
เอกสารประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน  
ครั้งท่ี 2/2564 วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 

วาระท่ี 3.2 ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สทอภ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
1.  ความเป็นมา  
 สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีหนังสือ ที่ ปช 0009/ ว 0001 ลงวันที่ 11 มกราคม 2564 ประสานแจ้งเรื่อง        
ขอประชาสัมพันธ์ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
and transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ สทอภ. ที่เข้าร่วมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสฯ ได้รับทราบและใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการวางแผน เตรียมความพร้อม
สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ  
 

2. การดำเนินการ 

ตามคำสั่ง สทอภ. ที่ 23/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน  การ
ดำเนินงานของ สทอภ. (เอกสารประกอบระเบียบวาระ 3.2.1 )  คณะทำงานได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 
2564 เพื่อพิจารณาปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สทอภ. ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (เอกสารประกอบระเบียบวาระ 3.2.2 )  และรายละเอียดตัวชี้วัดประจำปี 2564 พร้อมระบุผู้รับผิดชอบ
ในแต่ละตัวชี้วัด (เอกสารประกอบระเบียบวาระ 3.2.3) ทั้งนี้จะมีการอบรมทำความเข้าใจกับผู้รับผิดชอบในแต่ละ
ประเด็นย่อยของตัวชี้วัดอีกครั้งในวันที่ 19 มีนาคม 2564 

 

3. ประเด็นเสนอต่อท่ีประชุม 
  เพื่อโปรดทราบปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สทอภ. งบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
 

4.  เอกสารประกอบวาระ 
เอกสารประกอบวาระ 3.2.1 : คำสั่ง สทอภ. ที่ 23/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สทอภ. 
เอกสารประกอบวาระ 3.2.2 : ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สทอภ. 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เอกสารประกอบวาระ 3.2.3 : รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด ITA ประจำปี 2564 
 

5. มติที่ประชุม   
                                                                      
                                                                      
                                                                     
                                                                      
                                                                      
                                                                     
                                                                      



เอกสารประกอบการประชุม 3.2.1





ที ่ การดำเนินการ ช่วงระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยรับผดิชอบ 
มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 

1 การลงทะเบยีน https://itas.nacc.go.th/ นำเข้าข้อมลูดังนี ้
1. ข้อมูลผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT จำนวน 40 คน  
2. ข้อมูลผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT จำนวน 70 ข้อมูล (ตามแบบฟอร์มของ สำนักงาน 

ป.ป.ช.)  

12       ฝพท./ 
ทุกหน่วยงาน 

2 การเปิดเผยข้อมลูสาธารณะตามแบบวัด  OIT จำนวน 43 ข้อ 
1. จัดอบรม เสริมสร้างความรู้ ITA  
2. หนังสือแจ้งเวียนทุกหน่วยงาน เพื่อขอข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ เผยแพร่หน้า     
เว็ปไซต์ สทอภ.  

19       ฝพท./ฝทก 
ทุกหน่วยงาน 

3 การเปิดเผยข้อมลูสาธารณะตามแบบวัด  OIT เผยแพร่หน้าเว็ปไซต์ สทอภ.                                 12      ฝพท./ฝทก.      
    ทุกหน่วยงาน 

4 1. การตอบแบบวัด  IIT จำนวน 30 ข้อ   
2. เข้าตอบแบบวัด EIT แก่ ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายนอก จำนวน 15 ข้อ  
ผ่าน QR Code ของสำนักงาน ป.ป.ช. 
ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการเข้าตอบแบบประเมิน ภายใน วันท่ี 30 เมษายน 2564 

       ทุกหน่วยงาน 

5 คณะที่ปรึกษาการประเมินตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมลูและพิจารณาให้คะแนนแบบวัด  OIT 
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 

  1-31     - 

6 ในกรณีที่หน่วยงานเห็นว่าผลคะแนนของแบบวัด  OIT ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 
ผู้ดูแลระบบอาจแจ้งขอช้ีแจ้งรายละเอียดเพิม่เตมิต่อคณะที่ปรึกษาการประเมินได้ตามวิธีท่ี
กำหนด 

   1-15    ทุกหน่วยงาน 

7 คณะที่ปรึกษาการประเมินพจิารณาข้อช้ีแจ้งเพิ่มเติมของหน่วยงานตามที่ไดร้ับแจ้ง จากนั้นทำ
การแก้ไข หรือยืนยันผลคะแนนแบบวัด  OIT  

    1-30   - 

8 สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศเผยแพร่ผลการประเมินต่อสาธารณะ      31  - 
9 ผลการประเมิน เสนอคณะอนุกรรมการต่างๆ       1-30 ทุกหน่วยงาน 

 

ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สทอภ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

เอกสารประกอบระเบียบวาระ 3.2.2 

1 เมษายน -31 พฤษภาคม   

https://itas.nacc.go.th/


ตัวช้ีวัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล เป็นตัวช้ีวัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็น
ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5  ประเด็น
 คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน
ได้แก่ การจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซ่ึงการเผยแพร่ข้อมูล
ในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน ตัวช้ีวัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล 
ประกอบด้วย 5 ตัวช้ีวัดย่อย (33 ข้อมูล) ดังน้ี

เอกสารประกอบการประชุม 3.2.3 



ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล

o1 โครงสร้าง o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ฝพท./ฝทก
o แสดงต าแหน่งท่ีส าคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น
 ส านัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น

o2 ข้อมูลผู้บริหาร o แสดงรายนามของ ผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการบริหารของหน่วยงาน

ฝพท./ฝทก.

o แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วยช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง รูปถ่าย และช่องทาง
การติดต่อของผู้บริหารแต่ละคน

o3 อ านาจหน้าท่ี o แสดงข้อมูลหน้าท่ีและอ านาจของหน่วยงานตามท่ีกฎหมายก าหนด ฝพท./ฝทก.
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือ o แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานท่ีมีระยะมากกว่า 1 ปี สยศ.

แผนพัฒนาหน่วยงาน o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด เป็นต้น
o เป็นแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564

o5 ข้อมูลการติดต่อ แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังน้ี ฝทก.
o ท่ีอยู่หน่วยงาน
o หมายเลขโทรศัพท์
o หมายเลขโทรสาร
o ท่ีอยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
o แผนท่ีต้ังหน่วยงาน

o6 กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง o แสดงกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงาน ฝกส.
ของหน่วยงาน

การประชาสัมพันธ์
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ o แสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานตามอ านาจหน้าท่ี สยศ.

หรือภารกิจของหน่วยงาน 
o เป็นข้อมูลข่าวสารท่ีเกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2564

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
o8 Q&A o แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานท่ีบุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูล

ต่าง ๆ ได้และหน่วยงานสามารถส่ือสารให้ค าตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะ
เป็นการส่ือสารได้สองทาง (Q&A)

สยศ./สบห.

ยกตัวอย่างเช่น Web broad, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น
o9 Social Network

o แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานท่ีสามารถเช่ือมโยงไปยังเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น

สยศ./สบห.

หน่วยงาน
รับผิดชอบข้อมูล

ข้อมูลพ้ืนฐาน
ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพ้ืนฐาน



ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล

o10 แผนด าเนินงานประจ าปี o แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานท่ีมีระยะ1 ปี สยศ.
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น โครงการหรือกิจกรรม
งบประมาณท่ีใช้ ระยะเวลาในการด าเนินการ เป็นต้น
o เป็นแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2564

o11 รายงานการก ากับ o แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี สยศ.
ติดตามการด าเนินงาน o มีเน้ือหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้าการด าเนินการ

ประจ าปี รอบ 6 เดือน แต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณท่ีใช้ด าเนินงาน เป็นต้น
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564

o12 รายงานผล o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี สยศ.
การด าเนินงานประจ าปี o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินงาน ยกตัวอย่างเช่น ผลการด าเนินการ

โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย เป็นต้น
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563

o13 คู่มือหรือมาตรฐาน o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานท่ีเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานใช้ ฝกค./ฝพอ.
การปฏิบัติงาน ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเช่น เป็นคู่มือปฏิบัติ
 ภารกิจใดส าหรับเจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานต าแหน่งใด 
ก าหนดวิธีการข้ันตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น

o14 คู่มือหรือมาตรฐาน o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติท่ีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับ สปภ./ฝบก.

การให้บริการ หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ ยกตัวอย่างเช่น เป็นคู่มือส าหรับบริการ
หรือภารกิจใด ก าหนดวิธีการข้ันตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น

o15 ข้อมูลเชิงสถิติ o แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน กพล.
การให้บริการ o เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่าน้นอย 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564

o16 รายงานผลการส ารวจ o แสดงผลส ารวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน กพล.
ความพึงพอใจ o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563
การให้บริการ

o17 E–Service o แสดงช่องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน่วยงาน สปภ./ฝบก.
ผ่านช่องทางออนไลน์ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
o สามารถเข้าถึงหรือเช่ือมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน

การให้บริการ

การด าเนินงาน
หน่วยงาน

รับผิดชอบข้อมูล



ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล

o18 แผนการใช้จ่าย o แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานท่ีมีระยะ1 ปี สยศ.
งบประมาณประจ าปี o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น งบประมาณตามแหล่งท่ีได้รับ

การจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น
o เป็นแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2564

o19 รายงานการก ากับ o แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี สยศ.
ติดตามการใช้จ่าย o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี งบประมาณ เป็นต้น
รอบ 6 เดือน o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564

o20 รายงานผลการใช้จ่าย o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี สยศ.
งบประมาณประจ าปี o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ยกตัวอย่างเช่น ผลการใช้จ่าย

 งบประมาณปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย เป็นต้น
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563

การจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o21 แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง o แสดงแผนการจัดซ้ือจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามท่ีหน่วยงาน ฝพอ.

หรือแผนการจัดหาพัสดุ จะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ. 2560 

o เป็นข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในปี พ.ศ. 2564
o22 ประกาศต่าง ๆ o แสดงประกาศตามท่ีหน่วยงานจะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติ ฝพอ.

เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น
หรือการจัดหาพัสดุ ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซ้ือจัดจ้าง เป็นต้น

o เป็นข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563
o23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง o แสดงสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงาน ฝพอ.

หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน o มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น งานท่ีซ้ือหรือจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีการซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง เป็นต้น

o จ าแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้างในเดือนน้ัน)

o เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564
o24 รายงานผลการจัดซ้ือจัด o แสดงผลการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงาน ฝพอ.

จ้างหรือการจัดหาพัสดุ o มีข้อมูลรายละเอียด ยกตัวอย่างเช่น งบประมาณท่ีใช้ในการจัดซ้ือจัดจ้าง ปัญหา
ประจ าปี อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น

o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563

หน่วยงาน
รับผิดชอบข้อมูล



ตัวช้ีวัดย่อยท่ี  9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล

o25 นโยบายการบริหาร o เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ท่ียังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2564 ฝพท.
ทรัพยากรบุคคล o แสดงนโยบาย หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ีมีจุดมุ่งหมายหรือ

วัตถุประสงค์ เพ่ือก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
o เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด
ท่ีก าหนดในนามของหน่วยงาน

o26 การด าเนินการตาม o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 ฝพท.
นโยบายการบริหาร o แสดงการด าเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ยกตัวอย่างเช่น
ทรัพยากรบุคคล การวางแผนก าลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น
o เป็นการด าเนินการท่ีมีความสอดรับกับนโยบายหรือแผนการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

o27 หลักเกณฑ์การบริหาร แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ียังใช้บังคับใน ฝพท.
และพัฒนาทรัพยากร หน่วยงานในปี พ.ศ. 2564 อย่างน้อยประกอบด้วย
บุคคล o การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

o การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร
      o การพัฒนาบุคลากร
 o การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

o การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ
o28 รายงานผลการบริหาร o เป็นรายงานผลของปีท่ีผ่านมา พ.ศ. 2563 ฝพท.

และพัฒนาทรัพยากร o แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บุคคลประจ าปี o มีข้อมูลรายละเอียดของการด าเนินการ ยกตัวอย่างเช่น ผลการด าเนินการตามนโยบาย

การบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบข้อมูล



ตัวช้ีวัดย่อยท่ี  9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล

o29 แนวปฏิบัติการจัดการ o แสดงคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการต่อเร่ืองร้องเรียนท่ีเก่ียวข้องกับการทุจริต ฝกส.
เร่ืองร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน
และประพฤติมิชอบ o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเช่น รายละเอียด

วิธีการท่ีบุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน รายละเอียดข้ันตอนหรือวิธีการใน
การจัดการต่อเร่ืองร้องเรียน ส่วนงานท่ีรับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ เป็นต้น

o30 ช่องทางแจ้งเร่ือง o แสดงช่องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตและ ฝกส./ฝทก.
ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่าง
ประพฤติมิชอบ หากจากช่องทางท่ัวไป เพ่ือเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพ่ือให้สอด

คล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o สามารถเข้าถึงหรือเช่ือมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

o31 ข้อมูลเชิงสถิติเร่ือง o แสดงข้อมูลสถิติเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของ ฝกส.
ร้องเรียนการทุจริตและ หน่วยงาน
ประพฤติมิชอบประจ าปี o มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเร่ืองร้องเรียน ยกตัวอย่างเช่น จ านวนเร่ือง

เร่ืองท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ เร่ืองท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ เป็นต้น
(กรณีไม่มีเร่ืองร้องเรียนให้ระบุไม่มีเร่ืองร้องเรียน)
o เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล

o32 ช่องทางการรับฟัง o แสดงช่องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงาน สปภ.
ความคิดเห็น ตามอ านาจหน้าท่ีหรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์

o สามารถเข้าถึงหรือเช่ือมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
o33 การเปิดโอกาสให้เกิด o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ สยศ./AIP/ธอ2.

การมีส่วนร่วม มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานยกตัวอย่างเช่น ร่วมวางแผน
 ร่วมด าเนินการ ร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564

หน่วยงาน
รับผิดชอบข้อมูล

หน่วยงาน
รับผิดชอบข้อมูล



ตัวช้ีวัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต เป็นตัวช้ีวัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลท ี่
เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น 
คือ (1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
การประเมินความเส่ียงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต และ
(2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 
ซ่ึงการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความส าคัญต่อผลการประเมินเพ่ือ
น าไปสู่การจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการก ากับติดตามการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
ตัวช้ีวัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวช้ีวัดย่อย (10 ข้อมูล) ดังน้ี



ตัวช้ีวัดย่อยท่ี  10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต
เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล

o34 เจตจ านงสุจริตของ o แสดงเน้ือหาเจตนารมณ์หรือค าม่ันว่าจะปฏิบัติหน้าท่ีและบริหาร ฝพท.
ผู้บริหาร หน่วยงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

o ด าเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน
o35 การมีส่วนร่วมของ o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ฝพท.

ผู้บริหาร o เป็นการด าเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญ
กับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564

การประเมินความเส่ียงเพ่ือป้องกันการทุจริต
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล

o36 การประเมินความเส่ียง o แสดงผลการประเมินความเส่ียงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีอาจก่อให้เกิด สยศ./ฝพท.
การทุจริตประจ าปี การทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

o มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ความเส่ียง
และระดับของความเส่ียงมาตรการและการด าเนินการในการบริหารจัดการความเส่ียง เป็นต้น
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564

o37 การด าเนินการเพ่ือ o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการจัดการความเส่ียงในกรณีท่ีอาจก่อให้ สยศ./ฝพท.
จัดการความเส่ียง เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
การทุจริต ของหน่วยงาน

o เป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการท่ีสอดคล้องกับมาตรการหรือการด าเนิน
การเพ่ือบริหารจัดการความเส่ียงตามข้อ O36
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล

o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรม o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าท่ี ฝพท.
องค์กร มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน

o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล

o39 แผนปฏิบัติการป้องกัน o แสดงแผนปฏิบัติการท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการทุจริตหรือ ฝพท.
การทุจริต พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน

o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ
ช่วงเวลาด าเนินการ เป็นต้น
o เป็นแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564

o40 รายงานการก ากับ o แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามข้อ 039 ฝพท.
ติดตามการด าเนิน o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้าการด าเนินการ
การป้องกันการทุจริต แต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณท่ีใช้ด าเนินงาน เป็นต้น
ประจ าปี รอบ 6 เดือน o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564

o41 รายงานผลการ o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฝพท.
ด าเนินการป้องกัน o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินการ ยกตัวอย่างเช่น ผลการด าเนินการ โครงการหรือกิจกรรม
การทุจริตประจ าปี  ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย เป็นต้น

o ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2563

แผนป้องกันการทุจริต
หน่วยงาน

รับผิดชอบข้อมูล

หน่วยงาน
รับผิดชอบข้อมูล

หน่วยงาน
รับผิดชอบข้อมูล

หน่วยงาน
รับผิดชอบข้อมูล



ตัวช้ีวัดย่อยท่ี  10.2 มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล

o42 มาตรการส่งเสริม o แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ฝพท.
และความคุณธรรม ของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2563
โปร่งใสภายในหน่วยงาน o มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ ยกตัวอย่างเช่นประเด็นท่ีเป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน

ท่ีจะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นท่ีจะต้องพัฒนาให้ดีข้ึน  แนวทางการน า               
ผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น
o มีมาตรการเพ่ือขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีข้ึน
ซ่ึงสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น 
การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ท่ีเก่ียวข้อง การก าหนดข้ันตอนหรือวิธีการปฏิบัติ  
การก าหนดแนวทางการก ากับติดตามให้น าไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น

o43 การด าเนินการตาม o แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ฝพท.
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม ภายในหน่วยงาน
และความโปร่งใส o มีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน ภายในหน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564

หน่วยงาน
รับผิดชอบข้อมูล
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