ตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
เกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเนื้อหาครอบคลุมหลายดาน โดยมีประเด็นในการประเมิน จําแนกออกเปน
๑๐ ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่ เปนตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินการรับรูของ
บุคลากรภายในหนวยงานตอการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหนวยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงาน โดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปรงใส ปฏิบัติงานหรือดําเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่
กําหนดไวอยางเครงครัด เทาเทียมกัน ไมวาจะเปนผูมาติดตอทั่วไปหรือผูมาติดตอที่รูจักกันเปนการสวนตัว
รวมไปถึงการปฏิบัติงานอยางมุงมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบตองานในหนาที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งลวน
ถือเปนลักษณะการปฏิบัติหนาที่ในฐานะเจาหนาที่ของรัฐอยางมีคุณธรรม นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรูใน
ประเด็นที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นๆ ของบุคลากรอื่นในหนวยงานทั้งใน
กรณีที่แลกกับการปฏิบัติหนาที่ และในกรณีชวงเทศกาลหรือวาระสําคัญตางๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือ
แมแตกรณีการใหเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นๆ ตอบุคคลภายนอก ซึ่งถือเปนความเสี่ยงที่อาจจะกอใหเกิดการ
รับสินบนไดในอนาคต3
🌢🌢 แหลงขอมูล

ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน

🌢🌢 ประเด็นสํารวจ ประกอบดวยขอคําถาม จํานวน 6 ขอ (I1 - I6)

ตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณ เปนตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินการรับรูของ
บุคลากรภายในหนวยงานตอการดําเนินการตาง ๆ ของหนวยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการใช
จายเงินงบประมาณ นับตั้งแตการจัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําปและเผยแพรอยางโปรงใส ไปจนถึง
ลักษณะการใชจายงบประมาณของหนวยงานอยางคุมคา เปนไปตามวัตถุประสงค และไมเอื้อประโยชนแกตนเอง
หรือพวกพอง การเบิกจายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องตาง ๆ เชน คาทํางานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคา
เดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุดวย นอกจากนี้ ยังใหความสําคัญกับการ
เปดโอกาสใหบุคลากรภายในมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณของหนวยงานตนเองได
🌢🌢 แหลงขอมูล

ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน

🌢🌢 ประเด็นสํารวจ ประกอบดวยขอคําถาม จํานวน 6 ขอ (I7 - I12)

ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอํานาจ เปนตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินการรับรูของ
บุคลากรภายในหนวยงานตอการใชอํานาจของผูบังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการมอบหมาย
งาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อใหสิทธิประโยชนตาง ๆ ซึ่งจะตองเปนไปอยางเปน
ธรรมและไมเลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใชอํานาจสั่งการใหผูใตบังคับบัญชาทําในธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชาหรือ
ทําในสิ่งที่ไมถูกตอง นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผูมี
อํานาจ การซื้อขายตําแหนง หรือการเอื้อผลประโยชนใหกลุมหรือพวกพอง
🌢🌢 แหลงขอมูล

ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน

🌢🌢 ประเด็นสํารวจ ประกอบดวยขอคําถาม จํานวน 6 ขอ (I13 - I18)

ตัวชี้วัดที่ 4 การใชทรัพยสินของราชการ เปนตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินการ
รับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชทรัพยสินของราชการ
ในประเด็นที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมของ
บุคลากรภายใน ในการนําทรัพยสินของราชการของหนวยงานไปเปนของตนเองหรือนําไปใหผูอื่น และพฤติกรรม
ในการขอยืมทรัพยสนิ ของราชการ
ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหนวยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอก
หนวยงาน ซึ่งหนวยงานจะตองมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ หนวยงานจะตอง
มีการจัดทําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง
เพื่อเผยแพรใหบุคลากรภายในได
รับทราบและนําไปปฏิบัติ รวมไปถึงหนวยงานจะตองมีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ
ของหนวยงานดวย
🌢🌢 แหลงขอมูล

ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน

🌢🌢 ประเด็นสํารวจ ประกอบดวยขอคําถาม จํานวน 6 ขอ (I19 - I24)

ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต เปนตัวชี้วัดที่มีวตั ถุประสงคเพื่อประเมินการ
รับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการแกไขปญหาการทุจริตของหนวยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการให
ความสําคัญของผูบริหารสูงสุดในการตอตานการทุจริตอยางจริงจัง โดยหนวยงานจะตองทบทวนนโยบาย
ที่
เกี่ยวของกับการปองกันการทุจริตในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ
และจัดทําแผนงานดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน เพื่อใหเกิดการแกไขปญหาการทุจริตไดอยางเปนรูปธรรม รวมไปถึงการ
ประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแกไขปญหาการทุจริตของหนวยงาน
ที่จะตองทําใหการทุจริตในหนวยงาน
ลดลงหรือไมมีเลย และจะตองสรางความเชื่อมั่นใหบุคลากรภายใน ในการรองเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายใน
หนวยงานดวย นอกจากนี้ หนวยงานจะตองมีกระบวนการเฝาระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหนวยงาน รวมถึง
การนําผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการทํางาน
เพื่อ
ปองกันการทุจริต
🌢🌢 แหลงขอมูล

ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน

🌢🌢 ประเด็นสํารวจ ประกอบดวยขอคําถาม จํานวน 6 ขอ (I25 - I30)

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน เปนตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินการรับรู
ของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอการคุณภาพการดําเนินงาน ในประเด็นที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กําหนดไวอยาง
เครงครัด และจะตองเปนไปอยางเทาเทียมกันไมเลือกปฏิบัติ รวมถึงจะตองใหขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการ/
ใหบริการของหนวยงานแกรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียอยางตรงไปตรงมาไมปดบังหรือบิดเบือน
ขอมูล ซึ่งสะทอนถึงการปฏิบัติหนาที่อยางมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรูเกี่ยวกับประสบการณตรงในการถูก
เจาหนาที่เรียกรับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่น ๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติหนาที่ดวย นอกจากนี้ ยังประเมินการ
รับรูเกี่ยวกับการบริหารงานและการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงานที่จะตองคํานึงถึงประโยชนของ
ประชาชนและสวนรวมเปนหลัก ไมมีการเอื้อประโยชนใหกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุมใดกลุมหนึ่ง
🌢🌢 แหลงขอมูล

ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก

🌢🌢 ประเด็นสํารวจ ประกอบดวยขอคําถามจํานวน ๕ ขอ (E1 - E5)
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร เปนตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินการรับรู
ของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่
เกี่ยวของกับการเผยแพรขอมูลของหนวยงานในเรื่องตางๆ ตอสาธารณชน ผานชองทางที่หลากหลาย สามารถ
เขาถึงไดงาย และไมซับซอน โดยขอมูลที่เผยแพรจะตองครบถวนและเปนปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งผลการ
ดําเนินงานของหนวยงานและขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดใหมีชองทางใหผูรับบริการ ผูมา
ติดตอ หรือผูมี สวนไดสวนเสีย สามารถสงคําติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน/การใหบริการ และมี
การชี้แจงในกรณีที่มีขอกังวลสงสัยไดอยางชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรูเกี่ยวกับการจัดใหมีชองทางใหผู
มาติดตอสามารถรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงานดวย ซึ่งสะทอนถึงการสื่อสารกับผูรับบริการ ผูมา
ติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียอยางมีประสิทธิภาพ
🌢🌢 แหลงขอมูล

ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก

🌢🌢 ประเด็นสํารวจ ประกอบดวยขอคําถาม จํานวน ๕ ขอ (E6 - E10)

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน เปนตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงคเพื่อประเมิน
การรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอการปรับปรุงระบบการทํางาน ใน
ประเด็นที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และกระบวนการทํางานของ
หนวยงานใหดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงานเพื่อใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
โดยควรมีกระบวนการเปดโอกาสใหผูรับบริการหรือผูมาติดตอ
เขามามีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดําเนินงานเพื่อใหสอดคลองกับความตองการดวย ทั้งนี้ นอกจากหนวยงานจะตองปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน
ใหดีขึ้นแลว ยังควรใหความสําคัญกับการปรับปรุงการดําเนินงานใหมีความโปรงใสมากขึ้นอีกดวย
🌢🌢 แหลงขอมูล

ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก

🌢🌢 ประเด็นสํารวจ ประกอบดวยขอคําถามจํานวน ๕ ขอ (E11 - E15)
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล เพื่อประเมินการเผยแพรขอมูลที่เปนปจจุบันบนเว็บไซต
ของหนวยงาน เพื่อเปดเผยขอมูลตาง ๆ ของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ขอมูล
พื้นฐาน ขาวประชาสัมพันธ และการปฏิสัมพันธขอมูล (2) การบริหารงาน ไดแก แผนดําเนินงานการปฏิบัติงาน
และการใหบริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ไดแก แผนการใชจายงบประมาณประจําป การจัดซื้อจัดจาง
หรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไดแก นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การ
ดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคค และ (5) การสงเสริมความโปรงใส ไดแก การจัดการเรื่อง
รองเรียนการทุจริต การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม
🌢🌢 แหลงขอมูล

เว็บไซตหนวยงาน

🌢🌢 ประเด็นสํารวจ ประกอบดวย 5 ตัวชี้วัดยอย 33 ขอมูล (O1 – O33)
“การเปดเผยขอมูล”พิจารณาจาก 2 องคประกอบ คือ

1. องคประกอบของการเปดเผย พิจารณาตามเงื่อนไข ดังนี้
1.1 สามารถเขาถึงขอมูลไดผาน URL
1.2 ขอมูลเผยแพรที่เว็บไซตหลักของหนวยงาน
1.3 ขอมูลเผยแพรในหัวขอหรือตําแหนงที่ประชาชนทั่วไปสามารถเขาใจและ
เขาถึงได องคประกอบของขอมูล จะแตกตางกันในแตละขอตามที่ปรากฏในรายละเอียดตอไป
2. องคประกอบของขอมูล
โดยจะตองสอดคลองตามเงื่อนไขครบถวนทั้ง 2 องคประกอบ จึงจะถือวาเปนการ
เปดเผยขอมูลตามหลักเกณฑการประเมินที่กําหนด
ตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต เปนตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินการ
เผยแพรขอมูลที่เปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน เพื่อเปดเผยขอมูลตาง ๆ ของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับ
ทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ขอมูลพื้นฐาน ไดแก ขอมูลพื้นฐาน ขาวประชาสัมพันธ และการปฏิสัมพันธขอมูล (2)
การบริหารงาน ไดแก แผนดําเนินงาน การปฏิบัติงาน และการใหบริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ไดแก
แผนการใชจายงบประมาณประจําป และการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ไดแก นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล และหลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การสงเสริมความโปรงใสในหนวยงาน
ไดแก การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม ซึ่งการ
เผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึงความโปรงใสในการบริหารงานและการดําเนินงานของหนวยงาน
🌢🌢 แหลงขอมูล

เว็บไซตหนวยงาน

🌢🌢 ประเด็นสํารวจ ประกอบดวย 2 ตัวชี้วัดยอย 10 ขอมูล (O34 – O43)
เกณฑการประเมินผูมีสวนไดเสียภายใน(IIT) ตามคําจํากัดความของสํานักงาน ป.ป.ช.
ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหนาที่ (i1-i6)
ขอ

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

i1

บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงาน/
ใหบริการแกผูมาติดตอ ตามประเด็น
ดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด
• เปนไปตามขั้นตอนที่กําหนด
• เปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงาน/
ใหบริการแกผูมาติดตอทั่ว ๆ ไป กับผูมา
ติดตอที่รูจักเปนการสวนตัว อยางเทาเทียม
กัน มากนอยเพียงใด

วัด 4 ระดับ คือ นอยที่สุดหรือ
ไมมีเลย นอย มาก มากที่สุด

i2

วัด 4 ระดับ คือ นอยที่สุดหรือ
ไมมีเลย นอย มาก มากที่สุด

การดําเนินการ/
ผูรับผิดชอบ

ทุกหนวยงาน
(สํานัก/ศูนย/กลุม
และ สทภ.1 – 11)

ขอ

ประเด็นการประเมิน

i3

บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรม
ในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังตอไปนี้
อยางไร
• มุงผลสําเร็จของงาน
• ใหความสําคัญกับงานมากกวาธุระสวนตัว
• พรอมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิด
จากตนเอง
บุคลากรในหนวยงานของทานมีการเรียก
รับสิ่งดังตอไปนี้จากผูมาติดตอ เพื่อแลกกับ
การปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือ
ใหบริการ หรือไม
• เงิน
• ทรัพยสิน
• ประโยชนอื่น ๆ ที่อาจคํานวณเปนเงินได
เชน การลดราคา การรับความบันเทิง เปน
ตน

วัด 4 ระดับ คือ นอยที่สุด
หรือไมมีเลย นอย
มาก มากที่สุด

นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจาก
บุคคล ที่ใหกันในโอกาสตาง ๆ โดยปกติตาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม
หรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
แลว บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการ
รับสิ่งดังตอไปนี้ หรือไม
• เงิน
• ทรัพยสิน
• ประโยชนอื่น ๆ ที่อาจคํานวณเปนเงินได
เชน การลดราคา การรับความบันเทิง เปน
ตน
บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการใหสิ่ง
ดังตอไปนี้ แกบุคคลภายนอกหรือ
ภาคเอกชน เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีและ
คาดหวังใหมีการตอบแทนในอนาคต
หรือไม
• เงิน

วัด 2 ระดับ คือ มี ไมมี

i4

i5

i6

ระดับ

วัด 2 ระดับ คือ มี ไมมี

วัด 2 ระดับ คือ มี ไมมี

การดําเนินการ/
ผูรับผิดชอบ

ขอ

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

การดําเนินการ/
ผูรับผิดชอบ

• ทรัพยสิน
• ประโยชนอื่น ๆ ที่อาจคํานวณเปนเงินได
เชน การลดราคา การรับความบันเทิง เปน
ตน

หมายเหตุ : การเรียกรับเปนการเรียกรับนอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนดใหรับได เชน คาธรรมเนียม คาบริการ
คาปรับ เปนตน
ตัวชี้วัดที่ ๒ การใชงบประมาณ (i7-i12)
ขอ
i7

ประเด็นการประเมิน

ทานรูเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณ
ประจําปของหนวยงานของทาน มากนอย
เพียงใด
i8 หนวยงานของทานใชจายงบประมาณ โดย
คํานึงถึงประเด็นดังตอไปนี้ มากนอย
เพียงใด
• คุมคา
• ไมบิดเบือนวัตถุประสงคของงบประมาณ
ที่ตั้งไว
i9 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพื่อ
ประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มาก
นอยเพียงใด
i10 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิก
จายเงินที่เปนเท็จ เชน คาทํางานลวงเวลา
คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ มาก
นอยเพียงใด
i11 หนวยงานของทาน มีการจัดซื้อจัดจาง/การ
จัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุใน
ลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด
• โปรงใส ตรวจสอบได
• เอื้อประโยชนใหผูประกอบการรายใดราย

ระดับ

การดําเนินการ/
ผูรับผิดชอบ

วัด 4 ระดับ คือ นอยที่สุดหรือ
ไมมีเลย นอย มาก มากที่สุด
วัด 4 ระดับ คือ นอยที่สุดหรือ
ไมมีเลย นอย มาก มากที่สุด

วัด 4 ระดับ คือ นอยที่สุดหรือ
ไมมีเลย นอย มาก มากที่สุด
วัด 4 ระดับ คือ นอยที่สุดหรือ
ไมมีเลย นอย มาก มากที่สุด

วัด 4 ระดับ คือ นอยที่สุดหรือ
ไมมีเลย นอย มาก มากที่สุด

ทุกหนวยงาน
(สํานัก/ศูนย/กลุม
และ สทภ.1 – 11)

หนึ่ง
i12 หนวยงานของทาน เปดโอกาสใหทาน
มีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจาย
งบประมาณ ตามประเด็นดังตอไปนี้ มาก
นอยเพียงใด
• สอบถาม
• ทักทวง
• รองเรียน

วัด 4 ระดับ คือ นอยที่สุดหรือ
ไมมีเลย นอย มาก มากที่สุด

ตัวชี้วัดที่ ๓ การใชอํานาจ (i13-i18)
ขอ

ประเด็นการประเมิน

i13 ทานไดรับมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชา
อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด
หมายเหตุ: การมอบหมาย หมายถึง การ
มอบหมายงานตามตําแหนงหนาที่
i14 ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามระดับคุณภาพของผลงานอยางถูกตอง
มากนอยเพียงใด
i15 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขา
รับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการ
ใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอย
เพียงใด
i16
ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาสั่งการใหทําธุระ
สวนตัวของผูบังคับบัญชา มากนอยเพียงใด
i17 ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาสั่งการใหทําในสิ่ง
ที่ไมถูกตอง หรือมีความเสี่ยงตอการทุจริต
มากนอย เพียงใด
i18 การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของ
ทานมีลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด
• ถูกแทรกแซงจากผูมีอํานาจ
• มีการซื้อขายตําแหนง
• เอื้อประโยชนใหกลุมหรือพวกพอง

ระดับ

การดําเนินการ/
ผูรับผิดชอบ

วัด 4 ระดับ
คือ นอยที่สุดหรือ ไมมีเลย
นอย มาก มากที่สุด
วัด 4 ระดับ คือ
นอยที่สุดหรือ ไมมีเลย นอย
มาก มากที่สุด
วัด 4 ระดับ คือ นอยที่สุด
หรือ ไมมีเลย นอย มาก
มากที่สุด
วัด 4 ระดับ คือ นอยที่สุด
หรือ
ไมมีเลย นอย มาก มากที่สุด
วัด 4 ระดับ คือ นอยที่สุดหรือ
ไมมีเลย นอย มาก มากที่สุด
วัด 4 ระดับ คือ นอยที่สุดหรือ
ไมมีเลย นอย มาก มากที่สุด

ทุกหนวยงาน
(สํานัก/ศูนย/กลุม
และ สทภ.1 – 11)

ตัวชี้วัดที่ ๔ การใชทรัพยสินของทางราชการ (i19-i24)
ขอ

ประเด็นการประเมิน

i19 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอา
ทรัพยสินของราชการ ไปเปนของสวนตัว
หรือนําไปใหกลุมหรือพวกพอง มากนอย
เพียงใด
i20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของ
ราชการไปใชปฏิบตั ิงานในหนวยงานของ
ทาน มีความสะดวกมากนอยเพียงใด
i21 ถาตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการไป
ใชปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงานของ
ทานมีการขออนุญาตอยางถูกตอง มากนอย
เพียงใด
i22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนํา
ทรัพยสินของราชการไปใช โดยไมไดขอ
อนุญาตอยางถูกตอง จากหนวยงานของ
ทาน มากนอยเพียงใด
i23 ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน
เกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่
ถูกตอง มากนอยเพียงใด
i24 หนวยงานของทาน มีการกํากับดูแลและ
ตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ
เพื่อปองกันไมใหมีการนําไปใชประโยชน
สวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอย
เพียงใด

ระดับ

การดําเนินการ/
ผูรับผิดชอบ

วัด 4 ระดับ คือ นอยที่สุดหรือ
ไมมีเลย นอย มาก มากที่สุด

วัด 4 ระดับ คือ นอยที่สุดหรือ
ไมมีเลย นอย มาก มากที่สุด
วัด 4 ระดับ คือ นอยที่สุดหรือ
ไมมีเลย นอย มาก มากที่สุด

วัด 4 ระดับ คือ นอยที่สุดหรือ
ไมมีเลย นอย มาก มากที่สุด

วัด 4 ระดับ คือ นอยที่สุดหรือ
ไมมีเลย นอย มาก มากที่สุด
วัด 4 ระดับ คือ นอยที่สุดหรือ
ไมมีเลย นอย มาก มากที่สุด

ทุกหนวยงาน
(สํานัก/ศูนย/กลุม
และ สทภ.1 – 11)

ตัวชี้วัดที่ ๕ การแกไขปญหาการทุจริต (i25-i30)
ขอ

ประเด็นการประเมิน

i25 ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ให
ความ สําคัญ กับการตอตานการทุจริต มาก
นอยเพียงใด
i26 หนวยงานของทาน มีการดําเนินการ
ดังตอไปนี้ หรือไม
• ทบทวนนโยบายหรือมาตรการปองกัน
การทุจริตในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ
• จัดทําแผนงานดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน
i27 ปญหาการทุจริตในหนวยงานของทาน
ไดรับการแกไข มากนอยเพียงใด
i28 หนวยงานของทานมีการดําเนินการ
ดังตอไปนี้ ตอการทุจริตในหนวยงาน มาก
นอยเพียงใด
• เฝาระวังการทุจริต
• ตรวจสอบการทุจริต
ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต
หมายเหตุ : หากหนวยงานของทานไมมี
การทุจริต จึงทําใหไมมีการลงโทษทางวินัย
ใหตอบ "มากที่สุด"
i29 หนวยงานของทานมีการนําผลการ
ตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ทั้งภายใน
และภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการ
ทํางาน เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน
มากนอยเพียงใด

ด

ระดับ

การดําเนินการ/
ผูรับผิดชอบ

วัด 4 ระดับ คือ นอยที่สุดหรือ
ไมมีเลย นอย มาก มากที่สุด
วัด 2 ระดับ คือ มี ไมมี

วัด 4 ระดับ คือ นอยที่สุดหรือ
ไมมีเลย นอย มาก มากที่สุด
วัด 4 ระดับ คือ นอยที่สุดหรือ
ไมมีเลย นอย มาก มากที่สุด

วัด 4 ระดับ คือ นอยที่สุดหรือ
ไมมีเลย นอย มาก มากที่สุด

ทุกหนวยงาน
(สํานัก/ศูนย/กลุม
และ สทภ.1 – 11)

ขอ

ประเด็นการประเมิน

i30 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะ
เกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมี
ความคิดเห็นตอประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร
• สามารถรองเรียนและสงหลักฐานไดอยาง
สะดวก
• สามารถติดตามผลการรองเรียนได
• มั่นใจวาจะมีการดําเนินการอยาง
ตรงไปตรงมา
• มั่นใจวาจะปลอดภัยและไมมีผลกระทบ
ตอตนเอง

ระดับ
วัด 4 ระดับ คือ นอยที่สุดหรือ
ไมมีเลย นอย มาก มากที่สุด

การดําเนินการ/
ผูรับผิดชอบ
ทุกหนวยงาน
(สํานัก/ศูนย/กลุม
และ สทภ.1 – 11)

ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดําเนินงาน (e1-e5)
ขอ

ประเด็นการประเมิน

e๑ เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ
ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน ตามประเด็น
ดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด
• เปนไปตามขั้นตอนที่กําหนด
• เปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
e2 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ
ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน กับผูมาติดตอ
คนอื่น ๆ อยางเทาเทียมกัน มากนอย
เพียงใด
e3

เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ
ใหขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการ/ใหบริการ
แกทานอยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือ
บิดเบือนขอมูล มากนอยเพียงใด

ระดับ

การดําเนินการ/
ผูรับผิดชอบ

วัด 4 ระดับ คือ นอยที่สุดหรือ
ไมมีเลย นอย มาก มากที่สุด

วัด 4 ระดับ คือ นอยที่สุดหรือ
ไมมีเลย นอย มาก มากที่สุด

วัด 4 ระดับ คือ นอยที่สุดหรือ
ไมมีเลย นอย มาก มากที่สุด

ทุกหนวยงาน
(สํานัก/ศูนย/กลุม
และ สทภ.1 – 11)

ขอ

ประเด็นการประเมิน

e4

ในระยะเวลา 1 ปที่ผานมา ทานเคยถูก
เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ
รองขอใหจายหรือใหสิ่งดังตอไปนี้ เพื่อแลก
กับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต
หรือใหบริการ หรือไม
• เงิน
• ทรัพยสิน
• ประโยชนอื่น ๆ ที่อาจคํานวณเปนเงินได
เชน การลดราคา การรับความบันเทิง เปน
ตน
หมายเหตุ : เปนการเรียกรับที่
นอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนดใหรับได
เชน คาธรรมเนียม คาบริการ คาปรับ เปน
ตน

e5

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการดําเนินงาน
โดยคํานึงถึงประโยชนของประชาชนและ
สวนรวมเปนหลัก มากนอยเพียงใด

ระดับ

การดําเนินการ/
ผูรับผิดชอบ

วัด 2 ระดับ คือ มี ไมมี

วัด 4 ระดับ คือ นอยที่สุดหรือ
ไมมีเลย นอย มาก มากที่สุด

ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร (e6-e10)
ขอ

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

e6

การเผยแพรขอมูลของหนวยงานที่ทาน
ติดตอมีลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด
• เขาถึงงาย ไมซับซอน
• มีชองทางหลากหลาย
หนวยงานที่ทานติดตอ มีการเผยแพร
ผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควร
รับทราบอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด
หนวยงานที่ทานติดตอ มีชองทางรับฟงคําติ
ชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ดําเนินงาน/การใหบริการ หรือไม

วัด 4 ระดับ คือ นอยที่สุดหรือ
ไมมีเลย นอย มาก มากที่สุด

e7

e8

วัด 4 ระดับ คือ นอยที่สุดหรือ
ไมมีเลย นอย มาก มากที่สุด
วัด 2 ระดับ คือ มี ไมมี

การดําเนินการ/
ผูรับผิดชอบ

หนวยงานที่มีการ
ประสาน/ติดตอ
กับผูมีสวนไดเสีย
ภายนอกไดสื่อ
สัมพันธอยาง
เขมขนขึ้น

ขอ

ประเด็นการประเมิน

e9

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการชี้แจงและตอบ
คําถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด
หมายเหตุ : หากทานไมมีขอกังวลสงสัยให
ตอบ “มากที่สุด”
e10 หนวยงานที่ทานติดตอ มีชองทางใหผูมา
ติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ใน
หนวยงาน หรือไม

ระดับ
วัด 4 ระดับ คือ นอยที่สุดหรือ
ไมมีเลย นอย มาก มากที่สุด

วัด 2 ระดับ คือ มี ไมมี

การดําเนินการ/
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่มีการ
ประสาน/ติดตอ
กับผูมีสวนไดเสีย
ภายนอกไดสื่อ
สัมพันธอยาง
เขมขนขึ้น

ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทํางาน (e11-e15)
ขอ

ประเด็นการประเมิน

e11 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ มีการ
ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การ
ใหบริการใหดีขึ้น มากนอยเพียงใด
e12 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุง
วิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน/การ
ใหบริการใหดีขึ้น มากนอยเพียงใด
e13 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการนําเทคโนโลยี
มาใชในการดําเนินงาน/การใหบริการ ให
เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม
e14 หนวยงานที่ทานติดตอ เปดโอกาสให
ผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวน
เสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุง
พัฒนาการดําเนินงาน/การใหบริการของ
หนวยงานใหดีขึ้น มากนอยเพียงใด
e15 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงการ
ดําเนินงาน/การใหบริการ ใหมีความ
โปรงใสมากขึ้น มากนอยเพียงใด

ระดับ

การดําเนินการ/
ผูรับผิดชอบ

วัด 4 ระดับ คือ นอยที่สุดหรือ
ไมมีเลย นอย มาก มากที่สุด
วัด 4 ระดับ คือ นอยที่สุดหรือ
ไมมีเลย นอย มาก มากที่สุด
วัด 2 ระดับ คือ มี ไมมี

วัด 4 ระดับ คือ นอยที่สุดหรือ
ไมมีเลย นอย มาก มากที่สุด

หนวยงานที่มีการ
ประสาน/ติดตอ
กับผูมีสวนไดเสีย
ภายนอกไดสื่อ
สัมพันธอยาง
เขมขนขึ้น

วัด 4 ระดับ คือ นอยที่สุดหรือ
ไมมีเลย นอย มาก มากที่สุด

หมายเหตุ : หากทานติดตอครั้งแรกใหเปรียบเทียบกับคุณภาพการปฏิบัติงาน/การใหบริการที่ทานคาดหวังไวกอน
มาติดตอ

ตัวชี้วัดยอยที่ 9.1
ขอ

ขอมูล

o1 โครงสราง

o2 ขอมูลผูบริหาร

o3 อํานาจหนาที่
o4

แผนยุทธศาสตร
หรือแผนพัฒนา
หนวยงาน

o5

ขอมูลการติดตอ

o6 กฎหมายที่
เกี่ยวของ

ขอมูลพื้นฐาน

องคประกอบดานขอมูล
o แสดงแผนผังแสดงโครงสรางการแบงสวนราชการ
ของหนวยงาน
o ประกอบดวยตําแหนงที่สําคัญ และการแบงสวนงาน
ภายใน เชน สํานัก กอง ศูนย ฝาย สวน กลุม เปนตน
o แสดงรายนามของผูบริหารของหนวยงาน
o ประกอบดวยชื่อ-นามสกุล ตําแหนง รูปถาย ชอง
ทางการติดตอ ผูบริหารสูงสุดหรือหัวหนาหนวยงาน
และผูดํารงตําแหนงทางการบริหารของหนวยงาน
o แสดงขอมูลหนาที่และอํานาจของหนวยงานตามที่
กฎหมายกําหนด
o แสดงแผนการดําเนินภารกิจของหนวยงานที่มีระยะ
มากกวา 1 ป
o มีขอมูลรายละเอียดของแผนฯ เชน ยุทธศาสตรหรือ
แนวทาง เปาหมาย ตัวชี้วัด เปนตน
o เปนแผนที่มีระยะเวลาบังคับใชครอบคลุมป
พ.ศ.2563
o แสดงขอมูลการติดตอ ไดแก ที่อยูหนวยงาน
หมายเลข โทรศัพท หมายเลขโทรสาร ที่อยูไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส และแผนที่ตั้งหนวยงาน
o แสดงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานหรือ
การปฏิบัติงานของหนวยงาน

ผูรับผิดชอบหลักและ
ผูรับผิดชอบสนับสนุน
- สลก. (หลัก)
- ศสท. (สนับสนุน)

- สลก. (หลัก)
- ศสท. (สนับสนุน)

- สลก. (หลัก)
- ศสท. (สนับสนุน)
- สนผ. (หลัก)
- ศสท. (สนับสนุน)

- สลก. (หลัก)
- ศสท. (สนับสนุน)
- กนก. (หลัก)
- ศสท. (สนับสนุน)

การประชาสัมพันธ
ขอ

ขอมูล

o7 ขาว
ประชาสัมพันธ

องคประกอบดานขอมูล
o แสดงขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานตามอํานาจหนาที่หรือภารกิจของหนวยงาน
o เปนขอมูลขาวสารที่เกิดขึ้นในป พ.ศ. 2563

ผูรับผิดชอบหลักและ
ผูรับผิดชอบสนับสนุน
- สลก. (หลัก)
- ศสท. (สนับสนุน)

การปฏิสัมพันธขอมูล
ขอ

ขอมูล

องคประกอบดานขอมูล

o8 Q&A

o แสดงชองทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถาม
ขอมูลตาง ๆ ได และหนวยงานสามารถสื่อสารให
คําตอบกับผูสอบถามได โดยมีลักษณะเปนการสื่อสาร
ไดสองทาง เชน Web broad กลองขอความถาม-ตอบ
เปนตน
o สามารถเชื่อมโยงไปยังชองทางขางตนไดจาก
เว็บไซตหลักของหนวยงาน
o9 Social Network o แสดงเครือขายสังคมออนไลนของหนวยงาน เชน
Facebook, Twitter, Instagram เปนตน
o สามารถเชื่อมโยงไปยังชองทางขางตนไดจาก
เว็บไซตหลักของหนวยงาน

ผูรับผิดชอบหลักและ
ผูรับผิดชอบสนับสนุน
- ศสท. (หลัก)

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

ตัวชี้วัดยอยที่ 9.2
การบริหารงาน
แผนดําเนินงาน
ขอ

ขอมูล

o10 แผนดําเนินงาน
ประจําป

องคประกอบดานขอมูล

o แสดงแผนการดําเนินภารกิจของหนวยงานที่มีระยะ
1 ป
o มีขอมูลรายละเอียดของแผนฯ เชน โครงการหรือ
กิจกรรม งบประมาณที่ใช ระยะเวลาในการดําเนินการ
เปนตน
o เปนแผนที่มีระยะเวลาบังคับใชในป พ.ศ. 2563
o11 รายงานการ
o แสดงความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผน
กํากับติดตามการ ดําเนินงานประจําป
ดําเนินงาน
o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความกาวหนา
เชน
ประจําป รอบ 6 ความกาวหนาการดําเนินการแตละโครงการ/กิจกรรม
เดือน
รายละเอียดงบประมาณที่ใชดําเนินงาน เปนตน
o เปนขอมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของป พ.ศ.
2563
o12 รายงานผลการ o แสดงผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป
ดําเนินงาน
o มีขอมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินงาน เชน ผล

ผูรับผิดชอบหลักและ
ผูรับผิดชอบสนับสนุน
- สนผ. (หลัก)
- ศสท. (สนับสนุน)

- สนผ. (หลัก)
- ศสท. (สนับสนุน)

- สนผ. (หลัก)
- ศสท. (สนับสนุน)

ขอ

ขอมูล
ประจําป

ผูรับผิดชอบหลักและ
ผูรับผิดชอบสนับสนุน

องคประกอบดานขอมูล
การดําเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใชจาย
งบประมาณ ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์
ตามเปาหมาย เปนตน
o เปนรายงานผลของป พ.ศ. 2562
การปฏิบัติงาน

ขอ
ขอมูล
o13 คูมือหรือ
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน

องคประกอบดานขอมูล
o แสดงคูมือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจาหนาที่
ของหนวยงานใชยึดถือปฏิบัติใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
o มีขอมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เชน เปน
คูมือปฏิบัติภารกิจใด สําหรับเจาหนาที่หรือพนักงาน
ตําแหนงใด กําหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอยางไร
เปนตน

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

การใหบริการ
ขอ

ขอมูล

o14 คูมือหรือ
มาตรฐานการ
ใหบริการ

o15 ขอมูลเชิงสถิติ
การใหบริการ
o16 รายงานผลการ
สํารวจความพึง
พอใจการ
ใหบริการ
o17 E–Service

องคประกอบดานขอมูล
o แสดงคูมือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผูรับบริการหรือ
ผูมาติดตอกับหนวยงานใชเปนขอมูลในการขอรับ
บริการหรือติดตอกับหนวยงาน
o มีขอมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เชน เปนคูมือ
สําหรับบริการหรือภารกิจใด กําหนดวิธีการขั้นตอน
การใหบริการหรือการติดตออยางไร เปนตน
o แสดงขอมูลสถิติการใหบริการตามภารกิจของ
หนวยงาน
o เปนขอมูลการใหบริการที่เกิดขึ้นในป พ.ศ. 2563
o แสดงผลสํารวจความพึงพอใจการใหบริการตาม
อํานาจหนาที่หรือภารกิจของหนวยงาน
o เปนรายงานผลของป พ.ศ. 2562
o แสดงชองทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการ

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

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

- สบจ./สวพ..(หลัก)

ขอ

ขอมูล

องคประกอบดานขอมูล
ตามอํานาจหนาที่ภารกิจของหนวยงานผานชองทาง
ออนไลน
เพื่อชวยอํานวยความสะดวกแกผูขอรับ
บริการ
o สามารถเขาถึงหรือเชื่อมโยงไปยังชองทางขางตน ได
จากเว็บไซตหลักของหนวยงาน

ผูรับผิดชอบหลักและ
ผูรับผิดชอบสนับสนุน
- ศสท. (สนับสนุน)

หมายเหตุ : การใหบริการ หมายถึง การใหบริการตามอํานาจหนาที่หรือภารกิจตามกฎหมายของหนวยงาน
สําหรับหนวยงานที่มีการปฏิบัติงานหรือการใหบริการเปนจํานวนมาก อาจมุงเนนเผยแพรการปฏิบัติงานหรือการ
ใหบริการที่มีความสําคัญตอภารกิจของหนวยงาน
ตัวชี้วัดยอยที่ 9.3

การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใชจายงบประมาณประจําป
ขอ

ขอมูล

o18 แผนการใชจาย
งบประมาณ
ประจําป

องคประกอบดานขอมูล

o แสดงแผนการใชจายงบประมาณของหนวยงานที่มี
ระยะ 1 ป
o มีขอมูลรายละเอียดของแผนฯ เชน งบประมาณตาม
แหลงที่ไดรับการจัดสรร
งบประมาณตามประเภท
รายการใชจาย เปนตน
o เปนแผนที่มีระยะเวลาบังคับใชในป พ.ศ. 2563
o19 รายงานการ
o แสดงความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนการ
กํากับติดตามการ ใชจายงบประมาณประจําป
ใชจาย
o มีขอมูลรายละเอียดความกาวหนา
เชน
งบประมาณ
ความกาวหนาการใชจายงบประมาณ เปนตน
ประจําป รอบ 6 o เปนขอมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของป พ.ศ.
เดือน
2563
o20 รายงานผลการใช o แสดงผลการดําเนินงานตามแผนการใชจาย
จายงบประมาณ งบประมาณประจําป
ประจําป
o มีขอมูลรายละเอียดสรุปผลการใชจายงบประมาณ
เชน ผลการใชจายงบประมาณ ปญหา อุปสรรค
ขอเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย เปนตน
o เปนรายงานผลของป พ.ศ. 2562

ผูรับผิดชอบหลักและ
ผูรับผิดชอบสนับสนุน
- สนผ. (หลัก)
- ศสท. (สนับสนุน)

- สนผ. (หลัก)
- ศสท. (สนับสนุน)

- สนผ. (หลัก)
- ศสท. (สนับสนุน)

การจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ
ขอ
ขอมูล
องคประกอบดานขอมูล
o21 แผนการจัดซื้อจัด o แสดงแผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ
จางหรือแผนการ ตามที่หนวยงานจะตองดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
จัดหาพัสดุ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.
2560
o เปนขอมูลการจัดซื้อจัดจางในป พ.ศ. 2563
o22 ประกาศตาง ๆ o แสดงประกาศตามที่หนวยงานจะตองดําเนินการ
เกี่ยวกับการ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
จัดซื้อจัดจางหรือ พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เชน ประกาศเชิญชวน
การจัดหาพัสดุ ประกาศผลการจัดซื้อจัดจาง เปนตน
o เปนขอมูลการจัดซื้อจัดจางในป พ.ศ. 2563
o23 สรุปผลการจัดซื้อ o แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน
จัดจางหรือการ o มีขอมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจาง เชน งานที่
จัดหาพัสดุราย ซื้อหรือจาง วงเงินที่ซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีการซื้อ
เดือน
หรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับ
การคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง
o จําแนกขอมูลเปนรายเดือน (กรณีไมมีการจัดซื้อจัด
จางในรอบเดือนใดใหระบุวาไมมีการจัดซื้อจัดจาง)
o เปนขอมูลการจัดซื้อจัดจางในป พ.ศ. 2563
o24 รายงานผลการ o แสดงผลการจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน
จัดซื้อจัดจางหรือ o มีขอมูลรายละเอียด เชน งบประมาณที่ใชในการ
การจัดหาพัสดุ จัดซื้อจัดจาง ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ เปนตน
ประจําป
o เปนรายงานผลของป พ.ศ. 2562

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

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

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

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

ตัวชี้วัดยอยที่ 9.4
ขอ

ขอมูล

o25

นโยบายการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

o26

การ
ดําเนินการ
ตามนโยบาย
การบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

o27

หลักเกณฑ
การบริหาร
และพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
องคประกอบดานขอมูล

แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มี
จุดมุงหมายหรือวัตถุประสงค เพื่อกอใหเกิดการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีความโปรงใสและมีคุณธรรม
เปนนโยบายของผูบริหารสูงสุดหรือผูบริหารที่ไดรับ
มอบหมายหรือนโยบายที่กําหนดในนามของหนวยงาน
o เปนนโยบายที่ยังใชบงั คับในหนวยงานในป พ.ศ.
2563
o
แสดงการดําเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เชน การวางแผนกําลังคน การสรรหา
คนดีคนเกงเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน
การพัฒนาบุคลากร การสรางทางกาวหนาในสายอาชีพ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแตงตั้งบุคลากร
การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การสงเสริมจริยธรรม
และรักษาวินัยของบุคลากรในหนวยงาน เปนตน
เปนการดําเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ตามขอ O25 หรือเปนไปตาม
กิจกรรมที่อยูภายใตนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล ตามขอ O25
o เปนการดําเนินการในป พ.ศ. 2563
ลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้
หลักเกณฑการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
หลักเกณฑการบรรจุและแตงตั้งบุคลากร
o หลักเกณฑการพัฒนาบุคลากร
o หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
o
หลักเกณฑการใหคุณใหโทษและการสรางขวัญ
กําลังใจ
o เปนหลักเกณฑที่ยังใชบังคับในหนวยงานในป พ.ศ.
2563

ผูรับผิดชอบหลักและ
ผูรับผิดชอบสนับสนุน
- สลก.(หลัก)
- ศสท. (สนับสนุน)

- สลก.(หลัก)
- ศสท. (สนับสนุน)

- สลก.(หลัก)
- ศสท. (สนับสนุน)

ขอ

ขอมูล

องคประกอบดานขอมูล

o28

รายงานผล
การบริหาร
และพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล
ประจําป

แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o มีขอมูลรายละเอียดของการดําเนินการ เชน ผลการ
ดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผล
การวิเคราะหการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เปนตน
o เปนรายงานผลของปที่ผานมา พ.ศ. 2562
ตัวชี้วัดยอยที่ 9.5

ขอ

ขอมูล

o29 แนวปฏิบัติการ
จัดการเรื่อง
รองเรียนการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

o30 ชองทางแจงเรื่อง
รองเรียนการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
o31 ขอมูลเชิงสถิติ
เรื่องรองเรียน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ประจําป

ผูรับผิดชอบหลักและ
ผูรับผิดชอบสนับสนุน
- สลก.(หลัก)
- ศสท. (สนับสนุน)

การสงเสริมความโปรงใสในหนวยงาน
องคประกอบดานขอมูล

o แสดงคูมือหรือแนวทางการดําเนินการตอเรื่อง
รองเรียนที่เกี่ยวของกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจาหนาที่ของหนวยงาน
o มีขอมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน
เชน
รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทําการรองเรียน
รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการตอเรื่อง
รองเรียน สวนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ
เปนตน
o แสดงชองทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจงเรื่อง
รองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจาหนาที่ของหนวยงานผานทางชองทางออนไลน
o สามารถเขาถึงหรือเชื่อมโยงไปยังชองทางขางตน ได
จากเว็บไซตหลักของหนวยงาน
o แสดงขอมูลสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของหนวยงาน
o มีขอมูลความกาวหนาการจัดการเรื่องรองเรียน เชน
จํานวนเรื่อง เรื่องที่ดําเนินการแลวเสร็จ เรื่องที่อยู
ระหวางดําเนินการ เปนตน
มมีเรื่องรองเรียนใหระบุไมมีเรื่องรองเรียน)
o เปนขอมูลในป พ.ศ. 2563

ผูรับผิดชอบหลักและ
ผูรับผิดชอบสนับสนุน
- สผต. (หลัก)
- ศสท. (สนับสนุน)

- สลก.(หลัก)
- ศสท. (สนับสนุน)

- สผต. (หลัก)
- ศสท. (สนับสนุน)

ขอ

ขอมูล

องคประกอบดานขอมูล

o32 ชองทางการรับ
ฟงความคิดเห็น

o แสดงชองทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความ
คิดเห็นตอการดําเนินงานตามอํานาจหนาที่หรือภารกิจ
ของหนวยงานผานทางชองทางออนไลน
o สามารถเขาถึงหรือเชื่อมโยงไปยังชองทางขางตนได
จากเว็บไซตหลักของหนวยงาน
o33 การเปดโอกาสให o แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปด
เกิดการมีสวน
โอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียไดมีสวนรวมในการ
รวม
ดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน เชน รวมวางแผน
รวมดําเนินการ รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือรวม
ติดตามประเมินผล เปนตน
o เปนการดําเนินการในป พ.ศ. 2563

ผูรับผิดชอบหลักและ
ผูรับผิดชอบสนับสนุน
- สลก./สทภ. 1-11
และศสท. (หลัก)

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

ตัวชี้วัดยอยที่ 10.1 การดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริต
เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร
ขอ

ขอมูล

o34 เจตจํานงสุจริต
ของผูบริหาร

o35 การมีสวนรวม
ของผูบริหาร

องคประกอบดานขอมูล
o แสดงเนื้อหาเจตนารมณหรือคํามั่นวาจะปฏิบัติ
หนาที่และบริหารหนวยงานอยางซื่อสัตยสุจริต โปรงใส
และเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
o ดําเนินการโดยผูบริหารสูงสุดคนปจจุบันของ
หนวยงาน
o แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมี
สวนรวมของผูบริหารสูงสุดคนปจจุบัน
o เปนการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงใหเห็นถึง
การใหความสําคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และสงเสริม
หนวยงานดานคุณธรรมและโปรงใส
o เปนการดําเนินการในป พ.ศ. 2563

ผูรับผิดชอบหลักและ
ผูรับผิดชอบสนับสนุน
- สผต. (หลัก)
- ศสท. (สนับสนุน)

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

การประเมินความเสี่ยงเพื่อปองกันการทุจริต
ขอ

ขอมูล

องคประกอบดานขอมูล

o36 การประเมิน
ความเสี่ยงการ
ทุจริตประจําป

o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงาน
หรือการปฏิบัติหนาที่ที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือ
กอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับ
ผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน
o มีขอมูลรายละเอียดของผลการประเมิน
เชน
เหตุการณความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง
มาตรการและการดําเนินการในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง เปนตน
o เปนการดําเนินการในป พ.ศ. 2563
o37 การดําเนินการ o แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ
เพื่อจัดการความ จัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจกอใหเกิดการทุจริต
เสี่ยงการทุจริต หรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตน
กับผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน
o เปนกิจกรรมหรือการดําเนินการที่สอดคลองกับ
มาตรการหรือการดําเนินการเพื่อบริหารจัดการความ
เสี่ยงตามขอ O36
o เปนการดําเนินการในป พ.ศ. 2563

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

- กตน. /สผต. (หลัก)
- ศสท. (สนับสนุน)

การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร
ขอ

ขอมูล

องคประกอบดานขอมูล

o38 การเสริมสราง
o แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ
วัฒนธรรมองคกร เสริมสรางวัฒนธรรมองคกรใหเจาหนาที่ของหนวยงาน
มีทัศนคติ คานิยม ในการปฏิบัติงานอยางซื่อสัตยสุจริต
อยางชัดเจน
o เปนการดําเนินการในป พ.ศ. 2563

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

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
ขอ

ขอมูล

องคประกอบดานขอมูล

o39 แผนปฏิบัติการ o แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงคเพื่อปองกัน
ปองกันการทุจริต การทุจริตหรือพัฒนาดานคุณธรรมและความโปรงใส
ของหนวยงาน
o มีขอมูลรายละเอียดของแผนฯ เชน โครงการ
กิจกรรม งบประมาณ ชวงเวลาดําเนินการ เปนตน
o เปนแผนที่มีระยะเวลาบังคับใชครอบคลุมป พ.ศ.
2563
o40 รายงานการ
o แสดงความกาวหนาในการดําเนินงานตาม
กํากับติดตามการ แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
ดําเนินการ
o มีขอมูลรายละเอียดความกาวหนา
เชน
ปองกันการทุจริต ความกาวหนาการดําเนินการแตละโครงการ/กิจกรรม
ประจําป รอบ 6 รายละเอียดงบประมาณที่ใชดําเนินงาน เปนตน
เดือน
o เปนขอมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของป พ.ศ.
2563
o41 รายงานผลการ o แสดงผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน
ดําเนินการ
การทุจริต
ปองกันการทุจริต o มีขอมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินการ เชน ผล
ประจําป
การดําเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใชจาย
งบประมาณ ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์
ตามเปาหมาย เปนตน
o ใชรายงานผลของป พ.ศ. 2562

ผูรับผิดชอบหลักและ
ผูรับผิดชอบสนับสนุน
- สผต. (หลัก)
- ศสท. (สนับสนุน)

- สผต. (หลัก)
- ศสท. (สนับสนุน)

- สผต. (หลัก)
- ศสท. (สนับสนุน)

ตัวชี้วัดยอย 10.2
ขอ

ขอมูล

o42 มาตรการสงเสริม
คุณธรรมและ
ความโปรงใส
ภายในหนวยงาน

มาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต
องคประกอบดานขอมูล

o แสดงการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
ในป พ.ศ. 2562
o มีขอมูลรายละเอียดการวิเคราะห เชน ประเด็นที่
เปนขอบกพรองหรือจุดออนที่จะตองแกไขโดยเรงดวน
ประเด็นที่จะตองพัฒนาใหดีขึ้น แนวทางการนําผลการ
วิเคราะหไปสูการปฏิบัติของหนวยงาน เปนตน
o มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและ
ความโปรงใสภายในหนวยงานใหดีขึ้น ซึ่งสอดคลอง
ตามผลการวิเคราะหฯ โดยมีรายละเอียดตางๆ เชน
การกําหนดผูรับผิดชอบหรือผูที่เกี่ยวของ การกําหนด
ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกําหนดแนวทางการ
กํากับติดตามใหนําไปสูการปฏิบัติและการรายงานผล
เปนตน
o43 การดําเนินการ o แสดงผลการดําเนินการตามมาตรการเพื่อสงเสริม
ตามมาตรการ
คุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน
สงเสริมคุณธรรม o มีขอมูลรายละเอียดการนํามาตรการเพื่อสงเสริม
และความโปรงใส คุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานในขอ O42
ภายในหนวยงาน ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
o เปนการดําเนินการในป พ.ศ. 2563

ผูรับผิดชอบหลักและ
ผูรับผิดชอบสนับสนุน
คณะทํางาน

คณะทํางาน

