังนี้ 
 

ที่ ชวงระยะเวลา ขั้นตอน การดําเนินงาน 
1 วันที่ 1 กุมภาพันธ – 31 

มีนาคม พ.ศ. 2564 
ลงทะเบียนการประเมินและ
นํ าเข าข อมู ลประกอบ   
การประเมิน 

การลงทะเบียนการประเมินและนําเขาขอมูล
ประกอบการประเมิน มีข้ันตอนดังนี้ 
1) ผูดูแลระบบและผูบริหารลงทะเบียนการประเมิน 
2) ผูดูแลระบบนําเขาขอมูลผูมีสวนไดเสียภายใน
และขอมูลผูมีสวนไดเสียภายนอก 
3) ผูบริหารตรวจสอบและอนุมัติขอมูลผูมีสวน    
ไดเสียภายในและขอมูลผูมีสวนไดเสียภายนอก 

/ที ่
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ที่ ชวงระยะเวลา ขั้นตอน การดําเนินงาน 
2 วันที่  1  เมษายน – 31 

พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
เก็บขอมูลแบบวัดการรับรู
ของผู มีสวนไดสวนเสีย
ภายใน (IIT) 

การเก็บขอมูลผูมีสวนไดเสียภายใน มีข้ันตอนดังนี้ 
1) ผูดูแลระบบเผยแพรและประชาสัมพันธชองทาง
การตอบแบบวัด IIT โดยคํานึงถึงความครอบคลุม
ของบุคลากรทุกสวนงานและทุกระดับ 
2) ผูดูแลระบบกํากับติดตามใหผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายในเขามาตอบตามระยะเวลาที่กําหนดใหไดมาก
ที่สุดและไมนอยกวาจํานวนกลุมตัวอยางข้ันต่ํา
ตามที่กําหนด 

3 วันที่  1  เมษายน – 31 
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

เก็บขอมูลแบบวัดการรับรู
ของผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายนอก (EIT) 

การเก็บขอมูลผูมีสวนไดเสียภายนอก มีข้ันตอน
ดังนี้ 
1) ผูดูแลระบบเผยแพรและประชาสัมพันธชองทาง
การตอบแบบวัด EIT โดยคํานึงถึงความสะดวกของ
ผูมาติดตอหรือผูรับบริการในการเขาถึงชองทางการ
ตอบแบบวัด EIT 
2) คณะที่ปรึกษาการประเมิน วิเคราะห คัดเลือก 
และเก็บขอมูลผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก โดย
คํานึงถึงขอมูลที่มีคุณภาพและเปนไปตามหลักทาง
วิชาการ และมีจํานวนไมนอยกวาตัวอยางข้ันต่ํา
ตามที่กําหนด 

4 วันที่  1  มี น าคม – 30 
เมษายน พ.ศ. 2564 

เก็บข อมูลแบบวัดการ
เปดเผยขอมูลสาธารณะ 
(OIT) 

การเก็บขอมูลการเปดเผยสาธารณะมีข้ันตอนดังนี้ 
1) ผูดูแลระบบรายงานขอมูลการเปดเผยขอมูล
สาธารณะตามแบบวัด OIT 
2) ผูบริหารตรวจสอบและอนุมัติขอมูลการเปดเผย
ขอมูลสาธารณะตามแบบวัด OIT 

5 วันที่ 1 – 30 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2564 

ใหคะแนนแบบวัด OIT การใหคะแนนการเปดเผยขอมูลสาธารณะ โดย
คณะที่ปรึกษาการประเมินตรวจสอบการเปดเผย
ขอมูลและพิจารณาใหคะแนนแบบวัด OIT ตาม
หลักเกณฑที่กําหนด 

6 วันที่ 1 – 15 มิถุนายน  
พ.ศ. 2564 

ชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัด OIT ในกรณีที่หนวยงานเห็นวาผลคะแนนของแบบวัด 
OIT ไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด ผูดูแลระบบ
อาจแจงขอชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมตอคณะที่
ปรึกษาการประเมินไดตามวิธีการที่กําหนด 

 

โดยสํานักงาน ป.ป.ช. จะประกาศเผยแพรผลการประเมินตอสาธารณะไดระหวางวันท่ี ๑ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔  
ท้ังนี้  ฝายเลขานุการไดนําปฏิทินการประเมินดังกลาว เผยแพรประชาสัมพันธภายใตแบนเนอร ITA บนหนาเว็บไซต
กรมทรัพยากรน้ําดวยแลว 
 

   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

   มติท่ีประชุม ................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 

 

/วาระท่ี ๔... 
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วาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 วาระท่ี ๔.1 การพิจารณาข อเสนอแนะของการประเมิน ITA เพ่ื อนํ ามาวิ เคราะห  ปรับปรุ ง               
การดําเนินงาน และมอบหมายผูรับผิดชอบ ตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) และแบบวัดการรับรูของผู มีสวนไดเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT) 
   สืบเนื่องจากผลการประเมิน ITA ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ไดนําขอเสนอแนะ 
ท่ีผูประเมินฯ ใหไวมาประกอบในการวิเคราะหเพ่ือวางแผนการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.256๓ ซ่ึงในสวน
ของแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายใน (IIT) เห็นควรเสริมสรางทําความเขาใจกับเจาหนาท่ีไดรับทราบใน     
วงกวางข้ึน โดยมอบหมายใหทุกหนวยงาน (สํานัก/ศูนย/กลุม และ สทภ.1 – 11) จัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจ
ในแตละขอมูลของตัวชี้วัดกับเจาหนาท่ีในสังกัด ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวสงผลใหทุกตัวชี้วัดของแบบวัด IIT ในป 
งบประมาณ พ.ศ.256๓ มีผลคะแนนเพ่ิมข้ึน และมีคะแนนผานเกณฑเปาหมาย (85 คะแนนข้ึนไป) ๑ ตัวชี้วัด 
คือ การปฏิบัติหนาท่ี ตามท่ีไดรายงานไวในวาระเพ่ือทราบท่ี 3.2  ในการนี้  ฝายเลขานุการพิจารณาเห็นวา 
เพ่ือใหการเสริมสรางทําความเขาใจของเจาหนาท่ีเปนไปอยางถูกตอง และในทิศทางเดียวกัน เห็นควรมอบหมาย
ใหสํานักผูตรวจราชการ ในฐานะฝายเลขานุการ จัดการประชุมชี้แจงแบบองครวมตามแบบวัดการรับรูของของผูมี
สวนไดเสียภายใน (IIT) ใหกับเจาหนาท่ีทุกหนวยงาน (สํานัก/ศูนย/กลุม และ สทภ.1 – 11) ผานระบบ Video 
Conference และระบบ Zoom ในชวงเดือนมีนาคม 2564 โดยหัวหนาผูตรวจราชการ (นางสาวอมรรัตน    
พุมศรีพักตร) และ ผูตรวจราชการ (นางสาวฉัฐสุรีย หาญวงศ) จะเปนผูชี้แจงในแตละขอมูลของตัวชี้วัด   
   สําหรับแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายนอก (EIT) ไดมีการวิเคราะหเพ่ือวางแผนการ
ดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.256๓ โดยมอบหมายใหหนวยงานท่ีมีการประสาน/ติดตอกับผูมีสวนไดเสีย
ภายนอกไดสื่อสัมพันธอยางเขมขน เพ่ือสรางการรับรู ความเขาใจ และความพึงพอใจใหมากข้ึน  นั้น  แมวาจะมีตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพการสื่อสารเพียงตัวเดียวท่ีมีผลคะแนนเพ่ิมข้ึน และอีก ๒ ตัวชี้วัดมีผลคะแนนลดลง แตก็ลดลงเพียงเล็กนอย  
ดังนั้น  เห็นควรมอบหมายหนวยงานท่ีมีการประสาน/ติดตอกับผูมีสวนไดเสียภายนอกไดจัดชี้แจง สรางการรับรู ความ
เขาใจกับผูมีสวนไดเสียภายนอกในแตละขอมูลของตัวชี้วัดตามแบบวัด EIT และรายงานผลการดําเนินการดังกลาว
ในรูปแบบ OPPM สงใหสํานักผูตรวจราชการ ภายในวันท่ี ๓๑ มีนาคม 256๔  
 

   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา  ดังนี้ 
   (๑)  การมอบหมายสํานักผูตรวจราชการ จัดการประชุมชี้แจงแบบองครวมตามแบบ
วัดการรับรูของของผูมีสวนไดเสียภายใน (IIT) ใหกับเจาหนาท่ีทุกหนวยงาน (สํานัก/ศูนย/กลุม และ สทภ.1 – 11) 
ผานระบบ Video Conference และระบบ Zoom ในชวงเดือนมีนาคม 2564 
   (๒)  มอบหมายหนวยงานท่ีมีการประสาน/ติดตอกับผูมีสวนไดเสียภายนอกไดจัดชี้แจง 
สรางการรับรู ความเขาใจกับผูมีสวนไดเสียภายนอกในแตละขอมูลของตัวชี้วัดตามแบบวัด EIT และรายงานผลการ
ดําเนินการดังกลาวในรูปแบบ OPPM สงใหสํานักผูตรวจราชการ ภายในวันท่ี ๓๑ มีนาคม 256๔ 
 

   มติท่ีประชุม ................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 

 

/วาระท่ี ๔.๒... 



-  ๘  - 
 

 วาระท่ี ๔.๒ การพิจารณาขอเสนอแนะของการประเมิน ITA เพ่ือนํามาวิเคราะห ปรับปรุง การ
ดําเนินงาน และมอบหมายผูรับผิดชอบหลักและผูรับผิดชอบสนับสนุน ตามแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ 
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
   ตามท่ีรายงานในวาระเพ่ือทราบท่ี ๓.๒ ถึงผลคะแนนแบบตรวจการเปดเผยขอมูล
สาธารณะ (OIT) วา แมคะแนนแบบตรวจ OIT ในป ๒๕๖๓ มีคะแนนผานเกณฑเปาหมาย (85 คะแนนข้ึนไป)   
สะทอนการเปดเผยขอมูลสาธารณะและการใหบริการผานระบบ e – service ไดอยางครบถวนสมบูรณ งายตอการ
เขาถึง แตการลดลงของคะแนนในป ๒๕๖๓ ก็เปนการลดลงอยางมีนัยสําคัญท่ีตองกลับมาทบทวนการดําเนินงาน   
ท่ีผานมา กลาวคือ ในป ๒๕๖๓ มีถึง ๖ ขอมูล (O๒  O๔  O๘  O๙  O๒๗  และ O๓๘)  ท่ีไมไดรับคะแนน  นั้น 
 

   ในการนี้  ฝายเลขานุการไดเตรียมการดําเนินงานของแบบตรวจ OIT ในปงบประมาณ 
พ.ศ.256๔ โดยไดประชุมรวมกับศูนยสารสนเทศทรัพยากรน้ําเพ่ือวางแนวทางการปรับปรุงระบบใหมีการ
ติดตอสื่อสารผานเว็บไซตไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และหนวยงานผูรับผิดชอบหลักใน ๖ ขอมูลท่ีไมได
รับคะแนนเม่ือป ๒๕๖๓ เพ่ือสรางความเขาใจและจัดเตรียมขอมูลใหครบถวนตามประเด็นการประเมิน รวมท้ัง
หนวยงานผูรับผิดชอบหลักในขอมูลอ่ืนๆ ครบท้ัง ๔๓ ขอมูล  ท้ังนี้  เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความ
เรียบรอยเห็นควรมอบหมายหนวยงานผูรับผิดชอบหลักและหนวยงานผูสนับสนุนไดปรับปรุงขอมูลใหครบถวนตาม
ประเด็นการประเมิน ใหแลวเสร็จภายในวันศุกรท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๓  เพ่ือฝายเลขานุการจักไดตรวจสอบความ
ครบถวนของขอมูลและลงในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Integrity & Transparency Assessment System : ITAS) 
ใหเรียบรอยแลวกอนนําเสนอผูบริหารตรวจสอบและอนุมัติขอมูลการเปดเผย ภายในวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓  ดังนี้ 
 

   ตัวช้ีวัดท่ี ๙ การเปดเผยขอมูล ประกอบดวย 5 ตัวชี้วัด 33 ขอมูล (O๑ – O๓๓) 
 

    ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.1 ขอมูลพ้ืนฐาน 
 

ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล 
ผูรับผิดชอบหลักและ
ผูรับผิดชอบสนับสนุน 

O๑ โครงสราง o แสดงแผนผังแสดงโครงสรางการแบงสวนราชการ
ของหนวยงาน 
o แสดงตําแหนงท่ีสําคัญ และการแบงสวนงานภายใน 
ยกตัวอยางเชน สํานัก กอง ศูนย ฝาย สวน กลุม เปนตน 

- ศสท. (หลัก) 

O๒ ขอมูลผูบริหาร o แสดงข อ มู ลของผู บ ริห ารสู งสุ ดห รือหั วหน า
หนวยงาน และผูดํารงตําแหนงทางการบริหารของ
หนวยงาน 
o แสดงขอมูล อยางนอยประกอบดวย ดวยชื่อ-
นามสกุล ตําแหนง รูปถาย และชองทางการติดตอของ
ผูบริหารแตละคน 

- ศสท. (หลัก) 

O๓ อํานาจหนาท่ี o แสดงขอมูลหนาท่ีและอํานาจของหนวยงานตามท่ี
กฎหมายกําหนด 

- ศสท. (หลัก) 

O๔ แผนยุทธศาสตร
หรือแผนพัฒนา
หนวยงาน 

o แสดงแผนการดําเนินภารกิจของหนวยงานท่ีมีระยะ
มากกวา ๑ ป 
o มีข อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตั วอย างเช น 
ยุทธศาสตรหรือแนวทาง เปาหมาย ตัวชี้วัด เปนตน 
o เปนแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใชครอบคลุมป พ.ศ. ๒๕๖4 

- สนผ. (หลัก) 
- ศสท. (สนับสนุน) 

 

/ O5 



-  ๙  - 
 

ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล 
ผูรับผิดชอบหลักและ
ผูรับผิดชอบสนับสนุน 

O5 ขอมูลการติดตอ แสดงขอมูลการติดตอ อยางนอยประกอบดวย 
o ท่ีอยูหนวยงาน  
o หมายเลขโทรศัพท  
o หมายเลขโทรสาร  
o ท่ีอยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  
o และแผนท่ีตั้งหนวยงาน 

- ศสท. (หลัก) 

O6 กฎหมายท่ีเก่ียวของ o แสดงกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานหรือ
การปฏิบัติงานของหนวยงาน 

- กนก. (หลัก) 
- ศสท. (สนับสนุน) 

 

      การประชาสัมพันธ 
 

ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล 
ผูรับผิดชอบหลักและ
ผูรับผิดชอบสนับสนุน 

O๗ ขาวประชาสัมพันธ o แสดงขอมูลขาวสารตาง ๆ ท่ี เก่ียวของกับการ
ดําเนินงานตามอํานาจหนาท่ีหรือภารกิจของหนวยงาน 
o เปนขอมูลขาวสารท่ีเกิดข้ึนในป พ.ศ. ๒๕๖4  

- สลก. (หลัก) 
- ศสท. (สนับสนุน) 

 

      การปฏิสัมพันธขอมูล 
 

ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล 
ผูรับผิดชอบหลักและ
ผูรับผิดชอบสนับสนุน 

O๘ Q&A o แสดงตําแหนงบนเว็บไวตของหนวยงานท่ีบุคคลภายนอก
สามารถสอบถามขอมูลตาง ๆ ได และหนวยงาน
สามารถสื่อสารให คําตอบกับผูสอบถามได  โดยมี
ลักษณะเปนการสื่อสารไดสองทาง (Q&A) ยกตัวอยาง
เชน Web broad กลองขอความถาม-ตอบ เปนตน 

- ศสท. (หลัก) 

O๙ Social Network o แสดงตําแหนงบนเว็บไวตของหนวยงานท่ีสามารถ
เชื่อมโยงไปยังเครือขายสังคมออนไลนของหนวยงาน 
ยกตัวอยางเชน Facebook, Twitter, Instagram เปนตน  

- ศสท. (หลัก) 

 

    ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.2 การบริหารงาน 
 

      แผนดําเนินงาน 
 

ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล 
ผูรับผิดชอบหลักและ
ผูรับผิดชอบสนับสนุน 

O๑๐ แผนดําเนินงาน
ประจาํป 

o แสดงแผนการดําเนินภารกิจของหนวยงานท่ีมีระยะ ๑ ป 
o มีขอมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอยางเชน โครงการ
หรือกิจกรรม งบประมาณท่ีใช ระยะเวลาในการดําเนินการ 
เปนตน 
o เปนแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใชในป พ.ศ. ๒๕๖4 

- สนผ. (หลัก) 
- ศสท. (สนับสนุน) 

/ O๑๑ 



-  10  - 

 

ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล 
ผูรับผิดชอบหลักและ
ผูรบัผิดชอบสนับสนุน 

O๑๑ รายงานการ
กํากับติดตามการ
ดําเนินงาน
ประจาํป รอบ ๖ 
เดือน 

o แสดงความก าวหน าในการดํ าเนิ นงานตามแผน
ดําเนินงานประจําป 
o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความกาวหนา ยกตัวอยางเชน 
ความกาวหนาการดําเนินการแตละโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดงบประมาณท่ีใชดําเนินงาน เปนตน 
o เปนขอมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของป พ.ศ. ๒๕๖4 

- สนผ. (หลัก) 
- ศสท. (สนับสนุน) 

O๑๒ รายงานผลการ
ดําเนินงาน
ประจาํป 

o แสดงผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป 
o มีขอมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินงาน ยกตัวอยาง
เชน ผลการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใชจาย
งบประมาณ ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตาม
เปาหมาย เปนตน 
o เปนรายงานผลของป พ.ศ. ๒๕๖3 

- สนผ. (หลัก) 
- ศสท. (สนับสนุน) 

 

      การปฏิบัติงาน 
 

ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล 
ผูรับผิดชอบหลักและ
ผูรับผิดชอบสนับสนุน 

O๑๓ คูมือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน 

o แสดงคูมือหรือแนวทางการปฏิบัติงานท่ีเจาหนาท่ี
ของหนวยงานใชยึดถือปฏิบัติใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 
o มีขอมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ยกตัวอยางเชน 
เปนคูมือปฏิบัติภารกิจใด สําหรับเจาหนาท่ีหรือพนักงาน
ตําแหนงใด กําหนดวิธีการข้ันตอนการปฏิบัติอยางไร เปน
ตน 

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

 

      การใหบริการ 
 

ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล 
ผูรับผิดชอบหลักและ
ผูรับผิดชอบสนับสนุน 

O๑๔ คูมือหรือมาตรฐาน
การใหบริการ 

o แสดงคูมือหรือแนวทางการปฏิบัติท่ีผูรับบริการหรือ
ผูมาติดตอกับหนวยงานใชเปนขอมูลในการขอรับ
บริการหรือติดตอกับหนวยงาน 
o มีขอมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ ยกตัวอยางเชน 
เปนคูมือสําหรับบริการหรือภารกิจใด กําหนดวิธีการ
ข้ันตอนการใหบริการหรือการติดตออยางไร เปนตน 

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

O๑๕ ข อ มู ล เชิ งส ถิ ติ
การใหบริการ 

o แสดงขอมูลสถิติการใหบริการของหนวยงาน 
o เปนขอมูลในระยะเวลาอยางนอย 6 เดือนแรกของ
ป พ.ศ. ๒๕๖4 

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

 
/ O๑๖ 
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ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล 
ผูรับผิดชอบหลักและ
ผูรับผิดชอบสนับสนุน 

O๑๖ รายงานผลการ
สํารวจความพึงพอใจ
การใหบริการ 

o แสดงผลสํารวจความพึงพอใจการใหบริการของ
หนวยงาน 
o เปนรายงานผลของป พ.ศ. ๒๕๖3 

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

O๑๗ E–Service o แสดงชองทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการ
กับหนวยงานผานชองทางออนไลน เพ่ือชวยอํานวย
ความสะดวกแกผูขอรับบริการ 
o สามารถเขาถึงหรือเชื่อมโยงไปยังชองทางขางตนไดจาก
เว็บไซตหลักของหนวยงาน 

- ส ว พ ./ส บ จ ./ศ ป ว . 
(หลัก) 
- ศสท. (สนับสนุน) 

 

     ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
 

      แผนการใชจายงบประมาณประจําป 
 

ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล 
ผูรับผิดชอบหลักและ
ผูรับผิดชอบสนับสนุน 

O๑๘ แผนการใชจ าย
ง บ ป ร ะ ม า ณ
ประจาํป 

o แสดงแผนการใชจายงบประมาณของหนวยงานท่ีมี
ระยะ ๑ ป 
o มีขอมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอยางเชน 
งบประมาณตามแหลงท่ีไดรับการจัดสรร งบประมาณ
ตามประเภทรายการใชจาย เปนตน 
o เปนแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใชในป พ.ศ. ๒๕๖4 

- สนผ. (หลัก) 
- ศสท. (สนับสนุน) 

O๑๙ ร า ย ง า น ก า ร
กํากับติดตามการ
ใชจายงบประมาณ
ประจําป รอบ ๖ เดือน 

o แสดงความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนการ
ใชจายงบประมาณประจําป 
o มีขอมูลรายละเอียดความกาวหนา ยกตัวอยางเชน 
ความกาวหนาการใชจายงบประมาณ เปนตน 
o เปนขอมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของป พ.ศ. ๒๕๖4 

- สนผ. (หลัก) 
- ศสท. (สนับสนุน) 
 
 

 
O๒๐ รายงานผลการใช

จายงบประมาณ
ประจาํป 

o แสดงผลการดํ าเนิ น งานตามแผนการใช จ าย
งบประมาณประจําป 
o มีขอมูลรายละเอียดสรุปผลการใชจายงบประมาณ 
ยกตัวอยางเชน ผลการใชจายงบประมาณ ปญหา 
อุปสรรค ขอเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย     
เปนตน 
o เปนรายงานผลของป พ.ศ. ๒๕๖3 

- สนผ. (หลัก) 
- ศสท. (สนับสนุน) 

 
 
 
 

/การจัดซ้ือ... 
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      การจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 
 

ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล 
ผูรับผิดชอบหลักและ
ผูรับผิดชอบสนับสนุน 

O๒๑ แผนการจัดซ้ือจัด
จางหรือแผนการ
จัดหาพัสดุ 

o แสดงแผนการจัดซ้ือจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ตามท่ีหนวยงานจะตองดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
o เปนขอมูลการจัดซ้ือจัดจางในป พ.ศ. ๒๕๖4 

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

O๒๒ ประกาศต าง ๆ 
เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร
จัดซ้ือจัดจางหรือ
การจัดหาพัสดุ 

o แสดงประกาศตามท่ีหนวยงานจะตองดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ยกตัวอยางเชน ประกาศ
เชิญชวน ประกาศผลการจัดซ้ือจัดจาง เปนตน  
o เปนขอมูลการจัดซ้ือจัดจางในป พ.ศ. ๒๕๖4 

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

O๒๓ สรุปผลการจัดซ้ือ
จัดจางหรือการ
จัดหาพัสดุรายเดือน 

o แสดงสรุปผลการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงาน 
o มีขอมูลรายละเอียดผลการจัดซ้ือจัดจาง ยกตัวอยางเชน 
งานท่ีซ้ือหรือจาง วงเงินท่ีซ้ือหรือจาง ราคากลาง วิธีการซ้ือ
หรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการ
คัดเลือกและราคาท่ีตกลง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ี
และวันท่ีของสัญญาหรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง เปนตน 
o จําแนกขอมูลเปนรายเดือน (กรณีไมมีการจัดซ้ือจัดจาง    
ในรอบเดือนใดใหเผยแพรวาไมมีการจัดซ้ือจัดจางในเดือนนั้น)  
o เปนขอมูลในระยะเวลาอยางนอย 6 เดือนแรกของ
ป พ.ศ. ๒๕๖4 

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

O๒๔ รายงานผลการ
จัดซ้ือจัดจางหรือ
การจัดห าพัสดุ
ประจาํป 

o แสดงผลการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงาน 
o มีขอมูลรายละเอียด ยกตัวอยางเชน งบประมาณท่ีใช  
ในการจัดซ้ือจัดจาง ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ เปนตน 
o เปนรายงานผลของป พ.ศ. ๒๕๖3 

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

 

     ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล 
ผูรับผิดชอบหลักและ
ผูรับผิดชอบสนับสนุน 

O๒๕ นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

o เปนนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลท่ียังใชบังคับในหนวยงานในป พ.ศ. 2564 
o แสดงนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลท่ีมีจุดมุงหมายหรือวัตถุประสงค เพ่ือ
กอใหเกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีความโปรงใส
และมีคุณธรรม 
o เปนนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลผูบริหารสูงสุด ท่ีกําหนดในนามของหนวยงาน 

- สลก./ก.พ.ร. (หลัก) 
- ศสท. (สนบัสนุน) 

 

/ O๒๖ 
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ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล 
ผูรับผิดชอบหลักและ
ผูรับผิดชอบสนับสนุน 

O๒๖ การดํ าเนิ นการ
ตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล 

o เปนการดําเนินการในป พ.ศ. 2564 
o แสดงการดําเนินการตามนโยบายหรือแผนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ยกตัวอยางเชน การวางแผน
กําลังคน การสรรหาคนดีคนเกงเพ่ือปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของหนวยงาน การพัฒนาบุคลากร การสราง
ทางกาวหนาในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การ
บรรจุและแต งตั้ งบุ คลากร การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การสงเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของ
บุคลากรในหนวยงาน เปนตน 
o เปนการดําเนินการท่ีมีความสอดรับกับนโยบายหรือ
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

- สลก./กพร. (หลัก) 
- ศสท. (สนบัสนุน) 

O๒๗ หลัก เกณ ฑ การ
บ ริ ห า ร แ ล ะ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

แสดงหลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ียัง
ใช บั งคั บในหน วยงานในป  พ.ศ. 2564 อย างน อย
ประกอบดวย 
o การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
o การบรรจุและแตงตั้งบุคลากร 
o การพัฒนาบุคลากร 
o การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
o การใหคุณใหโทษและการสรางขวัญกําลังใจ 

- สลก./กพร. (หลัก) 
- ศสท. (สนบัสนุน) 

O๒๘ รายงานผลการ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
ประจาํป 

o เปนรายงานผลของปท่ีผานมา พ.ศ. 2563 
o แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
o มีขอมูลรายละเอียดของการดําเนินการ ยกตัวอยางเชน ผล
การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล ผลการวิ เคราะห การบริหารและพัฒ นา
ทรัพยากรบุคคล เปนตน 

- สลก.(หลัก) 
- ศสท. (สนบัสนุน) 

 

     ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.5 การสงเสริมความโปรงใสในหนวยงาน 
 

ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล 
ผูรับผิดชอบหลักและ
ผูรับผิดชอบสนับสนุน 

O๒๙ แนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่ อ ง ร อ ง เรี ย น
การ ทุ จ ริ ต แล ะ
ประพฤติมิชอบ 

o แสดงคู มือหรือแนวทางการดําเนินการตอเรื่อง
รองเรียนท่ีเก่ียวของกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจาหนาท่ีของหนวยงาน 
o มีขอมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ยกตัวอยาง
เชน รายละเอียดวิธีการท่ีบุคคลภายนอกจะทําการ
รองเรียน รายละเอียดข้ันตอนหรือวิธีการในการจัดการ
ตอเรื่องรองเรียน สวนงานท่ีรับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ 
เปนตน 

- สผต. (หลัก) 
- ศสท. (สนับสนุน) 

 
/ O๓๐ 
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ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล 
ผูรับผิดชอบหลักและ
ผูรับผิดชอบสนับสนุน 

O๓๐ ชองทางแจงเรื่อง
รองเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

o แสดงชองทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแจงเรื่อง
รองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจาหนาท่ีของหนวยงานผานทางชองทางออนไลน  
โดยแยกตางหากจากชองทางท่ัวไป เพ่ือเปนการ
คุมครองขอมูลของแจงเบาะแสและเพ่ือใหสอดคลอง
กับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
o สามารถเขาถึงหรือเชื่อมโยงไปยังชองทางขางตนได
จากเว็บไซตหลักของหนวยงาน 

- สผต. (หลัก) 
- ศสท. (สนบัสนุน) 

O๓๑ ข อ มู ล เชิ งส ถิ ติ
เรื่ อ ง ร อ ง เรี ย น
การ ทุ จ ริต แล ะ
ประพฤติ มิชอบ
ประจาํป 

o แสดงขอมูลสถิติ เรื่องรองเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของหนวยงาน 
o มีขอมูลความกาวหนาการจัดการเรื่องรองเรียน 
ยกตัวอยางเชน จํานวนเรื่อง เรื่องท่ีดําเนินการแลว
เสร็จ เรื่องท่ีอยูระหวางดําเนินการ เปนตน (กรณีไมมี
เรื่องรองเรียนใหเผยแพรวาไมมีเรื่องรองเรียน) 
o เปนขอมูลในระยะเวลาอยางนอย 6 เดือนแรกของ
ป พ.ศ. ๒๕๖4 

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

O๓๒ ชองทางการรับ
ฟงความคิดเห็น 

o แสดงชองทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแสดงความ
คิดเห็นตอการดําเนินงานตามอํานาจหนาท่ีหรือภารกิจ
ของหนวยงานผานทางชองทางออนไลน 
o สามารถเขาถึงหรือเชื่อมโยงไปยังชองทางขางตนได
จากเว็บไซตหลักของหนวยงาน 

- สลก./ศสท. (หลัก) 

O๓๓ การเปดโอกาสให
เกิดการมีสวนรวม 

o แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการเปด
โอกาสใหผู มีสวนไดสวนเสียได มีสวนรวมในการ
ดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน ยกตัวอยางเชน 
รวมวางแผน รวมดําเนินการ รวมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น หรือรวมติดตามประเมินผล เปนตน  
o เปนการดําเนินการในป พ.ศ. ๒๕๖4 

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

 
 

    ตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต ประกอบดวย 2 ตัวชี ้วัดยอย 10 ขอมูล 
(o34 – o43)  
 

      ตัวช้ีวัดยอยท่ี 10.1 การดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต 
 
 
 

/เจตจํานง… 
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       เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร 
 

ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล 
ผูรับผิดชอบหลักและ
ผูรับผิดชอบสนับสนุน 

O๓๔ เจตจํ านงสุ จริต
ของผูบริหาร 

o แสดงเนื้อหาเจตนารมณหรือคําม่ันวาจะปฏิบั ติ
หน า ท่ีและบริหารหนวยงานอยางซ่ือสัตยสุจริต 
โปรงใสและเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
o ดําเนินการโดยผูบริหารสูงสุดคนปจจุบันของ
หนวยงาน 

- สผต. (หลัก) 
- ศสท. (สนับสนุน) 

O๓๕ การ มี ส ว น ร ว ม
ของผูบริหาร 

o แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการมี
สวนรวมของผูบริหารสูงสุดคนปจจุบัน 
o เปนการดําเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงใหเห็นถึง
การใหความสําคัญ กับการปรับปรุง พัฒนา และ
สงเสริมหนวยงานดานคุณธรรมและโปรงใส 
o เปนการดําเนินการในป พ.ศ. ๒๕๖4 

- สผต. (หลัก)  
- ศสท. (สนบัสนุน) 

 

       การประเมินความเส่ียงเพ่ือปองกันการทุจริต 
 

ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล 
ผูรับผิดชอบหลักและ
ผูรับผิดชอบสนับสนุน 

O๓๖ ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ความ เสี่ ย งการ
ทุจริตประจําป 

o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงาน
หรือการปฏิบัติหนาท่ีท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตหรือ
กอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับ
ผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน 
o มีขอมูลรายละเอียดของผลการประเมิน ยกตัวอยาง
เชน เหตุการณความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง 
มาตรการและการดําเนินการในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง เปนตน 
o เปนการดําเนินการในป พ.ศ. ๒๕๖4 

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

O๓๗ การดํ าเนิ นการ
เพ่ือจัดการความ
เสี่ยงการทุจริต 

o แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการ
จัดการความเสี่ยงในกรณีท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต
หรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตน
กับผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน 
o เปนกิจกรรมหรือการดําเนินการท่ีสอดคลองกับมาตรการ
หรือการดําเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงตามขอ O๓๖ 
o เปนการดําเนินการในป พ.ศ. ๒๕๖4 

- สผต. /กพร. (หลัก) 
- ศสท. (สนบัสนุน) 

 
 
 

/การเสริมสราง… 
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       การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 
 

ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล 
ผูรับผิดชอบหลักและ
ผูรับผิดชอบสนับสนุน 

O๓๘ การ เส ริม ส ร า ง
วัฒนธรรมองคกร 

o แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการ
เสริมสรางวัฒนธรรมองคกรใหเจาหนาท่ีของหนวยงาน
มีทัศนคติ คานิยม ในการปฏิบัติงานอยางซ่ือสัตยสุจริต 
อยางชัดเจน 
o เปนการดําเนินการในป พ.ศ. ๒๕๖4 

- สลก./กพร.(หลัก) 
- ศสท. (สนับสนุน) 

 

       แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 

ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล 
ผูรับผิดชอบหลักและ
ผูรับผิดชอบสนับสนุน 

O๓๙ แผนปฏิบั ติการ
ปองกันการทุจริต 

o แสดงแผนปฏิบัติการท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกัน
การทุจริตหรือพัฒนาดานคุณธรรมและความโปรงใส
ของหนวยงาน 
o มีขอมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอยางเชน 
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ชวงเวลาดําเนินการ 
เปนตน 
o เปนแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใชครอบคลุมป พ.ศ. ๒๕๖4 

- สผต. (หลัก) 
- ศสท. (สนบัสนุน) 

O๔๐ รายงานการกํากับ
ติ ด ต า ม ก า ร
ดําเนินการปองกัน
การทุจริตประจําป 
รอบ ๖ เดือน 

o แสด งความก าวห น า ใน การดํ า เนิ น งาน ต าม
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตตามขอ O39 
o มีขอมูลรายละเอียดความกาวหนา ยกตัวอยางเชน 
ความกาวหนาการดําเนินการแตละโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดงบประมาณท่ีใชดําเนินงาน เปนตน 
o เปนขอมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของป พ.ศ. ๒๕๖4 

- สผต. (หลัก) 
- ศสท. (สนบัสนุน) 

O๔๑ รายงานผลการ
ดํ า เ นิ น ก า ร
ปองกันการทุจริต
ประจาํป 

o แสดงผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริต 
o มี ข อ มู ล รายละ เอี ยดสรุป ผลการดํ า เนิ น การ 
ยกตัวอยางเชน ผลการดําเนินการโครงการหรือ
กิจกรรม ผลการใชจายงบประมาณ ปญหา อุปสรรค 
ขอเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย เปนตน 
o ใชรายงานผลของป พ.ศ. ๒๕๖3 

- สผต. (หลัก) 
- ศสท. (สนบัสนุน) 

 
 
 
 

/ตัวช้ีวัด… 
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      ตัวช้ีวัดยอย 10.2 มาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต 
 

ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล 
ผูรับผิดชอบหลักและ
ผูรับผิดชอบสนับสนุน 

O๔๒ มาตรการสงเสริม
คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ
ค ว า ม โป ร ง ใ ส
ภายในหนวยงาน 

o แสดงการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
ในป พ.ศ. ๒๕๖3  
o มีขอมูลรายละเอียดการวิเคราะห ยกตัวอยางเชน 
ประเด็นท่ีเปนขอบกพรองหรือจุดออนท่ีจะตองแกไข
โดยเรงดวนท่ีมีความสอดคลองกับผลการประเมินฯ  
ประเด็นท่ีจะตองพัฒนาใหดีข้ึน แนวทางการนําผลการ
วิเคราะหไปสูการปฏิบัติของหนวยงาน เปนตน 
o มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและ
ความโปรงใสภายในหนวยงานใหดีข้ึน ซ่ึงสอดคลอง
ตามผลการวิ เค ราะห ผ ลการป ระ เมิ นฯ  โดย มี
รายละเอียดตางๆ ยกตัวอยางเชน  การกําหนด
ผูรับผิดชอบหรือผูท่ีเก่ียวของ การกําหนดข้ันตอนหรือ
วิธีการปฏิบัติ การกําหนดแนวทางการกํากับติดตามให
นําไปสูการปฏิบัติและการรายงานผล เปนตน 

- สผต. (หลัก) 
- ศสท. (สนับสนุน) 

O๔๓ การดํ าเนิ นการ
ต าม ม าต รก าร
สงเสริมคุณธรรม
และความโปรงใส
ภายในหนวยงาน 

o แสดงผลการดําเนินการตามมาตรการเพ่ือสงเสริม
คุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 
o มีขอมูลรายละเอียดการนํามาตรการเพ่ือสงเสริม
คุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานในขอ     
O๔๒ ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม   
o เปนการดําเนินการในป พ.ศ. ๒๕๖4 

- สผต. (หลัก) 
- ศสท. (สนับสนุน) 

 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา  ดังนี้ 
   (๑)  การมอบหมายหนวยงานผูรับผิดชอบหลักและหนวยงานผูสนับสนุนในแตละขอมูล 
ตามท่ีฝายเลขานุการเสนอ 
   (๒)  การมอบหมายใหหนวยงานผูรับผิดชอบหลักและหนวยงานผูสนับสนุนไปปรับปรุง
ขอมูลใหครบถวนตามประเด็นการประเมิน ใหแลวเสร็จภายในวันศุกรท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๓   
 

    มติท่ีประชุม  ............................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................... ................................. 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
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วาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืน ๆ  
 ........................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 

 มติท่ีประชุม  ..................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 


