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ความเป็นมา

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 
(ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ได้ก ำหนดและพัฒนำเครื่องมือกำรประเมินเชิงบวก    
เพื่อเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตและกลไกกำรสร้ำงควำมตระหนักให้
หน่วยงำนภำครัฐมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่ำ 
“กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งกำรประเมิน
ดังกล่ำวหน่วยงำนของรัฐต้องเข้ำรับกำรประเมินเป็นประจ ำทุกปี 



การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
กรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ที่ผ่ำนมำส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้น ำกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) มำเริ่ม
ทดลองใช้ในกำรประเมินหน่วยงำนภำครัฐ เพื่อเป็นมำตรฐำนเดียวกัน เป็น
กำรประเมินที่ใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ หรือระบบ ITAS โดยให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภำยในและภำยนอกเข้ำไปตอบแบบวัดกำรรับรู้เก่ียวกับกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ในส่วนหน่วยงำนภำครัฐให้ท ำกำรตอบ  
แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ 



วัตถุประสงค์

1. เพื่อประเมินผลด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐที่เข้ำรับกำรประเมิน

2. เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง/พัฒนำด้ำนคุณธรรมและ    
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐที่เข้ำรับกำรประเมิน

3. เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำมำตรกำรในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำทุจริตทั้งในระดับนโยบำยและในระดับปฏิบัติ



เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ประกอบดว้ย 3 แบบ ดังนี้

1. แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (Internal Integrity 
and Transparency Assessment : IIT)

2. แบบวัดกำรรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT)

3. แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT)



ประเด็นการประเมิน ประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ 1 : การปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัดที่ 2 : การใช้งบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 3 : การใช้อ านาจ
ตัวชี้วัดที่ 4 : การใช้ทรัพย์สินของราชการ
ตัวชี้วัดที่ 5 : การแก้ไขปญัหาการทุจรติ
ตัวชี้วัดที่ 6 : คุณภาพการด าเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 7 : ประสิทธิภาพการสื่อสาร
ตัวชี้วัดที่ 8 : การปรบัปรุงระบบการท างาน
ตัวชี้วัดที่ 9 : การเปดิเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันการทจุริต



คะแนนและระดับผลการประเมินผล

คะแนน ระดับ

95.00 - 100 AA

85.00 – 94.99 A

75.00 – 84.99 B

65.00 – 74.99 C

55.00 – 64.99 D

50.00 – 54.99 E

0 – 49.99 F

ผลกำรประเมินมี 2 ลักษณะ คือมีค่ำคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผล
กำรประเมิน โดยจ ำแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้





กรอบระยะเวลาการประเมิน

1 แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน : 
IIT

1 มิ.ย. – 31 ก.ค. 2563

2 แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก : 
EIT

1 มิ.ย. – 31 ก.ค. 2563

3 แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ : OIT 1 - 30 มิ.ย. 2563



แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน : IIT

ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดๆ ละ 6 ข้อค ำถำม รวม 30 ข้อดังนี้

1. ตัวชี้วัดที่ 1 กำรปฏิบัติหน้ำที่

2. ตัวชี้วัดที่ 2 กำรใช้งบประมำณ

3. ตัวชี้วัดที่ 3 กำรใช้อ ำนำจ

4. ตัวชี้วัดที่ 4 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร

5. ตัวชี้วัดที่ 5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต



1. ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่

เป็นกำรประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำน ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนโดยยึดหลักตำมมำตรฐำน มีควำมโปร่งใส 
ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนและระยะเวลำที่ก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด เท่ำเทียมกัน 
เต็มควำมสำมำรถ และมีควำมรับผิดชอบต่องำนในหน้ำที่ที่รับผิดชอบ

2. ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ

เป็นกำรประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำน ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี กำรจัดท ำแผน กำรใช้จ่ำย
งบประมำณอย่ำงคุ้มค่ำ ไม่เอื้อประโยชน์ตนเองหรือพวกพ้อง และเผยแพร่
อย่ำงโปร่งใส



เป็นกำรประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำน ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับกำรมอบหมำยงำน กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรคัดเลือก
บุคลำกร เพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่ำงๆ อย่ำงเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ กำร
ใช้อ ำนำจสั่งกำรของผู้บังคับบัญชำ

3. ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ

4. ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

เป็นกำรประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำน ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับกำรน ำทรัพย์สินของรำชกำรของหน่วยงำนไปเป็นของตนเองหรือ
น ำไปให้ผู้อื่น กำรยืมทรัพย์สินของรำชกำร กำรจัดท ำแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับ
กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร กำรก ำกับดูแลและตรวจสอบกำรใช้ทรัพย์สิน
ของรำชกำร 



เป็นกำรประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำน ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับกำรให้ควำมส ำคัญของผู้บริหำรสูงสุดในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
อย่ำงจริงจัง

5. ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต



แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก : EIT

ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัดๆ ละ 5 ข้อค ำถำม รวม 15 ข้อดังนี้

1. ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน

2. ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร

3. ตัวชี้วัดที่ 8 กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน



เป็นกำรประเมินกำรรับรู้ของผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของหน่วยงำน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ โดย
ยึดหลักตำมมำตรฐำนและระยะเวลำที่ก ำหนด เท่ำเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ 
กำรให้ข้อมูล/กำรให้บริกำรอย่ำงตรงไปตรงมำ ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล

6. ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน

7. ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร

เป็นกำรประเมินกำรรับรู้ของ ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของหน่วยงำน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำนใน
เรื่องต่ำงๆ ต่อสำธำรณ ผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย และ
ไม่ซับซ้อน ข้อมูลต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน กำรจัดช่องทำงให้ผู้รับบริกำร 
ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย



เป็นกำรประเมินกำรรับรู้ของ ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของหน่วยงำนในประเด็นที่เก่ียวข้องกับกำรปรับปรุงพัฒนำหน่วยงำน กำร
ปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ กระบวนกำรท ำงำนของหน่วยงำน กำรน ำ
เทคโนโลยีมำใช้ในกำรด ำเนินงำนเพื่อให้เกิดควำมสะดวกรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น 
กระบวนกำรเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำรหรือมำติดต่อ เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
ปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินงำนเพ่ือให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร และมีควำม
โปร่งใสมำกขึ้น

8. ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน







แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ : OIT

ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด มี 7 ตัวชี้วัดย่อย 43 ข้อมูล ดังนี้

1. ตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล

2. ตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต
เป็นกำรประเมินเกี่ยวกับกำรเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์

ของหน่วยงำน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่ำงๆ ของหน่วยงำนให้สำธำรณชนได้รับทรำบ 
กำรตอบค ำถำม ให้หน่วยงำนตอบลงในระบบ ITAS โดยตอบว่ำ 

มี/ไม่ พร้อมทั้งระบุ URL เพื่อเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของข้อมูล และระบุ
ค ำอธิบำยเพิ่มเติมประกอบค ำตอบ (ผู้ดูแลระบบของหน่วยงำนเป็นผู้กรอก
ข้อมูลและผู้บริหำรจะตรวจสอบและอนุมัติข้อมูล)



ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง

9. การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐำน
O1 โครงสร้ำง -แสดงแผนผังแสดงโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรของ

หน่วยงำน
- ประกอบด้วยต ำแหน่งที่ส ำคัญ และกำรแบ่งส่วนงำนภำยใน 
เช่น ส ำนัก กอง ศูนย์ ฝ่ำย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น

ศสท.

แบบตรวจการเปดิเผยขอ้มูลสาธารณะ 
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

https://www.doae.go.th/about_detail.php?id=SGx6QmVSb2JjNGRhWTJucTlCendIZz09


ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง

O2 ข้อมูลผู้บริหำร - แสดงรำยงำนของผู้บริหำรของหน่วยงำน
- ประกอบด้วย ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง รูปถ่ำย 
ช่องทำงกำรติดต่อผู้บริหำรสูงสุดหรือหัวหน้ำ
หน่วยงำน และผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรบริหำรของ
หน่วยงำน

ศสท.

O3 อ ำนำจหน้ำที่ - แสดงข้อมูลหน้ำที่และอ ำนำจของหน่วยงำนตำมที่
กฎหมำยก ำหนด

ศสท.

O4 แผนยุทธศำสตร์หรือ
แผนพัฒนำ
หน่วยงำน

-แสดงแผนกำรด ำเนินกำรภำรกิจของหน่วยงำนที่มี
ระยะมำกกว่ำ 1 ปี
- มีข้อมูลรำยละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศำสตร์หรือ
แนวทำง เป้ำหมำย ตัวชี้วัด เป็นต้น
- เป็นแผนที่มีระยะเวลำบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 
2563

กผง.

https://www.doae.go.th/about_detail.php?id=QWlRTVNwMHJCdWIweTFVM1dKeHhhdz09
https://www.doae.go.th/about_detail.php?id=TnJtblZUT2piUGFzSXhVN096ZWZqUT09


ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง

O5 ข้อมูลกำรติดต่อ แสดงข้อมูลกำรติดต่อ ดังนี้
-ที่อยู่หน่วยงำน
- หมำยเลขโทรศัพท์
- ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
- แผนที่ตั้งหน่วยงำน

ศสท.

O6 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง - แสดงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนหรือกำร
ปฏิบัติงำนของหน่วยงำน

การประชาสัมพันธ์
O7 ข่ำวประชำสัมพันธ์ -แสดงข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำร

ด ำเนินงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่หรือภำรกิจของ
หน่วยงำน
- เป็นข้อมูลข่ำวสำรที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563

ศสท.

https://www.doae.go.th/contact.php
https://www.doae.go.th/about_list.php?Id=L0huK2k3THo2dVphU0Y2SWk5QUxxQT09
https://www.doae.go.th/news_list.php


ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A - แสดงช่องทำงที่บุคคลภำยนอกสำมำรถสอบถำม

ข้อมูลต่ำงๆ ได้ และหน่วยงำนสำมำรถสื่อสำรให้
ค ำตอบกับผู้สอบถำมได้ โดยมีลักษณะเป็นกำรสื่อสำร
ได้สองทำง เช่น Web broad กล่องข้อควำมถำม-
ตอบ เป็นต้น
- สำมำรถเชื่อมโยงไปยังช่องทำงข้ำงต้นได้จำกเว็บไซต์
หลักของหน่วยงำน

ศสท.

O9 Social Network - แสดงเครือข่ำยสังคมออนไลน์ของหน่วยงำน เช่น 
Facebook , Twitter , Instagram เป็นต้น
- สำมำรถเชื่อมโยงไปยังช่องทำงข้ำงต้นได้จำกเว็บไซต์
หลักของหน่วยงำน

ศสท.

https://www.doae.go.th/qa.php
https://web.facebook.com/pr.doae?_rdc=1&_rdr


ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การด าเนินงาน
O10 แผนด ำเนินงำน

ประจ ำปี
- แสดงแผนกำรด ำเนินภำรกิจของหน่วยงำนที่มี
ระยะ 1 ปี
- มีข้อมูลรำยละเอียดของแผนฯ เช่น โครงกำร
หรือกิจกรรม งบประมำณที่ใช้ ระยะเวลำในกำร
ด ำเนินกำร เป็นต้น
- เป็นแผนที่มีระยะเวลำบังคับใช้ในปี พ.ศ. 
2563

กผง.



ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง

O11 รำยงำนกำรก ำกับ
ติดตำมกำรด ำเนินงำน
ประจ ำปีรอบ 6 เดือน

- แสดงควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนตำมแผน
ด ำเนินงำนประจ ำปี
- มีเนื้อหำหรือรำยละเอียดควำมก้ำวหน้ำ เช่น 
ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินกำรแต่ละโครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดงบประมำณที่ใช้ด ำเนินงำน เป็นต้น
- เป็นข้อมูลในระยะเวลำ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563

กผง.

O12 รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำปี

- แสดงผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนด ำเนินงำนประจ ำปี
- มีข้อมูลรำยละเอียดสรุปผลกำรด ำเนินงำน เช่น ผลกำร
ด ำเนินกำรโครงกำรหรือกิจกรรม ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตำม
เป้ำหมำย เป็นต้น
- เป็นรำยงำนผลของปี พ.ศ. 2562

กผง.



ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง

การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมำตรฐำน

กำรปฏิบัติงำน
- แสดงคู่มือหรือแนวทำงกำรปฏิบัติงำนที่เจ้ำหน้ำที่ของ
หน่วยงำนใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน
- มีข้อมูลรำยละเอียดของกำรปฏิบัติงำน เช่นเป็นคู่มือ
ปฏิบัติภำรกิจใดส ำหรับเจ้ำหน้ำที่หรือพนักงำนต ำแหน่งใด 
ก ำหนดวิธีกำรขั้นตอนกำรปฏิบัติอย่ำงไร เป็นต้น

กพร.

การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมำตรฐำน

กำรให้บริกำร
- แสดงคู่มือหรือแนวทำงกำรปฏิบัติที่ผู้รับบริกำรหรือผู้มำ
ติดต่อกับหน่วยงำนใช้เป็นข้อมูลในกำรขอรับบริกำรหรือ
ติดต่อกับหน่วยงำน
- มีข้อมูลรำยละเอียดของกำรปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือส ำหรับ
บริกำรหรือภำรกิจใด ก ำหนดวิธีกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร
หรือกำรติดต่ออย่ำงไร เป็นต้น

กพร.

https://infocenter.doae.go.th/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99/
https://infocenter.doae.go.th/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99/


ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

O15 ข้อมูลเชิงสถิติกำร
ให้บริกำร

- แสดงข้อมูลสถิติกำรให้บริกำรตำมภำรกิจของหน่วยงำน
- เป็นข้อมูลกำรให้บริกำรที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563

กพร.

O16 รำยงำนผลกำรส ำรวจ
ควำมพึงพอใจกำร
ให้บริกำร

- แสดงผลส ำรวจควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรตำมอ ำนำจ
หน้ำที่หรือภำรกิจของหน่วยงำน
- เป็นรำยงำนผลของปี พ.ศ. 2562

กพร.

O17 E-Service - แสดงช่องทำงที่บุคคลภำยนอกสำมำรถขอรับบริกำร
ตำมอ ำนำจหน้ำที่ภำรกิจของหน่วยงำนผ่ำนช่องทำง
ออนไลน์ เพื่อช่วยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ขอรับบริกำร
- สำมำรถเข้ำถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทำงข้ำงต้นได้จำก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงำน

ศสท.

https://infocenter.doae.go.th/e-service/


ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
O18 แผนกำรใช้จ่ำย

งบประมำณประจ ำปี
- แสดงแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนที่มีระยะ 1
ปี
- มีข้อมูลรำยละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมำณตำมแหล่ง
ที่ได้รับกำรจัดสรร งบประมำณตำมประเภทรำยกำรใช้จ่ำย 
เป็นต้น
- เป็นแผนที่มีระยะเวลำบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563

กผง./กค.

O19 รำยงำนกำรก ำกับติด
ตำมำกำรใช้จ่ำย
งบประมำณประจ ำปี
รอบ 6 เดือน

- แสดงควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณประจ ำปี
- มีข้อมูลรำยละเอียดควำมก้ำวหน้ำ เช่น ควำมก้ำวหน้ำกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณ เป็นต้น
- เป็นข้อมูลในระยะเวลำ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563

กผง./กค.



ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง

O20 รำยงำนผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณประจ ำปี

- แสดงผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ประจ ำปี
- มีข้อมูลรำยละเอียดสรุปผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ เช่น 
ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ มีปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย เป็นต้น
- เป็นรำยงำนผลของปี พ.ศ. 2562

กผง./กค.

การจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง

หรือแผนกำรจัดหำ
พัสดุ

- แสดงแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือแผนกำรจัดหำพัสดุตำมที่
หน่วยงำนจะต้องด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปี พ.ศ. 2563

กค.



ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง

O22 ประกำศต่ำงๆ
เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงหรือกำรจัดหำ
พัสดุ

- แสดงประกำศตำมที่หน่วยงำนจะต้องด ำเนินกำรตำม
พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกำศเชิญชวน ประกำศผล
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง เป็นต้น
- เป็นข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปี พ.ศ. 2563                                                                                                  

กค.

O23 สรุปผลกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงหรือกำรจัดหำ
พัสดุรำยเดือน

- แสดงสรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำน
มีข้อมูลรำยละเอียดผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เช่น งำนที่ซื้อ
หรือจ้ำง วงเงินที่ซื้อหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีกำรซื้อหรือ
จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำร
คัดเลือกและรำคำที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง 
เป็นต้น
- จ ำแนกข้อมูลเป็นรำยเดือน (กรณีไม่มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ในรอบเดือนใด ให้ระบุว่ำไม่มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง)
- เป็นข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปี พ.ศ. 2563

กค.

http://procurement.doae.go.th/firstpage.php


ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง

O24 รำยงำนผลกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงหรือกำรจัดหำ
พัสดุประจ ำปี

- แสดงผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำน
- มีข้อมูลรำยละเอียด เช่น งบประมำณที่ใช้ในกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง มีปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
- เป็นรำยงำนผลของปี พ.ศ. 2562

กค.

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบำยกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล

- แสดงนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ที่มี
จุดมุ่งหมำยหรือ วัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลที่มีควำมโปร่งใสและมีคุณธรรม
- เป็นนโยบำยของผู้บริหำรที่ได้รับมอบหมำย หรือ
นโยบำยที่ก ำหนดในนำมของหน่วยงำน
- เป็นนโยบำยที่ยังใช้บังคับในหน่วยงำนในปี พ.ศ. 
2563

กกจ.

https://infocenter.doae.go.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/


ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง

O26 กำรด ำเนินกำรตำม
นโยบำยกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล

- แสดงกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล เช่น กำรวำงแผนก ำลังคน กำรสรรหำ
คนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน 
กำรพัฒนำบุคลำกร กำรสร้ำงทำงก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ 
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต กำรบรรจุและแต่งตั้งบุคลำกร 
กำรประเมินผล กำรปฏิบัติงำน กำรส่งเสริมจริยธรรม
และรักษำวินัยของบุคลำกรภำยในหน่วยงำน เป็นต้น
- เป็นกำรด ำเนินกำรที่มีควำมสอดรับกับนโยบำยกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล ตำม ข้อ O25 หรือเป็นไป
ตำมกิจกรรมที่อยู่ภำยใต้นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคล ตำม ข้อ O25
- เป็นกำรด ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2563

กกจ.



ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง

O27 หลักเกณฑ์กำรบริหำร
และพัฒนำทรัพยำกร
บุคคล

- แสดงหลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกร
บุคคล ดังนี้
- หลักเกณฑ์กำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกร
- หลักเกณฑ์กำรบรรจุและแต่งตั้งบุคลำกร
- หลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนบุคลำกร
- หลักเกณฑ์กำรให้คุณให้โทษและกำรสร้ำงขวัญ
ก ำลังใจ
- เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงำนในปี พ.ศ. 2563

กกจ.

O28 รำยงำนผลกำรบริหำร
และพัฒนำทรัพยำกร
บุคคลประจ ำปี

- แสดงผลกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
- มีข้อมูลรำยละเอียดของกำรด ำเนินกำร เช่น ผลกำร
ด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
ผลกำรวิเครำะห์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกร
บุคคล เป็นต้น
- เป็นรำยงำนผลของปีที่ผ่ำนมำ พ.ศ. 2562

กกจ.



ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29 แนวปฏิบัติกำรจัดกำร

เรื่องร้องเรียนกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ

- แสดงคู่มือหรือแนวทำงกำรด ำเนินกำรต่อเรื่อง
ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน
- มีข้อมูลรำยละเอียดของกำรปฏิบัติงำน เช่น 
รำยละเอียดวิธีกำรที่บุคคลภำยนอกจะท ำกำรร้องเรียน 
รำยละเอียดขั้นตอนหรือวิธีกำรในกำรจัดกำรต่อเรื่อง
ร้องเรียน ส่วนงำนที่รับผิดชอบ ระยะเวลำด ำเนินกำร 
เป็นต้น

สลก.

https://infocenter.doae.go.th/wp-content/uploads/2017/07/%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-1.pdf


ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง

O30 ช่องทำงแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

- แสดงช่องทำงที่บุคคลภำยนอกสำมำรถแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนที่เกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนผ่ำนทำงช่องทำง
ออนไลน์
- สำมำรถเข้ำถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทำงข้ำงต้น
ได้จำกเว็บไซต์หลักของหน่วยงำน

สกล.

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบประจ ำปี

- แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน
- มีข้อมูลควำมก้ำวหน้ำกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน
เช่น จ ำนวนเรื่องที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่
ระหว่ำงด ำเนินกำร เป็นต้น
- (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน)
- เป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2563

สลก.

http://ethics.person.doae.go.th/?page_id=3225
http://ethics.person.doae.go.th/?page_id=3130


ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

การปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32 ช่องทำงกำรรับฟังควำม
คิดเห็น

- แสดงช่องทำงที่บุคคลภำยนอกสำมำรถแสดงควำม
คิดเห็นต่อกำรด ำเนินงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่หรือ
ภำรกิจของหน่วยงำนผ่ำนทำงช่องทำงออนไลน์
- สำมำรถเข้ำถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทำงข้ำงต้นได้
จำกเว็บไซต์หลักของหน่วยงำน

สลก.

O31 กำรเปิดโอกำสให้เกิด
กำรมีส่วนร่วม

- แสดงกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงถึงกำรเปิด
โอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกำร
ด ำเนินงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน เช่น ร่วม
วำงแผน ร่วมด ำเนินกำร ร่วมแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น 
หรือร่วมติดตำมประเมินผล เป็นต้น
- เป็นกำรด ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2563

กผง./ศสท.

https://infocenter.doae.go.th/%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9f%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%b4/
https://infocenter.doae.go.th/%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1/


ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร

O34 เจตจ ำนงสุจริตของ
ผู้บริหำร

- แสดงเนื้อหำเจตนำรมณ์หรือค ำมั่นว่ำจะปฏิบัติหน้ำที่
และบริหำรหน่วยงำนอย่ำงซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและ
เป็นไปตำมหลักธรรมำภบิำล
- ด ำเนินกำรโดยผู้บริหำรสูงสุดคนปัจจุบันของ
หน่วยงำน

กคธ.

O32 กำรมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหำร

- แสดงกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงถึงกำรมี
ส่วนร่วมของผู้บริหำรสูงสุดคนปัจจุบัน
- เป็นกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงกำร
ให้ควำมส ำคัญกับกำรปรับปรุง พัฒนำ และส่งเสริม
หน่วยงำนด้ำนคุณธรรมและโปร่งใส
- เป็นกำรด ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2563

กคธ.

http://ethics.person.doae.go.th/?page_id=3382
http://ethics.person.doae.go.th/?page_id=314


ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O36 กำรประเมินควำมเสี่ยง
กำรทุจริตประจ ำปี

- แสดงผลกำรประเมินควำมเสี่ยงของกำร
ด ำเนินงำนหรือกำรปฏิบัติหน้ำที่ที่อำจก่อให้เกิด
กำรทุจริตหรือก่อให้เกิดกำรขัดกันระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงำน
- มีข้อมูลรำยละเอียดของผลประเมิน เช่น 
เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงและระดับของควำมเสี่ยง 
มำตรกำรและกำรด ำเนินกำรในกำรบริหำรกำร
ควำมเสี่ยง เป็นต้น
- เป็นกำรด ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2563

กคธ.

http://ethics.person.doae.go.th/?page_id=3141


ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

O37 กำรด ำเนินเพื่อจัดกำร
ควำมเสี่ยงกำรทุจริต

- แสดงกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงถึงกำร
จัดกำรควำมเสี่ยงในกรณีที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต
หรือก่อให้เกิดกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงำน
- เป็นกิจกรรมหรือกำรด ำเนินกำรที่สอดคล้องกับ
มำตรกำรหรือกำรด ำเนินกำรเพื่อบริหำรจัดกำรควำม
เสี่ยงตำมข้อ O36
- เป็นกำรด ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2563

กคธ.

http://ethics.person.doae.go.th/?page_id=3141


ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38 กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรม
องค์กร

- แสดงกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงถึงกำร
เสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้ำหน้ำที่ของ
หน่วยงำนมีทัศนคติ ค่ำนิยม ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำง
ซื่อสัตย์สุจริต อย่ำงชัดเจน
- เป็นกำรด ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2563

กคธ.

แผนป้องกันการทุจริต

O39 แผนปฏิบัติกำรป้องกัน
กำรทุจริต

- แสดงแผนปฏิบัติกำรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน
กำรทุจริตหรือพัฒนำด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ของหน่วยงำน
- มีข้อมูลรำยละเอียดของแผนฯ เช่น โครงกำร 
กิจกรรม งบประมำณ ช่วงเวลำด ำเนินกำร เป็นต้น
- เป็นแผนที่มีระยะเวลำบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 
2563

กคธ.

http://ethics.person.doae.go.th/?page_id=1587


ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง

O40 รำยงำนกำรก ำกับติดตำม
กำรด ำเนินกำรป้องกัน
กำรทุจริตประจ ำปี รอบ 
6 เดือน

- แสดงควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต
- มีข้อมูลรำยละเอียดควำมก้ำวหน้ำ เช่น 
ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินกำรแต่ละโครงกำร/
กิจกรรม รำยละเอียดงบประมำณที่ใช้ด ำเนินงำน 
เป็นต้น
- เป็นข้อมูลในระยะเวลำ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 
2563

กคธ.

O41 รำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรป้องกันกำร
ทุจริตประจ ำปี

- แสดงผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกัน
กำรทุจริต
- มีข้อมูลรำยละเอียดสรุปผลกำรด ำเนินกำร เช่น 
ผลกำรด ำเนินกำรโครงกำรหรือกิจกรรม ผลกำรใช้
จ่ำยงบประมำณ ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย เป็นต้น
- ใช้รำยงำนผลของปี พ.ศ. 2562

กคธ.
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

O42 มำตรกำรส่งเสริม
คุณธรรมและ
ควำมโปร่งใส
ภำยในหน่วยงำน

- แสดงกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ในปี พ.ศ. 
2562
- มีข้อมูลรำยละเอียดกำรวิเครำะห์ เช่น ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 
ประเด็นที่จะต้องพัฒนำให้ดีขึ้น แนวทำงกำรน ำผลกำร
วิเครำะห์ไปสู่กำรปฏิบัติของหน่วยงำน เป็นต้น
- มีมำตรกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำนให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตำม
ผลกำรวิเครำะห์ โดยมีรำยละเอียดต่ำงๆ เช่น กำร
ก ำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง กำรก ำหนด
ขั้นตอนหรือวิธีกำรปฏิบัติ กำรก ำหนดแนวทำงกำรก ำกับ
ติดตำมให้น ำไปสู่กำรปฏิบัติและกำรรำยงำนผล เป็นต้น

กคธ.
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

O43 กำรด ำเนินกำรตำม
มำตรกำรส่งเสริม
คุณธรรมและควำม
โปร่งใสภำยในหน่วยงำน

- แสดงผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรเพื่อส่งเสริม
คุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน
- มีข้อมูลรำยละเอียดกำรน ำมำตรกำรเพื่อส่งเสริม
คุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน
- เป็นกำรด ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2563

กคธ.




