
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ความเป็นมา 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ได้ก ำหนดและ
พัฒนำเครื่องมือกำรประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตและกลไกกำรสร้ำงควำมตระหนัก        
ให้หน่วยงำนภำครัฐมรกำรด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่ำ “กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งกำรประเมินดังกล่ำว
หน่วยงำนของรัฐต้องเข้ำรับกำรประเมินเป็นประจ ำทุกปี  

 ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ที่ผ่ำนมำส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้น ำกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) มำเริ่มทดลองใช้
ในกำรประเมินหน่วยงำนภำครัฐ เพ่ือเป็นมำตรฐำนเดียวกัน เป็นกำรประเมินที่ใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ หรือ
ระบบ ITAS โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในและภำยนอกกำรเข้ำไปตอบแบบวัดกำรรับรู้เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในและภำยนอก ในส่ วนหน่วยงำนภำครัฐให้ตอบแบบตรวจ        
กำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ 

วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือประเมินผลด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐที่เข้ำรับกำรประเมิน 
 2. เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง/พัฒนำด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐที่เข้ำรับกำรประเมิน 
 3. เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำมำตรกำรในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำทุจริตทั้งในระดับ
นโยบำยและในระดับปฏิบัติ 

คะแนนและระดับผลการประเมินผลของกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2562 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 กรมส่งเสริมกำรเกษตร ได้เข้ำกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส     

ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และได้คะแนนกำร
ปะเมินผ่ำนเกณฑ์  ร้อยละ 90.43 ระดับ A  ซึ่งอยู่ในล าดับที่ 5 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประเด็นการประเมิน ประกอบด้วย 10 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 
 ตัวชี้วัดที่ 1 : กำรปฏิบัติหน้ำที่ 

ตัวชี้วัดที่ 2 : กำรใช้งบประมำณ 
ตัวชี้วัดที่ 3 : กำรใช้อ ำนำจ 
ตัวชี้วัดที่ 4 : กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 
ตัวชี้วัดที่ 5 : กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 
ตัวชี้วัดที่ 6 : คุณภำพกำรด ำเนินงำน 
ตัวชี้วัดที่ 7 : ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 
ตัวชี้วัดที่ 8 : กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 
ตัวชี้วัดที่ 9 : กำรเปิดเผยข้อมูล 
ตัวชี้วัดที่ 10 : กำรป้องกันกำรทุจริต 
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เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประกอบด้วย 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)  

คะแนนและระดับผลการประเมินผลเกณฑ์การประเมินผล  

ผลกำรประเมินมี 2 ลักษณะ คือมีค่ำคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผลกำรประเมิน โดยจ ำแนก 
ออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 

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 
 

กรอบระยะเวลาการประเมิน 

1  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน : IIT  1 มิ.ย. – 31 ก.ค. 2563 

2  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก : EIT  1 มิ.ย. – 31 ก.ค. 2563 

3  แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ : 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 
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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 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)  
ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด มี 7 ตัวชี้วัดย่อย 43 ข้อมูล ดังนี้ 

1. ตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล 
2. ตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต 

เป็นกำรประเมินเกี่ยวกับกำรเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงำน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่ำงๆ ของ
หน่วยงำนให้สำธำรณชนได้รับทรำบ  
 กำรตอบค ำถำม ให้หน่วยงำนตอบลงในระบบ ITAS โดยตอบว่ำ มี/ไม่ พร้อมทั้งระบุ URL เพ่ือเชื่อมโยง
ไปสู่แหล่งที่อยู่ของข้อมูล และระบุค ำอธิบำยเพิ่มเติมประกอบค ำตอบ (ผู้ดูแลระบบของหน่วยงำนเป็นผู้กรอกข้อมูล
และผู้บริหำรจะตรวจสอบและอนุมัติข้อมูล)  

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

9. การเปิดเผยข้อมูล  

ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน  

ข้อมูลพื้นฐาน  

O1  โครงสร้ำง  - แสดงแผนผังแสดงโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร 
ของหน่วยงำน 
-  ประกอบด้วยต ำแหน่งที่ส ำคัญ และกำรแบ่งส่วนงำนภำยใน 
เช่น ส ำนัก กอง ศูนย์ ฝ่ำย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น  

 

O2  ข้อมูลผู้บริหำร  - แสดงรำยงำนของผู้บริหำรของหน่วยงำน 
- ประกอบด้วย ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง รูปถ่ำย ช่องทำง 
กำรติดต่อผู้บริหำรสูงสุดหรือหัวหน้ำหน่วยงำน และผู้ด ำรง
ต ำแหน่งทำงกำรบริหำรของหน่วยงำน 

ศสท. 

O3  อ ำนำจหน้ำที่  - แสดงข้อมูลหน้ำที่และอ ำนำจของหน่วยงำนตำมที่กฎหมำย
ก ำหนด  

ศสท. 

 
 
 
 

https://www.doae.go.th/about_detail.php?id=SGx6QmVSb2JjNGRhWTJucTlCendIZz09
https://www.doae.go.th/about_detail.php?id=QWlRTVNwMHJCdWIweTFVM1dKeHhhdz09
https://www.doae.go.th/about_detail.php?id=TnJtblZUT2piUGFzSXhVN096ZWZqUT09
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

O4  แผนยุทธศำสตร์หรือ 
แผนพัฒนำหน่วยงำน  

- แสดงแผนกำรด ำเนินกำรภำรกิจของหน่วยงำนที่มีระยะ
มำกกว่ำ 1 ปี 
- มีข้อมูลรำยละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศำสตร์หรือแนวทำง 
เป้ำหมำย ตัวชี้วัด เป็นต้น 
- เป็นแผนที่มีระยะเวลำบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563 

กผง. 

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

ศสท. 

O6  กฎหมำยที่เกี่ยวขอ้ง  - แสดงกฎหมำยที่ เกี่ ยวข้องกับกำรด ำ เนินงำนหรือกำร
ปฏิบัติงำนของหน่วยงำน  

 

การประชาสัมพันธ์  

O7  ข่ำวประชำสัมพันธ์  - แสดงข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนตำม
อ ำนำจหน้ำที่หรือภำรกิจของหน่วยงำน 
-  เป็นข้อมูลข่ำวสำรที่เกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2563  

ศสท. 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  

O8  Q&A  - แสดงช่องทำงที่บุคคลภำยนอกสำมำรถสอบถำมข้อมูลต่ำงๆ 
ได้ และหน่วยงำนสำมำรถสื่อสำรให้ค ำตอบกับผู้สอบถำมได้ 
โดยมีลักษณะเป็นกำรสื่อสำรได้สองทำง เช่น Web broad 
กล่องข้อควำมถำม-ตอบ เป็นต้น 
- สำมำรถเชื่อมโยงไปยังช่องทำงข้ำงต้นได้จำกเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงำน  

ศสท. 

O9  Social Network  - แสดงเครือข่ำยสังคมออนไลน์ของหน่วยงำน เช่น Facebook , 
Twitter , Instagram เป็นต้น 
- สำมำรถเชื่อมโยงไปยังช่องทำงข้ำงต้นได้จำกเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงำน  

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

ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน  

การด าเนินงาน  

O10  แผนด ำเนินงำนประจ ำปี  - แสดงแผนกำรด ำเนินภำรกิจของหน่วยงำนที่มีระยะ 1 ปี 
- มีข้อมูลรำยละเอียดของแผนฯ เช่น โครงกำรหรือกิจกรรม 
งบประมำณท่ีใช้ ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร เป็นต้น 
- เป็นแผนที่มีระยะเวลำบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563  

กผง. 

O11  รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำร
ด ำเนินงำนประจ ำปีรอบ 6 
เดือน  

- แสดงควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนตำมแผนด ำเนินงำน
ประจ ำปี 
- มีเนื้อหำหรือรำยละเอียดควำมก้ำวหน้ำ เช่น ควำมก้ำวหน้ำ
กำรด ำ เนินกำรแต่ละโครงกำร /กิจกรรม รำยละเ อียด
งบประมำณท่ีใช้ด ำเนินงำน เป็นต้น 
- เป็นข้อมูลในระยะเวลำ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563  

กผง. 

O12  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ประจ ำปี  

- แสดงผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนด ำเนินงำนประจ ำปี 
- มีข้อมูลรำยละเอียดสรุปผลกำรด ำเนินงำน เช่น ผลกำร
ด ำเนินกำรโครงกำรหรือกิจกรรม ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย เป็นต้น 
- เป็นรำยงำนผลของปี พ.ศ. 2562  

กผง. 

การปฏิบัติงาน  

O13  คู่ มื อ ห รื อ ม ำ ต ร ฐ ำ น ก ำ ร
ปฏิบัติงำน  

- แสดงคู่มือหรือแนวทำงกำรปฏิบัติงำนที่ เจ้ำหน้ำที่ของ
หน่วยงำนใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน 
- มีข้อมูลรำยละเอียดของกำรปฏิบัติงำน เช่นเป็นคู่มือปฏิบัติ
ภำรกิจใดส ำหรับเจ้ำหน้ำที่หรือพนักงำนต ำแหน่งใด ก ำหนด
วิธีกำรข้ันตอนกำรปฏิบัติอย่ำงไร เป็นต้น  

กพร. 

การให้บริการ  

O14  คู่ มื อ ห รื อ ม ำ ต ร ฐ ำ น ก ำ ร
ให้บริกำร  

- แสดงคู่มือหรือแนวทำงกำรปฏิบัติที่ผู้รับบริกำรหรือผู้มำติดต่อ
กับหน่วยงำนใช้เป็นข้อมูลในกำรขอรับบริกำรหรือติดต่อกับ
หน่วยงำน 
- มีข้อมูลรำยละเอียดของกำรปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือส ำหรับ
บริกำรหรือภำรกิจใด ก ำหนดวิธีกำรขั้นตอนกำรให้บริกำรหรือ
กำรติดต่ออย่ำงไร 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/
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/
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

O15 ข้อมูลเชิงสถิติกำรให้บริกำร  - แสดงข้อมูลสถิติกำรให้บริกำรตำมภำรกิจของหน่วยงำน 
- เป็นข้อมูลกำรให้บริกำรทีเ่กิดข้ึนในปี พ.ศ. 2563  

กพร. 

O16  รำยงำนผลกำรส ำรวจควำม
พึงพอใจกำรให้บริกำร  

- แสดงผลส ำรวจควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรตำมำอ ำนำจหน้ำที่
หรือภำรกิจของหน่วยงำน 
- เป็นรำยงำนผลของปี พ.ศ. 2562  

กพร. 

O17  E-Service  - แสดงช่องทำงที่บุคคลภำยนอกสำมำรถขอรับบริกำรตำม
อ ำนำจหน้ำที่ภำรกิจของหน่วยงำนผ่ำนช่องทำงออนไลน์ เพ่ือ
ช่วยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ขอรับบริกำร 
- สำมำรถเข้ำถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทำงข้ำงต้นได้จำก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงำน  

ศสท. 

ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ  

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  

O18  แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ประจ ำป ี

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

กผง./กค. 

O19  รำยงำนกำรก ำกับติดตำมำ
ก ำ ร ใ ช้ จ่ ำ ย ง บ ป ร ะม ำ ณ
ประจ ำปี รอบ 6 เดือน  

- แสดงควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณประจ ำปี 
- มีข้อมูลรำยละเอียดควำมก้ำวหน้ำ เช่น ควำมก้ำวหน้ำกำรใช้
จ่ำยงบประมำณ เป็นต้น 
- เป็นขอ้มูลในระยะเวลำ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563  

กผง./กค. 

O20  รำยงำนผลกำรใช้จ่ำย 
งบประมำณประจ ำปี  

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

กผง./กค. 

 
 
 
 

https://infocenter.doae.go.th/e-service/
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  

O21  แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือ
แผนกำรจัดหำพัสดุ  

- แสดงแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือแผนกำรจัดหำพัสดุตำมที่
หน่วยงำนจะต้องด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 
- เป็นข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปี พ.ศ. 2563  

กค. 

O22  ประกำศต่ำงๆ เกี่ยวกับกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำ
พัสดุ  

- แสดงประกำศตำมที่หน่วยงำนจะต้องด ำเนินกำรตำม
พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
พ.ศ. 2560 เช่น ประกำศเชิญชวน ประกำศผลกำรจัดซื้อจัด
จ้ำง เป็นต้น 
- เป็นข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปี พ.ศ. 2563                                                                                                   

กค. 

O23  สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือ
กำรจัดหำพัสดุรำยเดือน  

- แสดงสรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำน 
มีข้อมูลรำยละเอียดผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เช่น งำนที่ซื้อหรือจ้ำง 
วงเงินที่ซื้อหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีกำรซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลง 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง เป็นต้น 
- จ ำแนกข้อมูลเป็นรำยเดือน (กรณีไม่มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบ
เดือนใด ให้ระบุว่ำไม่มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง) 
- เป็นข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปี พ.ศ. 2563  

กค. 

O24  รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
หรือกำรจัดหำพัสดุประจ ำปี  

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

กค. 

ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

O25  นโยบำยกำรบริหำร 
ทรัพยำกรบุคคล 

- แสดงนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมำยหรือ 
วัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่มีควำม
โปร่งใสและมีคุณธรรม 
- เป็นนโยบำยของผู้บริหำรที่ได้รับมอบหมำย หรือนโยบำยที่
ก ำหนดในนำมของหน่วยงำน 
- เป็นนโยบำยที่ยังใช้บังคับในหน่วยงำนในปี พ.ศ. 2563  

กกจ. 

 

http://procurement.doae.go.th/firstpage.php
http://procurement.doae.go.th/firstpage.php
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

O26  กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำย
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  

- แสดงกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
เช่น กำรวำงแผนก ำลังคน กำรสรรหำคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงำน
ตำมภำรกิจของหน่วยงำน กำรพัฒนำบุคลำกร กำรสร้ำงทำง
ก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต กำรบรรจุและ
แต่งตั้งบุคลำกร กำรประเมินผล กำรปฏิบัติงำน กำรส่งเสริม
จริยธรรมและรักษำวินัยของบุคลำกรภำยในหน่วยงำน เป็นต้น 
- เป็นกำรด ำเนินกำรที่มีควำมสอดรับกับนโยบำยกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล ตำม ข้อ O25 หรือเป็นไปตำมกิจกรรมที่อยู่
ภำยใต้นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ตำม ข้อ O25 
- เป็นกำรด ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2563 

กกจ. 

O27  หลักเกณฑ์กำรบริหำรและ
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล  

- แสดงหลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ดังนี้ 
- หลักเกณฑ์กำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกร 
- หลักเกณฑ์กำรบรรจุและแต่งตั้งบุคลำกร 
- หลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนบุคลำกร 
- หลักเกณฑ์กำรให้คุณให้โทษและกำรสร้ำงขวัญก ำลังใจ 
- เป็นหลักเกณฑ์ท่ียังใช้บังคับในหน่วยงำนในปี พ.ศ. 2563  

กกจ. 

O28  รำยงำนผลกำรบริหำรและ
พั ฒ น ำ ท รั พ ย ำ ก ร บุ ค ค ล
ประจ ำปี  

- แสดงผลกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
- มีข้อมูลรำยละเอียดของกำรด ำเนินกำร เช่น ผลกำรด ำเนินกำร
ตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ผลกำรวิเครำะห์กำร
บริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล เป็นต้น 
- เป็นรำยงำนผลของปีที่ผ่ำนมำ พ.ศ. 2562  

กกจ. 

ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส  

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

O29  แนวปฏิบัติกำรจัดกำรเรื่อง
ร้ อ ง เ รี ยนกำรทุ จ ริ ตแล ะ
ประพฤติมิชอบ  

- แสดงคู่มือหรือแนวทำงกำรด ำเนินกำรต่อเรื่องร้องเรียนที่
เกี่ยวข้องกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ของ
หน่วยงำน 
- มีข้อมูลรำยละเอียดของกำรปฏิบัติงำน เช่น รำยละเอียด
วิธีกำรที่บุคคลภำยนอกจะท ำกำรร้องเรียน รำยละเอียดขั้นตอน
หรือวิธีกำรในกำรจัดกำรต่อเรื่องร้องเรียน 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
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
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
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

O30  ช่องทำงแจ้งเรื่องร้องเรียน
กำรทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ  

- แสดงช่องทำงที่บุคคลภำยนอกสำมำรถแจ้งเรื่องร้องเรียนที่
เกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ของ
หน่วยงำนผ่ำนทำงช่องทำงออนไลน์ 
- สำมำรถเข้ำถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทำงข้ำงต้นได้จำก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงำน  

สลก.  
 

O31  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
กำรทุจริตและประพฤติมิ
ชอบประจ ำปี  

- แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน 
- มีข้อมูลควำมก้ำวหน้ำกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน เช่น จ ำนวน
เรื่องท่ีด ำเนินกำรแล้วเสร็จ เรื่องท่ีอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร เป็นต้น 
- (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน) 
- เป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2563  

สลก.  
 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  

O32  ช่ องทำงกำรรั บ ฟั งควำม
คิดเห็น  

- แสดงช่องทำงที่บุคคลภำยนอกสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นต่อ
กำรด ำเนินงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่หรือภำรกิจของหน่วยงำนผ่ำน
ทำงช่องทำงออนไลน์ 
- สำมำรถเข้ำถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทำงข้ำงต้นได้จำก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงำน  

สลก. 

O33 กำรเปิดโอกำสให้ เกิดกำร    
มีส่วนร่วม  

- แสดงกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงถึงกำรเปิดโอกำสให้ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของ
หน่วยงำน เช่น ร่วมวำงแผน ร่วมด ำเนินกำร ร่วมแลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็น หรือร่วมติดตำมประเมินผล เป็นต้น 
- เป็นกำรด ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2563  

กผง./ศสท. 

ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต  

เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร  

O34  เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร  - แสดงเนื้อหำเจตนำรมณ์หรือค ำมั่นว่ำจะปฏิบัติหน้ำที่และ
บริหำรหน่วยงำนอย่ำงซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตำม
หลักธรรมำภิบำล 
- ด ำเนินกำรโดยผู้บริหำรสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงำน  

กคธ. 

 
 
 
 

http://ethics.person.doae.go.th/?page_id=3225
http://ethics.person.doae.go.th/?page_id=3225
http://ethics.person.doae.go.th/?page_id=3225
http://ethics.person.doae.go.th/?page_id=3130
http://ethics.person.doae.go.th/?page_id=3130
http://ethics.person.doae.go.th/?page_id=3130
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%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/
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/
http://ethics.person.doae.go.th/?page_id=3382
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

O35  กำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำร  - แสดงกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงถึงกำรมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหำรสูงสุดคนปัจจุบัน 
- เป็นกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงกำรให้
ควำมส ำคัญกับกำรปรับปรุง พัฒนำ และส่งเสริมหน่วยงำนด้ำน
คุณธรรมและโปร่งใส 
- เป็นกำรด ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2563  

กคธ. 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต  

O36  กำรประเมินควำมเสี่ยงกำร
ทุจริตประจ ำปี  

- แสดงผลกำรประเมินควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำนหรือกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือก่อให้เกิดกำรขัดกัน
ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงำน 
- มีข้อมูลรำยละเอียดของผลประเมิน เช่น เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง
และระดับของควำมเสี่ยง มำตรกำรและกำรด ำเนินกำรในกำร
บริหำรกำรควำมเสี่ยง เป็นต้น 
- เป็นกำรด ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2563  

กคธ. 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

O37  กำรด ำเนินเพ่ือจัดกำรควำม
เสี่ยงกำรทุจริต  

- แสดงกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงถึงกำรจัดกำรควำม
เสี่ยงในกรณีที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือก่อให้เกิดกำรขัดกัน
ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงำน 
- เป็นกิจกรรมหรือกำรด ำเนินกำรที่สอดคล้องกับมำตรกำรหรือ
กำรด ำเนินกำรเพ่ือบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงตำมข้อ O36 
- เป็นกำรด ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2563  

กคธ. 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  

O38  กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรม
องค์กร  

- แสดงกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงถึงกำรเสริมสร้ำง
วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนมีทัศนคติ ค่ำนิยม 
ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงซ่ือสัตย์สุจริต อย่ำงชัดเจน 
- เป็นกำรด ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2563  

สลก./กคธ. 

 
 
 
 

http://ethics.person.doae.go.th/?page_id=314
http://ethics.person.doae.go.th/?page_id=3141
http://ethics.person.doae.go.th/?page_id=3141
http://ethics.person.doae.go.th/?page_id=3141
http://ethics.person.doae.go.th/?page_id=3141
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

แผนป้องกันการทุจริต  

O39  แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำร
ทุจริต  

- แสดงแผนปฏิบัติกำรที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันกำรทุจริต
หรือพัฒนำด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน 
- มีข้อมูลรำยละเอียดของแผนฯ เช่น โครงกำร กิจกรรม 
งบประมำณ ช่วงเวลำด ำเนินกำร เป็นต้น 
- เป็นแผนที่มีระยะเวลำบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563  

กคธ. 

O40  รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำร
ด ำเนินกำรป้องกันกำรทุจริต
ประจ ำป ีรอบ 6 เดือน  

- แสดงควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันกำรทุจริต 
- มีข้อมูลรำยละเอียดควำมก้ำวหน้ำ เช่น ควำมก้ำวหน้ำกำร
ด ำเนินกำรแต่ละโครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดงบประมำณที่
ใช้ด ำเนินงำน เป็นต้น 
- เป็นข้อมูลในระยะเวลำ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563  

กคธ. 

O41  รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร
ป้องกันกำรทุจริตประจ ำปี  

- แสดงผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 
- มีข้อมูลรำยละเอียดสรุปผลกำรด ำเนินกำร เช่น ผลกำร
ด ำเนินกำรโครงกำรหรือกิจกรรม ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย เป็นต้น 
- ใช้รำยงำนผลของปี พ.ศ. 2562  

กคธ. 

ตัวช้ีวัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน  

O42  มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน  

- แสดงกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ในปี พ.ศ. 2562 
- มีข้อมูลรำยละเอียดกำรวิ เครำะห์  เช่น ประเด็นที่ เป็น
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่
จะต้องพัฒนำให้ดีขึ้น แนวทำงกำรน ำผลกำรวิเครำะห์ไปสู่กำร
ปฏิบัติของหน่วยงำน เป็นต้น 
- มีมำตรกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำม
โปร่งใสภำยในหน่วยงำนให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตำมผลกำร
วิเครำะห์ โดยมีรำยละเอียดต่ำงๆ เช่น กำรก ำหนดผู้รับผิดชอบ
หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง กำรก ำหนดขั้นตอนหรือวิธีกำรปฏิบัติ กำร
ก ำหนดแนวทำงกำรก ำกับติดตำมให้น ำไปสู่กำรปฏิบัติและกำร
รำยงำนผล เป็นต้น  

กคธ. 

 
 

http://ethics.person.doae.go.th/?page_id=1587
http://ethics.person.doae.go.th/?page_id=1587
http://ethics.person.doae.go.th/?page_id=2067
http://ethics.person.doae.go.th/?page_id=2067
http://ethics.person.doae.go.th/?page_id=2067
http://ethics.person.doae.go.th/?page_id=2067
http://ethics.person.doae.go.th/?page_id=1851
http://ethics.person.doae.go.th/?page_id=1851
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

O43  กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำร
ส่งเสริมคุณธรรมและควำม
โปร่งใสภำยในหน่วยงำน  

- แสดงผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม
และควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน 
- มีข้อมูลรำยละเอียดกำรน ำมำตรกำรเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน 
- เป็นกำรด ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2563  

กคธ. 

 
 
สิ่งที่เป็นปัญหาต่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของกรมส่งเสริม
การเกษตร มีดังนี้ 

1. เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมกำรเกษตร ได้แก่ ไม่มีข้อมูลตำมที่ก ำหนดในกำรประเมิน ITA เว็บไซต์ล่มบ่อย 
เปิดไม่ได้ ข้อมูลที่ควรจะเปิดเผยต่อสำธำรณ เช่น ควำมรู้หรือแอปพิเคชันต่ำงๆ ระบบแจ้งเตือน ไม่ได้อยู่บนหน้ำ
เว็บไซต์กรมฯ แต่ไปอยู่ใน ssnet ซึ่งบุคคลภำยนอกไม่สำมำรถ เข้ำถึง เป็นต้น 

2. ไม่มีข้อมูลกำรอัปเดต แผนยุทธศำสตร์หรือแผนพัฒนำหน่วยงำน  
3. แผนกำรด ำเนินภำรกิจของหน่วยงำนที่มีระยะ 1 ปี เช่น โครงกำรหรือกิจกรรม งบประมำณที่ใช้ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร เป็นต้น ไม่มีกำรเปิดเผยบนเว็บไซต์กรมฯ 
4. ไม่มีรำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนประจ ำปีรอบ 6 เดือน เปิดเผยบนเว็บไซต์กรมฯ 
5. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี เช่น ผลกำรด ำเนินกำรโครงกำรหรือกิจกรรม ผลกำรใช้จ่ำย

งบประมำณ ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย เป็นต้น ไม่มีกำรเปิดเผยบนเว็บไซต์กรมฯ 
6. ไม่มีกำรแสดงข้อมูลสถิติกำรให้บริกำรตำมภำรกิจของหน่วยงำน บนเว็บไซต์กรมฯ 
7. ไม่มีกำรแสดงผลส ำรวจควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่หรือภำรกิจของหน่วยงำน  

บนเว็บไซต์กรมฯ 
8. ไม่มีกำรแสดงแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนที่มีระยะ 1 ปี บนเว็บไซต์กรมฯ 
9. ไม่มีรำยงำนกำรก ำกับติดตำมำกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี รอบ 6 เดือน บนเว็บไซต์กรมฯ 
10. ไม่มี คู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน และคู่มือหรือมำตรฐำนกำรให้บริกำร บนเว็บไซต์กรมฯ 
11. ไม่มีกำรแสดงข้อมูลสถิติกำรให้บริกำรตำมภำรกิจของหน่วยงำน บนเว็บไซต์กรมฯ 
12. ไม่มีกำรแสดงผลส ำรวจควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่หรือภำรกิจของหน่วยงำน  

บนเว็บไซต์กรมฯ 
13. ไม่มีช่องทำงที่บุคคลภำยนอกสำมำรถขอรับบริกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ภำรกิจของหน่วยงำนผ่ำน

ช่องทำงออนไลน์ เพ่ือช่วยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ขอรับบริกำร บนเว็บไซต์กรมฯ 
14. ไม่มีกำรแสดงแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี บนเว็บไซต์กรมฯ 
15. ไม่มีกำรแสดงควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี รอบ 6 เดือน 

บนเว็บไซต์กรมฯ 
16. ไม่มีรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี บนเว็บไซต์กรมฯ 
17. ไม่มีแสดงแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือแผนกำรจัดหำพัสดุตำมที่หน่วยงำนจะต้องด ำเนินกำรตำม

พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 บนเว็บไซต์กรมฯ 

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/


-13- 

 

18. ไม่มีสรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุรำยเดือน บนเว็บไซต์กรมฯ 
19. ไม่มีรำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจ ำปี บนเว็บไซต์กรมฯ 
20. ไม่มีกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล บนเว็บไซต์กรมฯ 
21. ไม่มีหลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล บนเว็บไซต์กรมฯ 
22. ไม่มีรำยงำนผลกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลประจ ำปี บนเว็บไซต์กรมฯ 
23. ไม่มีคู่มือหรือแนวทำงกำรด ำเนินกำรต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน บนเว็บไซต์กรมฯ 
24. ไม่มีช่องทำงแจ้งเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ บนเว็บไซต์กรมฯ 
25. ไม่มีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบประจ ำปี บนเว็บไซต์กรมฯ 
26. ไม่มีช่องทำงที่บุคคลภำยนอกสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นต่อกำรด ำเนินงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่หรือ

ภำรกิจของหน่วยงำนผ่ำนทำงช่องทำงออนไลน์ บนเว็บไซต์กรมฯ 
27. กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม เช่น ร่วมวำงแผน ร่วมด ำเนินกำร ร่วมแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น 

หรือร่วมติดตำมประเมินผล เป็นต้น บนเว็บไซต์กรมฯ 
 

********************************** 
 

 
 

 

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

http://ethics.person.doae.go.th/?page_id=3225
http://ethics.person.doae.go.th/?page_id=3130
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/
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ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  


