
ตัวช้ีวัดการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

    เกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเนื้อหาครอบคลุมหลายดาน โดยมีประเด็นในการประเมิน จําแนกออกเปน  

๑๐ ตัวชี้วัด ดังนี ้

    ตัวช้ีวัดท่ี 1 การปฏิบัติหนาท่ี เปนตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินการรับรูของ

บุคลากรภายในหนวยงานตอการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนในหนวยงานของตนเอง ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการ

ปฏิบัติงาน โดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปรงใส ปฏิบัติงานหรือดําเนินการตามข้ันตอนและระยะเวลาท่ี

กําหนดไวอยางเครงครัด เทาเทียมกัน ไมวาจะเปนผูมาติดตอท่ัวไปหรือผูมาติดตอท่ีรูจักกันเปนการสวนตัว         

รวมไปถึงการปฏิบัติงานอยางมุงม่ัน เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบตองานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงลวน

ถือเปนลักษณะการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเจาหนาท่ีของรัฐอยางมีคุณธรรม นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรูใน

ประเด็นท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนๆ ของบุคลากรอ่ืนในหนวยงานท้ังใน

กรณีท่ีแลกกับการปฏิบัติหนาท่ี และในกรณีชวงเทศกาลหรือวาระสําคัญตางๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือ

แมแตกรณีการใหเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนๆ ตอบุคคลภายนอก ซ่ึงถือเปนความเสี่ยงท่ีอาจจะกอใหเกิดการ

รับสินบนไดในอนาคต3 

     🌢🌢 แหลงขอมูล ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 

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

 

    ตัวช้ีวัดท่ี 2 การใชงบประมาณ เปนตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินการรับรูของ

บุคลากรภายในหนวยงานตอการดําเนินการตาง ๆ ของหนวยงานของตนเอง ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการใช

จายเงินงบประมาณ นับตั้งแตการจัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําปและเผยแพรอยางโปรงใส ไปจนถึง

ลักษณะการใชจายงบประมาณของหนวยงานอยางคุมคา เปนไปตามวัตถุประสงค และไมเอ้ือประโยชนแกตนเอง

หรือพวกพอง การเบิกจายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องตาง ๆ เชน คาทํางานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคา

เดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซ้ือจัดจางและการตรวจรับพัสดุดวย นอกจากนี้ ยังใหความสําคัญกับการ

เปดโอกาสใหบุคลากรภายในมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณของหนวยงานตนเองได  

     🌢🌢 แหลงขอมูล ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 

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

 

    ตัวช้ีวัดท่ี 3 การใชอํานาจ เปนตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินการรับรูของ

บุคลากรภายในหนวยงานตอการใชอํานาจของผูบังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการมอบหมาย

งาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือใหสิทธิประโยชนตาง ๆ ซ่ึงจะตองเปนไปอยางเปน

ธรรมและไมเลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใชอํานาจสั่งการใหผูใตบังคับบัญชาทําในธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชาหรือ

ทําในสิ่งท่ีไมถูกตอง นอกจากนี้ ยังประเมินเก่ียวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลท่ีอาจเกิดการแทรกแซงจากผูมี

อํานาจ การซ้ือขายตําแหนง หรือการเอ้ือผลประโยชนใหกลุมหรือพวกพอง  

     🌢🌢 แหลงขอมูล ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 

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



 

    ตัวช้ีวัดท่ี 4 การใชทรัพยสินของราชการ เปนตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินการ

รับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชทรัพยสินของราชการ ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมของ

บุคลากรภายใน ในการนําทรัพยสินของราชการของหนวยงานไปเปนของตนเองหรือนําไปใหผูอ่ืน และพฤติกรรม 

ในการขอยืมทรัพยสนิของราชการ ท้ังการยืมโดยบุคลากรภายในหนวยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอก

หนวยงาน ซ่ึงหนวยงานจะตองมีกระบวนการในการขออนุญาตท่ีชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ หนวยงานจะตอง

มีการจัดทําแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใชทรัพยสินของราชการท่ีถูกตอง เพ่ือเผยแพรใหบุคลากรภายในได

รับทราบและนําไปปฏิบัติ รวมไปถึงหนวยงานจะตองมีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ

ของหนวยงานดวย   

     🌢🌢 แหลงขอมูล ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 

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

 

    ตัวช้ีวัดท่ี 5 การแกไขปญหาการทุจริต เปนตัวชี้วัดท่ีมีวตัถุประสงคเพ่ือประเมินการ

รับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการแกไขปญหาการทุจริตของหนวยงาน ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการให

ความสําคัญของผูบริหารสูงสุดในการตอตานการทุจริตอยางจริงจัง โดยหนวยงานจะตองทบทวนนโยบาย      ท่ี

เก่ียวของกับการปองกันการทุจริตในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ และจัดทําแผนงานดานการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน เพ่ือใหเกิดการแกไขปญหาการทุจริตไดอยางเปนรูปธรรม รวมไปถึงการ

ประเมินเก่ียวกับประสิทธิภาพการแกไขปญหาการทุจริตของหนวยงาน ท่ีจะตองทําใหการทุจริตในหนวยงาน

ลดลงหรือไมมีเลย และจะตองสรางความเชื่อม่ันใหบุคลากรภายใน ในการรองเรียนเม่ือพบเห็นการทุจริตภายใน

หนวยงานดวย นอกจากนี้ หนวยงานจะตองมีกระบวนการเฝาระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหนวยงาน รวมถึง

การนําผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ จากท้ังภายในและภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการทํางาน         เพ่ือ

ปองกันการทุจริต  

 

     🌢🌢 แหลงขอมูล ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 

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

 

    ตัวช้ีวัดท่ี 6 คุณภาพการดําเนินงาน เปนตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินการรับรู

ของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอการคุณภาพการดําเนินงาน ในประเด็นท่ี

เก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ข้ันตอน และระยะเวลาท่ีกําหนดไวอยาง

เครงครัด และจะตองเปนไปอยางเทาเทียมกันไมเลือกปฏิบัติ รวมถึงจะตองใหขอมูลเก่ียวกับการดําเนินการ/

ใหบริการของหนวยงานแกรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียอยางตรงไปตรงมาไมปดบังหรือบิดเบือน

ขอมูล ซ่ึงสะทอนถึงการปฏิบัติหนาท่ีอยางมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรูเก่ียวกับประสบการณตรงในการถูก

เจาหนาท่ีเรียกรับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืน ๆ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติหนาท่ีดวย นอกจากนี้ ยังประเมินการ

รับรูเก่ียวกับการบริหารงานและการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงานท่ีจะตองคํานึงถึงประโยชนของ

ประชาชนและสวนรวมเปนหลัก ไมมีการเอ้ือประโยชนใหกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุมใดกลุมหนึ่ง 

     🌢🌢 แหลงขอมูล ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 



     🌢🌢 ประเด็นสํารวจ ประกอบดวยขอคําถามจํานวน ๕ ขอ (E1 - E5)   

 

    ตัวช้ีวัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร เปนตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินการรับรู

ของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นท่ี

เก่ียวของกับการเผยแพรขอมูลของหนวยงานในเรื่องตางๆ ตอสาธารณชน ผานชองทางท่ีหลากหลาย สามารถ

เขาถึงไดงาย และไมซับซอน โดยขอมูลท่ีเผยแพรจะตองครบถวนและเปนปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งผลการ

ดําเนินงานของหนวยงานและขอมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดใหมีชองทางใหผูรับบริการ ผูมา

ติดตอ หรือผูมี  สวนไดสวนเสีย สามารถสงคําติชมหรือความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงาน/การใหบริการ และมี

การชี้แจงในกรณีท่ีมีขอกังวลสงสัยไดอยางชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรูเก่ียวกับการจัดใหมีชองทางใหผู

มาติดตอสามารถรองเรียนการทุจริตของเจาหนาท่ีในหนวยงานดวย ซ่ึงสะทอนถึงการสื่อสารกับผูรับบริการ ผูมา

ติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียอยางมีประสิทธิภาพ 

     🌢🌢 แหลงขอมูล ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 

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

 

    ตัวช้ีวัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน เปนตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมิน 

การรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอการปรับปรุงระบบการทํางาน  ใน

ประเด็นท่ีเก่ียวของกับการปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน ท้ังการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีและกระบวนการทํางานของ

หนวยงานใหดียิ่งข้ึน รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงานเพ่ือใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

โดยควรมีกระบวนการเปดโอกาสใหผูรับบริการหรือผูมาติดตอ เขามามีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการ

ดําเนินงานเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการดวย ท้ังนี้ นอกจากหนวยงานจะตองปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน

ใหดีข้ึนแลว ยังควรใหความสําคัญกับการปรับปรุงการดําเนินงานใหมีความโปรงใสมากข้ึนอีกดวย 

     🌢🌢 แหลงขอมูล ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 

     🌢🌢 ประเด็นสํารวจ ประกอบดวยขอคําถามจํานวน ๕ ขอ (E11 - E15) 

 

    ตัวช้ีวัดท่ี 9 การเปดเผยขอมูล เพ่ือประเมินการเผยแพรขอมูลท่ีเปนปจจุบันบนเว็บไซต

ของหนวยงาน เพ่ือเปดเผยขอมูลตาง ๆ ของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ขอมูล

พ้ืนฐาน ขาวประชาสัมพันธ และการปฏิสัมพันธขอมูล (2) การบริหารงาน ไดแก แผนดําเนินงานการปฏิบัติงาน 

และการใหบริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ไดแก แผนการใชจายงบประมาณประจําป การจัดซ้ือจัดจาง

หรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล 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 พิจารณาตามเง่ือนไข ดังนี้ 

      1.1 สามารถเขาถึงขอมูลไดผาน URL 

      1.2 ขอมูลเผยแพรท่ีเว็บไซตหลักของหนวยงาน 

      1.3 ขอมูลเผยแพรในหัวขอหรือตําแหนงท่ีประชาชนท่ัวไปสามารถเขาใจและ

เขาถึงได องคประกอบของขอมูล จะแตกตางกันในแตละขอตามท่ีปรากฏในรายละเอียดตอไป 

     2. องคประกอบของขอมูล 

    โดยจะตองสอดคลองตามเง่ือนไขครบถวนท้ัง 2 องคประกอบ จึงจะถือวาเปนการ

เปดเผยขอมูลตามหลักเกณฑการประเมินท่ีกําหนด 

 

    ตัวช้ีวัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต เปนตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินการ

เผยแพรขอมูลท่ีเปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน เพ่ือเปดเผยขอมูลตาง ๆ ของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับ

ทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ขอมูลพ้ืนฐาน ไดแก ขอมูลพ้ืนฐาน ขาวประชาสัมพันธ และการปฏิสัมพันธขอมูล (2) 

การบริหารงาน ไดแก แผนดําเนินงาน การปฏิบัติงาน และการใหบริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ไดแก 

แผนการใชจายงบประมาณประจําป และการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล ไดแก นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดําเนนิการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร

บุคคล และหลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การสงเสริมความโปรงใสในหนวยงาน 

ไดแก การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม ซ่ึงการ

เผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึงความโปรงใสในการบริหารงานและการดําเนินงานของหนวยงาน  

     🌢🌢 แหลงขอมูล เว็บไซตหนวยงาน 

     🌢🌢 ประเด็นสํารวจ ประกอบดวย 2 ตัวชี้วัดยอย 10 ขอมูล (O34 – O43) 

 

เกณฑการประเมินผูมีสวนไดเสียภายใน(IIT) ตามคําจํากัดความของสํานักงาน ป.ป.ช.  

 

      ตัวช้ีวัดท่ี ๑ การปฏิบัติหนาท่ี (i1-i6)  

 

ขอ ประเด็นการประเมิน ระดับ 
การดําเนินการ/ 

ผูรับผิดชอบ 

i1 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงาน/

ใหบริการแกผูมาติดตอ ตามประเด็น

ดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 

• เปนไปตามข้ันตอนท่ีกําหนด 

• เปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

วัด 4 ระดับ คือ นอยท่ีสุดหรือ 

 ไมมีเลย  นอย  มาก มากท่ีสุด 

 

 

  

 

 

 

ทุกหนวยงาน 

(สํานัก/ศูนย/กลุม 

และ สทภ.1 – 11) 

i2 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงาน/

ใหบริการแกผูมาติดตอท่ัว ๆ ไป กับผูมา

ติดตอท่ีรูจักเปนการสวนตัว อยางเทาเทียม

กัน มากนอยเพียงใด 

วัด 4 ระดับ คือ นอยท่ีสุดหรือ 

 ไมมีเลย  นอย  มาก มากท่ีสุด 



ขอ ประเด็นการประเมิน ระดับ 
การดําเนินการ/ 

ผูรับผิดชอบ 

i3 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรม

ในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังตอไปนี้ 

อยางไร 

• มุงผลสําเร็จของงาน 

• ใหความสําคัญกับงานมากกวาธุระสวนตัว 

• พรอมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิด

จากตนเอง 

วัด 4 ระดับ คือ นอยท่ีสุด 

หรือไมมีเลย  นอย   

มาก มากท่ีสุด 

 

 

 

i4 บุคลากรในหนวยงานของทานมีการเรียก

รับสิ่งดังตอไปนี้จากผูมาติดตอ เพ่ือแลกกับ

การปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือ

ใหบริการ หรือไม 

• เงิน                

• ทรัพยสิน 

• ประโยชนอ่ืน ๆ ท่ีอาจคํานวณเปนเงินได 

เชน การลดราคา การรับความบันเทิง เปน

ตน 

 

วัด 2 ระดับ คือ มี  ไมมี 

i5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจาก

บุคคล ท่ีใหกันในโอกาสตาง ๆ โดยปกติตาม

ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม 

หรือใหกันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม

แลว บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการ

รับสิ่งดังตอไปนี้ หรือไม 

• เงิน                

• ทรัพยสิน 

• ประโยชนอ่ืน ๆ ท่ีอาจคํานวณเปนเงินได 

เชน การลดราคา การรับความบันเทิง เปน

ตน 

วัด 2 ระดับ คือ มี  ไมมี 

i6 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการใหสิ่ง

ดังตอไปนี้ แกบุคคลภายนอกหรือ

ภาคเอกชน เพ่ือสรางความสัมพันธท่ีดีและ

คาดหวังใหมีการตอบแทนในอนาคต 

หรือไม 

• เงิน 

วัด 2 ระดับ คือ มี  ไมมี 



ขอ ประเด็นการประเมิน ระดับ 
การดําเนินการ/ 

ผูรับผิดชอบ 

• ทรัพยสิน 

• ประโยชนอ่ืน ๆ ท่ีอาจคํานวณเปนเงินได 

เชน การลดราคา การรับความบันเทิง เปน

ตน 

 

 

หมายเหตุ : การเรียกรับเปนการเรียกรับนอกเหนือจากท่ีกฎหมายกําหนดใหรับได เชน คาธรรมเนียม คาบริการ 

คาปรับ เปนตน 

 

      ตัวช้ีวัดท่ี ๒ การใชงบประมาณ (i7-i12)  

 

ขอ ประเด็นการประเมิน ระดับ 
การดําเนินการ/ 

ผูรับผิดชอบ 

i7 ทานรูเก่ียวกับแผนการใชจายงบประมาณ

ประจาํปของหนวยงานของทาน มากนอย

เพียงใด 

วัด 4 ระดับ คือ นอยท่ีสุดหรือ  

ไมมีเลย  นอย  มาก มากท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทุกหนวยงาน 

(สํานัก/ศูนย/กลุม 

และ สทภ.1 – 11) 

 

 

 

 

 

 

i8 หนวยงานของทานใชจายงบประมาณ โดย

คํานึงถึงประเด็นดังตอไปนี้ มากนอย

เพียงใด 

• คุมคา 

• ไมบิดเบือนวัตถุประสงคของงบประมาณ

ท่ีตั้งไว 

วัด 4 ระดับ คือ นอยท่ีสุดหรือ  

ไมมีเลย  นอย  มาก มากท่ีสุด 

i9 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพ่ือ

ประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มาก

นอยเพียงใด 

วัด 4 ระดับ คือ นอยท่ีสุดหรือ 

 ไมมีเลย  นอย  มาก มากท่ีสุด 

i10 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิก

จายเงินท่ีเปนเท็จ เชน คาทํางานลวงเวลา 

คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ มาก

นอยเพียงใด 

วัด 4 ระดับ คือ นอยท่ีสุดหรือ  

ไมมีเลย  นอย  มาก มากท่ีสุด 

i11 หนวยงานของทาน มีการจัดซ้ือจัดจาง/การ

จัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุใน

ลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 

• โปรงใส ตรวจสอบได 

• เอ้ือประโยชนใหผูประกอบการรายใดราย

วัด 4 ระดับ คือ นอยท่ีสุดหรือ  

ไมมีเลย  นอย  มาก มากท่ีสุด 



หนึ่ง 

i12 หนวยงานของทาน เปดโอกาสใหทาน      

มีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจาย

งบประมาณ ตามประเด็นดังตอไปนี้ มาก

นอยเพียงใด 

• สอบถาม 

• ทักทวง 

• รองเรียน 

วัด 4 ระดับ คือ นอยท่ีสุดหรือ  

ไมมีเลย  นอย  มาก มากท่ีสุด 

 

      ตัวช้ีวัดท่ี ๓ การใชอํานาจ (i13-i18)  

- 

ขอ ประเด็นการประเมิน ระดับ 
การดําเนินการ/ 

ผูรับผิดชอบ 

i13 ทานไดรับมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชา

อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 

หมายเหตุ: การมอบหมาย หมายถึง การ

มอบหมายงานตามตําแหนงหนาท่ี 

วัด 4 ระดับ  

คือ นอยท่ีสุดหรือ ไมมีเลย   

นอย  มาก มากท่ีสุด 

 

 

 

 

 

ทุกหนวยงาน 

(สํานัก/ศูนย/กลุม 

และ สทภ.1 – 11) 

 

 

 

i14 ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ตามระดับคุณภาพของผลงานอยางถูกตอง 

มากนอยเพียงใด 

วัด 4 ระดับ คือ  

นอยท่ีสุดหรือ ไมมีเลย  นอย   

มาก มากท่ีสุด 

i15 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขา

รับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการ

ใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอย

เพียงใด 

วัด 4 ระดับ คือ นอยท่ีสุด 

หรือ ไมมีเลย  นอย  มาก  

มากท่ีสุด 

i16 
ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาสั่งการใหทําธุระ

สวนตัวของผูบังคับบัญชา มากนอยเพียงใด 

วัด 4 ระดับ คือ นอยท่ีสุด 

หรือ  

ไมมีเลย  นอย  มาก มากท่ีสุด 

i17 ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาสั่งการใหทําในสิ่ง

ท่ีไมถูกตอง หรือมีความเสี่ยงตอการทุจริต 

มากนอย เพียงใด 

วัด 4 ระดับ คือ นอยท่ีสุดหรือ  

ไมมีเลย  นอย  มาก มากท่ีสุด 

i18 การบริหารงานบคุคลของหนวยงานของ

ทานมีลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 

• ถูกแทรกแซงจากผูมีอํานาจ 

• มีการซ้ือขายตําแหนง 

• เอ้ือประโยชนใหกลุมหรือพวกพอง 

วัด 4 ระดับ คือ นอยท่ีสุดหรือ  

ไมมีเลย  นอย  มาก มากท่ีสุด 

 



      ตัวช้ีวัดท่ี ๔ การใชทรัพยสินของทางราชการ (i19-i24) 

 

ขอ ประเด็นการประเมิน ระดับ 
การดําเนินการ/ 

ผูรับผิดชอบ 

i19 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอา

ทรัพยสินของราชการ ไปเปนของสวนตัว 

หรือนําไปใหกลุมหรือพวกพอง มากนอย

เพียงใด 

วัด 4 ระดับ คือ นอยท่ีสุดหรือ  

ไมมีเลย  นอย  มาก มากท่ีสุด 

 

 

 

 

     ทุกหนวยงาน 

     (สํานัก/ศูนย/กลุม 

     และ สทภ.1 – 11) 

 

 

 

i20 ข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสินของ

ราชการไปใชปฏิบตัิงานในหนวยงานของ

ทาน มีความสะดวกมากนอยเพียงใด 

วัด 4 ระดับ คือ นอยท่ีสุดหรือ 

ไมมีเลย  นอย  มาก มากท่ีสุด 

i21 ถาตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการไป

ใชปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงานของ

ทานมีการขออนุญาตอยางถูกตอง มากนอย

เพียงใด 

วัด 4 ระดับ คือ นอยท่ีสุดหรือ  

ไมมีเลย  นอย  มาก มากท่ีสุด 

i22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนํา

ทรัพยสินของราชการไปใช โดยไมไดขอ

อนุญาตอยางถูกตอง จากหนวยงานของ

ทาน มากนอยเพียงใด 

วัด 4 ระดับ คือ นอยท่ีสุดหรือ  

ไมมีเลย  นอย  มาก มากท่ีสุด 

i23 ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน 

เก่ียวกับการใชทรัพยสินของราชการท่ี

ถูกตอง มากนอยเพียงใด 

วัด 4 ระดับ คือ นอยท่ีสุดหรือ  

ไมมีเลย  นอย  มาก มากท่ีสุด 

i24 หนวยงานของทาน มีการกํากับดูแลและ

ตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ   

เพ่ือปองกันไมใหมีการนําไปใชประโยชน

สวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอย

เพียงใด 

วัด 4 ระดับ คือ นอยท่ีสุดหรือ  

ไมมีเลย  นอย  มาก มากท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      ตัวช้ีวัดท่ี ๕ การแกไขปญหาการทุจริต (i25-i30)  

 

ขอ ประเด็นการประเมิน ระดับ 
การดําเนินการ/ 

ผูรับผิดชอบ 

i25 ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ให

ความ สําคัญ กับการตอตานการทุจริต มาก

นอยเพียงใด 

วัด 4 ระดับ คือ นอยท่ีสุดหรือ  

ไมมีเลย  นอย  มาก มากท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ทุกหนวยงาน 

      (สํานัก/ศูนย/กลุม 

      และ สทภ.1 – 11) 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i26 หนวยงานของทาน มีการดําเนินการ 

ดังตอไปนี้ หรือไม 

• ทบทวนนโยบายหรือมาตรการปองกัน

การทุจริตในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ 

• จัดทําแผนงานดานการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน 

วัด 2 ระดับ คือ มี  ไมมี 

i27 ปญหาการทุจริตในหนวยงานของทาน 

ไดรับการแกไข มากนอยเพียงใด 

วัด 4 ระดับ คือ นอยท่ีสุดหรือ  

ไมมีเลย  นอย  มาก มากท่ีสุด 

i28 หนวยงานของทานมีการดําเนินการ

ดังตอไปนี้ ตอการทุจริตในหนวยงาน มาก

นอยเพียงใด 

• เฝาระวังการทุจริต 

• ตรวจสอบการทุจริต 

ลงโทษทางวินัย เม่ือมีการทุจริต 

หมายเหตุ : หากหนวยงานของทานไมมี

การทุจริต จึงทําใหไมมีการลงโทษทางวินัย 

ใหตอบ "มากท่ีสุด" 

วัด 4 ระดับ คือ นอยท่ีสุดหรือ  

ไมมีเลย  นอย  มาก มากท่ีสุด 

i29 หนวยงานของทานมีการนําผลการ

ตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ท้ังภายใน

และภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการ

ทํางาน เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน 

มากนอยเพียงใด 

 

 

 

 

 

 

ด 

วัด 4 ระดับ คือ นอยท่ีสุดหรือ  

ไมมีเลย  นอย  มาก มากท่ีสุด 



ขอ ประเด็นการประเมิน ระดับ 
การดําเนินการ/ 

ผูรับผิดชอบ 

i30 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตท่ีจะ

เกิดข้ึนในหนวยงานของทาน ทานมี

ความคิดเห็นตอประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร 

• สามารถรองเรียนและสงหลักฐานไดอยาง

สะดวก 

• สามารถติดตามผลการรองเรียนได 

• ม่ันใจวาจะมีการดําเนินการอยาง

ตรงไปตรงมา 

• ม่ันใจวาจะปลอดภัยและไมมีผลกระทบ

ตอตนเอง 

วัด 4 ระดับ คือ นอยท่ีสุดหรือ  

ไมมีเลย  นอย  มาก มากท่ีสุด 

ทุกหนวยงาน  

(สํานัก/ศูนย/กลุม 

และ สทภ.1 – 11) 

 

 

 

 

      ตัวช้ีวัดท่ี ๖ คุณภาพการดําเนินงาน (e1-e5)  

 

ขอ ประเด็นการประเมิน ระดับ 
การดําเนินการ/ 

ผูรับผิดชอบ 

e๑ เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ 

ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน ตามประเด็น

ดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 

• เปนไปตามข้ันตอนท่ีกําหนด 

• เปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

วัด 4 ระดับ คือ นอยท่ีสุดหรือ  

ไมมีเลย  นอย  มาก มากท่ีสุด 

 

 

 

 

 

ทุกหนวยงาน  

(สํานัก/ศูนย/กลุม 

และ สทภ.1 – 11) 

 

e2 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ 

ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน กับผูมาติดตอ

คนอ่ืน ๆ อยางเทาเทียมกัน มากนอย

เพียงใด 

วัด 4 ระดับ คือ นอยท่ีสุดหรือ  

ไมมีเลย  นอย  มาก มากท่ีสุด 

e3 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ      

ใหขอมูลเก่ียวกับการดําเนินการ/ใหบริการ

แกทานอยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือ

บิดเบือนขอมูล มากนอยเพียงใด 

วัด 4 ระดับ คือ นอยท่ีสุดหรือ  

ไมมีเลย  นอย  มาก มากท่ีสุด 



ขอ ประเด็นการประเมิน ระดับ 
การดําเนินการ/ 

ผูรับผิดชอบ 

e4 

 

ในระยะเวลา 1 ปท่ีผานมา ทานเคยถูก

เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ  

รองขอใหจายหรือใหสิ่งดังตอไปนี้ เพ่ือแลก

กับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต  

หรือใหบริการ หรือไม 

• เงิน  

• ทรัพยสิน 

• ประโยชนอ่ืน ๆ ท่ีอาจคํานวณเปนเงินได 

เชน การลดราคา การรับความบันเทิง เปน

ตน 

หมายเหตุ : เปนการเรียกรับท่ี

นอกเหนือจากท่ีกฎหมายกําหนดใหรับได 

เชน คาธรรมเนียม คาบริการ คาปรับ เปน

ตน 

วัด 2 ระดับ คือ มี  ไมมี  

e5 
หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการดําเนินงาน 

โดยคํานึงถึงประโยชนของประชาชนและ

สวนรวมเปนหลัก มากนอยเพียงใด 

วัด 4 ระดับ คือ นอยท่ีสุดหรือ  

ไมมีเลย  นอย  มาก มากท่ีสุด 

 

     

ตัวช้ีวัดท่ี ๗ ประสิทธิภาพการส่ือสาร (e6-e10) 

 

ขอ ประเด็นการประเมิน ระดับ 
การดําเนินการ/ 

ผูรับผิดชอบ 

e6 การเผยแพรขอมูลของหนวยงานท่ีทาน

ติดตอมีลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 

• เขาถึงงาย ไมซับซอน 

• มีชองทางหลากหลาย 

วัด 4 ระดับ คือ นอยท่ีสุดหรือ  

ไมมีเลย  นอย  มาก มากท่ีสุด 

 

 

      หนวยงานท่ีมีการ 

      ประสาน/ติดตอ 

      กับผูมีสวนไดเสีย 

      ภายนอกไดสื่อ 

      สัมพันธอยาง 

      เขมขนข้ึน 

 

e7 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการเผยแพร

ผลงานหรือขอมูลท่ีสาธารณชนควร

รับทราบอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 

วัด 4 ระดับ คือ นอยท่ีสุดหรือ  

ไมมีเลย  นอย  มาก มากท่ีสุด 

e8 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางรับฟงคําติ

ชมหรือความคิดเห็นเก่ียวกับการ

ดําเนินงาน/การใหบริการ หรือไม 

วัด 2 ระดับ คือ มี  ไมมี 



 

ขอ ประเด็นการประเมิน ระดับ 
การดําเนินการ/ 

ผูรับผิดชอบ 

e9 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการชี้แจงและตอบ

คําถาม เม่ือมีขอกังวลสงสัยเก่ียวกับการ

ดําเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 

หมายเหตุ : หากทานไมมีขอกังวลสงสัยให

ตอบ “มากท่ีสุด” 

วัด 4 ระดับ คือ นอยท่ีสุดหรือ  

ไมมีเลย  นอย  มาก มากท่ีสุด 

 

      หนวยงานท่ีมีการ 

      ประสาน/ติดตอ 

      กับผูมีสวนไดเสีย 

      ภายนอกไดสื่อ 

      สัมพันธอยาง 

      เขมขนข้ึน 

 

e10 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางใหผูมา

ติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาท่ีใน

หนวยงาน หรือไม 

วัด 2 ระดับ คือ มี  ไมมี 

 

      ตัวช้ีวัดท่ี ๘ การปรับปรุงระบบการทํางาน (e11-e15)  

 

ขอ ประเด็นการประเมิน ระดับ 
การดําเนินการ/ 

ผูรับผิดชอบ 

e11 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ มีการ

ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การ

ใหบริการใหดีข้ึน มากนอยเพียงใด 

วัด 4 ระดับ คือ นอยท่ีสุดหรือ  

ไมมีเลย  นอย  มาก มากท่ีสุด 

 

 

 

 

 

      หนวยงานท่ีมีการ 

      ประสาน/ติดตอ 

      กับผูมีสวนไดเสีย 

      ภายนอกไดสื่อ 

      สัมพันธอยาง 

      เขมขนข้ึน 

 

e12 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุง

วิธีการและข้ันตอนการดําเนินงาน/การ

ใหบริการใหดีข้ึน มากนอยเพียงใด 

วัด 4 ระดับ คือ นอยท่ีสุดหรือ  

ไมมีเลย  นอย  มาก มากท่ีสุด 

e13 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการนําเทคโนโลยี

มาใชในการดําเนินงาน/การใหบริการ ให

เกิดความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน หรือไม 

วัด 2 ระดับ คือ มี  ไมมี 

e14 หนวยงานท่ีทานติดตอ เปดโอกาสให

ผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวน

เสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุง

พัฒนาการดําเนินงาน/การใหบริการของ

หนวยงานใหดีข้ึน มากนอยเพียงใด 

วัด 4 ระดับ คือ นอยท่ีสุดหรือ  

ไมมีเลย  นอย  มาก มากท่ีสุด 

e15 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงการ

ดําเนินงาน/การใหบริการ ใหมีความ

โปรงใสมากข้ึน มากนอยเพียงใด 

วัด 4 ระดับ คือ นอยท่ีสุดหรือ  

ไมมีเลย  นอย  มาก มากท่ีสุด 

 

หมายเหตุ : หากทานติดตอครั้งแรกใหเปรียบเทียบกับคุณภาพการปฏิบัติงาน/การใหบริการท่ีทานคาดหวังไวกอน

มาติดตอ 



ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.1 ขอมูลพ้ืนฐาน 

 

ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล 
ผูรับผิดชอบหลักและ

ผูรับผิดชอบสนับสนุน 

o1 โครงสราง o แสดงแผนผังแสดงโครงสรางการแบงสวนราชการ

ของหนวยงาน 

o ประกอบดวยตําแหนงท่ีสําคัญ และการแบงสวนงาน

ภายใน เชน สํานัก กอง ศูนย ฝาย สวน กลุม เปนตน 

- สลก. (หลัก) 

- ศสท. (สนับสนุน) 

o2 ขอมูลผูบริหาร o แสดงรายนามของผูบริหารของหนวยงาน 

o ประกอบดวยชื่อ-นามสกุล ตําแหนง รูปถาย ชอง

ทางการติดตอ ผูบริหารสูงสุดหรือหัวหนาหนวยงาน 

และผูดํารงตําแหนงทางการบริหารของหนวยงาน 

- สลก. (หลัก) 

- ศสท. (สนับสนุน) 

o3 อํานาจหนาท่ี o แสดงขอมูลหนาท่ีและอํานาจของหนวยงานตามท่ี

กฎหมายกําหนด 

- สลก. (หลัก) 

- ศสท. (สนับสนุน) 

o4 แผนยุทธศาสตร

หรือแผนพัฒนา

หนวยงาน 

o แสดงแผนการดําเนินภารกิจของหนวยงานท่ีมีระยะ

มากกวา 1 ป 

o มีขอมูลรายละเอียดของแผนฯ เชน ยุทธศาสตรหรือ

แนวทาง เปาหมาย ตัวชี้วัด เปนตน 

o เปนแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใชครอบคลุมป 

พ.ศ.2563 

- สนผ. (หลัก) 

- ศสท. (สนับสนนุ) 

 

o5 ขอมูลการติดตอ o แสดงขอมูลการติดตอ ไดแก ท่ีอยูหนวยงาน 

หมายเลข โทรศัพท หมายเลขโทรสาร ท่ีอยูไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส และแผนท่ีตั้งหนวยงาน 

- สลก. (หลัก) 

- ศสท. (สนับสนุน) 

o6 กฎหมายท่ี

เก่ียวของ 

o แสดงกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานหรือ

การปฏิบัติงานของหนวยงาน 

 

- กนก. (หลัก) 

- ศสท. (สนับสนุน) 

 

การประชาสัมพันธ 

ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล 
ผูรับผิดชอบหลักและ

ผูรับผิดชอบสนับสนุน 

o7 ขาว

ประชาสัมพันธ 

o แสดงขอมูลขาวสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการ

ดําเนินงานตามอํานาจหนาท่ีหรือภารกิจของหนวยงาน 

o เปนขอมูลขาวสารท่ีเกิดข้ึนในป พ.ศ. 2563  

- สลก. (หลัก) 

- ศสท. (สนับสนุน) 

 

 

 



การปฏิสัมพันธขอมูล 

 

ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล 
ผูรับผิดชอบหลักและ

ผูรับผิดชอบสนับสนุน 

o8 Q&A o แสดงชองทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถสอบถาม

ขอมูลตาง ๆ ได และหนวยงานสามารถสื่อสารให

คําตอบกับผูสอบถามได โดยมีลักษณะเปนการสื่อสาร

ไดสองทาง เชน Web broad กลองขอความถาม-ตอบ 

เปนตน 

o สามารถเชื่อมโยงไปยังชองทางขางตนไดจาก

เว็บไซตหลักของหนวยงาน 

- ศสท. (หลัก) 

o9 Social Network o แสดงเครือขายสังคมออนไลนของหนวยงาน เชน 

Facebook, Twitter, Instagram เปนตน  

o สามารถเชื่อมโยงไปยังชองทางขางตนไดจาก

เว็บไซตหลักของหนวยงาน 

- สลก. และ สทภ. 1-11 (หลกั) 

- ศสท. (สนับสนนุ) 

 

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.2 การบริหารงาน 

แผนดําเนินงาน 

 

ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล 
ผูรับผิดชอบหลักและ

ผูรับผิดชอบสนับสนุน 

o10 แผนดําเนินงาน

ประจาํป 

o แสดงแผนการดําเนินภารกิจของหนวยงานท่ีมีระยะ 

1 ป 

o มีขอมูลรายละเอียดของแผนฯ เชน โครงการหรือ

กิจกรรม งบประมาณท่ีใช ระยะเวลาในการดําเนินการ 

เปนตน 

o เปนแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใชในป พ.ศ. 2563 

- สนผ. (หลัก) 

- ศสท. (สนับสนุน) 

o11 รายงานการ

กํากับติดตามการ

ดําเนินงาน

ประจาํป รอบ 6 

เดือน 

o แสดงความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผน

ดําเนินงานประจําป 

o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความกาวหนา เชน 

ความกาวหนาการดําเนินการแตละโครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดงบประมาณท่ีใชดําเนินงาน เปนตน 

o เปนขอมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของป พ.ศ. 

2563 

- สนผ. (หลัก) 

- ศสท. (สนับสนุน) 

o12 รายงานผลการ

ดําเนินงาน

o แสดงผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป 

o มีขอมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินงาน เชน   ผล

- สนผ. (หลัก) 

- ศสท. (สนับสนุน) 



ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล 
ผูรับผิดชอบหลักและ

ผูรับผิดชอบสนับสนุน 

ประจาํป การดําเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใชจาย

งบประมาณ ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์

ตามเปาหมาย เปนตน 

o เปนรายงานผลของป พ.ศ. 2562 

 

การปฏิบัติงาน 

 

ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล 
ผูรับผิดชอบหลักและผูรับผิดชอบสนับสนุน 

o13 คูมือหรือ

มาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน 

o แสดงคูมือหรือแนวทางการปฏิบัติงานท่ีเจาหนาท่ี

ของหนวยงานใชยึดถือปฏิบัติใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 

o มีขอมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เชน เปน

คูมือปฏิบัติภารกิจใด สําหรับเจาหนาท่ีหรือพนักงาน

ตําแหนงใด กําหนดวิธีการข้ันตอนการปฏิบัติอยางไร 

เปนตน 

- สวพ./สบจ 

./สอน./สสป. สทภ. 1-11.(หลัก) 

- ศสท. (สนับสนนุ) 

 

การใหบริการ 

 

ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล 
ผูรับผิดชอบหลักและ

ผูรับผิดชอบสนับสนุน 

o14 คูมือหรือ

มาตรฐานการ

ใหบริการ 

o แสดงคูมือหรือแนวทางการปฏิบัติท่ีผูรับบริการหรือ

ผูมาติดตอกับหนวยงานใชเปนขอมูลในการขอรับ

บริการหรือติดตอกับหนวยงาน 

o มีขอมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เชน เปนคูมือ

สําหรับบริการหรือภารกิจใด กําหนดวิธีการข้ันตอน

การใหบริการหรือการติดตออยางไร เปนตน 

- สวพ./สบจ..(หลัก) 

- ศสท. (สนับสนุน) 

o15 ขอมูลเชิงสถิติ

การใหบริการ 

o แสดงขอมูลสถิติการใหบริการตามภารกิจของ

หนวยงาน 

o เปนขอมูลการใหบริการท่ีเกิดข้ึนในป พ.ศ. 2563 

- สบจ./สวพ..(หลัก) 

- ศสท. (สนับสนุน) 

o16 รายงานผลการ

สํารวจความพึง

พอใจการ

ใหบริการ 

o แสดงผลสํารวจความพึงพอใจการใหบริการตาม

อํานาจหนาท่ีหรือภารกิจของหนวยงาน 

o เปนรายงานผลของป พ.ศ. 2562 

- สบจ./สวพ..(หลัก) 

- ศสท. (สนับสนุน) 

o17 E–Service o แสดงชองทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการ - สบจ./สวพ..(หลัก) 



ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล 
ผูรับผิดชอบหลักและ

ผูรับผิดชอบสนับสนุน 

ตามอํานาจหนาท่ีภารกิจของหนวยงานผานชองทาง

ออนไลน เพ่ือชวยอํานวยความสะดวกแกผูขอรับ

บริการ 

o สามารถเขาถึงหรือเชื่อมโยงไปยังชองทางขางตน  ได

จากเว็บไซตหลักของหนวยงาน 

- ศสท. (สนับสนุน) 

 

หมายเหตุ : การใหบริการ หมายถึง การใหบริการตามอํานาจหนาท่ีหรือภารกิจตามกฎหมายของหนวยงาน 

สําหรับหนวยงานท่ีมีการปฏิบัติงานหรือการใหบริการเปนจํานวนมาก อาจมุงเนนเผยแพรการปฏิบัติงานหรือการ

ใหบริการท่ีมีความสําคัญตอภารกิจของหนวยงาน 

 

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 

 

แผนการใชจายงบประมาณประจําป 

 

ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล 
ผูรับผิดชอบหลักและ

ผูรับผิดชอบสนับสนุน 

o18 แผนการใชจาย

งบประมาณ

ประจาํป 

o แสดงแผนการใชจายงบประมาณของหนวยงานท่ีมี

ระยะ 1 ป 

o มีขอมูลรายละเอียดของแผนฯ เชน งบประมาณตาม

แหลงท่ีไดรับการจัดสรร งบประมาณตามประเภท

รายการใชจาย เปนตน 

o เปนแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใชในป พ.ศ. 2563 

- สนผ. (หลัก) 

- ศสท. (สนับสนุน) 

o19 รายงานการ

กํากับติดตามการ

ใชจาย

งบประมาณ

ประจาํป รอบ 6 

เดือน 

o แสดงความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนการ

ใชจายงบประมาณประจําป 

o มีขอมูลรายละเอียดความกาวหนา เชน 

ความกาวหนาการใชจายงบประมาณ เปนตน 

o เปนขอมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของป พ.ศ. 

2563 

- สนผ. (หลัก) 

- ศสท. (สนับสนุน) 

o20 รายงานผลการใช

จายงบประมาณ

ประจาํป 

o แสดงผลการดําเนินงานตามแผนการใชจาย

งบประมาณประจําป 

o มีขอมูลรายละเอียดสรุปผลการใชจายงบประมาณ 

เชน ผลการใชจายงบประมาณ ปญหา อุปสรรค 

ขอเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย เปนตน 

o เปนรายงานผลของป พ.ศ. 2562 

- สนผ. (หลัก) 

- ศสท. (สนับสนนุ) 



การจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 

 

ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล 
ผูรับผิดชอบหลักและผูรับผิดชอบสนับสนุน 

o21 แผนการจัดซ้ือจัด

จางหรือแผนการ

จัดหาพัสดุ 

o แสดงแผนการจัดซ้ือจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ตามท่ีหนวยงานจะตองดําเนินการตามพระราชบัญญัติ

การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

2560 

o เปนขอมูลการจัดซ้ือจัดจางในป พ.ศ. 2563 

- สลก./สทภ. 1-11 (หลัก)  

- ศสท. (สนับสนุน) 

o22 ประกาศตาง ๆ 

เก่ียวกับการ

จัดซ้ือจัดจางหรือ

การจัดหาพัสดุ 

o แสดงประกาศตามท่ีหนวยงานจะตองดําเนินการ

ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เชน ประกาศเชิญชวน 

ประกาศผลการจัดซ้ือจัดจาง เปนตน  

o เปนขอมูลการจัดซ้ือจัดจางในป พ.ศ. 2563 

- สลก./สทภ. 1-11 (หลัก)  

- ศสท. (สนับสนนุ) 

o23 สรุปผลการจัดซ้ือ

จัดจางหรือการ

จัดหาพัสดุราย

เดือน 

o แสดงสรุปผลการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงาน 

o มีขอมูลรายละเอียดผลการจัดซ้ือจัดจาง เชน งานท่ี

ซ้ือหรือจาง วงเงินท่ีซ้ือหรือจาง ราคากลาง วิธีการซ้ือ

หรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับ

การคัดเลือกและราคาท่ีตกลง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง  

o จําแนกขอมูลเปนรายเดือน (กรณีไมมีการจัดซ้ือจัด

จางในรอบเดือนใดใหระบุวาไมมีการจัดซ้ือจัดจาง)  

o เปนขอมูลการจัดซ้ือจัดจางในป พ.ศ. 2563 

- สลก./สทภ. 1-11 (หลัก)  

- ศสท. (สนับสนนุ) 

o24 รายงานผลการ

จัดซ้ือจัดจางหรือ

การจัดหาพัสดุ

ประจาํป 

o แสดงผลการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงาน 

o มีขอมูลรายละเอียด เชน งบประมาณท่ีใชในการ

จัดซ้ือจัดจาง ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ เปนตน 

o เปนรายงานผลของป พ.ศ. 2562 

- สลก./สทภ. 1-11 (หลัก)  

- ศสท. (สนับสนนุ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 

ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล 
ผูรับผิดชอบหลักและ

ผูรับผิดชอบสนับสนุน 

o25 นโยบายการ

บริหาร

ทรัพยากร

บุคคล 

 แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมี

จุดมุงหมายหรือวัตถุประสงค เพ่ือกอใหเกิดการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลท่ีมีความโปรงใสและมีคุณธรรม 

 เปนนโยบายของผูบริหารสงูสุดหรือผูบริหารท่ีไดรับ

มอบหมายหรือนโยบายท่ีกําหนดในนามของหนวยงาน 

o เปนนโยบายท่ียังใชบงัคับในหนวยงานในป พ.ศ. 

2563 

- สลก.(หลัก) 

- ศสท. (สนับสนุน) 

o26 การ

ดําเนินการ

ตามนโยบาย

การบริหาร

ทรัพยากร

บุคคล 

o แสดงการดําเนินการตามนโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล เชน การวางแผนกําลังคน การสรรหา

คนดีคนเกงเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน 

การพัฒนาบุคลากร การสรางทางกาวหนาในสายอาชีพ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแตงตั้งบุคลากร 

การประเมินผลการปฏิบตัิงาน การสงเสริมจริยธรรม

และรักษาวินัยของบุคลากรในหนวยงาน เปนตน 

 เปนการดําเนินการท่ีมีความสอดรับกับนโยบายการ

บริหารทรัพยากรบุคคล ตามขอ O25 หรือเปนไปตาม

กิจกรรมท่ีอยูภายใตนโยบายการบริหารทรัพยากร

บุคคล ตามขอ O25 

o เปนการดําเนินการในป พ.ศ. 2563 

- สลก.(หลัก) 

- ศสท. (สนับสนุน) 

o27 หลักเกณฑ

การบริหาร

และพัฒนา

ทรัพยากร

บุคคล 

ลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี ้

 หลักเกณฑการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

 หลักเกณฑการบรรจุและแตงตั้งบุคลากร 

o หลักเกณฑการพัฒนาบุคลากร 

o หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 

o หลักเกณฑการใหคุณใหโทษและการสรางขวัญ

กําลังใจ 

o เปนหลักเกณฑท่ียังใชบังคับในหนวยงานในป พ.ศ. 

2563 

 

 

 

 

- สลก.(หลัก) 

- ศสท. (สนับสนุน) 



ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล 
ผูรับผิดชอบหลักและ

ผูรับผิดชอบสนับสนุน 

o28 รายงานผล

การบริหาร

และพัฒนา

ทรัพยากร

บุคคล

ประจาํป 

 แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

o มีขอมูลรายละเอียดของการดําเนินการ เชน ผลการ

ดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผล

การวิเคราะหการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

เปนตน 

o เปนรายงานผลของปท่ีผานมา พ.ศ. 2562 

- สลก.(หลัก) 

- ศสท. (สนับสนุน) 

 

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.5 การสงเสริมความโปรงใสในหนวยงาน 

 

ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล 
ผูรับผิดชอบหลักและ

ผูรับผิดชอบสนับสนุน 

o29 แนวปฏิบัติการ

จัดการเรื่อง

รองเรียนการ

ทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

o แสดงคูมือหรือแนวทางการดําเนินการตอเรื่อง

รองเรียนท่ีเก่ียวของกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเจาหนาท่ีของหนวยงาน 

o มีขอมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เชน 

รายละเอียดวิธีการท่ีบุคคลภายนอกจะทําการรองเรียน 

รายละเอียดข้ันตอนหรือวิธีการในการจัดการตอเรื่อง

รองเรียน สวนงานท่ีรับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ 

เปนตน 

- สผต. (หลัก) 

- ศสท. (สนับสนุน) 

o30 ชองทางแจงเรื่อง

รองเรียนการ

ทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

o แสดงชองทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแจงเรื่อง

รองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ

เจาหนาท่ีของหนวยงานผานทางชองทางออนไลน 

o สามารถเขาถึงหรือเชื่อมโยงไปยังชองทางขางตน  ได

จากเว็บไซตหลักของหนวยงาน 

- สลก.(หลัก) 

- ศสท. (สนับสนุน) 

o31 ขอมูลเชิงสถิติ

เรื่องรองเรียน

การทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ

ประจาํป 

o แสดงขอมูลสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของหนวยงาน 

o มีขอมูลความกาวหนาการจัดการเรื่องรองเรียน เชน 

จํานวนเรื่อง เรื่องท่ีดําเนินการแลวเสร็จ เรื่องท่ีอยู

ระหวางดําเนินการ เปนตน 

มมีเรื่องรองเรียนใหระบุไมมีเรื่องรองเรียน) 

o เปนขอมูลในป พ.ศ. 2563 

 

 

- สผต. (หลัก) 

- ศสท. (สนับสนุน) 



ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล 
ผูรับผิดชอบหลักและ

ผูรับผิดชอบสนับสนุน 

o32 ชองทางการรับ

ฟงความคิดเห็น 

o แสดงชองทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแสดงความ

คิดเห็นตอการดําเนินงานตามอํานาจหนาท่ีหรือภารกิจ

ของหนวยงานผานทางชองทางออนไลน 

o สามารถเขาถึงหรือเชื่อมโยงไปยังชองทางขางตนได

จากเว็บไซตหลักของหนวยงาน 

- สลก./สทภ. 1-11 

และศสท. (หลัก) 

o33 การเปดโอกาสให

เกิดการมีสวน

รวม 

o แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการเปด

โอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียไดมีสวนรวมในการ

ดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน เชน รวมวางแผน 

รวมดําเนินการ รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือรวม

ติดตามประเมินผล เปนตน  

o เปนการดําเนินการในป พ.ศ. 2563 

สพน./สอน.  

และ สทภ. 1-11 (หลัก) 

- ศสท. (สนับสนุน) 

 

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 10.1 การดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต 

 

  เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร 

 

ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล 
ผูรับผิดชอบหลักและ

ผูรับผิดชอบสนับสนุน 

o34 เจตจํานงสุจริต

ของผูบริหาร 

o แสดงเนื้อหาเจตนารมณหรือคําม่ันวาจะปฏิบัติ

หนาท่ีและบริหารหนวยงานอยางซ่ือสัตยสุจริต โปรงใส

และเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

o ดําเนินการโดยผูบริหารสูงสุดคนปจจุบันของ

หนวยงาน 

- สผต. (หลัก) 

- ศสท. (สนับสนุน) 

o35 การมีสวนรวม

ของผูบริหาร 

o แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการมี

สวนรวมของผูบริหารสูงสุดคนปจจุบัน 

o เปนการดําเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงใหเห็นถึง

การใหความสําคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และสงเสริม

หนวยงานดานคุณธรรมและโปรงใส 

o เปนการดําเนินการในป พ.ศ. 2563 

- สลก. (กบค./ กปส.) / 

สผต. (หลัก) 

- ศสท. (สนับสนุน) 

 

 

 

 

 



การประเมินความเส่ียงเพ่ือปองกันการทุจริต 

 

ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล 
ผูรับผิดชอบหลักและผูรับผิดชอบ

สนับสนุน 

o36 การประเมิน

ความเสี่ยงการ

ทุจริตประจําป 

o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงาน

หรือการปฏิบัติหนาท่ีท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตหรือ

กอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับ

ผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน 

o มีขอมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เชน 

เหตุการณความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง 

มาตรการและการดําเนินการในการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง เปนตน 

o เปนการดําเนินการในป พ.ศ. 2563 

- สผต. /กตน. และ  

สทภ.   1 - 11 (หลัก) 

- ศสท. (สนับสนุน) 

o37 การดําเนินการ

เพ่ือจัดการความ

เสี่ยงการทุจริต 

o แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการ

จัดการความเสี่ยงในกรณีท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต

หรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตน

กับผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน 

o เปนกิจกรรมหรือการดําเนินการท่ีสอดคลองกับ

มาตรการหรือการดําเนินการเพ่ือบริหารจัดการความ

เสี่ยงตามขอ O36 

o เปนการดําเนินการในป พ.ศ. 2563 

- กตน. /สผต. (หลัก) 

- ศสท. (สนับสนนุ) 

 

การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 

 

ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล 
ผูรับผิดชอบหลักและ

ผูรับผิดชอบสนับสนุน 

o38 การเสริมสราง

วัฒนธรรมองคกร 

o แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการ

เสริมสรางวัฒนธรรมองคกรใหเจาหนาท่ีของหนวยงาน

มีทัศนคติ คานิยม ในการปฏิบัติงานอยางซ่ือสัตยสุจริต 

อยางชัดเจน 

o เปนการดําเนินการในป พ.ศ. 2563 

- สลก. /สผต.(หลัก) 

- ศสท. (สนับสนุน) 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล 
ผูรับผิดชอบหลักและ

ผูรับผิดชอบสนับสนุน 

o39 แผนปฏิบัติการ

ปองกันการทุจริต 

o แสดงแผนปฏิบัติการท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกัน

การทุจริตหรือพัฒนาดานคุณธรรมและความโปรงใส

ของหนวยงาน 

o มีขอมูลรายละเอียดของแผนฯ เชน โครงการ 

กิจกรรม งบประมาณ ชวงเวลาดําเนินการ เปนตน 

o เปนแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใชครอบคลุมป พ.ศ. 

2563 

- สผต. (หลัก) 

- ศสท. (สนับสนุน) 

o40 รายงานการ

กํากับติดตามการ

ดําเนินการ

ปองกันการทุจริต

ประจําป รอบ 6 

เดือน 

o แสดงความกาวหนาในการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

o มีขอมูลรายละเอียดความกาวหนา เชน 

ความกาวหนาการดําเนินการแตละโครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดงบประมาณท่ีใชดําเนินงาน เปนตน 

o เปนขอมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของป พ.ศ. 

2563 

- สผต. (หลัก) 

- ศสท. (สนับสนุน) 

o41 รายงานผลการ

ดําเนินการ

ปองกันการทุจริต

ประจาํป 

o แสดงผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน

การทุจริต 

o มีขอมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินการ เชน ผล

การดําเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใชจาย

งบประมาณ ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ ผลสมัฤทธิ์

ตามเปาหมาย เปนตน 

o ใชรายงานผลของป พ.ศ. 2562 

- สผต. (หลัก) 

- ศสท. (สนับสนุน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวช้ีวัดยอย 10.2 มาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต 

 

ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล 
ผูรับผิดชอบหลักและ

ผูรับผิดชอบสนับสนุน 

o42 มาตรการสงเสริม

คุณธรรมและ

ความโปรงใส

ภายในหนวยงาน 

o แสดงการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

ในป พ.ศ. 2562 

o มีขอมูลรายละเอียดการวิเคราะห เชน ประเด็นท่ี

เปนขอบกพรองหรือจุดออนท่ีจะตองแกไขโดยเรงดวน 

ประเด็นท่ีจะตองพัฒนาใหดีข้ึน แนวทางการนําผลการ

วิเคราะหไปสูการปฏิบัติของหนวยงาน เปนตน 

o มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและ

ความโปรงใสภายในหนวยงานใหดีข้ึน ซ่ึงสอดคลอง

ตามผลการวิเคราะหฯ โดยมีรายละเอียดตางๆ เชน 

การกําหนดผูรับผิดชอบหรือผูท่ีเก่ียวของ การกําหนด

ข้ันตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกําหนดแนวทางการ

กํากับติดตามใหนําไปสูการปฏิบัติและการรายงานผล 

เปนตน 

คณะทํางาน 

o43 การดําเนินการ

ตามมาตรการ

สงเสริมคุณธรรม

และความโปรงใส

ภายในหนวยงาน 

o แสดงผลการดําเนินการตามมาตรการเพ่ือสงเสริม

คุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 

o มีขอมูลรายละเอียดการนํามาตรการเพ่ือสงเสริม

คุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานในขอ O42 

ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม   

o เปนการดําเนินการในป พ.ศ. 2563 

คณะทํางาน 

 


