การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กรมทรัพยากรนาบาดาล
วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 – 14.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชัน 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรนาบาดาล
1

ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

2

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ
2.1 ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
• สำนักงำน ป.ป.ช. แจ้งปฏิทินและคู่มือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2562 เมื่อ 19 มีนำคม 2562

3

2.1 ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่

ช่วงการประเมิน

กรอบระยะเวลา

ขันตอนการประเมิน

1

ช่วงกำรเตรียมกำรประเมินฯ

ช่วงระหว่ำงเดือนมกรำคม
ถึงเดือนมีนำคม 2562

หน่วยงำนภำครัฐที่เข้ำรับกำรประเมินฯ ดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขระบบงำน และเตรียมกำรเปิดเผยข้อมูลผ่ำน
เว็บไซต์ของหน่วยงำน รวมถึงเตรียมพร้อมมอบหมำยบุคลำกรภำยในหน่วยงำนที่จะทำหน้ำที่ ผู้ดูแลระบบของ
หน่วยงำน (Admin) ผู้บริหำรซึ่งจะทำหน้ำทีร่ ับผิดชอบกำรประเมินฯ ของหน่วยงำน

2

ช่วงดำเนินกำรประเมินฯ

เดือนเมษำยน 2562

1. หน่วยงำนลงทะเบียนและเปิดใช้งำนรหัสผ่ำนในระบบ ITAS
2. หน่วยงำนนำเข้ำข้อมูลในระบบ ITAS เพื่อเตรียมกำรประเมินฯ ดังนี้
- จำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน
- ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก

เดือนพฤษภำคม 2562

1. หน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมินฯ ดำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลตำมแบบ แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภำยใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)
2. หน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมินฯ และผู้รับจ้ำงประเมินฯ ดำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลตำมแบบ แบบวัดกำร
รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)

เดือนมิถุนำยน 2562

หน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมินฯ ดำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

เดือนกรกฎำคม 2562

ผู้รับจ้ำงประเมินฯ ดำเนินกำรตรวจสอบและให้คะแนนหน่วยงำนทีเ่ ข้ำรับกำรประเมินฯ ตำมแบบตรวจกำร
เปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

เดือนสิงหำคม ถึงเดือนกันยำยน
2562

สำนักงำน ป.ป.ช. สรุปและรำยงำนผลกำรประเมินฯ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

3

ช่วงกำรรำยงำนผลกำรประเมินฯ

4

2.2 กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency
Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2.2.1 เครื่องมือการประเมินฯ

5

2.2 กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency
Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2.2.2 ตัวชีวัดการประเมินฯ จานวน 10 ตัวชีวัด

6

สรุปจานวนข้อคาถามแต่ละตัวชีวัดและเครื่องมือที่ใช้ประเมินฯ
แบบ

IIT

EIT

นาหนัก

30

30

ตัวชีวัด

จานวนข้อคาถาม

1. กำรปฏิบัติหน้ำที่

-

6

2. กำรใช้งบประมำณ

-

6

3. กำรใช้อำนำจ

-

6

4. กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร

-

6

5. กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต

-

6

6. คุณภำพกำรดำเนินงำน

-

5

7. ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร

-

5

8. กำรปรับปรุงกำรทำงำน

-

5

9.1 ข้อมูลพื้นฐำน

9

9.2 กำรบริหำรงำน

8

9.3 กำรบริหำรเงินงบประมำณ

7

9.4 กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

4

9.5 กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส

5

10.1 กำรดำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต

8

10.2 มำตรกำรภำยในเพื่อป้องกันกำรทุจริต

7

รวม

93

9. กำรเปิดเผยข้อมูล
OIT

ตัวชีวัดย่อย

40

10. กำรป้องกันกำรทุจริต

7

เกณฑ์ระดับผลการประเมินผล

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

0-49
F

50-54

E

55-64
D

65-74
C

75-84

B

85-94

A

95-100
AA

8

2.2 กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency
Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2.2.3 รายละเอียดตัวชีวัด

9

10

ตัวชีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
บุคลำกรในหน่วยงำน มีพฤติกรรมแบบนี้หรือไม่ ?
• ปฏิบัติงำนเป็นไปตำมขั้นตอนและระยะเวลำ
• ปฏิบัติงำนแก่ผู้มำติดต่อทั่วๆ ไป กับผู้มำติดต่อ
ที่รู้จักเป็นกำรส่วนตัว อย่ำงเท่ำเทียมกัน
• ปฏิบัติงำนอย่ำงมุ่งผลสำเร็จของงำน
ให้ควำมสำคัญกับงำนมำกกว่ำธุระส่วนตัว
และพร้อมรับผิดชอบ หำกควำมผิดพลำด
เกิดจำกตนเอง
• กำรเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับกำรปฏิบัติงำน
• กำรรับสิ่งของในช่วงเทศกำล
• กำรให้สิ่งของแก่บุคคลภำยนอก เพื่อหวัง
กำรตอบแทน

ประเด็นการประเมิน

ระดับ
น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มำก

มำกที่สุด

I1 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน ปฏิบัติงำน/ให้บริกำรแก่
ผู้มำติดต่อ ตำมประเด็นดังต่อไปนี้ มำกน้อยเพียงใด
▪

โปร่งใสเป็นไปตำมขั้นตอนทีก่ ำหนด

▪

โปร่งใสเป็นไปตำมระยะเวลำที่กำหนด

I2 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน ปฏิบัติงำน/ให้บริกำรแก่
ผู้มำติดต่อทัว่ ๆ ไป กับผู้มำติดต่อที่รู้จักเป็นกำรส่วน
ตัวอย่ำงเท่ำเทียมกัน มำกน้อยเพียงใด
I3 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน มีพฤติกรรมในกำร
ปฏิบัติงำน ตำมประเด็นดังต่อไปนี้ อย่ำงไร
▪

มุ่งผลสำเร็จของงำน

▪

ให้ควำมสำคัญกับงำนมำกกว่ำธุระส่วนตัว

▪

พร้อมรับผิดชอบ หำกควำมผิดพลำดเกิดจำกตนเอง

11

ตัวชีวัดที่ 1 การปฏิบัตหิ น้าที่ (ต่อ)
บุคลำกรในหน่วยงำน มีพฤติกรรมแบบนี้หรือไม่ ?
• ปฏิบัติงำนเป็นไปตำมขั้นตอนและระยะเวลำ
• ปฏิบัติงำนแก่ผู้มำติดต่อทั่วๆ ไป กับผู้มำติดต่อ
ที่รู้จักเป็นกำรส่วนตัว อย่ำงเท่ำเทียมกัน
• ปฏิบัติงำนอย่ำงมุ่งผลสำเร็จของงำน
ให้ควำมสำคัญกับงำนมำกกว่ำธุระส่วนตัว
และพร้อมรับผิดชอบ หำกควำมผิดพลำด
เกิดจำกตนเอง
• กำรเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับกำรปฏิบัติงำน
• กำรรับสิ่งของในช่วงเทศกำล
• กำรให้สิ่งของแก่บุคคลภำยนอก เพื่อหวัง
กำรตอบแทน

ประเด็นการประเมิน

ระดับ
น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มำก

มำกที่สุด

I4 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน มีกำรเรียกรับสิ่ง
ดังต่อไปนี้ จำกผู้มำติดต่อเพื่อแลกกับกำรปฏิบัติงำน
กำรอนุมัติ อนุญำต หรือให้บริกำร หรือไม่

▪

เงิน

▪

ทรัพย์สิน

▪

ประโยชน์อื่นๆ ที่อำจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น กำรลด
รำคำ กำรรับควำมบันเทิง เป็นต้น

หมำยเหตุ : เป็นกำรเรียกรับที่นอกเหนือจำกที่กฎหมำยกำหนดให้รับได้ เช่น ค่ำธรรมเนียม ค่ำบริกำร ค่ำปรับ เป็นต้น
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ตัวชีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
บุคลำกรในหน่วยงำน มีพฤติกรรมแบบนี้หรือไม่ ?
• ปฏิบัติงำนเป็นไปตำมขั้นตอนและระยะเวลำ
• ปฏิบัติงำนแก่ผู้มำติดต่อทั่วๆ ไป กับผู้มำติดต่อ
ที่รู้จักเป็นกำรส่วนตัว อย่ำงเท่ำเทียมกัน
• ปฏิบัติงำนอย่ำงมุ่งผลสำเร็จของงำน
ให้ควำมสำคัญกับงำนมำกกว่ำธุระส่วนตัว
และพร้อมรับผิดชอบ หำกควำมผิดพลำด
เกิดจำกตนเอง
• กำรเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับกำรปฏิบัติงำน
• กำรรับสิ่งของในช่วงเทศกำล
• กำรให้สิ่งของแก่บุคคลภำยนอก เพื่อหวัง
กำรตอบแทน

ประเด็นการประเมิน

ระดับ
น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มำก

มำกที่สุด

i5 ในช่วงเทศกำลหรือวำระสำคัญต่ำงๆ ตำมขนบธรรมเนียม
ประเพณี บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน มีกำรรับสิ่งดังต่อไปนี้
นอกเหนือจำกกำรรับโดยธรรมจรรยำหรือไม่
▪

เงิน

▪

ทรัพย์สิน

▪

ประโยชน์อื่น ๆ ที่อำจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น กำรลดรำคำ
กำรรับควำมบันเทิง เป็นต้น

หมำยเหตุ : กำรรับโดยธรรมจรรยำ หมำยถึง กำรรับจำกญำติหรือจำกบุคคล ที่ให้กันในโอกำสต่ำงๆ โดยปกติตำมขนบธรรมเนียมประเพณี หรือ
วัฒนธรรม หรือให้กันตำมมำรยำทที่ปฏิบัติกันในสังคม

I6 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน มีกำรให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่
บุคคลภำยนอกหรือภำคเอกชน เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีและ
คำดหวังให้มีกำรตอบแทนในอนำคต หรือไม่
▪

เงิน

▪

ทรัพย์สิน

▪ ประโยชน์อื่นๆ เช่น กำรยกเว้นค่ำบริกำร กำรอำนวยควำม
สะดวกเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น
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ตัวชีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
หน่วยงำนของท่ำน มีแบบนี้หรือไม่?
• เผยแพร่และชี้แจงแผนงบประมำณประจำปี
ให้ทรำบ
• ใช้งบประมำณอย่ำงคุ้มค่ำ และตรงตำม
วัตถุประสงค์
• ใช้งบประมำณเพื่อตนเองหรือพวกพ้อง
• มีกำรเบิกจ่ำยเงินเป็นเท็จ เช่น OT ค่ำ
เดินทำง
• จัดซื้อจัดจ้ำงโปร่งใส ไม่เอื้อผลประโยชน์
• เปิดโอกำสให้มีกำรตรวจสอบกำรใช้
งบประมำณ

ประเด็นการประเมิน

ระดับ
น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มำก

มำกที่สุด

I7 ท่ำนรู้เกี่ยวกับแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจำปี
ของหน่วยงำนของท่ำน มำกน้อยเพียงใด
I8 หน่วยงำนของท่ำน ใช้จ่ำยงบประมำณ โดยคำนึงถึง
ประเด็นดังต่อไปนี้ มำกน้อยเพียงใด
▪
▪

คุ้มค่ำ
ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมำณที่ตั้งไว้

I9 หน่วยงำนของท่ำน ใช้จ่ำยงบประมำณเพื่อประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มำกน้อยเพียงใด
I10 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน มีกำรเบิกจ่ำยเงิน
ที่เป็นเท็จ เช่น ค่ำทำงำนล่วงเวลำ ค่ำวัสดุ
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ตัวชีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ (ต่อ)
หน่วยงำนของท่ำน มีแบบนี้หรือไม่?
• เผยแพร่และชี้แจงแผนงบประมำณประจำปี
ให้ทรำบ
• ใช้งบประมำณอย่ำงคุ้มค่ำ และตรงตำม
วัตถุประสงค์
• ใช้งบประมำณเพื่อตนเองหรือพวกพ้อง
• มีกำรเบิกจ่ำยเงินเป็นเท็จ เช่น OT ค่ำ
เดินทำง
• จัดซื้อจัดจ้ำงโปร่งใส ไม่เอื้อผลประโยชน์
• เปิดโอกำสให้มีกำรตรวจสอบกำรใช้
งบประมำณ

ประเด็นการประเมิน

ระดับ
น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มำก

มำกที่สุด

I11 หน่วยงำนของท่ำน มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง/กำรจัดหำพัสดุ
และกำรตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้
มำกน้อยเพียงใด

▪

โปร่งใส ตรวจสอบได้

▪

เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบกำรรำยใดรำยหนึ่ง

I12 หน่วยงำนของท่ำน เปิดโอกำสให้ท่ำน มีส่วนร่วม
ในกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ตำมประเด็น
ดังต่อไปนี้ มำกน้อยเพียงใด
▪ สอบถำม
▪ ทักท้วง
▪ ร้องเรียน
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ตัวชีวัดที่ 3 การใช้อานาจ
หน่วยงำนของท่ำน มีแบบนี้หรือไม่?
• ผู้บังคับบัญชำมอบหมำยงำนอย่ำงเป็นธรรม
• กำรประเมินผลงำน เป็นไปตำมคุณภำพของงำน
• กำรคัดเลือกผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม กำรศึกำดู
งำน หรือกำรให้ทุนกำรศึกษำ อย่ำงเป็นธรรม
• ผู้บังคับบัญชำสั่งให้ทำในสิ่งที่ผิดหรือทุจริต
• กำรบริหำรบุคคล มีกำรแทรกแซง ซื้อขำย
ตำแหน่ง หรือเอื้อประโยชน์

ประเด็นการประเมิน

ระดับ
น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มำก

มำกที่สุด

I13 ผู้บังคับบัญชำของท่ำน มอบหมำยงำนแก่ท่ำน
อย่ำงเป็นธรรม มำกน้อยเพียงใด
หมำยเหตุ : กำรมอบหมำย หมำยถึง กำรมอบหมำยงำนตำมตำแหน่งหน้ำที่
I14 ท่ำนได้รับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ตำมระดับ
คุณภำพของผลงำน มำกน้อยเพียงใด
I15 ผู้บังคับบัญชำของท่ำน มีกำรคัดเลือกผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรม กำรศึกษำดูงำน หรือกำรให้ทุนกำรศึกษำ
อย่ำงเป็นธรรม มำกน้อยเพียงใด
I16 ผู้บังคับบัญชำของท่ำน มีกำรสั่งกำรให้ท่ำนทำธุระ
ส่วนตัวของผู้บังคับบัญชำ มำกน้อยเพียงใด
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ตัวชีวัดที่ 3 การใช้อานาจ (ต่อ)
หน่วยงำนของท่ำน มีแบบนี้หรือไม่?
• ผู้บังคับบัญชำมอบหมำยงำนอย่ำงเป็นธรรม
• กำรประเมินผลงำน เป็นไปตำมคุณภำพของงำน
• กำรคัดเลือกผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม กำรศึกำดู
งำน หรือกำรให้ทุนกำรศึกษำ อย่ำงเป็นธรรม
• ผู้บังคับบัญชำสั่งให้ทำในสิ่งที่ผิดหรือทุจริต
• กำรบริหำรบุคคล มีกำรแทรกแซง ซื้อขำย
ตำแหน่ง หรือเอื้อประโยชน์

ประเด็นการประเมิน

ระดับ
น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มำก

มำกที่สุด

I17 ผู้บังคับบัญชำของท่ำน มีกำรสั่งกำรให้ท่ำนทำในสิ่ง
ที่ไม่ถูกต้อง หรือมีควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริต
มำกน้อยเพียงใด

I18 กำรบริหำรงำนบุคคลของหน่วยงำนของท่ำน
มีลักษณะดังต่อไปนี้ มำกน้อยเพียงใด
▪ ถูกแทรกแซงจำกผู้มีอำนำจ
▪ มีกำรซื้อขำยตำแหน่ง
▪ เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง
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ตัวชีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
หน่วยงำนของท่ำน มีแบบนี้หรือไม่?
• มีบุคลำกรเอำทรัพย์สินของรำชกำรไปเป็น
ของส่วนตัว
• ขั้นตอนกำรขออนุญำตยืมทรัพย์สินไปใช้
ปฏิบัติงำนยุ่งยำก
• บุคลำกรขออนุญำตยืมทรัพย์สินอย่ำง
ถูกต้องเสมอ
• บุคลำกรภำยนอกเอำทรัพย์สินไปใช้อย่ำง
ไม่ถูกต้อง
• มีกำรเผยแพร่วิธีกำรขั้นตอนขออนุญำตยืม
ทรัพย์สินให้ได้รับทรำบ
• มีกำรกำกับดูแลกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร

ประเด็นการประเมิน

ระดับ
น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มำก

มำกที่สุด

I19 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน มีกำรเอำทรัพย์สินของ
รำชกำร ไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง
มำกน้อยเพียงใด
I20 ขั้นตอนกำรขออนุญำตเพื่อยืมทรัพย์สินของรำชกำร
ไปใช้ปฏิบัติงำนในหน่วยงำนของท่ำน มีควำมสะดวกมำก
น้อยเพียงใด
I21 กรณีที่ต้องมีกำรขอยืมทรัพย์สินของรำชกำรไปใช้
ปฏิบัติงำน บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน มีกำรขออนุญำต
อย่ำงถูกต้อง มำกน้อยเพียงใด
I22 บุคคลภำยนอกหรือภำคเอกชน มีกำรนำทรัพย์สิน
ของรำชกำรไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญำตอย่ำงถูกต้อง
จำกหน่วยงำนของท่ำน มำกน้อยเพียงใด

I23 ท่ำนรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงำนของท่ำน เกี่ยวกับกำร
ใช้ทรัพย์สินของรำชกำรที่ถูกต้อง มำกน้อยเพียงใด
I24 หน่วยงำนของท่ำน มีกำรกำกับดูแลและตรวจสอบกำรใช้
ทรัพย์สินของรำชกำร เพื่อป้องกันไม่ให้มีกำรนำไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มำกน้อยเพียงใด
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ตัวชีวัดที่ 5 การใช้แก้ไขปัญหาการทุจริต
หน่วยงำนของท่ำน มีแบบนี้หรือไม่?
• ผู้บริหำรให้ควำมสำคัญกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
• ทบทวนและจัดทำนโยบำย แผนงำน ด้ำนป้องกัน
กำรทุจริต
• ปัญหำกำรทุจริตในหน่วยงำนได้รับกำรแก้ไข
• หน่วยงำนมีกำรเฝ้ำระวังและตรวจสอบกำรทุจริต
• หน่วยงำนเอำผลกำรตรวจสอบภำยใน/ภำยนอก
ไปปรับปรุงกำรดำเนินงำน
• ประสิทธิภำพของกำรรับและจัดกำรเรื่องร้องเรียน

ประเด็นการประเมิน

ระดับ
น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มำก

มำกที่สุด

I25 ผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำนของท่ำนให้ควำมสำคัญ
กับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตมำกน้อยเพียงใด
I26 หน่วยงำนของท่ำน มีกำรดำเนินกำร ดังต่อไปนี้ หรือไม่
▪ ทบทวนนโยบำยหรือมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตใน
หน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพ
▪ จัดทำแผนงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตของหน่วยงำน
I27 ปัญหำกำรทุจริตในหน่วยงำนของท่ำนได้รบั กำรแก้ไข
มำกน้อยเพียงใด
หมำยเหตุ : หำกท่ำนเห็นว่ำหน่วยงำนของท่ำนไม่มีปัญหำกำรทุจริตให้ตอบ “มำกที่สุด”
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ตัวชีวัดที่ 5 การใช้แก้ไขปัญหาการทุจริต (ต่อ)
หน่วยงำนของท่ำน มีแบบนี้หรือไม่?
• ผู้บริหำรให้ควำมสำคัญกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
• ทบทวนและจัดทำนโยบำย แผนงำน ด้ำนป้องกัน
กำรทุจริต
• ปัญหำกำรทุจริตในหน่วยงำนได้รับกำรแก้ไข
• หน่วยงำนมีกำรเฝ้ำระวังและตรวจสอบกำรทุจริต
• หน่วยงำนเอำผลกำรตรวจสอบภำยใน/ภำยนอก
ไปปรับปรุงกำรดำเนินงำน
• ประสิทธิภำพของกำรรับและจัดกำรเรื่องร้องเรียน

ประเด็นการประเมิน

ระดับ
น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มำก

มำกที่สุด

I28 หน่วยงำนของท่ำน มีกำรดำเนินกำรดังต่อไปนี้
ต่อกำรทุจริตในหน่วยงำน มำกน้อยเพียงใด
▪ เผ้ำระวังกำรทุจริต
▪ ตรวจสอบกำรทุจริต
▪ ลงโทษทำงวินัย
หมำยเหตุ : หำกหน่วยงำนของท่ำนไม่มีกำรทุจริต จึงทำให้ไม่มีกำรลงโทษทำงวินัย ให้ตอบ "มำกที่สุด"

I29 หน่วยงำนของท่ำน มีกำรนำผลกำรตรวจสอบของ
ฝ่ำยตรวจสอบ ทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำนไป
ปรับปรุงกำรทำงำน เพื่อป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำน
มำกน้อยเพียงใด
หมำยเหตุ :
• ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน หมำยถึง ส่วนงำนตรวจสอบภำยในของหน่วยงำน
• ฝ่ำยตรวจสอบภำยนอก หมำยถึง หน่วยงำนที่มีอำนำจหน้ำที่ตรวจสอบกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ เช่น
สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นต้น
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ตัวชีวัดที่ 5 การใช้แก้ไขปัญหาการทุจริต (ต่อ)
หน่วยงำนของท่ำน มีแบบนี้หรือไม่?
• ผู้บริหำรให้ควำมสำคัญกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
• ทบทวนและจัดทำนโยบำย แผนงำน ด้ำนป้องกัน
กำรทุจริต
• ปัญหำกำรทุจริตในหน่วยงำนได้รับกำรแก้ไข
• หน่วยงำนมีกำรเฝ้ำระวังและตรวจสอบกำรทุจริต
• หน่วยงำนเอำผลกำรตรวจสอบภำยใน/ภำยนอก
ไปปรับปรุงกำรดำเนินงำน
• ประสิทธิภำพของกำรรับและจัดกำรเรื่องร้องเรียน

ประเด็นการประเมิน

ระดับ
น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มำก

มำกที่สุด

I30 หำกท่ำนพบเห็นแนวโน้มกำรทุจริตที่จะเกิดขึน้
ในหน่วยงำนของท่ำน ท่ำนมีควำมคิดเห็นต่อประเด็น
ดังต่อไปนี้ อย่ำงไร

▪ สำมำรถร้องเรียนและส่งหลักฐำนได้อย่ำงสะดวก
▪ สำมำรถติดตำมผลกำรร้องเรียนได้
▪ มั่นใจว่ำจะมีกำรดำเนินกำรอย่ำงตรงไปตรงมำ
▪ มั่นใจว่ำจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง
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ตัวชีวัดที่ 6 คุณภาพการดาเนินงาน
เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อหรือรับบริกำร
มีแบบนี้หรือไม่?
• ปฏิบัติงำนเป็นไปตำมขั้นตอนและระยะเวลำ
• ปฏิบัติงำนแก่ผู้มำติดต่อทั่วๆ ไป กับผู้มำติดต่อ
ที่รู้จักเป็นกำรส่วนตัว อย่ำงเท่ำเทียมกัน
• เจ้ำหน้ำที่ให้ข้อมูลอย่ำงตรงไปตรงมำ
• เคยถูกเจ้ำหน้ำที่ร้องขอให้จ่ำยสินบน
• หน่วยงำนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก

ประเด็นการประเมิน

ระดับ
น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มำก

มำกที่สุด

E1 เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ ปฏิบัติงำน/
ให้บริกำรแก่ท่ำน ตำมประเด็นดังต่อไปนี้ มำกน้อยเพียงใด
▪

โปร่งใสเป็นไปตำมขั้นตอนทีก่ ำหนด

▪

โปร่งใสเป็นไปตำมระยะเวลำที่กำหนด

E2 เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ ปฏิบัติงำน/
ให้บริกำรแก่ท่ำน กับผู้มำติดต่อคนอื่นๆ อย่ำงเท่ำเทียมกัน
มำกน้อยเพียงใด
E3 เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
กำรดำเนินกำร/ให้บริกำรแก่ท่ำนอย่ำงตรงไปตรงมำ
ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลมำกน้อยเพียงใด
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ตัวชีวัดที่ 6 คุณภาพการดาเนินงาน
เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อหรือรับบริกำร
มีแบบนี้หรือไม่?
• ปฏิบัติงำนเป็นไปตำมขั้นตอนและระยะเวลำ
• ปฏิบัติงำนแก่ผู้มำติดต่อทั่วๆ ไป กับผู้มำติดต่อ
ที่รู้จักเป็นกำรส่วนตัว อย่ำงเท่ำเทียมกัน
• เจ้ำหน้ำที่ให้ข้อมูลอย่ำงตรงไปตรงมำ
• เคยถูกเจ้ำหน้ำที่ร้องขอให้จ่ำยสินบน
• หน่วยงำนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก

ประเด็นการประเมิน

ระดับ
น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มำก

มำกที่สุด

E4 ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ท่ำนเคยถูกเจ้ำหน้ำที่ของ
หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อร้องขอให้จ่ำยหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้
เพื่อแลกกับกำรปฏิบัติงำน กำรอนุมัติ อนุญำต หรือ
ให้บริกำร หรือไม่
▪

เงิน

▪

ทรัพย์สิน

▪

ประโยชน์อื่นๆ ที่อำจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น กำรลด
รำคำ กำรให้ควำมบันเทิง เป็นต้น

หมำยเหตุ : เป็นกำรให้ที่นอกเหนือจำกที่กฎหมำยกำหนด เช่น ค่ำธรรมเนียม ค่ำบริกำร ค่ำปรับ เป็นต้น
E5 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรดำเนินงำน โดยคำนึงถึง
ประโยชน์ของประชำชนและส่วนรวมเป็นหลัก มำกน้อย
เพียงใด
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ตัวชีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อหรือรับบริกำร
มีแบบนี้หรือไม่?
• หน่วยงำนเผยแพร่ข้อมูลเข้ำถึงง่ำย หลำย
ช่องทำง
• หน่วยงำนเผยแพร่ข้อมูลที่สำธำรณชนควร
รับทรำบ
• หน่วยงำนมีช่องทำงรับฟังคำติชมหรือควำม
คิดเห็น
• หน่วยงำนชี้แจงหรือให้คำตอบเกี่ยวกับงำน
อย่ำงชัดเจน
• หน่วยงำนมีช่องทำงให้ร้องเรียนกำรทุจริตของ
เจ้ำหน้ำที่ได้

ประเด็นการประเมิน

ระดับ
น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มำก

มำกที่สุด

E6 กำรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ
มีลักษณะดังต่อไปนี้ มำกน้อยเพียงใด
▪

เข้ำถึงง่ำย ไม่ซับซ้อน

▪

มีช่องทำงหลำกหลำย

E7 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรเผยแพร่ผลงำนหรือ
ข้อมูลที่สำธำรณชนควรรับทรำบอย่ำงชัดเจน มำกน้อย
เพียงใด
E8 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีช่องทำงรับฟังคำติชมหรือ
ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรดำเนินงำน/กำรให้บริกำรหรือไม่
E9 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรชี้แจงและตอบคำถำม
เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนได้อย่ำงชัดเจน
มำกน้อยเพียงใด
หมำยเหตุ : หำกท่ำนไม่มีข้อกังวลสงสัยให้ตอบ “มำกที่สุด”
E10หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีช่องทำงให้ผู้มำติดต่อ
ร้องเรียนกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน หรือไม่
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ตัวชีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทางาน
เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อหรือรับบริกำร
มีแบบนี้หรือไม่?
• เจ้ำหน้ำที่มีกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้ดีขึ้น
• หน่วยงำนปรับปรุงระบบงำน ขั้นตอนต่ำงๆ ให้ดีขึ้น
• หน่วยงำนนำเทคโนโลยีมำใช้ทำให้สะดวกขึ้น
• หน่วยงำนเปิดโอกำสให้มีส่วนร่วมดำเนินงำน
เช่น วำงแผน รับฟังควำมเห็น ร่วมติดตำม
ประเมินผล
• หน่วยงำนมีกำรปรับปรุงด้ำนควำมโปร่งใสให้ดีขึ้น

ประเด็นการประเมิน

ระดับ
น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มำก

มำกที่สุด

E11เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรปรับปรุง
คุณภำพกำรปฏิบัติงำน/กำรให้บริกำรให้ดีขึ้น มำกน้อย
เพียงใด

หมำยเหตุ : หำกท่ำนติดต่อครั้งแรก ให้เปรียบเทียบกับคุณภำพกำรปฏิบัติงำน/กำรให้บริกำรที่ท่ำนคำดหวังไว้ก่อนมำติดต่อ
E12 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรปรับปรุงวิธีกำรและ
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน/กำรให้บริกำรให้ดขี ึ้น มำกน้อย
เพียงใด

หมำยเหตุ : หำกท่ำนติดต่อครั้งแรก ให้เปรียบเทียบกับวิธีกำรและขั้นตอนกำรดำเนินงำน/กำรให้บริกำรที่ท่ำนคำดหวังไว้ก่อนมำ
ติดต่อ
E13 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรนำเทคโนโลยีมำใช้ใน
กำรดำเนินงำน/กำรให้บริกำรให้เกิดควำมสะดวกรวดเร็ว
มำกขึ้น หรือไม่
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ตัวชีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทางาน
เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อหรือรับบริกำร
มีแบบนี้หรือไม่?
• เจ้ำหน้ำที่มีกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้ดีขึ้น
• หน่วยงำนปรับปรุงระบบงำน ขั้นตอนต่ำงๆ ให้ดีขึ้น
• หน่วยงำนนำเทคโนโลยีมำใช้ทำให้สะดวกขึ้น
• หน่วยงำนเปิดโอกำสให้มีส่วนร่วมดำเนินงำน
เช่น วำงแผน รับฟังควำมเห็น ร่วมติดตำม
ประเมินผล
• หน่วยงำนมีกำรปรับปรุงด้ำนควำมโปร่งใสให้ดีขึ้น

ประเด็นการประเมิน

ระดับ
น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มำก

มำกที่สุด

E14 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ เปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำร
ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ำไปมีส่วนร่วม
ในกำรปรับปรุงพัฒนำกำรดำเนินงำน/กำรให้บริกำร
ของหน่วยงำนให้ดีขึ้น มำกน้อยเพียงใด
หมำยเหตุ : กำรมีส่วนร่วม เช่น ร่วมวำงแผน ร่วมดำเนินกำร ร่วมแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และร่วมติดตำมประเมินผล เป็นต้น
E15 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรปรับปรุงกำร
ดำเนินงำน/กำรให้บริกำร ให้มีควำมโปร่งใสมำกขึ้น
มำกน้อยเพียงใด
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เก็บข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐทีเ่ ข้ารับการประเมินทัง้ หมด และไม่มกี ารคัดเลือก กลุม่ ตัวอย่าง โดยหน่วยงานเข้าระบบ ITAS เพือ่ ตอบแบบสารวจ หน่วยงานละ 1 ชุด
1. การแสดงข้อมูลในแต่ละข้อ จะต้องเป็ นการแสดงข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยมีลกั ษณะดังนี้
1.1 เป็ นข้อความบรรยาย รูปภาพ หรือเนื้อหาในรูปแบบอื่น ๆ บนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือ
1.2 เป็ นลิงค์ (link) บนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน ทีเ่ ชือ่ มโยงไปยังข้อมูลทีอ่ ยูใ่ นรูปแบบ PDF ภาพถ่าย หรือเอกสารอื่น ๆ
2. หน่วยงานอาจใช้ชอ่ื เรียกข้อมูลทีแ่ ตกต่างจากรายการข้อมูลทีก่ าหนด แต่จะต้องมีรายละเอียดเนื้อหาทีส่ อดคล้องตามเกณฑ์การประเมิน
3. กรณีทห่ี น่วยงานมีขอ้ จากัด ทาให้ไม่สามารถเผยแพร่ขอ้ มูลตามเกณฑ์การประเมิน ทีก่ าหนดได้ ให้หน่วยงานเผยแพร่เท่าทีส่ ามารถดาเนินการได้ แล้วอธิบายเหตุผลประกอบ
4. หน่วยงานสามารถส่งทีอ่ ยูข่ องข้อมูลได้มากกว่า 1 ทีอ่ ยู่ ในแต่ละข้อ
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ตัวชีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
Website ของหน่วยงำนมีข้อมูลเหล่ำนี้หรือไม่?
• ตัวชีวัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพืนฐาน
• ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 กำรบริหำรงำน
• ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 กำรบริหำรเงินงบประมำณ
• ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 กำรบริหำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล
• ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส
กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน กำรเปิดโอกำสให้มี
ส่วนร่วม

ข้อ

ข้อมูล

9.1

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

ข้อมูลพืนฐาน
O1

โครงสร้ำง

ข้อมูลกำรแบ่งส่วนงำนภำยในของหน่วยงำน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่ำย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น

O2

ข้อมูลผู้บริหำร

ข้อมูล ชื่อ–นำมสกุล และตำแหน่งของผู้บริหำรสูงสุดและรองผู้บริหำรสูงสุด

O3

อำนำจหน้ำที่

ข้อมูลเกี่ยวกับอำนำจหน้ำที่หรือภำรกิจของหน่วยงำนตำมที่กฎหมำยกำหนด

O4

แผนยุทธศำสตร์หรือ
แผนพัฒนำหน่วยงำน

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนยุทธศำสตร์หรือแผนพัฒนำหน่วยงำน ซึ่งมีระยะของแผนมำกกว่ำ 1 ปี
พร้อมรำยละเอียด ทั้งนี้ จะต้องครอบคลุมปี พ.ศ. 2562

O5

ข้อมูลกำรติดต่อ

ข้อมูลกำรติดต่อกับหน่วยงำน อย่ำงน้อยจะต้องประกอบด้วย 1) ที่อยู่ 2) หมำยเลขโทรศัพท์
3) หมำยเลขโทรสำร 4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–Mail) 5) แผนที่ตั้งหน่วยงำน

O6

กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลกฎหมำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงำน เช่น พระรำชบัญญัติ พระรำชกฤษฎีกำ
กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ ประกำศ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น

ข่าวประชาสัมพันธ์
O7

ข่ำวประชำสัมพันธ์

ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนตำมอำนำจหน้ำที่หรือภำรกิจของหน่วยงำน
ตำมที่กฎหมำยกำหนด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
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ตัวชีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (ต่อ)
Website ของหน่วยงำนมีข้อมูลเหล่ำนี้หรือไม่?
• ตัวชีวัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพืนฐาน
• ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 กำรบริหำรงำน
• ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 กำรบริหำรเงินงบประมำณ
• ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 กำรบริหำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล
• ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส
กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน กำรเปิดโอกำสให้มี
ส่วนร่วม

ข้อ

ข้อมูล

9.1

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8

Q&A

ช่องทำงที่ผู้รับบริกำร หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำมำรถสอบถำมข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย และ
หน่วยงำนสำมำรถตอบข้อสอบถำมหรือสือ่ สำรโต้ตอบกันได้ โดยจะต้องเป็นช่องทำงผ่ำนทำง
เว็บไซต์ของหน่วยงำน

O9

Social Network

ช่องทำงกำรเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ำยสังคมออนไลน์ของหน่วยงำน เช่น Facebook, Twitter,
Instagram หรือ Line เป็นต้น โดยจะต้องเป็นช่องทำงผ่ำนทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำน

30

ตัวชีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (ต่อ)
Website ของหน่วยงำนมีข้อมูลเหล่ำนี้หรือไม่?
• ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐำน
• ตัวชีวัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
• ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 กำรบริหำรเงินงบประมำณ
• ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 กำรบริหำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล
• ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส
กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน กำรเปิดโอกำสให้มี
ส่วนร่วม

ข้อ

ข้อมูล

9.2

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

แผนดาเนินงาน
O10 แผนดำเนินงำนประจำปี
O11

ข้อมูลแผนดำเนินงำนประจำปีของหน่วยงำนพร้อมรำยละเอียด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี
พ.ศ. 2562

รำยงำนกำรกำกับติดตำม ข้อมูลที่แสดงว่ำหน่วยงำนมีกำรกำกับติดตำมกำรดำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนดำเนินงำน
กำรดำเนินงำน รอบ 6
ประจำปี รอบ 6 เดือน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
เดือน

O12 รำยงำนผลกำรดำเนินงำน ข้อมูลสรุปผลกำรดำเนินงำน ตำมแผนดำเนินงำนประจำปี ทั้งนี้ อย่ำงน้อยจะต้องมีข้อมูลของ
ประจำปี
ปี พ.ศ. 2561
การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำน**

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ พร้อมรำยละเอียด

หมำยเหตุ:
*กำรให้บริกำร หมำยถึง กำรให้บริกำรตำมอำนำจหน้ำที่หรือภำรกิจตำมกฎหมำยของหน่วยงำน
**สำหรับหน่วยงำนที่มีกำรปฏิบัติงำนหรือกำรให้บริกำรเป็นจำนวนมำก อำจมุ่งเน้นเผยแพร่กำรปฏิบัติงำนหรือกำรให้บริกำรที่มี
ควำมสำคัญต่อภำรกิจของหน่วยงำน
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ตัวชีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (ต่อ)
Website ของหน่วยงำนมีข้อมูลเหล่ำนี้หรือไม่?
• ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐำน
• ตัวชีวัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
• ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 กำรบริหำรเงินงบประมำณ
• ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 กำรบริหำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล
• ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส
กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน กำรเปิดโอกำสให้มี
ส่วนร่วม

ข้อ

ข้อมูล

9.2

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

การให้บริการ*
O14 คู่มือหรือมำตรฐำนกำร
ให้บริกำร **

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมำตรฐำนกำรให้บริกำรตำมอำนำจหน้ำทีห่ รือภำรกิจของหน่วยงำน
ตำมที่กฎหมำยกำหนด พร้อมรำยละเอียด

O15 ข้อมูลเชิงสถิติกำร
ให้บริกำร **

ข้อมูลสถิติกำรให้บริกำรตำมอำนำจหน้ำที่หรือภำรกิจของหน่วยงำนตำมที่กฎหมำยกำหนด
ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปีพ.ศ. 2562

O16 รำยงำนผลกำรสำรวจ
ควำมพึงพอใจกำร
ให้บริกำร **

ข้อมูลสรุปผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรตำมอำนำจหน้ำที่หรือภำรกิจของ
หน่วยงำนตำมที่กฎหมำยกำหนด ทั้งนี้ อย่ำงน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561

O17 E–Service **

ช่องทำงที่ผู้รับบริกำร หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำมำรถขอรับบริกำรตำมอำนำจหน้ำทีห่ รือ
ภำรกิจของหน่วยงำนตำมที่กฎหมำยกำหนด โดยจะต้องเป็นช่องทำงผ่ำนทำงเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน

หมำยเหตุ:
*กำรให้บริกำร หมำยถึง กำรให้บริกำรตำมอำนำจหน้ำที่หรือภำรกิจตำมกฎหมำยของหน่วยงำน
**สำหรับหน่วยงำนที่มีกำรปฏิบัติงำนหรือกำรให้บริกำรเป็นจำนวนมำก อำจมุ่งเน้นเผยแพร่กำรปฏิบัติงำนหรือกำรให้บริกำรที่มี
ควำมสำคัญต่อภำรกิจของหน่วยงำน
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ตัวชีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (ต่อ)
Website ของหน่วยงำนมีข้อมูลเหล่ำนี้หรือไม่?
• ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐำน
• ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 กำรบริหำรงำน
• ตัวชีวัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
• ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 กำรบริหำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล
• ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส
กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน กำรเปิดโอกำสให้มี
ส่วนร่วม

ข้อ

ข้อมูล

9.3

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
O18 แผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณประจำปี

ข้อมูลแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจำปี พร้อมรำยละเอียด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี
พ.ศ. 2562

O19 รำยงำนกำรกำกับติดตำม ข้อมูลกำรกำกับติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ประจำปี รอบ 6 เดือน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
ประจำปี รอบ 6 เดือน
O20 รำยงำนผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณประจำปี

ข้อมูลสรุปกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ทั้งนี้ อย่ำงน้อยจะต้องมี
ข้อมูลของปี พ.ศ. 2561
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ตัวชีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (ต่อ)
Website ของหน่วยงำนมีข้อมูลเหล่ำนี้หรือไม่?
• ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐำน
• ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 กำรบริหำรงำน
• ตัวชีวัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
• ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 กำรบริหำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล
• ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส
กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน กำรเปิดโอกำสให้มี
ส่วนร่วม

ข้อ

ข้อมูล

9.3

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

การจัดซือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือ แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือแผนกำรจัดหำพัสดุตำมที่หน่วยงำนจะต้องดำเนินกำรตำม
แผนกำรจัดหำพัสดุ
พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ จะต้องเป็น
ข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
O22 ประกำศต่ำงๆ เกี่ยวกับ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำร
จัดหำพัสดุ

ประกำศตำมที่หน่วยงำนจะต้องดำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกำศเชิญชวน ประกำศผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เป็นต้น
ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

O23 สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
หรือกำรจัดหำพัสดุรำย
เดือน

สรุปผลกำรจัดซื้อหรือจัดจ้ำงตำมแบบ สขร. 1 ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

O24 รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ
ประจำปี

สรุปกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี ทั้งนี้ อย่ำงน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ.
2561
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ตัวชีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (ต่อ)
Website ของหน่วยงำนมีข้อมูลเหล่ำนี้หรือไม่?
• ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐำน
• ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 กำรบริหำรงำน
• ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 กำรบริหำรเงินงบประมำณ
• ตัวชีวัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
• ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส
กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน กำรเปิดโอกำสให้มี
ส่วนร่วม

ข้อ

ข้อมูล

9.4

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบำยกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล*

นโยบำยหรือทิศทำงของหน่วยงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่มีควำมโปร่งใส
สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนภำรกิจของหน่วยงำน และทิศทำงกำรปฏิรูปประเทศ

O26 กำรดำเนินกำรตำม
นโยบำยกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล**

หน่วยงำนมีกำรดำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เช่น กำรวำงแผน
กำลังคน กำรสรรหำคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน กำรพัฒนำบุคลำกร
(กำรพัฒนำบุคลำกร กำรสร้ำงทำงก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ) กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต กำรบรรจุ
และแต่งตั้งบุคลำกร กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรส่งเสริมจริยธรรมและรักษำ
วินัยของบุคลำกรในหน่วยงำน เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตำมกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง

O27 หลักเกณฑ์กำรบริหำร
และพัฒนำทรัพยำกร
บุคคล***

หน่วยงำนมีกำรกำหนดหลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ซึ่งเป็นไปตำมกฎ
ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักเกณฑ์กำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกร
หลักเกณฑ์กำรบรรจุและแต่งตั้งบุคลำกร หลักเกณฑ์กำรพัฒนำบุคลำกร หลักเกณฑ์กำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน หลักเกณฑ์กำรให้คุณให้โทษและกำรสร้ำงขวัญกำลังใจ

O28 รำยงำนผลกำรบริหำร
และพัฒนำทรัพยำกร
บุคคลประจำปี****

หน่วยงำนมีกำรประเมินผลกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลและจัดทำเป็นรำยงำนผล
กำรดำเนินงำนประจำปี
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ตัวชีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (ต่อ)
Website ของหน่วยงำนมีข้อมูลเหล่ำนี้หรือไม่?
• ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐำน
• ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 กำรบริหำรงำน
• ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 กำรบริหำรเงินงบประมำณ
• ตัวชีวัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
• ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส
กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน กำรเปิดโอกำสให้มี
ส่วนร่วม

9.4

หมายเหตุ:
*หน่วยงำนมีนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล และผู้ปฏิบัติงำนในองค์กรรับทรำบโดยทั่วกัน โดยกำรจัดทำนโยบำยกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดกำรปรับปรุง พัฒนำ และสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรดำเนินกำรของหน่วยงำน
**หน่วยงำนมีกำรดำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลในด้ำนต่ำงๆ ยกตัวอย่ำง เช่น
- กำรวำงแผนอัตรำกำลังคน หน่วยงำนมีแผนอัตรำกำลังโดยมีกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและนำไปสู่กำรกำหนดจำนวน
ประเภท และระดับตำแหน่ง ตลอดจนมีกำรติดตำม ประเมินผล และปรับปรุงแผนอัตรำกำลังอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งมีฐำนข้อมูล
ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลมีควำมถูกต้อง พร้อมที่จะนำไปใช้ประโยชน์อยู่เสมอ
- กำรสรรหำ บรรจุ และแต่งตั้งบุคลำกร หน่วยงำนมีแผนกำรสรรหำ บรรจุ และแต่งตั้งบุคลำกรของหน่วยงำน โดยมีกำรจัดทำ
แนวทำงกำรดำเนินกำรสรรหำ บรรจุ และแต่งตั้งบุคลำกรของหน่วยงำนที่เป็นไปตำมกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- กำรพัฒนำบุคลำกร (กำรพัฒนำบุคลำกร กำรสร้ำงทำงก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ) หน่วยงำนมีแผนกำรสร้ำงและพัฒนำผู้บริหำร
เพื่อสร้ำงควำมต่อเนื่องในกำรบริหำรรำชกำร ตลอดจนมีกำรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำรในกำรคัดเลือกบุคลำกรสำหรับผู้บริหำร
มีแผนบริหำรจัดกำรบุคลำกรที่มีทักษะ หรือสมรรถนะสูงเพื่อเตรียมและพัฒนำอย่ำงเป็นระบบ มีกำรจัดทำแผนพัฒนำรำยบุคคล
ตำมแผนกำรสร้ำงและพัฒนำผู้บริหำรเพื่อสร้ำงควำมต่อเนื่องในกำรบริหำรรำชกำร
- กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต หน่วยงำนสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตกำรทำงำนและชีวิตส่วนตัวให้มีควำมสุข โดยมีกำรสร้ำง
สภำพแวดล้อม ระบบวิธีกำรทำงำน และบรรยำกำศในกำรทำงำนที่ดี เพื่อสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงำนทำงำนได้เต็มศักยภำพและ
สร้ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน
- กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน หน่วยงำนมีกำรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนทีช่ ัดเจนและผู้ปฏิบัติงำนใน
องค์กรได้รับทรำบโดยทั่วกัน รวมทั้งมีกำรดำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กำหนด และสำมำรถ
นำไปใช้ประโยชน์ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลด้ำนต่ำงๆ
- กำรส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในองค์กร หน่วยงำนมีมำตรกำรที่ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และสร้ำงธรรมำภิบำล
ให้กับผู้ปฏิบัติงำนในหน่วยงำน
36

ตัวชีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (ต่อ)
Website ของหน่วยงำนมีข้อมูลเหล่ำนี้หรือไม่?
• ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐำน
• ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 กำรบริหำรงำน
• ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 กำรบริหำรเงินงบประมำณ
• ตัวชีวัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
• ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส
กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน กำรเปิดโอกำสให้มี
ส่วนร่วม

9.4

หมายเหตุ:
***หน่วยงำนมีกำรประกำศหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำดำเนินกำรบริหำรงำนบุคคลของหน่วยงำน ซึ่งเป็นไปตำมกฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักเกณฑ์กำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกร หลักเกณฑ์กำรบรรจุและแต่งตั้งบุคลำกร หลักเกณฑ์กำร
พัฒนำบุคลำกร หลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน หลักเกณฑ์กำรให้คุณให้โทษและกำรสร้ำงขวัญกำลังใจ มีระบบ
ฐำนข้อมูลเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของหน่วยงำน
****หน่วยงำนมีกำรประเมินผลกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล และจัดทำรำยงำนผลสถำนภำพกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลของหน่วยงำนประจำปี

37

ตัวชีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (ต่อ)
Website ของหน่วยงำนมีข้อมูลเหล่ำนี้หรือไม่?
• ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐำน
• ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 กำรบริหำรงำน
• ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 กำรบริหำรเงินงบประมำณ
• ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 กำรบริหำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล
• ตัวชีวัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความ
โปร่งใสการจัดการเรื่องร้องเรียน การเปิด
โอกาสให้มีส่วนร่วม

ข้อ

ข้อมูล

9.5

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติกำรจัดกำร
เรื่องร้องเรียนกำรทุจริต

แนวปฏิบัติหรือเนื้อหำเกี่ยวกับรำยละเอียดกำรจัดกำรต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับกำรทุจริต
ของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน

O30 ช่องทำงแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนกำรทุจริต

ส่วนที่ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำมำรถแจ้งเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต
ของเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน โดยจะต้องเป็นช่องทำงผ่ำนทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำน

O31

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน สรุปจำนวนและประเภทเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน ทั้งนี้ อย่ำงน้อย
กำรทุจริตประจำปี
จะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทำงกำรรับฟังควำม
คิดเห็น

ส่วนที่ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำมำรถให้ควำมคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น โดยจะต้องเป็นช่อง
ทำงผ่ำนทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำน

O33 กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำร
มีส่วนร่วม

กำรดำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงถึงกำรเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในกำร
ดำเนินงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน เช่น ร่วมวำงแผน ร่วมดำเนินกำร ร่วมแลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็น หรือร่วมติดตำมประเมินผล เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

38

ตัวชีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
Website ของหน่วยงำนมีข้อมูลเหล่ำนี้หรือไม่?
• ตัวชีวัดย่อยที่ 10.1 การดาเนินการ
เพื่อป้องกันการทุจริต
• ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มำตรกำรภำยในเพื่อ
ป้องกันกำรทุจริต

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

10.1

เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจำนงสุจริตของ
ผู้บริหำร

กำรแสดงเจตนำรมณ์หรือคำมั่นของผู้บริหำรสูงสุดคนปัจจุบันว่ำจะปฏิบัติหน้ำที่และบริหำร
หน่วยงำนอย่ำงซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล

O35 กำรมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหำร

กำรดำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงถึงกำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำรสูงสุดคนปัจจุบนั ในกำรให้
ควำมสำคัญกับกำรปรับปรุงพัฒนำหน่วยงำนด้ำนคุณธรรมและโปร่งใส ทั้งนี้ จะต้องเป็น
ข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36 กำรประเมินควำมเสี่ยง
กำรทุจริตประจำปี

กำรประเมินควำมเสี่ยงของกำรดำเนินงำนหรือกำรปฏิบัติหน้ำทีท่ ี่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือ
ก่อให้เกิดกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์สว่ นตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงำน
ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

O37 กำรดำเนินกำรเพื่อจัดกำร กำรดำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงถึงกำรจัดกำรควำมเสี่ยงของกำรดำเนินงำนในกรณีที่อำจ
ควำมเสี่ยงกำรทุจริต
ก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือก่อให้เกิดกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงำน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ.2562

39

ตัวชีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต (ต่อ)
Website ของหน่วยงำนมีข้อมูลเหล่ำนี้หรือไม่?
• ตัวชีวัดย่อยที่ 10.1 การดาเนินการ
เพื่อป้องกันการทุจริต
• ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มำตรกำรภำยในเพื่อ
ป้องกันกำรทุจริต

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

10.1

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ
O38 กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรม
องค์กำร

กำรดำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงถึงกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้ำหน้ำทีข่ อง
หน่วยงำนมีทัศนคติ ค่ำนิยมในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูล
ของปี พ.ศ. 2562

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O39 แผนปฏิบัติกำรป้องกัน
กำรทุจริต

ข้อมูลแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตประจำปีพร้อมรำยละเอียด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของ
ปี พ.ศ. 2562

O40 รำยงำนกำรกำกับติดตำม ข้อมูลกำรกำกับติดตำมกำรดำเนินกำร ตำมแผนป้องกันกำรทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
กำรดำเนินกำรป้องกัน
ทัง้ นี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
กำรทุจริตประจำปี รอบ
6 เดือน

O41

รำยงำนผลกำรดำเนินกำร ข้อมูลสรุปผลกำรดำเนินงำน ตำมแผนป้องกันกำรทุจริต ประจำปี ทั้งนี้ อย่ำงน้อยจะต้องมี
ป้องกันกำรทุจริตประจำปี ข้อมูลของปี พ.ศ. 2561

40

ตัวชีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต (ต่อ)
Website ของหน่วยงำนมีข้อมูลเหล่ำนี้หรือไม่?
• ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 กำรดำเนินกำรเพื่อป้องกัน
กำรทุจริต
• ตัวชีวัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายใน
เพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

10.2

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
O42 มำตรกำรเผยแพร่ข้อมูล
ต่อสำธำรณะ

แนวปฏิบัติของหน่วยงำน เช่น กำรกำหนดขั้นตอน วิธีกำร และส่วนงำน/เจ้ำหน้ำที่
ที่เกี่ยวข้องกับกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ

O43 มำตรกำรให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีส่วนร่วม

แนวปฏิบัติของหน่วยงำน เช่น กำรกำหนดขั้นตอน วิธีกำร และส่วนงำน/เจ้ำหน้ำที่
ที่เกี่ยวข้องกับกำรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกำรดำเนินงำน

O44 มำตรกำรส่งเสริมควำม แนวปฏิบัติของหน่วยงำน เช่น กำรกำหนดขั้นตอน วิธีกำร และส่วนงำน/เจ้ำหน้ำที่
โปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ
O45 มำตรกำรจัดกำรเรื่อง
ร้องเรียนกำรทุจริต

แนวปฏิบัติของหน่วยงำน เช่น กำรกำหนดขั้นตอน วิธีกำร และส่วนงำน/เจ้ำหน้ำที่
ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำทีใ่ นหน่วยงำน

O46 มำตรกำรป้องกันกำรรับ
สินบน

แนวปฏิบัติของหน่วยงำน เช่น กำรกำหนดขั้นตอน วิธีกำร และส่วนงำน/เจ้ำหน้ำที่
ที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันกำรรับสินบน

O47 มำตรกำรป้องกันกำรขัดกัน แนวปฏิบัติของหน่วยงำน เช่น กำรกำหนดขั้นตอน วิธีกำร และส่วนงำน/เจ้ำหน้ำที่
ระหว่ำงผลประโยชน์
ที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม
O48 มำตรกำรตรวจสอบกำร
ใช้ดุลพินิจ

แนวปฏิบัติของหน่วยงำน เช่น กำรกำหนดขั้นตอน วิธีกำร และส่วนงำน/เจ้ำหน้ำที่
ที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในกำรใช้ดุลพินจิ ในกำรปฏิบัติหน้ำที่
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2.3 การดาเนินการประเมินฯ
2.3.1 การลงทะเบียนและเปิดใช้งานรหัสผ่านในระบบ ITAS
• สำนักงำน ป.ป.ช. แจ้งชื่อผู้ใช้งำนและรหัสผ่ำน สำหรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เมื่อ 26 มีนำคม 2562 และเปิดใช้งำนระบบได้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษำยน 2562
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2.3 การดาเนินการประเมินฯ
2.3.1 การลงทะเบียนและเปิดใช้งานรหัสผ่านในระบบ ITAS (ต่อ)
• กพร. ในฐำนะที่ได้รับมอบหมำยให้เป็น Admin หน่วยงำน ได้ดำเนินกำร Login เข้ำใช้ระบบ แก้ไขข้อมูลหน่วยงำน และเปลี่ยน Password เรียบร้อยแล้ว
• อทบ. มอบหมำย รอง อทบ. (นำยกุศล โชติรัตน์) ให้เป็นผู้รับผิดชอบกำรประเมินฯ ของ ทบ. และ รอง อทบ. ได้มอบหมำย กพร. ดำเนินกำร Login เข้ำใช้ระบบ
แก้ไขข้อมูลหน่วยงำน และเปลี่ยน Password

43

2.3 การดาเนินการประเมินฯ
2.3.2 การนาเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ในระบบ ITAS
• สานักงาน ป.ป.ช. กาหนดให้
- Admin หน่วยงำน นำเข้ำข้อมูล จำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน และ รำยชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก ในระบบ ITAS
- ผู้บริหำรทีร่ ับผิดชอบกำรประเมิน อนุมัติ จำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน และ รำยชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก ในระบบ ITAS ภำยในเดือนเมษำยน 2562

• กพร. ดาเนินการ
- ประสำน สบบ. จัดทำข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน
- ประสำนหน่วยงำนให้จัดส่งข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก
- เสนอ รอง อทบ. (นำยกุศล โชติรัตน์) อนุมัติ “จำนวน” ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน และอนุมัติ “จำนวน” และ “รำยชื่อ” ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก
ของกรมทรัพยำกรน้ำบำดำล
- นำเข้ำข้อมูล “จำนวน” ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน และ “จำนวน” และ “รำยชื่อ” ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก ในระบบ ITAS

- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมำยถึง บุคลำกรในหน่วยงำน ตั้งแต่ระดับผู้บริหำร ผู้อำนวยกำร/หัวหน้ำ ข้ำรำชกำร/พนักงำน ไปจนถึงลูกจ้ำง/พนักงำนจ้ำง
ที่ทำงำนให้กับหน่วยงำนมำเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมำยถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงำนของรัฐอื่นที่มำรับบริกำรหรือมำติดต่อตำมภำรกิจของหน่วยงำน
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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สรุปจานวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก กรมทรัพยากรนาบาดาล
⬧ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของกรมทรัพยำกรน้ำบำดำล จานวนทังสิน 879 คน (ข้ำรำชกำร,ลูกจ้ำงประจำ 500 คน พนักงำนรำชกำร 379 คน)
⬧ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จานวนทังสิน 836 คน
สรุปจานวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมทรัพยากรนาบาดาล
หน่วยงาน
สคบ.
สพบ.
สสป.
สอฟ.
สบก.

จานวน
79
29
25
51
33

หน่วยงาน
สทบ.เขต 1
สทบ.เขต 2
สทบ.เขต 3
สทบ.เขต 4
สทบ.เขต 5
สทบ.เขต 6
สทบ.เขต 7
สทบ.เขต 8
สทบ.เขต 9
สทบ.เขต 10
สทบ.เขต 11
สทบ.เขต 12
รวมทังสิน

จานวน
35
50
52
49
93
49
19
48
50
73
56
47
836
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 การสารวจการรับรู้ของผู้ส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
• ระบบ ITAS กำหนดจำนวนขั้นต่ำของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในของกรมทรัพยำกรน้ำบำดำล เพื่อตอบแบบสำรวจกำรรับรู้ของผู้ส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (IIT)
จานวนไม่ต่ากว่า 88 คน
• กพร. ขอควำมอนุเครำะห์บุคลำกรในหน่วยงำนตอบแบบสำรวจกำรรับรู้ของผู้ส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (IIT) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน จำนวนไม่ต่ำกว่ำที่ระบุ ดังนี้
ลาดับ

กลุ่มเป้าหมาย

จานวนไม่ต่ากว่า
(คน)

ลาดับ

กลุ่มเป้าหมาย

จานวนไม่ต่ากว่า
(คน)

1

รองอธิบดี

2

11

กพร.

2

2

ผู้เชี่ยวชำญ, รักษำกำรผู้เชี่ยวชำญ

3

12

กตน.

3

3

สบก.

10

13

กนก.

3

4

กผ.

5

14

กวน.

3

5

ศทส.

5

15

กสส.

3

6

สคบ.

5

16

กทบ.

2

7

สพบ.

5

17

วนป.

2

8

สสป.

5

18

ศพท.

2

9

สอฟ.

5

10

สทบ.เขต 1-12 หน่วยงำนละ

5

รวมทังสิน

125
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 การสารวจการรับรู้ของผู้ส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) (ต่อ)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
https://itas.nacc.go.th/go/iit/dp12a4
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 การสารวจการรับรู้ของผู้ส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) (ต่อ)
การเข้าระบบ ITAS เพื่อตอบแบบวัดการรับรูข้ องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) กรมทรัพยากรนาบาดาล
1. สแกน QR code หรือ เข้ำระบบผ่ำนทำง url https://itas.nacc.go.th/go/iit/dp12a4
เลือก “ใช่”
2. “ตกลง”
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 การสารวจการรับรู้ของผู้ส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) (ต่อ)
การเข้าระบบ ITAS เพื่อตอบแบบวัดการรับรูข้ องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) กรมทรัพยากรนาบาดาล
3. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชำน และเข้ำสู่ระบบ

4. เข้ำสู่แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (IIT)
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 การสารวจการรับรู้ของผู้ส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) (ต่อ)
การเข้าระบบ ITAS เพื่อตอบแบบวัดการรับรูข้ องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) กรมทรัพยากรนาบาดาล
5. ตอบแบบ IIT ให้ครบถ้วน
แบบ IIT ประกอบด้วย 3 ตอน
ตอนที่ 1 กำรประเมินประสิทธิภำพคุณธรรมและควำมโปร่งใส จำนวน 5 ตัวชี้วัด 30 ข้อคำถำม
ตอนที่ 2 ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงำน จำนวน 4 ข้อ
ตอนที่ 3 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ จำนวน 5 ข้อ

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.2 การสารวจการรับรูข้ องผู้ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
• ระบบ ITAS กำหนดจำนวนขั้นต่ำของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกของกรมทรัพยำกรน้ำบำดำล เพื่อตอบแบบสำรวจกำรรับรู้ของผู้ส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT)
จานวนไม่ต่ากว่า 80 คน
• EIT เก็บข้อมูล 2 ทำง คือ
1) Admin ประชำสัมพันธ์ URL/Qr codeให้ผู้ที่เข้ำมำรับบริกำรเข้ำมำตอบด้วยควำมสมัครใจ ไม่เกี่ยวกับรำยชื่อที่กรอกในระบบ
2) ที่ปรึกษำ ป.ป.ช. จัดจ้ำงจ้ำง จะนำรำยชื่อที่กรอกในระบบ สุ่มหำกลุ่มตัวอย่ำง เพื่อเข้ำไปเก็บข้อมูล โดยที่ปรึกษำจะต้องเก็บให้ได้อย่ำงน้อยตำมจำนวนขั้นต่ำที่
กำหนด
• กพร. (Admin) ได้ขอควำมอนุเครำะห์หน่วยงำน (สบก. สคบ. สพบ. สสป. สอฟ. สทบ. เขต 1-12) ประชำสัมพันธ์ช่องทำงกำรตอบแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภำยนอก (EIT) ณ ที่ตั้งของหน่วยงำน/ จุดให้บริกำร หรือสถำนที่ดำเนินโครงกำร เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (ผู้มำติดต่อ/ผู้รับบริกำร/ผู้เข้ำร่วมโครงกำร)
ที่ walk-in เข้ามายังหน่วยงานในเดือนพฤษภาคม เข้ำมำตอบแบบสำรวจในระบบ ITAS โดย กพร. ได้มีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงำนแล้ว

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรูข้ องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/dp12a4
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.3 การพิจารณาแนวทางการจัดทาข้อมูลตามแบบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ของกรมทรัพยากรนาบาดาล และการมอบหมาย
หน่วยงานรับผิดชอบ
• กพร. ได้สำรวจกำรเผยแพร่ข้อมูลตำมตัวชี้วัดกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT) พร้อมจัดทำร่ำงแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT)
ตำมเอกสำรแนบ
• จึงเสนอที่ประชุมพิจำรณำ และพิจำรณำมอบหมำยหน่วยงำนจัดทำข้อมูล

(ร่าง) ตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กรมทรัพยากรนาบาดาล
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.4 ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของกรมทรัพยากรนาบาดาล
ระยะเวลา

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

เดือนมกรำคม-มีนำคม
2562

1. สบบ. จัดส่งข้อมูลจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของ ทบ.
2. หน่วยงำนที่รับผิดชอบจัดส่งข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

สบบ.
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

เดือนเมษำยน 2562

1. ประชุมชี้แจงแนวทำงกำรดำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของกรมทรัพยำกรน้ำบำดำล
2. ลงทะเบียนและเปิดใช้งำนรหัสผ่ำนในระบบ ITAS
3. รวบรวมข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก และนำเสนอ รอง อทบ. พิจำรณำ
ให้ควำมเห็นชอบ
4. นำเข้ำข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก ในระบบ ITAS

กพร., ทุกหน่วยงำน

เดือนพฤษภำคม 2562

1. ประชำสัมพันธ์ช่องทำงให้บุคลำกรของกรมทรัพยำกรน้ำบำดำลตอบแบบ IIT ในระบบ ITAS
2. บุคลำกรของกรมทรัพยำกรน้ำบำดำลตอบแบบ IIT ในระบบ ITAS
3. ประชำสัมพันธ์ช่องทำงให้ผู้มีส่วนได้ส่วนสียภำยนอก เข้ำมำตอบแบบ EIT ในระบบ ITAS
4. ติดตำมสถำนะกำรตอบแบบ IIT และ EIT ในระบบ ITAS

กพร.
บุคลำกรของ ทบ.
กพร./หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ผู้บริหำรที่รับผิดชอบกำรประเมิน , กพร.

ภำยใน 14 มิถุนำยน 2562
ภำยใน 18 มิถุนำยน 2562
ภำยใน 25 มิถุนำยน 2562
ภำยใน 30 มิถุนำยน 2562

1. จัดส่งข้อมูลตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT) ในรูปแบบ PDF file ไปยัง กพร.
2. รวบรวมข้อมูลและจัดส่งให้ ศทส. เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์กรมทรัพยำกรน้ำบำดำล
3. ศทส. เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์กรมทรัพยำกรน้ำบำดำล
4. ตอบแบบสำรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT) ในระบบ ITAS

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
กพร.
ศทส.
กพร.

ผู้บริหำรที่รับผิดชอบกำรประเมิน , กพร.
กพร.
กพร.
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