
 

 

รายงานการประชุม 
คณะทํางานจัดทําขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

ของกรมทรัพยากรน้ํา 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖4 

วันอังคารท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖4 เวลา 09.๓๐ น. 
ณ หองประชุมสายชล ช้ัน ๙ อาคารกรมทรัพยากรน้ํา 

และ Video Conference ผานระบบ Zoom 

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

ผูมาประชุม (สวนกลาง) 

๑. นายภาดล  ถาวรกฤชรัตน   ประธาน 

 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา  

2. นางสาวอมรรัตน  พุมศรีพักตร   คณะทํางาน 

 หัวหนาผูตรวจราชการกรม 

3. นายกิตติ  จันทรสอง คณะทํางาน 

 เลขานุการกรม 

4. นางสาวภัสสร ปราบริป ู คณะทํางาน 

 แทนผูอํานวยการศูนยปองกันวิกฤตน้ํา 

5. นางปาริฉัตร วิริยะศิริกุล คณะทํางาน 

 แทนผูอํานวยการศูนยสารสนเทศทรัพยากรน้ํา 

6. นายเทียน พิบูลยสวัสดิ์ คณะทํางาน 

 แทนผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา 

7. นายพงศพล ผิวงาม คณะทํางาน 

 แทนผูอํานวยการสํานักพัฒนาแหลงน้ํา 

8. นายพิพัฒน  เรืองงาม คณะทํางาน 

 แทนผูอํานวยการสํานักสงเสริมและประสานมวลชน 

9. นายธาดา เอ่ียมระหงษ คณะทํางาน 

 แทนผูอํานวยการกลุมตรวจสอบภายใน 

1๐. นางสาวกมลา  มัทธกุลพร คณะทํางาน 

 แทนผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร 

11. นายธงชัย ลิ้มสงวน  คณะทํางาน 

 นิติกรชํานาญการพิเศษ  

 รักษาการในตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานกฎหมาย  

 ปฏิบัติหนาท่ีราชการผูอํานวยการกลุมนิติการ   

12. นางสาวศุภักษร ลิ้มออง ผูชวยเลขานุการ 

 นิติกร สํานักผูตรวจราชการ 

/ผูมา... 
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ผูมาประชุม (ผานระบบ Zoom) 

1. นางสาวฉัฐสุรีย  หาญวงศ    คณะทํางาน 

 ผูตรวจราชการกรม 

2. นางจรรยา  ไตรรัตน  คณะทํางาน 

 ผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการน้ํา 

๓. นายนิรุติ  คูณผล  คณะทํางาน 

 ผูอํานวยการสํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ 

4. นายการุณย  เปรมวุติ คณะทํางาน 

 ผูอํานวยการสํานักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา 

5. นางสาวพัชรี พูลเกิด คณะทํางาน 

 แทนผูอํานวยการสํานักอนุรักษและฟนฟูแหลงน้ํา 

6. นางสาววรรณอนงค  อุชุโกศลการ คณะทํางาน 

 แทนผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1 

7. นางกัลยา ไวกยี คณะทํางาน 

 แทนผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๒ 

8. นางทองเทียน วัฒนกานตง   คณะทํางาน 

 แทนผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๓ 

9. นายธนกฤษ ถุวะศร ี คณะทํางาน 

 แทนผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๔ 

10. นายพสิษฐ เอ๋ียวพานิช คณะทํางาน 

 ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๕ 

11. นางสาวพริมสิริณ  จิโรจพันธุ คณะทํางาน 

 แทนผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๖ 

12. วาท่ีรอยตรีหญิงวราภรณ  ออนไทรแกว คณะทํางาน 

 แทนผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๗ 

13. นายสุทัศน นุยเล็ก คณะทํางาน 

 ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๘ 

14. นายนิมิตร  โคตรบัว คณะทํางาน 

 ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๙ 

15. นายสาธิต รัตนสิงห  คณะทํางาน 
 ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๑๐  
16. นางสาววิจิตรา  ชารีนิวัตร คณะทํางาน 

 แทนผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๑๑ 

 

/ผูไมมา... 
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ผูไมมาประชุม 
1. นายอธิวัฒน  สุคนธประดิษฐ ติดราชการ 
 รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา  
2. นายสมฤทธิ ์ วิไลพรรัตนา ติดราชการ 
 รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา  

ผูเขารวมประชุม (สวนกลาง) 

๑. นายไตรสิทธิ์  วิทูรชวลิตวงษ   ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานระบบการจัดการทรัพยากรน้ํา (สบจ.) 
2. นายปยบุตร  สวุรรณเมธา   นกัวิชาการเผยแพรปฏิบัติการ (สสป.) 
3. นางสาวดาริณี  วงคชัย   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ (สนผ.) 
4. นายภากร  ศรีโหร   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ (ศสท.) 
5. นายธนพงศ  ไชยบุญ   วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (สพน.) 
6. นางสาววารุณี  รักษาพล   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ (สบจ.) 
7. นายนเรศ  พูลผกา   นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ (สบจ.) 
8. นางสาวจารุวรรณ  เพชรม่ัน   เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน (กพร.) 
9. นางสาวประภัสรา  เผื่อนทอง   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ (สลก) 
10.  นางสาววรกานต  ชูนัก   วิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ (สลก.) 
11. นางสาววรรณวนัช สุริยะตุลานนท   เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ (สลก.) 
๑2. นางวลิตา ชวนขยัน ผูอํานวยการสวนชวยอํานวยการ (สลก.) 
๑3. นายนพพร พ่ึงทรัพย   ผูอํานวยการสวนบริหารทรัพยากรบุคคล (สลก.) 
๑4. นายกมล  อยูทอง   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชาํนาญการ (สวพ.) 
๑5. นางสาวณิชกานต ทองกอบ   นักประชาสัมพันธปฏิบัติงาน (สลก.) 
๑6. นายเฉลิมพล  รักทวม   เจาหนาท่ีสงเสริมการปฏิบัติการ (สลก.) 
๑7. นางสาวอารีย  สุวราช   นกัวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ (กตน.) 
18. นายธนะชัย  เย็นใจ   นิติกร (สผต.) 
19. นางสาวธัชยนันท  เสริมสกุลวัฒน   นิติกร (สผต.) 
20. นายพิชญวุฒิ  หนูเจียม   นิติกร (สผต.) 
21. นางสาววัลยา พงษไพบูลย   เจาหนาท่ีธุรการ (สผต.) 
22. นายธนศักดิ์ เดชะอนิวรรตน   เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป (สผต.) 

ผูเขารวมประชุม (ผานระบบ Zoom) 
1. นางสาวประอร  อุดมประเสริฐ   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ (สปท.) 
2. นางสาวลินนภัสร  กําเนิดสินธุสกุล   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ (สลก.) 
3. นางสาวพรชณัทศมน  จิตอาคะ  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป (สลก.) 
4. นางสาวเจนจิรา  คําบุญชู   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ (สทภ.1) 
5. นางพัชราภร  มูลผล   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ (สทภ.๒) 
6. นางวาสนา  เกิดลาภผล   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ (สทภ.๓) 
7. นายเดโชกุน  บุญหลา   นายชางโยธาชํานาญงาน (สทภ.๓) 
8. นายปรีชา  พยัคฆวงษ   เจาหนาท่ีเคราะหนโยบายและแผน (สทภ.๓) 

 
/9. นายวีรพันธ... 
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9. นายวีรพันธ  ระนาท   วิศวกรเครื่องกลชํานาญการ (สทภ.๓) 
10. นางยุวารัตน  สีดา   เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน (สทภ.๓) 
11. นางพัฒนนรี  เอ่ียมบัณฑิต   นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญงาน (สทภ.4) 
12. นางสาวธิดารัตน  หอมสมบัติ   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ (สทภ.๔) 
13. นางสาววิลาสินี  ไสววรรณ   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ (สทภ.๔) 
14. นายอํานาจ  ปจธรรม   นักอุทกวิทยาชํานาญการ (สทภ.๔) 
15. นายนพนันท  จนัทบุรี   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ (สทภ.๔) 
16. นายโยธิน  พงษศิริ   ผูอํานวยการสวนวิชาการ (สทภ.5) 
17. นางสาวศิวดาติ์ มกชาตินักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ (สทภ.5) 
18 นายภาสุรัตน  เจียมสายใจ   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ (สทภ.5) 
19. นายสุรเชษฐ  เจริญอรุณตระกูล   นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ (สทภ.5) 
20. นางสาวจรรยาภรณ  พรหมคุณ   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ (สทภ.5) 
21. นางกมลทิพย  มูลวร   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ (สทภ.5) 
22. นายปริญญา  วจะรักษเลิศ   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ (สทภ.6) 
23. นางธนพร  บุญทอง   เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป (สทภ.6) 
24. นายณัฐเศรษฐ  นาทุง   เจาหนาท่ีเคราะหนโยบายและแผน (สทภ.6) 
25. นางลํายอง  เจริญชนม  ผูอํานวยการสวนประสานและบริหารจัดการลุมน้ําแมกลอง (สทภ.7) 
26. นายเชตุ  จันทรถิ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ (สทภ.7) 
27. นางสาวนฤมล  ชาติดี  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ (สทภ.7) 
28. นางจันทิรา  สุขศิวานันท    ผูอํานวยการสวนอํานวยการ (สทภ.๘) 
29. นางวิมล  โสมสง   ผูอํานวยการสวนแผนงานและประเมินผล (สทภ.๘) 
30. นางสาวสุชาดา  แซเซียว   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ (สทภ.๘) 
31. นายจาตุรนต  จันทรากุล   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ (สทภ.๘) 
32. นางสาวเสาวลักษณ  สุดแทน   นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ (สทภ.๘) 
33. นางวิภารัตน  รัตนวงศภิญโญ   ผูอํานวยการสวนแผนงานและประเมินผล (สทภ.9) 
34. นายภัทรพล  อนเอ่ียม   ผูอํานวยการประสานและบริหารจัดการลุมน้ํายม (สทภ.9) 
35. นายสุระชัย  จุยกระยาง   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ (สทภ.9) 
36. นางนงเยาว  กันธิยะ   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ (สทภ.9) 
37. จ.อ.วีระ  คําแปน   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ (สทภ.9) 
38. นางสาวเพ็ญพรรณ  เจริญยิ่ง   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ (สทภ.9) 
39. นางสาวปยนิตย ชูแดง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ (สทภ.10) 
40. นางสาวสุวรรณี  ดาราไก   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ (สทภ.10) 

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 
  เม่ือครบองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
ดังตอไปนี้ 

 
 

/วาระท่ี ๑... 
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วาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบวา มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 23 มกราคม พ.ศ. 2561 เห็นชอบให
หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานใหความรวมมือและเขารวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน 
การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ตามแนวทางและ
เครื่องมือการประเมินตามท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด โดยสํานักงาน ป.ป.ช. ไดกําหนดเครื่องมือการประเมิน 
ประกอบดวย ๓ แบบวัดการรับรู คือ แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรูของผูมีสวน
ไดเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) ซ่ึงก็คือขอมูลบนหนาเว็บไซดท่ีประชาชน
ผูสนใจสามารถเขาถึงไดโดยงายและสะดวก 
  หัวหนาผูตรวจราชการกรมขออนุญาตประธาน เพ่ือแจงท่ีประชุมใหทราบวา ขอทําหนาท่ีเลขานุการ  
ในการประชุมครั้งนี้ 
 

  มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทํางานจัดทําขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส     
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ของกรมทรัพยากรน้ํา ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๔ 
พฤษภาคม พ.ศ. 2563  
  ตามท่ีคณะทํางานจัดทําขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ ของกรมทรัพยากรน้ํา ไดมีการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
และฝายเลขานุการไดแจงเวียนรายงานการประชุมดังกลาวใหคณะทํางานฯ พิจารณา โดยหากมีขอแกไขประการใด
ขอใหแจงฝายเลขานุการฯ ทราบ ภายในวันจันทรท่ี 8 มิถุนายน ๒๕๖๓ หากเลยกําหนดจักขอถือวาไมประสงค
แกไขรายงานการประชุม  นั้น  ปรากฏวาไมมีคณะทํางานฯ ทานใดแจงขอแกไขรายงานการประชุมดังกลาว 
 

  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดรับรองรายงานการประชุมคณะทํางานจัดทําขอมูลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ของกรมทรัพยากรน้ํา ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 
๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
 

  มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะทํางานฯ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๔ 
พฤษภาคม พ.ศ. 2563  
 

วาระท่ี 3  เรื่องเพ่ือทราบ 
  วาระท่ี ๓.๑ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของกรมทรัพยากรน้ํา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   ห น .ผ ต .  ทําหนาท่ีเลขานุการแจงใหท่ีประชุมทราบวา 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 ร ะ จ ํา ป 
ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ .ศ .  2 5 6 3  ซ่ึงกรมทรัพยากรน้ําไดคะแนนรวม 84.10 คะแนน อยูในระดับ B ไมผานการประเมิน
ซ่ึงสามารถแสดงผลคะแนนของแตละตัวชี้วัดไดตามแผนภาพ และตารางสรุปผลการประเมินฯ ดังนี ้
 
 
 

 
 

/ตาราง... 



- 6 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 ไดมีขอเสนอแนะตอแบบวัดท่ีมีคะแนน    
ต่ํากวาเกณฑเปาหมาย คือ แบบวัด IIT และ แบบวัด EIT เพ่ือการปรับปรุงการดําเนินงานใหมีผลการประเมินท่ีดี
ยิ่งข้ึนในปถัดไป ดังนี้ 
   ๑. แบบวัด IIT ควรดําเนินการดังนี้  
    1) การปฏิบัติหนาท่ี จัดใหมีการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับข้ันตอน ระยะเวลาและ
ผูรับผิดชอบในการใหบริการอยางชัดเจน สรางระบบการประเมินประสิทธิภาพการใหบริการของผูมาติดตอรับบริการ 
ณ จุดใหบริการไดโดยงาย สะดวกและเปนไปตามหลักการปกปดความลับของผูใหขอมูล รวมท้ังกําหนดมาตรการ
บริหารงานบุคคลและการพิจารณาใหคุณใหโทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ  
    2) การใชงบประมาณ จัดใหมีการเปดเผยขอมูลการใชจายงบประมาณ แผนการ
จัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจายงบประมาณโดยเปดเผยและพรอมรับการตรวจสอบ
จากทุกภาคสวน ตลอดจนการจัดทํารายงานผลการใชจายงบประมาณอยางสมํ่าเสมอ  

 
/3) การใช... 
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    3) การใชอํานาจของผูบริหารดานการบริหารงานบุคคล จัดทํารายละเอียดของ
ตําแหนงงาน (job description) และเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางชัดเจนและเปดเผย รวมท้ัง 
การเปดรับฟงความคิดเห็นของผูท่ีเก่ียวของเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
    4) การใชทรัพยสินของราชการ จัดทําคูมือและระเบียบการใชทรัพยสินของ
ราชการ สรางระบบการกํากับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม - คืน และการลงโทษอยางเครงครัด  
    5) การแกไขปญหาการทุจริต มุงเสริมสรางวัฒนธรรมการทํางานเพ่ือประโยชน
สูงสุดของสวนรวม มีจิตสาธารณะและพรอมใหบริการประชาชนอยางเต็มกําลังความสามารถ โดยจัดทํามาตรการ
การปองกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอยางชัดเจนและเปดเผย รวมท้ังการเปดให
ประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการทํางานของหนวยงานไดโดยงายและ
สะดวก 
   ๒. แบบวัด EIT ควรดําเนินการดังนี้  
    1) คุณภาพการดําเนินงาน ประชาสัมพันธเก่ียวกับระบบและข้ันตอนการ
ใหบริการงานดานตางๆ อยางท่ัวถึง และสงเสริมใหมีการฝกอบรมพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะและความรูเก่ียวกับ 
การปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ  
    2) ประสทิธิภาพการสื่อสาร จัดทําสื่อประชาสัมพันธและเปดเผยขอมูลบนเว็บไซตหลัก
ของหนวยงานใหงายตอการเขาถึงขอมูล และมีการปฏิสัมพันธแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกันอยางชัดเจนและตอเนื่อง 
    3) การปรับปรุงระบบการทํางาน สรางกระบวนการปรึกษาหารือระหวางผูบริหารและ
บุคลากรเพ่ือรวมกันทบทวนปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ และสงเสริมใหผูรับบริการและ
ประชาชนท่ัวไปมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นหรือใหคําแนะนําในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและ
มาตรฐานการใหบริการไดโดยสะดวก ท่ีสําคัญตองมีการพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถของบุคลากรผูดูแลเว็บไซต
ของหนวยงานในการปรับปรุงระบบใหทันสมัยและมีการติดตอสื่อสารผานเว็บไซตไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
 

   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

   มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

  วาระท่ี ๓.๒ การวิเคราะหโดยการเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมิน ITA ของกรมทรัพยากรน้ํา 
ในแตละแบบวัดการรับรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ และ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 พรอม
ขอเสนอแนะ 
   ห น .ผ ต .  ทําหนาท่ีเลขานุการแจงใหท่ีประชุมทราบวา ฝายเลขานุการไดนําผลคะแนนการ
ประเมิน ITA ของกรมทรัพยากรน้ําในแตละแบบวัดการรับรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ และประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 มาเปรียบเทียบเพ่ือสะทอนการดําเนินงานและนําไปปรับปรุง แกไข การดําเนินงาน ดังนี ้
   ๑ . แ บ บ วั ด ก า ร รั บ รู ข อ ง ผู มี ส ว น ได เสี ย ภ า ย ใน  ( 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 

/จากผล... 
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    จากผลคะแนนในป ๒๕๖๒ และขอเสนอแนะท่ีไดรับมาประกอบในการวิเคราะห
เห็นวา กรมทรัพยากรน้ํามีข้ันตอนหรือแนวทางการปฏิบัติอยูแลว แตท่ีผานมาอาจจะรับทราบและ/หรือปฏิบัติ         
เฉพาะเจาหนาท่ีในสวนงานท่ีเก่ียวของไมครอบคลุมกลุมตัวอยางผูมีสวนไดเสียภายใน (IIT) ตามคําจํากัดความของ
สํานักงาน ป.ป.ช. จึงไดมอบหมายใหทุกหนวยงานจัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจ เพ่ือเสริมสราง ทําความเขาใจกับ
เจาหนาท่ีในสังกัดไดรับทราบในวงกวางข้ึน จักเห็นไดวาทุกตัวชี้วัดของแบบวัด IIT ในป ๒๕๖๓ มีผลคะแนน
เพ่ิมข้ึน 
   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 และขอเสนอแนะท่ีไดรับมาประกอบในการวิเคราะห
เห็นวา กรมทรัพยากรน้ํามีแนวทางการปฏิบัติอยูแลว เชน การเผยแพรผลงานผานหลากหลายชองทาง อาทิ บนหนา
เว็บไซด  facebook  twitter  รวมท้ังการกําหนดใหดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘ ก็เปนการเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการปรับปรุงการ
ดําเนินงาน จึงไดมอบหมายใหหนวยงานท่ีมีการประสาน/ติดตอกับผูมีสวนไดเสียภายนอกไดสื่อสัมพันธอยางเขมขนข้ึน 
เพ่ือสรางการรับรู ความเขาใจ และความพึงพอใจมากข้ึน แมวาจะมีตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสารเพียงตัวเดียวท่ีมีผล
คะแนนเพ่ิมข้ึน และอีก ๒ ตัวชี้วัดมีผลคะแนนลดลง แตก็ลดลงเพียงเล็กนอย   
   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 คะแนน
ข้ึนไป) ซ่ึงสะทอนการเปดเผยขอมูลสาธารณะและการใหบริการผานระบบ e – service ไดอยางครบถวน
สมบูรณ งายตอการเขาถึง แตการลดลงของคะแนนในป ๒๕๖๓ ก็เปนการลดลงอยางมีนัยสําคัญท่ีตองกลับมา
ทบทวนการดําเนินงานท่ีผานมา กลาวคือ ในป  ๒๕๖๒ มี  ๑ ขอมูลท่ี ไม ไดรับคะแนน แต ในป  ๒๕๖๓  
มีถึง ๖ ขอมูลท่ีไมไดรับคะแนน ประกอบดวย 
 
 

/ขอ… 
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ขอ 
 

ขอมูล 
ผลคะแนน ป๒๕๖๒ 

/ขอเสนอแนะ 
ผลคะแนน ป๒๕๖๓ 

/ขอเสนอแนะ 
ตัวชี้วัดยอยท่ี ๙.๑ ขอมูลพ้ืนฐาน 

O๒ ขอมูลผูบริหาร ๑๐๐ ๐ 
องคประกอบไมครบ ขาดชองทางการติดตอ 

O๔ แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ห รื อ
แผนพัฒนาหนวยงาน 

๐ 
ไมระบุป 

๐ 
ไมสามารถพิสูจนไดวาปรากฏบนหนาเว็บไซต
หลักของหนวยงาน 

O๘ Q&A ๑๐๐ ๐ 
ไมมีชองทางสําหรับใชสื่อสารแบบสองทางบน
เว็บไซตของหนวยงาน 

O๙ Social Network ๑๐๐ ๐ 
ไมสามารถพิสูจนไดวาเชื่อมโยงกับหนาเว็บไซต
หลักของหนวยงาน 

ตัวชี้วัดยอยท่ี ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
O๒๗ หลั กเกณฑ การบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
๑๐๐ ๐ 

หลักเกณฑฯ ที่นํามาตอบไมครบถวนตามที่
กําหนดไว ขาดขอมูลหลักเกณฑการใหคุณให
โทษและการสรางขวัญกําลังใจ 

ตัวชี้วัดยอยท่ี ๑๐.๑ การดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต 
O๓๘ การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร ๑๐๐ ๐ 

ไมไดแสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดง
ถึงการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรใหเจาหนาที่
มีทัศนคติ คานิยม ในการปฏิบัติงานอยาง
ซื่อสัตยสุจริตอยางชัดเจน 

 

   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

   มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

  วาระท่ี ๓.๓ ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
   ห น .ผ ต .  ทําหนาท่ีเลขานุการแจงใหท่ีประชุมทราบวา สํานักงาน ป.ป.ช. ไดมีประกาศ
สํานักงาน ป.ป.ช. ลงวันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของกรมทรัพยากรน้ํา ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐท่ีเขารวม       การประเมินฯ ใชประกอบการวางแผนและดําเนินการประเมิน      
ตามข้ันตอนและชวงเวลาท่ีกําหนด โดยมีสาระสําคัญในสวนท่ีกรมทรัพยากรน้ําตองเรงดําเนินการกอนท่ีคณะท่ีปรึกษา
การประเมินฯ ตรวจสอบ ดังนี้ 
 

/ท่ี… 
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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 

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
ของผู มีสวนไดสวนเสีย
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... 
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โดยสํานักงาน ป.ป.ช. จะประกาศผลการประเมินตอสาธารณะไดระหวางวันท่ี ๑ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ท้ังนี้      
ฝายเลขานุการไดนําปฏิทินการประเมินฯ เผยแพรประชาสัมพันธภายใตแบนเนอร ITA บนหนาเว็บไซต              
กรมทรัพยากรน้ําดวยแลว 
 

   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

   มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

วาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
  วาระท่ี ๔.1 การพิจารณาขอเสนอแนะของการประเมิน ITA เพ่ื อนํ ามาวิ เคราะห  ปรับปรุง 
การดําเนินงาน และมอบหมายผูรับผิดชอบ ตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) และแบบวัดการรับรูของผู มีสวนไดเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT) 
   ห น .ผ ต .  ทําหนาท่ีเลขานุการแจงใหท่ีประชุมทราบวา สืบเนื่องจากผลการประเมิน ITA 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ไดนําขอเสนอแนะท่ีผูประเมินฯ ใหไวมาประกอบในการวิเคราะหเพ่ือวางแผน  
การดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.256๓ ซ่ึงในสวนของแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายใน (IIT) เห็นควร
เสริมสรางทําความเขาใจกับเจาหนาท่ีไดรับทราบในวงกวางข้ึน โดยมอบหมายใหทุกหนวยงานจัดประชุมชี้แจง 
ทําความเขาใจในแตละขอมูลของตัวชี้วัดกับเจาหนาท่ีในสังกัด ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวสงผลใหทุกตัวชี้วัดของ
แบบวัด IIT ในปงบประมาณ พ.ศ.256๓ มีผลคะแนนเพ่ิมข้ึน และมีคะแนนผานเกณฑเปาหมาย (85 คะแนนข้ึนไป) 
๑ ตัวชี้วัด คือ การปฏิบัติหนาท่ี ตามท่ีไดรายงานไวในวาระเพ่ือทราบท่ี 3.2 ในการนี้ เพ่ือใหการเสริมสราง 
ทําความเขาใจของเจาหนาท่ีเปนไปอยางถูกตองและในทิศทางเดียวกัน เห็นควรมอบหมายใหสํานักผูตรวจราชการ 
ในฐานะฝายเลขานุการจัดการประชุมชี้แจงแบบองครวมตามแบบวัดการรับรูของของผูมีสวนไดเสียภายใน (IIT) 
ใหกับเจาหนาท่ีทุกหนวยงานผาน Video Conference ระบบ Zoom ในชวงเดือนมีนาคม 2564 โดยหัวหนา
ผูตรวจราชการ (นางสาวอมรรัตน พุมศรีพักตร) และ ผูตรวจราชการ (นางสาวฉัฐสุรีย หาญวงศ) จะเปนผูชี้แจง 
ในแตละขอมูลของตัวชี้วัด 
   สําหรับแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายนอก (EIT) ไดมีการวิเคราะหเพ่ือวาง
แผนการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.256๓ โดยมอบหมายใหหนวยงานท่ีมีการประสาน/ติดตอกับผูมีสวนได
เสียภายนอกไดสื่อสัมพันธอยางเขมขน เพ่ือสรางการรับรู ความเขาใจ และความพึงพอใจใหมากข้ึน นั้น แมวาจะมี
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสารเพียงตัวเดียวท่ีมีผลคะแนนเพ่ิมข้ึน และอีก ๒ ตัวชี้วัดมีผลคะแนนลดลง แตก็ลดลงเพียง
เล็กนอย  ดังนั้น  เห็นควรมอบหมายหนวยงานท่ีมีการประสาน/ติดตอกับผูมีสวนไดเสียภายนอกไดจัดชี้แจง สรางการ
รับรู ความเขาใจกับผูมีสวนไดเสียภายนอกในแตละขอมูลของตัวชี้วัดตามแบบวัด EIT และรายงานผลการดําเนินการ
ดังกลาวในรูปแบบ OPPM สงใหสํานักผูตรวจราชการ ภายในวันท่ี ๓๑ มีนาคม 256๔ 
 

   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาใน ๒ เรื่อง  ดังนี้ 
   ๑. การมอบหมายสํานักผูตรวจราชการ จัดการประชุมชี้แจงแบบองครวมตามแบบวัด
การรับรูของผูมีสวนไดเสียภายใน (IIT) ใหกับเจาหนาท่ีทุกหนวยงาน (สํานัก/ศูนย/กลุม และ สทภ.1 – 11) ผาน
ระบบ Video Conference และระบบ Zoom ในชวงเดือนมีนาคม 2564 
   ๒. มอบหมายหนวยงานท่ีมีการประสาน/ติดตอกับผูมีสวนไดเสียภายนอกไดจัดชี้แจง 
สรางการรับรู ความเขาใจกับผูมีสวนไดเสียภายนอกในแตละขอมูลของตัวชี้วัดตามแบบวัด EIT และรายงานผล 
การดําเนินการดังกลาวในรูปแบบ OPPM สงใหสํานักผูตรวจราชการ ภายในวันท่ี ๓๑ มีนาคม 256๔ 

 
/ในการนี้... 
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   ในการนี้  หน.ผต. เสนอท่ีประชุมเพ่ิมเติมวา การจัดประชุมชี้แจงแบบองครวมตาม
แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายใน (IIT) แลว จะเพ่ิมเติมแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายนอก (EIT) ดวย 
เพ่ือสรางความเขาใจในทิศทางเดียวกันกอนไปสรางความเขาใจกับผูมีสวนไดเสียภายนอก 
 

   มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติดังนี้ 
     (1) มอบหมายสํานักผูตรวจราชการ จัดการประชุมชี้แจงแบบองครวม
ตามแบบวัดการรับรูของของผูมีสวนไดเสียภายใน (IIT) และแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายนอก (EIT) ใหกับ
เจาหนาท่ีทุกหนวยงาน ผาน Video Conference ระบบ Zoom ในชวงเดือนมีนาคม 2564 โดยหัวหนาผูตรวจ
ราชการ (นางสาวอมรรัตน พุมศรีพักตร) และ ผูตรวจราชการ (นางสาวฉัฐสุรีย หาญวงศ) จะเปนผูชี้แจง 
     (๒) มอบหมายหนวยงานท่ีมีการประสาน/ติดตอกับผู มีสวนได เสีย
ภายนอกไดชี้แจงและ/หรือสรางการรับรู ความเขาใจตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายนอก (EIT)  และรายงาน
ผลการดําเนินการดังกลาวในรูปแบบ OPPM สงใหสํานักผูตรวจราชการ ภายในวันท่ี ๓๑ มีนาคม 256๔ 
 

  วาระท่ี ๔.๒ การพิจารณาขอเสนอแนะของการประเมิน ITA เพ่ื อนํ ามาวิ เคราะห  ปรับปรุง  
การดําเนินงาน และมอบหมายผูรับผิดชอบหลักและผูรับผิดชอบสนับสนุน ตามแบบตรวจการเปดเผยขอมูล
สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
   ห น .ผ ต .  ทําหนาท่ีเลขานุการแจงใหท่ีประชุมทราบวา ตามท่ีไดรายงานในวาระเพ่ือทราบ
ท่ี ๓.๒ ถึงผลคะแนนแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) วา แมคะแนนแบบตรวจ OIT ในป ๒๕๖๓          
มีคะแนนผานเกณฑเปาหมาย (85 คะแนนข้ึนไป) สะทอนการเปดเผยขอมูลสาธารณะและการใหบริการผานระบบ 
e – service ไดอยางครบถวนสมบูรณ งายตอการเขาถึง แตการลดลงของคะแนนในป ๒๕๖๓ ก็เปนการลดลง   
อยางมีนัยสําคัญท่ีตองกลับมาทบทวนการดําเนินงานท่ีผานมา กลาวคือ ในป ๒๕๖๓ มีถึง ๖ ขอมูล (O๒  O๔  O๘  
O๙  O๒๗  และ O๓๘)  ท่ีไมไดรับคะแนน  นั้น 
   ในการนี้  ฝายเลขานุการไดเตรียมการดําเนินงานของแบบตรวจ OIT ในปงบประมาณ 
พ.ศ.256๔ โดยไดประชุมรวมกับศูนยสารสนเทศทรัพยากรน้ําเพ่ือวางแนวทางการปรับปรุงระบบใหมี 
การติดตอสื่อสารผานเว็บไซตไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และหนวยงานผูรับผิดชอบหลักใน ๖ ขอมูล 
ท่ีไมไดรับคะแนนเม่ือป ๒๕๖๓ เพ่ือสรางความเขาใจและจัดเตรียมขอมูลใหครบถวนตามประเด็นการประเมิน 
รวมท้ังหนวยงานผูรับผิดชอบหลักในขอมูลอ่ืนๆ 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… 
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ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล 
ผูรับผิดชอบหลักและ
ผูรับผิดชอบสนับสนุน 

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 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… 
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ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล 
ผูรับผิดชอบหลักและ
ผูรับผิดชอบสนับสนุน 

O๙ Social Network o แสดงตําแหนงบนเว็บไซตของหนวยงานท่ีสามารถ
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 รายงานการ
กํากับติดตามการ
ดําเนินงาน
ประจําป 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 เปนตน 

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

 
/O๑๔... 
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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 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… 
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ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล 
ผูรับผิดชอบหลักและ
ผูรับผิดชอบสนับสนุน 

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) 

 
      การจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 
 

ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล 
ผูรับผิดชอบหลักและ
ผูรับผิดชอบสนับสนุน 

O๒๑ แผนการจัดซ้ือจัด
จางหรือแผนการ
จัดหาพัสด ุ

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) 

 
/ตัวช้ีวัด... 
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     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 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) 

 
 

/ตัวช้ีวัด... 
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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 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 ริ ต 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) 

/ตัวช้ีวัด 10... 
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    ตัวช้ีวัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต ประกอบดวย 2 ตัวชี้วัดยอย 10 ขอมูล (o34 – o43) 
 

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 10.1 การดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต 
 

เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร 
 

ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล 
ผูรับผิดชอบหลักและ
ผูรับผิดชอบสนับสนุน 

O๓๔ เจตจํ านงสุ จริต
ของผูบริหาร 

o แสดงเนื้อหาเจตนารมณหรือคําม่ันวาจะปฏิบัติ
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
คุณธรรมและความโปรงใสภายในหน วยงานใน        
ขอ O๔๒ ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม   
o เปนการดําเนินการในป พ.ศ. ๒๕๖4 

- สผต. (หลัก) 
- ศสท. (สนับสนุน) 

 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาใน ๒ เรื่อง  ดังนี้ 
   ๑. การมอบหมายหนวยงานผูรับผิดชอบหลักและหนวยงานผูสนับสนุนในแตละขอมูล 
ตามท่ีฝายเลขานุการเสนอ 
   ๒. การมอบหมายใหหนวยงานผูรับผิดชอบหลักและหนวยงานผูสนับสนุนไปปรับปรุงขอมูล
ใหครบถวนตามประเด็นการประเมิน ใหแลวเสร็จภายในวันศุกรท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๓   
 

   มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติดังนี้ 
     (1) เห็นชอบการมอบหมายหนวยงานผูรับผิดชอบหลักและหนวยงาน
ผูสนับสนุนในแตละขอมูล ตามท่ีฝายเลขานุการเสนอ 
     (๒) มอบหมายใหหนวยงานผูรับผิดชอบหลักและหนวยงานผูสนับสนุน 
ไปปรับปรุงขอมูลใหครบถวนตามประเด็นการประเมิน ใหแลวเสร็จภายในวันศุกรท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๓ 

 
 

/วาระท่ี 5... 
 




