
 

 

 

 

 

การวิคราะห์ผลการประมินคุณธรรมละความปรง฿ส 

ส านักงานกองทุนฟื้นฟูละพัฒนากษตรกร 

ประจ าปงบประมาณ โ56ใ 

  



รายงานการวิคราะห์ผลการประมินคุณธรรมละความปรง฿ส฿นการด านินการ 

ของหนวยงานภาครัฐ ประจ าปงบประมาณ โ56ใ 

 ส านักงานกองทุนฟื้นฟูละพัฒนากษตรกร เดຌรับผลการประมินคุณธรรมละ
ความปรง฿ส฿นการด านินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. โ56ใ อยู฿นระดับ B รຌอย
ละ ่เ.ใ7 ซึไงผลการประมิน฿นปงบประมาณ พ.ศ. โ56ใ มีสวนทีไตຌองปรับปรุง คือ ดຌานคุณภาพการ
ด านินงาน ดຌานประสิทธิภาพการสืไอสาร ดຌานการปรับปรุงระบบการท างาน ดຌานการปຂดผยขຌอมูล ดຌานการ
ป้องกันทุจริต ละ฿นปงบประมาณ พ.ศ. โ56ไ ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดป้าหมาย฿หຌหนวยงานภาครัฐ ตຌอง
มีผลการประมินคุณธรรมละความปรง฿ส฿นการด านินงานของหนวยงานภาครัฐ รຌอยละ ่5 ขึๅนเป ดยมีผล
การประมินคุณธรรมละความปรง฿ส฿นการด านินการของหนวยงานภาครัฐ ประจ าปงบประมาณ 2563 

การขับคลืไอนการประมิน ITA ป็นเปตามกรอบการประมิน ละพืไอตรียมความพรຌอมรับการประมิน ITA 
ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๏ ของส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูละพัฒนากษตรกร จ าป็นทีไจะตຌองมีหลายหนวยงาน
รวมกันขับคลืไอน฿นการประมิน ITA พืไอ฿หຌการประมิน฿นภาพรวมของส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูละพัฒนากษตรกร 
สามารถด านินการเดຌอยางรียบรຌอย ครอบคลุมทุกกระบวนการประมิน ITA ละป็นเปตามกรอบระยะวลาทีไ
ก าหนด ดังนีๅ 

รายละอียดกิจกรรม 
 

ก.พ. มี.ค. ม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
แ) ตงตัๅงคณะท างาน 

     

 

 

 
 
 
 
 
 

2) ประชุมคณะท างาน 

ใ) ติดตามงาน 

ไ) น าขຌอมูลขຌาสูวใบเซต์ 
5) ริไมตຌนลงทะบียน฿ชຌงาน 

ๆ) กใบขຌอมูล IIT,EIT ละท าบบ OIT 

็) คณะทีไปรึกษาตรวจ฿หຌคะนนละ
ขຌอสนอนะ 

่) ส านักงาน ป.ป.ช. สังคราะห์ละ
ประมวลผลการประมิน 

้) ประกาศผลคะนน ITA 

 แ.การจัดงานประกาศจตนารมณ์การตอตຌานการทุจริต ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2563 

 กลุมป้าหมาย พนักงาน ละจຌาหนຌาทีไ 
 วิธีการ การประกาศจตนารมณ์การตอตຌานการทุจริต  ติดประกาศทุกส านักงาน 
ประชาสัมพันธ์หนຌาวใบเซต์ 
 โ.การส ารวจนีๅ ป็นบบส ารวจความคิดหในผูຌ มีสวนเดຌสวนสียภาย฿น Internal 
Integrity and Transparency Assessment ิIITี  
 กลุมป้าหมาย จຌาหนຌาทีไภาย฿นหนวยงานทีไมีอายุการท างานเมนຌอยกวา แ ป จ านวน 55 คน 



 วิธีการ การกรอกขຌอมูล ผาน วใบเซต์ คิวอาร์ คຌด ิดือนมษายน โ5ๆใี 
 ใ.การส ารวจความคิดหในผูຌมีสวนเดຌสวนสียภายนอก External Integrity and 
Transparency Assessment (EIT) 

 กลุมป้าหมาย ผูຌมีสวนเดຌสวนสียภายนอก กษตรกรสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูละพัฒนา
กษตรกร บริษัท ผูຌรับจຌาง จ านวน 5แเ คน 

 วิธีการ แ.การกรอกขຌอมูล ผาน วใบเซต์ คิวอาร์ คຌด ิดือนมษายน 2563) 

  2. ป.ป.ช. จຌาง ทีไปรึกษา กใบขຌอมูลจากรายชืไอผูຌมีสวนเดຌสวนสียภายนอกตามทีไ
หนวยงานจัดสงขຌอมูล฿นระบบ ITAS หรือ อาจขอรับขຌอมูลพิไมติม หรืออาจขอขຌากใบรวบรวม  ขຌอมูล
ภาคสนามทีไหนวยงาน หรือหลงขຌอมูลตามทีไส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 

 4.การด านินการตามบบตรวจการปຂดผยขຌอมูลสาธารณะ ิOpen Data Integrity 
and Transparency Assessment: OIT) การประมินคุณธรรมละความปรง฿ส฿นการด านินงานของ
หนวยงานภาครัฐ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2563  

 

 

 

  



รายงานผลการประมิน ประจำปงบประมาณ โ5ๆใ

คะนนภาพรวมหนวยงานกองทุนฟนฟูละพัฒนากษตรกร : ่เ.ใ็ คะนน
ระดับผลการประมิน : B

คะนนสูงสุดรายตัวชีๅวัด

อันดับ ตัวชีๅวัด คะนน

แ การปฏิบัติหนຌาทีไ ้ใ.ใโ

โ การ฿ชຌอำนาจ ้โ.้แ

ใ การกຌเขปญหาการทุจริต ้โ.็5

ไ การ฿ชຌงบประมาณ ้แ.ใโ

5 การ฿ชຌทรัพยสินของราชการ ่้.5็

ๆ คุณภาพการดำนินงาน ่็.้้

็ การปรับปรุงการทำงาน ่ๆ.ใเ

่ ประสิทธิภาพการสืไอสาร ็ๆ.ๆ้

้ การปງองกันการทุจริต ็5.เเ

แเ การปຂดผยขຌอมูล ๆใ.ไเ
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กราฟนวนຌม

ขຌอสนอนะ/หมายหตุ
     จากปງาหมาย การประมินคุณธรรมละความปรง฿ส฿นการดำนินงานของหนวยงานภาครัฐ ิITAี ประจำป โ5ๆใ ทีไกำหนด฿หຌหนวยงานทีไขຌารับการ
ประมินรຌอยละ ่เ จะตຌองมีผลคะนน ่5 คะนนขึๅนเป ภาย฿นป โ5ๆ5 พบวา ผลคะนนการประมินหนวยงานของทานจาก ใ บบวัด คือ บบวัดการรับรูຌ
ของผูຌมีสวนเดຌสวนสียภาย฿น ิIITี บบวัดการรับรูຌของผูຌมีสวนเดຌสวนสียภายนอก ิEITี ละบบตรวจการปຂดผยขຌอมูลสาธารณะ ิOITี จำนวนทัๅงสิๅน แเ ตัวชีๅ
วัด มีบบวัดทีไมีคะนนผานกณฑปງาหมาย ิ่5 คะนนขึๅนเปี คือ บบวัด IIT ซึไงสะทຌอน ประสิทธิภาพ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไอยางซืไอสัตยสุจริต มุงผลสัมฤทธิ์
สูงสุดละคำนึงถึงประยชนสวนรวมปนหลักอยางชัดจน สวนบบวัดทีไมีคะนนตไำกวากณฑปງาหมาย ิรຌอยละ ่5ี คือ บบวัด EIT ละ OIT จึงมีขຌอสนอ
นะพืไอการปรับปรุงการดำนินงาน฿หຌมีผลการประมินทีไดียิไงขึๅน฿นปถัดเป ดังตอเปนีๅ บบวัด EIT ปนการประมินการรับรูຌของผูຌรับบริการทีไมีตอคุณภาพละ
มาตรฐานการ฿หຌบริการอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลละเมลือกปฏิบัติ จึงควรดำนินการดังนีๅ แี คุณภาพการดำนินงาน ประชาสัมพันธกีไยวกับระบบละ
ขัๅนตอนการ฿หຌบริการงานดຌานตางโ อยางทัไวถึง ละสงสริม฿หຌมีการฝຄกอบรมพัฒนาพิไมพูนทักษะละความรูຌกีไยวกับการปฏิบัติงานอยางสมไำสมอ โี
ประสิทธิภาพการสืไอสาร จัดทำสืไอประชาสัมพันธละปຂดผยขຌอมูลบนวใบเซตหลักของหนวยงาน฿หຌงายตอการขຌาถึงขຌอมูล ละมีการปฏิสัมพันธลกปลีไยน
ขຌอมูลขาวสารกันอยางชัดจนละตอนืไอง ใี การปรับปรุงระบบการทำงาน สรຌางกระบวนการปรึกษาหารือระหวางผูຌบริหารละบุคลากรพืไอรวมกันทบทวน
ปญหาละอุปสรรค฿นการปฏิบัติงานอยางปนระบบ ละสงสริม฿หຌผูຌรับบริการละประชาชนทัไวเปมีสวนรวม฿นการสดงความคิดหในหรือ฿หຌคำนะนำ฿นการ
พัฒนาละปรับปรุงคุณภาพละมาตรฐานการ฿หຌบริการเดຌดยสะดวก บบ OIT ปนการปຂดผยขຌอมูลพืๅนฐานตาง โ ทีไปนปจจุบันของหนวยงานสูสาธารณะบน
วใบเซตของหนวยงานอยางครบถຌวนสมบูรณละงายตอการขຌาถึง ละสดงจตนารมณ฿นการปງองปรามการทุจริตดยมีมาตรการทีไปนรูปธรรม จึงควรดำนิน
การดังนีๅ แี การปຂดผยขຌอมูล นຌนการผยพรขຌอมูลพืๅนฐานกีไยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบดຌวยขຌอมูลดຌานการบริหารงานทัไวเป งบประมาณ การจัดซืๅอจัดจຌาง
หรือจัดหาพัสดุละการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทัๅงขาวประชาสัมพันธ ละมีชองทางการปฏิสัมพันธกับผูຌรับบริการละประชาชนทัไวเป ละการ฿หຌบริการผาน
ระบบ eูserice ดยตຌองผยพร฿นหัวขຌอหรือตำหนงทีไสามารถขຌาถึงละสืบคຌนขຌอมูลเดຌดยงาย ทุกชวงวลา ทัๅงนีๅ ตຌองปนการขຌาถึงผาน “RL บนวใบเซต
หลักของหนวยงานดยตรง โี การปງองกันการทุจริต จัดประชุมตรียมความพรຌอมขຌารับการประมิน ITA กอนจะศึกษาละวิคราะหผลการประมินของปทีไผาน
มาพืไอกำหนดนวทางการปรับปรุงละพัฒนา จากนัๅนจัดทำนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภาย฿นละ฿หຌมีการกำกับติดตามการนำเปปฏิบัติอยางปนรูปธรรม
ทีไสำคัญ ตຌองมีการพัฒนาทักษะ ความรูຌความสามารถของบุคลากรผูຌดูลวใบเซตของหนวยงาน฿นการปรับปรุงระบบ฿หຌทันสมัยละมีการติดตอสืไอสารผานวใบเซต
เดຌอยางรวดรใวละมีประสิทธิภาพ
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รายงานรายละอียดผลการประมิน ประจำปงบประมาณ โ5ๆใ

Iแ บุคลากร฿นหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือ฿หຌบริการกผูຌทีไมาติดตอ ตามประดในดังตอเปนีๅ มากนຌอยพียง฿ด ่่.ใใ

หัวขຌอการประมิน นຌอยทีไสุดหรือ
เมมีลย

นຌอย มาก มากทีไสุด คะนน

ปนเปตามขัๅนตอนทีไกำหนด ๆ.็ๆั เ.เเั แใ.5แั ็้.็ใั ่่.็่

ปนเปตามระยะวลาทีไกำหนด ไ.โใั เ.เเั โใ.้ไั ็แ.่ใั ่็.่็

Iโ บุคลากร฿นหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือ฿หຌบริการ กผูຌมาติดตอทัไว โ เป กับผูຌมาติดตอทีไรูຌจักปนการสวนตัวอยางทาทียมกัน มากนຌอย
พียง฿ด

่้.้เ

หัวขຌอการประมิน นຌอยทีไสุดหรือ
เมมีลย

นຌอย มาก มากทีไสุด คะนน

บุคลากร฿นหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือ฿หຌบริการ กผูຌมาติดตอทัไว โ เป
กับผูຌมาติดตอทีไรูຌจักปนการสวนตัวอยางทาทียมกัน มากนຌอยพียง฿ด

ไ.ใ5ั แ.ไ5ั แไ.ไ้ั ็้.็แั ่้.้เ

Iใ บุคลากร฿นหนวยงานของทาน มีพฤติกรรม฿นการปฏิบัติงาน ตามประดในดังตอเปนีๅ อยางเร ้ใ.โ้

หัวขຌอการประมิน นຌอยทีไสุดหรือ
เมมีลย

นຌอย มาก มากทีไสุด คะนน

มุงผลสำรใจของงาน เ.เเั เ.เเั แไ.ไ้ั ่5.5แั ้5.โโ

฿หຌความสำคัญกับงานมากกวาธุระสวนตัว แ.ไ5ั เ.เเั แ่.่ไั ็้.็แั ้โ.ใใ

พรຌอมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดกิดจากตนอง เ.เเั แ.ไ5ั โเ.โ้ั ็่.โๆั ้โ.ใใ

Iไ บุคลากร฿นหนวยงานของทาน มีการรียกรับสิไงดังตอเปนีๅ จากผูຌมาติดตอ พืไอลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือ฿หຌบริการ หรือเม ้็.แเ

หัวขຌอการประมิน มี เมมี คะนน

งิน โ.้เั ้็.แเั ้็.แเ

ทรัพยสิน โ.้เั ้็.แเั ้็.แเ

ประยชนอืไน โ ทีไอาจคำนวณปนงินเดຌ ชน การลดราคา การรับความบันทิง ปนตຌน โ.้เั ้็.แเั ้็.แเ

I5 นอกหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ทีไ฿หຌกัน฿นอกาสตาง โ ดยปกติตามขนบธรรมนียม ประพณี หรือวัฒนธรรม หรือ฿หຌกันตาม
มารยาททีไปฏิบัติกัน฿นสังคมลຌว บุคลากร฿นหนวยงานของทาน มีการรับสิไงดังตอเปนีๅ หรือเม

้5.ๆ5

หัวขຌอการประมิน มี เมมี คะนน

งิน ไ.ใ5ั ้5.ๆ5ั ้5.ๆ5



I5 นอกหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ทีไ฿หຌกัน฿นอกาสตาง โ ดยปกติตามขนบธรรมนียม ประพณี หรือวัฒนธรรม หรือ฿หຌกันตาม
มารยาททีไปฏิบัติกัน฿นสังคมลຌว บุคลากร฿นหนวยงานของทาน มีการรับสิไงดังตอเปนีๅ หรือเม

้5.ๆ5

หัวขຌอการประมิน มี เมมี คะนน

ทรัพยสิน ไ.ใ5ั ้5.ๆ5ั ้5.ๆ5

ประยชนอืไน โ ทีไอาจคำนวณปนงินเดຌ ชน การลดราคา การรับความบันทิง ปนตຌน ไ.ใ5ั ้5.ๆ5ั ้5.ๆ5

Iๆ บุคลากร฿นหนวยงานของทาน มีการ฿หຌสิไงดังตอเปนีๅ กบุคคลภายนอกหรือภาคอกชน พืไอสรຌางความสัมพันธทีไดีละคาดหวัง฿หຌมีการตอบทน
฿นอนาคต หรือเม

้5.ๆ5

หัวขຌอการประมิน มี เมมี คะนน

งิน ไ.ใ5ั ้5.ๆ5ั ้5.ๆ5

ทรัพยสิน ไ.ใ5ั ้5.ๆ5ั ้5.ๆ5

ประยชนอืไน โ ชน การยกวຌนคาบริการ การอำนวยความสะดวกปนกรณีพิศษ ปนตຌน ไ.ใ5ั ้5.ๆ5ั ้5.ๆ5

I็ ทานรูຌกีไยวกับผนการ฿ชຌจายงบประมาณประจำป ของหนวยงานของทาน มากนຌอยพียง฿ด ่ไ.ๆ5

หัวขຌอการประมิน นຌอยทีไสุดหรือ
เมมีลย

นຌอย มาก มากทีไสุด คะนน

ทานรูຌกีไยวกับผนการ฿ชຌจายงบประมาณประจำป ของหนวยงานของทาน มาก
นຌอยพียง฿ด

เ.เเั แ.ไแั ไใ.ๆๆั 5ไ.้ใั ่ไ.ๆ5

I่ หนวยงานของทาน ฿ชຌจายงบประมาณ ดยคำนึงถึงประดในดังตอเปนีๅ มากนຌอยพียง฿ด ้แ.5แ

หัวขຌอการประมิน นຌอยทีไสุดหรือ
เมมีลย

นຌอย มาก มากทีไสุด คะนน

คุຌมคา เ.เเั เ.เเั โ5.เเั ็5.เเั ้แ.็5

เมบิดบือนวัตถุประสงคของงบประมาณทีไตัๅงเวຌ เ.เเั เ.เเั โๆ.ไ็ั ็ใ.5ใั ้แ.โๆ

I้ หนวยงานของทาน ฿ชຌจายงบประมาณพืไอประยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพຌอง มากนຌอยพียง฿ด ้็.เๆ

หัวขຌอการประมิน นຌอยทีไสุดหรือ
เมมีลย

นຌอย มาก มากทีไสุด คะนน

หนวยงานของทาน ฿ชຌจายงบประมาณพืไอประยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพຌอง
มากนຌอยพียง฿ด

้ไ.แโั โ.้ไั โ.้ไั เ.เเั ้็.เๆ



Iแเ บุคลากร฿นหนวยงานของทาน มีการบิกจายงิน ทีไปนทใจ ชน คาทำงานลวงวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาดินทาง ฯลฯ มากนຌอยพียง฿ด ้5.5้

หัวขຌอการประมิน นຌอยทีไสุดหรือ
เมมีลย

นຌอย มาก มากทีไสุด คะนน

Iแเ บุคลากร฿นหนวยงานของทาน มีการบิกจายงิน ทีไปนทใจ ชน คาทำงานลวงวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาดินทาง ฯลฯ มากนຌอยพียง฿ด ้5.5้

หัวขຌอการประมิน นຌอยทีไสุดหรือ
เมมีลย

นຌอย มาก มากทีไสุด คะนน

บุคลากร฿นหนวยงานของทาน มีการบิกจายงิน ทีไปนทใจ ชน คาทำงานลวง
วลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาดินทาง ฯลฯ มากนຌอยพียง฿ด

้แ.แ่ั ไ.ไแั ไ.ไแั เ.เเั ้5.5้

Iแแ หนวยงานของทาน มีการจัดซืๅอจัดจຌาง/การจัดหาพัสดุ ละการตรวจรับพัสดุ฿นลักษณะดังตอเปนีๅ มากนຌอยพียง฿ด ้แ.เเ

หัวขຌอการประมิน นຌอยทีไสุดหรือ
เมมีลย

นຌอย มาก มากทีไสุด คะนน

ปรง฿ส ตรวจสอบเดຌ เ.เเั เ.เเั แใ.โไั ่ๆ.็ๆั ้5.ๆใ

อืๅอประยชน฿หຌผูຌประกอบการราย฿ดรายหนึไง ่ใ.ใใั ใ.เใั ใ.เใั แเ.ๆแั ่ๆ.ใๆ

Iแโ หนวยงานของทาน ปຂดอกาส฿หຌทาน มีสวนรวม ฿นการตรวจสอบการ฿ชຌจายงบประมาณ ตามประดในดังตอเปนีๅ มากนຌอยพียง฿ด ่่.แโ

หัวขຌอการประมิน นຌอยทีไสุดหรือ
เมมีลย

นຌอย มาก มากทีไสุด คะนน

สอบถาม ใ.เใั แ.5โั โโ.็ใั ็โ.็ใั ่่.ไ5

ทักทຌวง ใ.เใั แ.5โั โโ.็ใั ็โ.็ใั ่่.ไ5

รຌองรียน ไ.55ั แ.5โั โแ.โแั ็โ.็ใั ่็.ไไ

Iแใ ทานเดຌรับมอบหมายงานจากผูຌบังคับบัญชาอยางปนธรรม มากนຌอยพียง฿ด ้โ.แไ

หัวขຌอการประมิน นຌอยทีไสุดหรือ
เมมีลย

นຌอย มาก มากทีไสุด คะนน

ทานเดຌรับมอบหมายงานจากผูຌบังคับบัญชาอยางปนธรรม มากนຌอยพียง฿ด เ.เเั ใ.ใ้ั แๆ.้5ั ็้.ๆๆั ้โ.แไ

Iแไ ทานเดຌรับการประมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอยางถูกตຌอง มากนຌอยพียง฿ด ่้.็แ

หัวขຌอการประมิน นຌอยทีไสุดหรือ
เมมีลย

นຌอย มาก มากทีไสุด คะนน

ทานเดຌรับการประมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอยางถูก
ตຌอง มากนຌอยพียง฿ด

เ.เเั 5.แ็ั โเ.ๆ้ั ็ไ.แไั ่้.็แ

Iแ5 ผูຌบังคับบัญชาของทาน มีการคัดลือกผูຌขຌารับการฝຄกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการ฿หຌทุนการศึกษา อยางปนธรรม มากนຌอยพียง฿ด ่ๆ.่ๆ



หัวขຌอการประมิน นຌอยทีไสุดหรือ
เมมีลย

นຌอย มาก มากทีไสุด คะนนIแ5 ผูຌบังคับบัญชาของทาน มีการคัดลือกผูຌขຌารับการฝຄกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการ฿หຌทุนการศึกษา อยางปนธรรม มากนຌอยพียง฿ด ่ๆ.่ๆ

หัวขຌอการประมิน นຌอยทีไสุดหรือ
เมมีลย

นຌอย มาก มากทีไสุด คะนน

ผูຌบังคับบัญชาของทาน มีการคัดลือกผูຌขຌารับการฝຄกอบรม การศึกษาดูงาน หรือ
การ฿หຌทุนการศึกษา อยางปนธรรม มากนຌอยพียง฿ด

ใ.ไ5ั แ.็โั โ5.่ๆั ๆ่.้็ั ่ๆ.่ๆ

Iแๆ ทานคยถูกผูຌบังคับบัญชาสัไงการ฿หຌทำธุระสวนตัวของผูຌบังคับบัญชา มากนຌอยพียง฿ด ้5.ไแ

หัวขຌอการประมิน นຌอยทีไสุดหรือ
เมมีลย

นຌอย มาก มากทีไสุด คะนน

ทานคยถูกผูຌบังคับบัญชาสัไงการ฿หຌทำธุระสวนตัวของผูຌบังคับบัญชา มากนຌอย
พียง฿ด

้ใ.แเั ใ.ไ5ั เ.เเั ใ.ไ5ั ้5.ไแ

Iแ็ ทานคยถูกผูຌบังคับบัญชาสัไงการ฿หຌทำ฿นสิไงทีไเมถูกตຌอง หรือมีความสีไยงตอการทุจริต มากนຌอยพียง฿ด ้่.โ้

หัวขຌอการประมิน นຌอยทีไสุดหรือ
เมมีลย

นຌอย มาก มากทีไสุด คะนน

ทานคยถูกผูຌบังคับบัญชาสัไงการ฿หຌทำ฿นสิไงทีไเมถูกตຌอง หรือมีความสีไยงตอการ
ทุจริต มากนຌอยพียง฿ด

้ไ.่ใั 5.แ็ั เ.เเั เ.เเั ้่.โ้

Iแ่ การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของทาน มีลักษณะดังตอเปนีๅ มากนຌอยพียง฿ด ้5.เโ

หัวขຌอการประมิน นຌอยทีไสุดหรือ
เมมีลย

นຌอย มาก มากทีไสุด คะนน

ถูกทรกซงจากผูຌมีอำนาจ ่ๆ.โแั ๆ.้เั ๆ.้เั เ.เเั ้ใ.แเ

มีการซืๅอขายตำหนง ้ๆ.55ั ใ.ไ5ั เ.เเั เ.เเั ้่.่ๆ

อืๅอประยชน฿หຌกลุมหรือพวกพຌอง ่้.ๆๆั ใ.ไ5ั ใ.ไ5ั ใ.ไ5ั ้ใ.แเ

Iแ้ บุคลากร฿นหนวยงานของทาน มีการอาทรัพยสินของราชการ เปปนของสวนตัว หรือนำเป฿หຌกลุมหรือพวกพຌอง มากนຌอยพียง฿ด ้ๆ.โใ

หัวขຌอการประมิน นຌอยทีไสุดหรือ
เมมีลย

นຌอย มาก มากทีไสุด คะนน

บุคลากร฿นหนวยงานของทาน มีการอาทรัพยสินของราชการ เปปนของสวนตัว
หรือนำเป฿หຌกลุมหรือพวกพຌอง มากนຌอยพียง฿ด

้ใ.55ั แ.ๆแั ไ.่ไั เ.เเั ้ๆ.โใ



Iโเ ขัๅนตอนการขออนุญาตพืไอยืมทรัพยสินของราชการ เป฿ชຌปฏิบัติงาน฿นหนวยงานของทาน มีความสะดวกมากนຌอยพียง฿ด ่เ.ใ้

หัวขຌอการประมิน นຌอยทีไสุดหรือ
เมมีลย

นຌอย มาก มากทีไสุด คะนน

Iโเ ขัๅนตอนการขออนุญาตพืไอยืมทรัพยสินของราชการ เป฿ชຌปฏิบัติงาน฿นหนวยงานของทาน มีความสะดวกมากนຌอยพียง฿ด ่เ.ใ้

หัวขຌอการประมิน นຌอยทีไสุดหรือ
เมมีลย

นຌอย มาก มากทีไสุด คะนน

ขัๅนตอนการขออนุญาตพืไอยืมทรัพยสินของราชการ เป฿ชຌปฏิบัติงาน฿นหนวยงาน
ของทาน มีความสะดวกมากนຌอยพียง฿ด

ไ.้โั ่.โเั โ็.่็ั 5้.เโั ่เ.ใ้

Iโแ ถຌาตຌองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการ เป฿ชຌปฏิบัติงาน บุคลากร฿นหนวยงานของทาน มีการขออนุญาตอยางถูกตຌอง มากนຌอยพียง฿ด ่่.5ๆ

หัวขຌอการประมิน นຌอยทีไสุดหรือ
เมมีลย

นຌอย มาก มากทีไสุด คะนน

ถຌาตຌองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการ เป฿ชຌปฏิบัติงาน บุคลากร฿นหนวยงาน
ของทาน มีการขออนุญาตอยางถูกตຌอง มากนຌอยพียง฿ด

ใ.โ่ั ไ.้โั แไ.็5ั ็็.เ5ั ่่.5ๆ

Iโโ บุคคลภายนอกหรือภาคอกชน มีการนำทรัพยสินของราชการเป฿ชຌ ดยเมเดຌขออนุญาตอยางถูกตຌอง จากหนวยงานของทาน มากนຌอยพียง฿ด ้็.โ่

หัวขຌอการประมิน นຌอยทีไสุดหรือ
เมมีลย

นຌอย มาก มากทีไสุด คะนน

บุคคลภายนอกหรือภาคอกชน มีการนำทรัพยสินของราชการเป฿ชຌ ดยเมเดຌขอ
อนุญาตอยางถูกตຌอง จากหนวยงานของทาน มากนຌอยพียง฿ด

้5.เ่ั ใ.โ่ั เ.เเั แ.ๆไั ้็.โ่

Iโใ ทานรูຌนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน กีไยวกับการ฿ชຌทรัพยสินของราชการทีไถูกตຌอง มากนຌอยพียง฿ด ่้.แๆ

หัวขຌอการประมิน นຌอยทีไสุดหรือ
เมมีลย

นຌอย มาก มากทีไสุด คะนน

ทานรูຌนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน กีไยวกับการ฿ชຌทรัพยสินของราชการทีไถูก
ตຌอง มากนຌอยพียง฿ด

เ.เเั แ.ๆไั โ้.5แั ๆ่.่5ั ่้.แๆ

Iโไ หนวยงานของทาน มีการกำกับดูลละตรวจสอบการ฿ชຌทรัพยสินของราชการ พืไอปງองกันเม฿หຌมีการนำเป฿ชຌประยชนสวนตัว กลุม หรือพวก
พຌอง มากนຌอยพียง฿ด

่5.่โ

หัวขຌอการประมิน นຌอยทีไสุดหรือ
เมมีลย

นຌอย มาก มากทีไสุด คะนน

หนวยงานของทาน มีการกำกับดูลละตรวจสอบการ฿ชຌทรัพยสินของราชการ
พืไอปງองกันเม฿หຌมีการนำเป฿ชຌประยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพຌอง มากนຌอย
พียง฿ด

ไ.้โั ๆ.5ๆั แไ.็5ั ็ใ.็็ั ่5.่โ

Iโ5 ผูຌบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ฿หຌความสำคัญ กับการตอตຌานการทุจริต มากนຌอยพียง฿ด ้5.ไ่



หัวขຌอการประมิน นຌอยทีไสุดหรือ
เมมีลย

นຌอย มาก มากทีไสุด คะนนIโ5 ผูຌบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ฿หຌความสำคัญ กับการตอตຌานการทุจริต มากนຌอยพียง฿ด ้5.ไ่

หัวขຌอการประมิน นຌอยทีไสุดหรือ
เมมีลย

นຌอย มาก มากทีไสุด คะนน

ผูຌบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ฿หຌความสำคัญ กับการตอตຌานการทุจริต
มากนຌอยพียง฿ด

เ.เเั แ.5โั แเ.ๆแั ่็.่่ั ้5.ไ่

Iโๆ หนวยงานของทาน มีการดำนินการ ดังตอเปนีๅ หรือเม ้ๆ.่่

หัวขຌอการประมิน มี เมมี คะนน

ทบทวนนยบายหรือมาตรการปງองกันการทุจริต฿นหนวยงาน฿หຌมีประสิทธิภาพ ้ๆ.่่ั ใ.แใั ้ๆ.่่

จัดทำผนงานดຌานการปງองกันละปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน ้ๆ.่่ั ใ.แใั ้ๆ.่่

Iโ็ ปญหาการทุจริต฿นหนวยงานของทาน เดຌรับการกຌเข มากนຌอยพียง฿ด ่้.่5

หัวขຌอการประมิน นຌอยทีไสุดหรือ
เมมีลย

นຌอย มาก มากทีไสุด คะนน

ปญหาการทุจริต฿นหนวยงานของทาน เดຌรับการกຌเข มากนຌอยพียง฿ด เ.เเั ใ.โใั โไ.แ้ั ็โ.5่ั ่้.่5

Iโ่ หนวยงานของทาน มีการดำนินการดังตอเปนีๅ ตอการทุจริต฿นหนวยงาน มากนຌอยพียง฿ด ้แ.5ไ

หัวขຌอการประมิน นຌอยทีไสุดหรือ
เมมีลย

นຌอย มาก มากทีไสุด คะนน

ผຌาระวังการทุจริต เ.เเั ใ.แใั โใ.ไไั ็ใ.ไไั ้เ.แ็

ตรวจสอบการทุจริต เ.เเั ใ.แใั แ็.แ้ั ็้.ๆ้ั ้โ.โใ

ลงทษทางวินัย มืไอมีการทุจริต เ.เเั ๆ.โ5ั แเ.้ไั ่โ.่แั ้โ.โเ

Iโ้ หนวยงานของทาน มีการนำผลการตรวจสอบของฝຆายตรวจสอบ ทัๅงภาย฿นละภายนอกหนวยงานเปปรับปรุงการทำงาน พืไอปງองกันการทุจริต
฿นหนวยงาน มากนຌอยพียง฿ด

้โ.็5

หัวขຌอการประมิน นຌอยทีไสุดหรือ
เมมีลย

นຌอย มาก มากทีไสุด คะนน

หนวยงานของทาน มีการนำผลการตรวจสอบของฝຆายตรวจสอบ ทัๅงภาย฿นละ
ภายนอกหนวยงานเปปรับปรุงการทำงาน พืไอปງองกันการทุจริต฿นหนวยงาน
มากนຌอยพียง฿ด

เ.เเั ใ.แใั แ5.ๆใั ่แ.โ5ั ้โ.็5



Iใเ หากทานพบหในนวนຌมการทุจริตทีไจะกิดขึๅน฿นหนวยงานของทาน ทานมีความคิดหในตอประดในดังตอเปนีๅ อยางเร ้เ.เโ

หัวขຌอการประมิน นຌอยทีไสุดหรือ
เมมีลย

นຌอย มาก มากทีไสุด คะนน

Iใเ หากทานพบหในนวนຌมการทุจริตทีไจะกิดขึๅน฿นหนวยงานของทาน ทานมีความคิดหในตอประดในดังตอเปนีๅ อยางเร ้เ.เโ

หัวขຌอการประมิน นຌอยทีไสุดหรือ
เมมีลย

นຌอย มาก มากทีไสุด คะนน

สามารถรຌองรียนละสงหลักฐานเดຌอยางสะดวก เ.เเั ไ.ๆ้ั แ่.็5ั ็ๆ.5ๆั ้เ.ๆ็

สามารถติดตามผลการรຌองรียนเดຌ เ.เเั ไ.ๆ้ั แ่.็5ั ็ๆ.5ๆั ้เ.ๆ็

มัไน฿จวาจะมีการดำนินการอยางตรงเปตรงมา เ.เเั ๆ.โ5ั แ็.แ้ั ็ๆ.5ๆั ้เ.แไ

มัไน฿จวาจะปลอดภัยละเมมีผลกระทบตอตนอง ใ.แใั ใ.แใั แ่.็5ั ็5.เเั ่่.5้

Eแ จຌาหนຌาทีไของหนวยงานทีไทานติดตอ ปฏิบัติงาน/฿หຌบริการกทาน ตามประดในดังตอเปนีๅ มากนຌอยพียง฿ด ่ใ.แ5

หัวขຌอการประมิน นຌอยทีไสุดหรือ
เมมีลย

นຌอย มาก มากทีไสุด คะนน

ปนเปตามขัๅนตอนทีไกำหนด ใ.แ็ั ๆ.ใ5ั ใเ.แๆั ๆเ.ใโั ่โ.ๆโ

ปนเปตามระยะวลาทีไกำหนด ใ.แ็ั ไ.็ๆั ใเ.แๆั ๆแ.้เั ่ใ.ๆ่

Eโ จຌาหนຌาทีไของหนวยงานทีไทานติดตอ ปฏิบัติงาน/฿หຌบริการกทาน กับผูຌมาติดตออืไน โ อยางทาทียมกันมากนຌอยพียง฿ด ่ไ.แ้

หัวขຌอการประมิน นຌอยทีไสุดหรือ
เมมีลย

นຌอย มาก มากทีไสุด คะนน

จຌาหนຌาทีไของหนวยงานทีไทานติดตอ ปฏิบัติงาน/฿หຌบริการกทาน กับผูຌมาติดตอ
อืไน โ อยางทาทียมกันมากนຌอยพียง฿ด

ไ.็ๆั ไ.็ๆั โใ.่แั ๆๆ.ๆ็ั ่ไ.แ้

Eใ จຌาหนຌาทีไของหนวยงานทีไทานติดตอ ฿หຌขຌอมูลกีไยวกับการดำนินการ/฿หຌบริการกทานอยางตรงเปตรงมา เมปຂดบังหรือบิดบือนขຌอมูล มากนຌอย
พียง฿ด

่ใ.แๆ

หัวขຌอการประมิน นຌอยทีไสุดหรือ
เมมีลย

นຌอย มาก มากทีไสุด คะนน

จຌาหนຌาทีไของหนวยงานทีไทานติดตอ ฿หຌขຌอมูลกีไยวกับการดำนินการ/฿หຌบริการ
กทานอยางตรงเปตรงมา เมปຂดบังหรือบิดบือนขຌอมูล มากนຌอยพียง฿ด

ใ.แ็ั ไ.็ๆั ใแ.็5ั ๆเ.ใโั ่ใ.แๆ

Eไ ฿นระยะวลา แ ปทีไผานมา ทานคยถูกจຌาหนຌาทีไของหนวยงานทีไทานติดตอรຌองขอ฿หຌจายหรือ฿หຌสิไงดังตอเปนีๅ พืไอลกกับการปฏิบัติงาน การ
อนุมัติ อนุญาต หรือ฿หຌบริการ หรือเม

้้.ไ็

หัวขຌอการประมิน มี เมมี คะนน

งิน แ.5้ั ้่.ไแั ้่.ไแ



Eไ ฿นระยะวลา แ ปทีไผานมา ทานคยถูกจຌาหนຌาทีไของหนวยงานทีไทานติดตอรຌองขอ฿หຌจายหรือ฿หຌสิไงดังตอเปนีๅ พืไอลกกับการปฏิบัติงาน การ
อนุมัติ อนุญาต หรือ฿หຌบริการ หรือเม

้้.ไ็

หัวขຌอการประมิน มี เมมี คะนน

ทรัพยสิน เ.เเั แเเ.เเั แเเ.เเ

ประยชนอืไน โ ทีไอาจคำนวณปนงินเดຌ ชน การลดราคา การ฿หຌความบันทิง ปนตຌน เ.เเั แเเ.เเั แเเ.เเ

E5 หนวยงานทีไทานติดตอ มีการดำนินงาน ดยคำนึงถึงประยชนของประชาชนละสวนรวมปนหลัก มากนຌอยพียง฿ด ้เ.เเ

หัวขຌอการประมิน นຌอยทีไสุดหรือ
เมมีลย

นຌอย มาก มากทีไสุด คะนน

หนวยงานทีไทานติดตอ มีการดำนินงาน ดยคำนึงถึงประยชนของประชาชนละ
สวนรวมปนหลัก มากนຌอยพียง฿ด

แ.5้ั ใ.แ็ั แ้.เ5ั ็ๆ.แ้ั ้เ.เเ

Eๆ การผยพรขຌอมูลของหนวยงานทีไทานติดตอ มีลักษณะดังตอเปนีๅ มากนຌอยพียง฿ด ็่.้้

หัวขຌอการประมิน นຌอยทีไสุดหรือ
เมมีลย

นຌอย มาก มากทีไสุด คะนน

ขຌาถึงงาย เมซับซຌอน ใ.แ็ั ใ.แ็ั 5เ.็้ั ไโ.่ๆั ็็.้ไ

มีชองทางหลากหลาย ใ.แ็ั แ.5้ั ไ็.ๆโั ไ็.ๆโั ่เ.เ5

E็ หนวยงานทีไทานติดตอ มีการผยพรผลงานหรือขຌอมูลทีไสาธารณชนควรรับทราบอยางชัดจน มากนຌอยพียง฿ด ่ใ.แ้

หัวขຌอการประมิน นຌอยทีไสุดหรือ
เมมีลย

นຌอย มาก มากทีไสุด คะนน

หนวยงานทีไทานติดตอ มีการผยพรผลงานหรือขຌอมูลทีไสาธารณชนควรรับทราบ
อยางชัดจน มากนຌอยพียง฿ด

ใ.แ็ั แ.5้ั ใ่.แเั 5็.แไั ่ใ.แ้

E่ หนวยงานทีไทานติดตอ มีชองทางรับฟงคำติชมหรือความคิดหในกีไยวกับการดำนินงาน/การ฿หຌบริการ หรือเม ๆ้.่ไ

หัวขຌอการประมิน มี เมมี คะนน

หนวยงานทีไทานติดตอ มีชองทางรับฟงคำติชมหรือความคิดหในกีไยวกับการดำนินงาน/การ฿หຌบริการ
หรือเม

ๆ้.่ไั ใเ.แๆั ๆ้.่ไ

E้ หนวยงานทีไทานติดตอ มีการชีๅจงละตอบคำถาม มืไอมีขຌอกังวลสงสัยกีไยวกับการดำนินงานเดຌอยางชัดจน มากนຌอยพียง฿ด ่ไ.็่

หัวขຌอการประมิน นຌอยทีไสุดหรือ
เมมีลย

นຌอย มาก มากทีไสุด คะนน



E้ หนวยงานทีไทานติดตอ มีการชีๅจงละตอบคำถาม มืไอมีขຌอกังวลสงสัยกีไยวกับการดำนินงานเดຌอยางชัดจน มากนຌอยพียง฿ด ่ไ.็่

หัวขຌอการประมิน นຌอยทีไสุดหรือ
เมมีลย

นຌอย มาก มากทีไสุด คะนน

หนวยงานทีไทานติดตอ มีการชีๅจงละตอบคำถาม มืไอมีขຌอกังวลสงสัยกีไยวกับ
การดำนินงานเดຌอยางชัดจน มากนຌอยพียง฿ด

แ.5้ั แ.5้ั ใ่.แเั 5่.็ใั ่ไ.็่

Eแเ หนวยงานทีไทานติดตอ มีชองทาง฿หຌผูຌมาติดตอรຌองรียนการทุจริตของจຌาหนຌาทีไ฿นหนวยงานหรือเม ๆๆ.ๆ็

หัวขຌอการประมิน มี เมมี คะนน

หนวยงานทีไทานติดตอ มีชองทาง฿หຌผูຌมาติดตอรຌองรียนการทุจริตของจຌาหนຌาทีไ฿นหนวยงานหรือเม ๆๆ.ๆ็ั ใใ.ใใั ๆๆ.ๆ็

Eแแ จຌาหนຌาทีไของหนวยงานทีไทานติดตอ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การ฿หຌบริการ฿หຌดีขึๅนมากนຌอยพียง฿ด ่5.โ5

หัวขຌอการประมิน นຌอยทีไสุดหรือ
เมมีลย

นຌอย มาก มากทีไสุด คะนน

จຌาหนຌาทีไของหนวยงานทีไทานติดตอ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การ
฿หຌบริการ฿หຌดีขึๅนมากนຌอยพียง฿ด

เ.เเั ็.้ไั โ่.5็ั ๆใ.ไ้ั ่5.โ5

Eแโ หนวยงานทีไทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการละขัๅนตอนการดำนินงาน/การ฿หຌบริการดีขึๅน มากนຌอยพียง฿ด ่ไ.แ้

หัวขຌอการประมิน นຌอยทีไสุดหรือ
เมมีลย

นຌอย มาก มากทีไสุด คะนน

หนวยงานทีไทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการละขัๅนตอนการดำนินงาน/การ฿หຌ
บริการดีขึๅน มากนຌอยพียง฿ด

เ.เเั ้.5โั โ่.5็ั ๆแ.้เั ่ไ.แ้

Eแใ หนวยงานทีไทานติดตอ มีการนำทคนลยีมา฿ชຌ฿นการดำนินงาน/การ฿หຌบริการ ฿หຌกิดความสะดวกรวดรใวมากขึๅน หรือเม ้5.โไ

หัวขຌอการประมิน มี เมมี คะนน

หนวยงานทีไทานติดตอ มีการนำทคนลยีมา฿ชຌ฿นการดำนินงาน/การ฿หຌบริการ ฿หຌกิดความสะดวก
รวดรใวมากขึๅน หรือเม

้5.โไั ไ.็ๆั ้5.โไ

Eแไ หนวยงานทีไทานติดตอ ปຂดอกาส฿หຌผูຌรับบริการ ผูຌมาติดตอ หรือผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ขຌาเปมีสวนรวม฿นการปรับปรุงพัฒนาการดำนินงาน/การ
฿หຌบริการของหนวยงานเดຌดีขึๅน มากนຌอยพียง฿ด

่ใ.แใ

หัวขຌอการประมิน นຌอยทีไสุดหรือ
เมมีลย

นຌอย มาก มากทีไสุด คะนน



Eแไ หนวยงานทีไทานติดตอ ปຂดอกาส฿หຌผูຌรับบริการ ผูຌมาติดตอ หรือผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ขຌาเปมีสวนรวม฿นการปรับปรุงพัฒนาการดำนินงาน/การ
฿หຌบริการของหนวยงานเดຌดีขึๅน มากนຌอยพียง฿ด

่ใ.แใ

หัวขຌอการประมิน นຌอยทีไสุดหรือ
เมมีลย

นຌอย มาก มากทีไสุด คะนน

หนวยงานทีไทานติดตอ ปຂดอกาส฿หຌผูຌรับบริการ ผูຌมาติดตอ หรือผูຌมีสวนเดຌสวน
สีย ขຌาเปมีสวนรวม฿นการปรับปรุงพัฒนาการดำนินงาน/การ฿หຌบริการของ
หนวยงานเดຌดีขึๅน มากนຌอยพียง฿ด

ๆ.ใ5ั ไ.็ๆั โโ.โโั ๆๆ.ๆ็ั ่ใ.แใ

Eแ5 หนวยงานทีไทานติดตอ มีการปรับปรุงการดำนินงาน/การ฿หຌบริการ ฿หຌมีความปรง฿สมากขึๅน มากนຌอยพียง฿ด ่ใ.ๆ่

หัวขຌอการประมิน นຌอยทีไสุดหรือ
เมมีลย

นຌอย มาก มากทีไสุด คะนน

หนวยงานทีไทานติดตอ มีการปรับปรุงการดำนินงาน/การ฿หຌบริการ ฿หຌมีความ
ปรง฿สมากขึๅน มากนຌอยพียง฿ด

ใ.แ็ั ไ.็ๆั ใเ.แๆั ๆแ.้เั ่ใ.ๆ่

ตัวชีๅวัดยอยทีไ ้.แ ขຌอมูลพืๅนฐาน

ขຌอมูลพืๅนฐาน

ขຌอ ประดในการตรวจ ความคิดหใน คะนน

Oแ ครงสรຌาง แเเ.เเ

Oโ ขຌอมูลผูຌบริหาร องคประกอบขຌอมูลเมครบถຌวนดยขาดขຌอมูลชองทางติดตอ เ.เเ

Oใ อำนาจหนຌาทีไ แเเ.เเ

Oไ ผนยุทธศาสตรหรือผนพัฒนาหนวยงาน ระยะวลาของผนเมครอบคลุมป พ.ศ. โ5ๆใ เ.เเ

O5 ขຌอมูลการติดตอ ขຌอมูลการติดตอเมครบถຌวนทัๅง 5 ประภท ดยขาดขຌอมูล eูmail เ.เเ

Oๆ กฎหมายทีไกีไยวขຌอง แเเ.เเ

ขาวประชาสัมพันธ

ขຌอ ประดในการตรวจ ความคิดหใน คะนน

O็ ขาวประชาสัมพันธ แเเ.เเ

การปฏิสัมพันธขຌอมูล

ขຌอ ประดในการตรวจ ความคิดหใน คะนน

O่ QาA เมมีชองทางสำหรับ฿ชຌสืไอสารบบสองทางบนวใบเซตของหนวย
งาน

เ.เเ

O้ Social Netork พบชองทาง฿นขຌอ O่ แเเ.เเ



ตัวชีๅวัดยอยทีไ ้.โ การบริหารงาน

ผนการดำนินงาน

ขຌอ ประดในการตรวจ ความคิดหใน คะนน

Oแเ ผนดำนินงานประจำป แเเ.เเ

Oแแ รายงานการกำกับติดตามการดำนินงานประจำป รอบ ๆ ดือน รายละอียดขຌอมูลทีไสดงเม฿ชรายงานกำกับติดตามการดำนิน
งานประจำปรอบ ๆ ดือน ดยปนการรายงานงบประมาณ
ทานัๅน

เ.เเ

Oแโ รายงานผลการดำนินงานประจำป เมสดงรายงานผลการดำนินงานประจำป พ.ศ. โ5ๆโ เ.เเ

การปฏิบัติงาน

ขຌอ ประดในการตรวจ ความคิดหใน คะนน

Oแใ คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน แเเ.เเ

การ฿หຌบริการ

ขຌอ ประดในการตรวจ ความคิดหใน คะนน

Oแไ คูมือหรือมาตรฐานการ฿หຌบริการ แเเ.เเ

Oแ5 ขຌอมูลชิงสถิติการ฿หຌบริการ แเเ.เเ

Oแๆ รายงานผลการสำรวจความพึงพอ฿จการ฿หຌบริการ แเเ.เเ

Oแ็ EูSerice แเเ.เเ

ตัวชีๅวัดยอยทีไ ้.ใ การบริหารงินงบประมาณ

ผนการ฿ชຌจายงบประมาณประจำป

ขຌอ ประดในการตรวจ ความคิดหใน คะนน

Oแ่ ผนการ฿ชຌจายงบประมาณประจำป แเเ.เเ

Oแ้ รายงานการกำกับติดตามการ฿ชຌจายงบประมาณ ประจำป รอบ ๆ
ดือน

แเเ.เเ

Oโเ รายงานผลการ฿ชຌจายงบประมาณประจำป เม฿ชรายงานผลการ฿ชຌจายงบประมาณประจำปของป พ.ศ.
โ5ๆโ

เ.เเ

การจัดซืๅอจัดจຌางหรือการจัดหาพัสดุ

ขຌอ ประดในการตรวจ ความคิดหใน คะนน

Oโแ ผนการจัดซืๅอจัดจຌางหรือผนการจัดหาพัสดุ แเเ.เเ



ขຌอ ประดในการตรวจ ความคิดหใน คะนน

Oโโ ประกาศตาง โ กีไยวกับการจัดซืๅอจัดจຌางหรือการจัดหาพัสดุ แเเ.เเ

Oโใ สรุปผลการจัดซืๅอจัดจຌางหรือการจัดหาพัสดุรายดือน ขຌอมูลเมครบทุกดือนดยขาดขຌอมูลดือนมีนาคม โ5ๆใ เ.เเ

Oโไ รายงานผลการจัดซืๅอจัดจຌางหรือการจัดหาพัสดุประจำป แเเ.เเ

ตัวชีๅวัดยอยทีไ ้.ไ การบริหารละพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารละพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ขຌอ ประดในการตรวจ ความคิดหใน คะนน

Oโ5 นยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แเเ.เเ

Oโๆ การดำนินการตามนยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แเเ.เเ

Oโ็ หลักกณฑการบริหารละพัฒนาทรัพยากรบุคคล หลักกณฑการบริหารละพัฒนาทรัพยากรบุคคลทีไนำมาตอบ เม
ครบถຌวนตามทีไกำหนดเวຌ อันเดຌก หลักกณฑการพัฒนาบุคลากร

เ.เเ

Oโ่ รายงานผลการบริหารละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำป แเเ.เเ

ตัวชีๅวัดยอยทีไ ้.5 การสงสริมความปรง฿ส

การจัดการรืไองรຌองรียนการทุจริต

ขຌอ ประดในการตรวจ ความคิดหใน คะนน

Oโ้ นวปฏิบัติการจัดการรืไองรຌองรียนการทุจริต แเเ.เเ

Oใเ ชองทางจຌงรืไองรຌองรียนการทุจริต เม฿ชชองทางรຌองรียนการทุจริตละประพฤติมิชอบดยตรง เ.เเ

Oใแ ขຌอมูลชิงสถิติรืไองรຌองรียนการทุจริตประจำป แเเ.เเ

การปຂดอกาส฿หຌกิดการมีสวนรวม

ขຌอ ประดในการตรวจ ความคิดหใน คะนน

Oใโ ชองทางการรับฟงความคิดหใน เมมีชองทางการรับฟงความคิดหในของประชาชน เ.เเ

Oใใ การปຂดอกาส฿หຌกิดการมีสวนรวม ขຌอมูลทีไนำมาตอบเมสืไอถึงการมีสวนรวมของผูຌมีสวนเดຌสวนสีย เ.เเ

ตัวชีๅวัดยอยทีไ แเ.แ การดำนินการพืไอปງองกันการทุจริต

จตจำนงสุจริตของผูຌบริหาร

ขຌอ ประดในการตรวจ ความคิดหใน คะนน

Oใไ จตจำนงสุจริตของผูຌบริหาร แเเ.เเ

Oใ5 การมีสวนรวมของผูຌบริหาร แเเ.เเ



การประมินความสีไยงพืไอการปງองกันการทุจริต

ขຌอ ประดในการตรวจ ความคิดหใน คะนน

Oใๆ การประมินความสีไยงการทุจริตประจำป แเเ.เเ

Oใ็ การดำนินการพืไอจัดการความสีไยงการทุจริต แเเ.เเ

การสริมสรຌางวัฒนธรรมองคกร

ขຌอ ประดในการตรวจ ความคิดหใน คะนน

Oใ่ การสริมสรຌางวัฒนธรรมองคกร แเเ.เเ

ผนปฏิบัติการปງองกันการทุจริต

ขຌอ ประดในการตรวจ ความคิดหใน คะนน

Oใ้ ผนปฏิบัติการปງองกันการทุจริตประจำป แเเ.เเ

Oไเ รายงานการกำกับติดตามการดำนินการปງองกันการทุจริตประจำ
ป รอบ ๆ ดือน

แเเ.เเ

Oไแ รายงานผลการดำนินการปງองกันการทุจริตประจำป แเเ.เเ

ตัวชีๅวัดยอยทีไ แเ.โ มาตรการภาย฿นพืไอปງองกันการทุจริต

มาตรการสงสริมความปรง฿สละปງองกันการทุจริตภาย฿นหนวยงาน

ขຌอ ประดในการตรวจ ความคิดหใน คะนน

Oไโ มาตรการสงสริมคุณธรรมละความปรง฿สภาย฿นหนวยงาน เมเดຌสดงการวิคราะหผลการประมินคุณธรรมละความ
ปรง฿ส฿นการดำนินงานของหนวยงานภาครัฐ ฿นป พ.ศ. โ5ๆโ

เ.เเ

Oไใ การดำนินการตามมาตรการสงสริมคุณธรรมละความปรง฿ส
ภาย฿นหนวยงาน

แเเ.เเ



ผูຌตอบบบวัดการรับรูຌของผูຌมีสวนเดຌสวนสียภายนอก
อายุ ชาย หญิง อืไนโ

ตไำกวา โเ ป เ เ เ

โเ – ใเ ป แ แ เ

ใแ – ไเ ป แ ใ เ

ไแ – 5เ ป ็ แใ เ

5แ – ๆเ ป แเ ่ เ

มากกวา ๆเ ป แเ ้ เ

ระดับการศึกษา ชาย หญิง อืไนโ

ประถมศึกษาหรือตไำกวา ใ แ เ

มัธยมศึกษาหรือทียบทา 5 ไ เ

อนุปริญญาหรือทียบทา ใ ใ เ

ปริญญาตรีหรือทียบทา ่ แแ เ

สูงกวาปริญญาตรี ไ แ เ

อืไน โ ๆ แไ เ

ติดตอหนวยงาน ชาย หญิง อืไนโ

บุคคลทัไวเป โโ โโ เ

หนวยงานของรัฐ ๆ ็ เ

องคกรธุรกิจ แ 5 เ

อืไน โ เ เ เ



ผูຌตอบบบวัดการรับรูຌของผูຌมีสวนเดຌสวนสียภาย฿น
อายุ ชาย หญิง อืไนโ

ตไำกวา โเ ป เ เ เ

โเ ู ใเ ป แ 5 เ

ใแ ู ไเ ป ่ แ5 เ

ไแ ู 5เ ป ไ แ5 เ

5แ ู ๆเ ป โ เ เ

มากกวา ๆเ ป เ เ เ

ระดับการศึกษา ชาย หญิง อืไนโ

ประถมศึกษาหรือตำกวา เ เ เ

มัธยมศึกษาหรือทียบทา เ เ เ

อนุปริญญาหรือทียบทา โ เ เ

ปริญญาตรีหรือทียบทา แเ ใแ เ

สูงกวาปริญญาตรี ใ ไ เ

อืไน โ เ เ เ

สภาพวดลຌอมการทำงานของจຌาหนຌาทีไ฿นหหนวยงานภาครัฐ ประจำป โ5ๆใ
จำนวนบุคลากร
ความสุข฿นการทำงาน

 ็เ.เเั  โ่.เเั  โ.เเั  เ.เเั
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 การด านินการตามบบตรวจการปຂดผยขຌอมูลสาธารณะ ิOpen Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) การประมินคุณธรรมละความปรง฿ส฿นการด านินงาน 
ของหนวยงานภาครัฐ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. โ564  

  ตัวชีๅวัดยอยทีไ ้.1 ขຌอมูลพืๅนฐาน ขຌอมูลพืๅนฐาน  ผูຌรับผิดชอบ :  สวนทคนลยีละ
สารสนทศ  ส านักอ านวยการ 
ขຌอ ขຌอมูล องค์ประกอบดຌานขຌอมูล ผูຌรับผิดชอบ 

o1 ครงสรຌาง o สดงผนผังสดงครงสรຌางการบงสวนราชการของ
หนวยงาน 

o สดงต าหนงทีไส าคัญ ละการบงสวนงานภาย฿น 

ยกตัวอยางชนส านักกอง ศูนย์ ฝຆาย สวน กลุม ป็นตຌน 

 

สวนทคนลยี
ละสารสนทศ 

ส านักอ านวยการ 

o2 ขຌอมูลผูຌบริหาร 

 

o สดงขຌอมูลของผูຌบริหารสูงสุดหรือหัวหนຌาหนวยงาน 

ละผูຌด ารงต าหนงทางการบริหารของหนวยงาน 

๐ สดงขຌอมูล อยางนຌอยประกอบดຌวย ชืไอ – นามสกุล 

ต าหนง รูปถาย ละชองทางการติดตอของผูຌบริหารตละ
คน 

 

สวนทคนลยี
ละสารสนทศ 

ส านักอ านวยการ 

o3 อ านาจหนຌาทีไ o สดงขຌอมูลหนຌาทีไละอ านาจของหนวยงานตามทีไ
กฎหมายก าหนด 

สวนทคนลยี
ละสารสนทศ 

ส านักอ านวยการ 

 
o4 ผนยุทธศาสตร์หรือ 

ผนพัฒนาหนวยงาน 
o สดงผนการด านินภารกิจของหนวยงานทีไมีระยะ
มากกวา 1 ป o มีขຌอมูลรายละอียดของผนฯ 
ยกตัวอยางชน ยุทธศาสตร์หรือนวทาง ปງาหมาย 

ตัวชีๅวัด ป็นตຌน  
o ป็นผนทีไมีระยะวลาบังคับ฿ชຌครอบคลุมป พ.ศ. 2564 

 

สวนทคนลยี
ละสารสนทศ 

ส านักอ านวยการ 

o5 ขຌอมูลการติดตอ สดงขຌอมูลการติดตอ อยางนຌอยประกอบดຌวย 

o ทีไอยูหนวยงาน 

o หมายลขทรศัพท์ 
o หมายลขทรสาร 

o ทีไอยูเปรษณีย์อิลใกทรอนิกส์ 
o ผนทีไตัๅงหนวยงาน 

 

สวนทคนลยี
ละสารสนทศ 

ส านักอ านวยการ 

o6 กฎหมายทีไกีไยวขຌอง o สดงกฎหมายทีไกีไยวขຌองกับการด านินงานหรือการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน 

สวนทคนลยี
ละสารสนทศ 

ส านักอ านวยการ 

 



 

การประชาสัมพันธ์    
ผูຌรับผิดชอบ :  สวนทคนลยีละสารสนทศ  ส านักอ านวยการ ละ สวนประชาสัมพันธ์  ส านักบริหาร 
 

ขຌอ ขຌอมูล องค์ประกอบดຌานขຌอมูล ผูຌรับผิดชอบ 

o7 ขาวประชาสัมพันธ์ o สดงขຌอมูลขาวสารตาง โ ทีไกีไยวขຌองกับการ
ด านินงานตามอ านาจหนຌาทีไหรือภารกิจของหนวยงาน 
o ป็นขຌอมูลขาวสารทีไกิดขึๅน฿นป พ.ศ. 2564 

สวนทคนลยี
ละสารสนทศ 
ส านักอ านวยการ 

ละ สวน
ประชาสัมพันธ์ 
ส านักบริหาร 

 

การปฏิสัมพันธ์ขຌอมูล 

ผูຌรับผิดชอบ :  สวนทคนลยีละสารสนทศ  ส านักอ านวยการ 
 

ขຌอ ขຌอมูล องค์ประกอบดຌานขຌอมูล ผูຌรับผิดชอบ 

o8 Q&A    o สดงต าหนงบนวใบเซต์ของหนวยงานทีไ
บุคคลภายนอกสามารถสอบถามขຌอมูลตาง โ เดຌ ละ
หนวยงานสามารถสืไอสาร฿หຌค าตอบกับผูຌสอบถามเดຌ ดย
มีลักษณะป็นการสืไอสารเดຌสองทาง ิQ & A) ยกตัวอยาง
ชน Web board , กลองขຌอความถาม – ตอบ ป็นตຌน 

สวนทคนลยี
ละสารสนทศ 

ส านักอ านวยการ 

o9 Social Network   o สดงต าหนงบนวใบเซต์ของหนวยงานทีไสามารถ
ชืไอมยงเปยังครือขายสังคมออนเลน์ของหนวยงาน 
ยกตัวอยางชน Facebook, Twitter, Instagram ป็น
ตຌน 

สวนทคนลยี
ละสารสนทศ 

ส านักอ านวยการ 

 
ตัวชีๅวัดยอยทีไ 9.2 การบริหารงาน 

การด านินงาน   
ผูຌรับผิดชอบ :  สวนนยบายละผน  ส านักบริหาร 

 

ขຌอ ขຌอมูล องค์ประกอบดຌานขຌอมูล ผูຌรับผิดชอบ 

o10 ผนด านินงาน
ประจ าป 

 o สดงผนการด านินภารกิจของหนวยงานทีไมีระยะ แ ป 
 o มีขຌอมูลรายละอียดของผนฯ ยกตัวอยางชน 
ครงการหรือกิจกรรมงบประมาณทีไ฿ชຌระยะวลา฿นการ
ด านินการป็นตຌน 
๐ ป็นผนทีไมีระยะวลาบังคับ฿ชຌ฿นป พ.ศ. โ5ๆไ 

สวนนยบาย 

ละผน   
ส านักบริหาร 

o11 รายงานการก ากับ
ติดตาม 
การด านินงาน  
ประจ าป  รอบ  6  

๐ สดงความกຌาวหนຌา฿นการด านินงานตามผน
ด านินงานประจ าป 
๐ มีนืๅอหาหรือรายละอียดความกຌาวหนຌา ยกตัวอยาง
ชนความกຌาวหนຌาการด านินการตละครงการ / 

สวนนยบาย 

ละผน   
ส านักบริหาร 



ดือน กิจกรรมรายละอียดงบประมาณทีไ฿ชຌด านินงาน ป็นตຌน 
o ป็นขຌอมูล฿นระยะ ๆ ดือนรกของป พ.ศ. โ5ๆไ 

oแโ รายงานผลการ
ด านินการประจ าป 

o สดงผลการด านินงานตามผนด านินงานประจ าป 
o มีขຌอมูลรายละอียดสรุปผลการด านินงาน ยกตัวอยาง
ชน  
ผลการด านินการครงการหรือกิจกรรม ผลการ฿ชຌจาย
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ขຌอสนอนะ ผลสัมฤทธิ์
ตามปງาหมาย ป็นตຌน 
o ป็นรายงานผลของป พ.ศ. โ5ๆใ 

สวนนยบาย 

ละผน   
ส านักบริหาร 

 
การปฏิบัติงาน 

ผูຌรับผิดชอบ :  ส านักอ านวยการ 
 

ขຌอ ขຌอมูล องค์ประกอบดຌานขຌอมูล ผูຌรับผิดชอบ 

o13 คูมือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน 

o สดงคูมือหรือนวทางการปฏิบัติงานทีไจຌาหนຌาทีไของ
หนวยงาน฿ชຌยึดถือปฏิบัติ฿หຌป็นมาตรฐานดียวกัน 
o มีขຌอมูลรายละอียดของการปฏิบัติงาน ยกตัวอยางชน 
ป็นคูมือ 
ปฏิบัติภารกิจ฿ด ส าหรับจຌาหนຌาทีไหรือพนักงานต าหนง
฿ด ก าหนด วิธีการขัๅนตอนการปฏิบัติอยางเร ป็นตຌน 

ส านักอ านวยการ 

o14 คูมือหรือมาตรฐาน
การ฿หຌบริการ 

o สดงคูมือหรือนวทางการปฏิบัติทีไผูຌรับบริการหรือผูຌ
มาติดตอกับหนวยงาน฿ชຌป็นขຌอมูล฿นการขอรับบริการ
หรือติดตอกับหนวยงาน 
o มีขຌอมูลรายละอียดของการปฏิบัติ ยกตัวอยางชน 
ป็นคูมือส าหรับบริการหรือภารกิจ฿ด ก าหนดวิธีการ
ขัๅนตอนการ฿หຌบริการหรือการติดตออยางเร ป็นตຌน 

ส านักอ านวยการ 

o15 ขຌอมูลชิงสถิติการ
฿หຌบริการ 

o สดงขຌอมูลสถิติการ฿หຌบริการของหนวยงาน 
o ป็นขຌอมูล฿นระยะวลาอยางนຌอย 6 ดือนรกของป 
พ.ศ. 2564 

สวนทคนลยี
ละสารสนทศ 

ส านักอ านวยการ 

oแๆ รายงานผลการ
ส ารวจความพึงพอ฿จ
การ฿หຌบริการ 

o สดงผลส ารวจความพึงพอ฿จการ฿หຌบริการของหนวยงาน 
o ป็นรายงานผลของป พ.ศ. โ5ๆใ 

สวนประชาสัมพันธ์ 
ส านักบริหาร 

 
oแ็ E – Service  

 
  

o สดงชองทางทีไบุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับ
หนวยงานผานชองทางออนเลน์ พืไอชวยอ านวยความ
สะดวกกผูຌขอรับบริการ 
o สามารถขຌาถึงหรือชืไอมยงเปยังชองทางขຌางตຌนเดຌจาก
วใบเซต์หลักของหนวยงาน 

สวนทคนลยี
ละสารสนทศ 

ส านักอ านวยการ 
 



หมายหตุ : การ฿หຌบริการ หมายถึง การ฿หຌบริการตามอ านาจหนຌาทีไหรือภารกิจตามกฎหมายของหนวยงาน 
ส าหรับหนวยงานทีไมีการปฏิบัติงานหรือการ฿หຌบริการป็นจ านวนมาก อาจมุงนຌนผยพรการปฏิบัติงาน
หรือการ฿หຌบริการทีไมีความส าคัญตอภารกิจของหนวยงาน 
 
ตัวชีๅวัดยอยทีไ ้.ใ การบริหารงินงบประมาณ  
ผนการ฿ชຌจายงบประมาณประจ าป 
ผูຌรับผิดชอบ :  สวนยบายละผน  ส านักบริหาร 

ขຌอ ขຌอมูล องค์ประกอบดຌานขຌอมูล ผูຌรับผิดชอบ 

o18 ผนการ฿ชຌจาย
งบประมาณประจ าป 

o สดงผนการ฿ชຌจายงบประมาณของหนวยงานทีไมี
ระยะ 1 ป 
o มีขຌอมูลรายละอียดของผนฯ ยกตัวอยางชน 
งบประมาณตามหลงทีไเดຌรับการจัดสรร งบประมาณตาม
ประภทรายการ฿ชຌจาย ป็นตຌน 
o ป็นผนทีไมีระยะวลาบังคับ฿ชຌ฿นป พ.ศ. 2564 

สวนนยบาย 

ละผน   
ส านักบริหาร 

o19 รายงานการก ากับ
ติดตามการ฿ชຌจาย
งบประมาณประจ าป  
รอบ ๆ ดือน 

o สดงความกຌาวหนຌา฿นการด านินงานตามผนการ฿ชຌ
จายงบประมาณประจ าป 
o มีขຌอมูลรายละอียดความกຌาวหนຌา ยกตัวอยางชน 
ความกຌาวหนຌาการ฿ชຌจายงบประมาณ ป็นตຌน 
o ป็นขຌอมูล฿นระยะวลา ๆ ดือนรกของป พ.ศ. โ5ๆไ 

สวนนยบาย 

ละผน   
ส านักบริหาร 

o20 รายงานผลการ฿ชຌ
จายงบประมาณ
ประจ าป 

o สดงผลการด านินงานตามผนการ฿ชຌจายงบประมาณ
ประจ าป 
o มีขຌอมูลรายละอียดสรุปผลการ฿ชຌจายงบประมาณ 
ยกตัวอยางชน ผลการ฿ชຌจายงบประมาณ ปัญหา 
อุปสรรค ขຌอสนอนะ ผลสัมฤทธิ์ตามปງาหมาย ป็นตຌน 
o ป็นรายงานผลของป พ.ศ. 2563 

สวนนยบาย 

ละผน   
ส านักบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 



การจัดซืๅอจัดจຌางหรือการจัดหาพัสดุ 

ผูຌรับผิดชอบ :  สวนบริการกลาง  ส านักอ านวยการ 

ขຌอ ขຌอมูล องค์ประกอบดຌานขຌอมูล ผูຌรับผิดชอบ 

o21 ผนการจัดซืๅอจัด
จຌางหรือผนการ
จัดหาพัสดุ 

 o สดงผนการจัดซืๅอจัดจຌางหรือผนการจัดหาพัสดุ
ตามทีไหนวยงานจะตຌองด านินการตามพระราชบัญญัติการ
จัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. โ5ๆเ 

o ป็นขຌอมูลการจัดซืๅอจัดจຌาง฿นป พ.ศ. โ5ๆไ 

สวนบริการกลาง 
ส านักอ านวยการ 

o22 ประกาศตาง โ 
กีไยวกับการจัดซืๅอ
จัดจຌางหรือการ
จัดหาพัสดุ 

o สดงประกาศตามทีไหนวยงานจะตຌองด านินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอยาง ชน ประกาศชิญชวน 
ประกาศผลการจัดซืๅอจัดจຌาง ป็นตຌน 
o ป็นขຌอมูลการจัดซืๅอจัดจຌาง฿นป พ.ศ. 2564 

สวนบริการกลาง 
ส านักอ านวยการ 

o23 สรุปผลการจัดซืๅอจัด
จຌางหรือการจัดหา
พัสดุรายดือน 

o สดงสรุปผลการจัดซืๅอจัดจຌางของหนวยงาน 
o มีขຌอมูลรายละอียดผลการจัดซืๅอจัดจຌาง ยกตัวอยาง
ชน งานทีไซืๅอ หรือจຌาง วงงินทีไซืๅอหรือจຌาง ราคากลาง 
วิธีการซืๅอหรือจຌาง รายชืไอผูຌสนอราคาละราคาทีไสนอ 
ผูຌเดຌรับการคัดลือกละราคาทีไตกลง หตุผลทีไคัดลือก
ดยสรุป ลขทีไละวันทีไของสัญญาหรือขຌอตกลง฿นการซืๅอ
หรือจຌาง ป็นตຌน 
o จ านกขຌอมูลป็นรายดือน ิกรณีเมมีการจัดซืๅอจัดจຌาง
฿นรอบดือน฿ด฿หຌผยพรวาเมมีการจัดซืๅอจัดจຌาง฿นดือน
นัๅนี  
o ป็นขຌอมูล฿นระยะวลาอยางนຌอย 6 ดือนรกของป 
พ.ศ. 2564สดงขຌอมูลสถิติการ฿หຌบริการของหนวยงาน 
o ป็นขຌอมูล฿นระยะวลาอยางนຌอย 6 ดือนรกของป 
พ.ศ. 2564 

 

สวนบริการกลาง 
ส านักอ านวยการ 

o24 จຌางหรือการจัดหา
พัสดุ 
 

o สดงผลการจัดซืๅอจัดจຌางของหนวยงาน 

o มีขຌอมูลรายละอียด ยกตัวอยางชน งบประมาณทีไ฿ชຌ
฿นการจัดซืๅอจัดจຌาง ปัญหา อุปสรรค ขຌอสนอนะ ป็น
ตຌน 

o ป็นรายงานผลของป พ.ศ. โ5ๆใ 

 

สวนบริการกลาง 
ส านักอ านวยการ 

 



ตัวชีๅวัดยอยทีไ 9.4 การบริหารละพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
การบริหารละพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ผูຌรับผิดชอบ :  สวนทรัพยากรบุคคล  ส านักอ านวยการ 

ขຌอ ขຌอมูล องค์ประกอบดຌานขຌอมูล ผูຌรับผิดชอบ 

o25 นยบายการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล 

o ป็นนยบายหรือผนการบริหารละ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลทีไยัง฿ชຌบังคับ฿น
หนวยงาน฿นป พ.ศ. 2564 
o สดงนยบาย หรือผนการบริหารละ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลทีไมีจุดมุงหมายหรือ
วัตถุประสงค์ พืไอกอ฿หຌกิดการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลทีไมีความปรง฿สละมี
คุณธรรม 
o ป็นนยบายหรือผนการบริการละ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของผูຌบริหารสูงสุด 
ทีไก าหนด฿นนามของหนวยงาน 

สวนทรัพยากรบุคคล 
ส านักอ านวยการ 

o26 การด านินการ
ตามนยบาย 
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

o ป็นการด านินการ฿นป พ.ศ. โ5ๆไ 
สดงการด านินการตามนยบายหรือ
ผนการบริหารละพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ยกตัวอยางชน การวางผน
ก าลังคน การสรรหาคนดีคนกง 
พืไอปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน 
การพัฒนาบุคลากร การสรຌางทางกຌาวหนຌา
฿นสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
การบรรจุละตงตัๅงบุคลากร การ
ประมินผลการปฏิบัติงาน 
การสงสริมจริยธรรมละรักษาวินัยของ
บุคลากร฿นหนวยงานป็นตຌน 
o ป็นการด านินการทีไมีความสอดรับกับ
นยบาย หรือผนการบริหารละพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

สวนทรัพยากรบุคคล 
ส านักอ านวยการ 

o27 รายงานผลการ
บริหาร 
ละพัฒนา
ทรัพยากร 
บุคคลประจ าป 

สดงหลักกณฑ์การบริหารละพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลทีไยัง฿ชຌบังคับ฿นหนวยงาน
฿นป พ.ศ. 2564 อยางนຌอยประกอบดຌวย 
o การสรรหาละคัดลือกบุคลากร 
o การบรรจุละตงตัๅงบุคลากร 
o การพัฒนาบุคลากร 
o การประมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 

สวนทรัพยากรบุคคล 
ส านักอ านวยการ 



o การ฿หຌคุณ฿หຌทษละการสรຌางขวัญ
ก าลัง฿จ 

o28 รายงานผลการ
บริหารละ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจ าป 

o ป็นรายงานผลของปทีไผานมา พ.ศ. 
โ5ๆใ 
o สดงผลการบริหารละพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
o มีขຌอมูลรายละอียดของการด านินการ 
ยกตัวอยางชน  
ผลการด านินการตามนยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  
ผลการวิคราะห์การบริหารละพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ป็นตຌน 

สวนทรัพยากรบุคคล 
ส านักอ านวยการ 

 
ตัวชีๅวัดยอยทีไ 9.5 การสงสริมความปรง฿ส การจัดการรืไองรຌองรียนการทุจริตละประพฤติมิชอบ 

ผูຌรับผิดชอบ : ส านักอ านวยการ ละ ส านักกฎหมาย  
 

ขຌอ ขຌอมูล องค์ประกอบดຌานขຌอมูล ผูຌรับผิดชอบ 

o29 นวปฏิบัติการ
จัดการรืไอง
รຌองรียนการ
ทุจริตละ
ประพฤติมิชอบ 

o สดงคูมือหรือนวทางการด านินการ
ตอรืไองรຌองรียนทีไกีไยวขຌองกับการทุจริต
ละประพฤติมิชอบของจຌาหนຌาทีไ 
ของหนวยงาน 
o มีขຌอมูลรายละอียดของการปฏิบัติงาน 
ยกตัวอยางชน รายละอียดวิธีการทีไ
บุคคลภายนอกจะท าการรຌองรียน 
รายละอียดขัๅนตอนหรือวิธีการ฿นการ
จัดการตอรืไองรຌองรียน สวนงานทีไ
รับผิดชอบ ระยะวลาด านินการ ป็นตຌน 

ส านักอ านวยการ ละ ส านักกฎหมาย 

o30 ชองทางจຌงรืไอง
รຌองรียน 
การทุจริตละ
ประพฤติมิชอบ 

o สดงชองทางทีไบุคคลภายนอกสามารถ
จຌงรืไองรຌองรียนกีไยวกับการทุจริตละ
ประพฤติมิชอบของจຌาหนຌาทีไของ
หนวยงานผานทางชองทางออนเลน์ ดย
ยกตางหากจากชองทางทัไวเป พืไอป็น
การคุຌมครองขຌอมูลของผูຌจຌงบาะสละ
พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับนวปฏิบัติ การจัดการ
รืไองรຌองรียนการทุจริตละประพฤติมิ
ชอบ 
o สามารถขຌาถึงหรือชืไอมยงเปยัง

ส านักอ านวยการ ละ ส านักกฎหมาย 



ชองทางขຌางตຌนเดຌจากวใบเซต์หลักของ
หนวยงาน 

o31 ขຌอมูลชิงสถิติ
รืไองรຌองรียน 
การทุจริตละ
ประพฤติมิชอบ 

o สดงขຌอมูลสถิติรืไองรຌองรียนการทุจริต
ละประพฤติมิชอบ 
ของจຌาหนຌาทีไของหนวยงาน 
o มีขຌอมูลความกຌาวหนຌาการจัดการรืไอง
รຌองรียน ยกตัวอยางชน จ านวนรืไอง 
รืไองทีได านินการลຌวสรใจ รืไองทีไอยู
ระหวางด านินการป็นตຌน ิกรณีเมมีรืไอง
รຌองรียน฿หຌผยพรวาเมมีรืไองรຌองรียนี 
o ป็นขຌอมูล฿นระยะวลาอยางนຌอย ๆ 
ดือนรกของป พ.ศ. โ5ๆไ 

ส านักอ านวยการ ละ ส านักกฎหมาย 

 

การปຂดอกาส฿หຌกิดการมีสวนรวม 

ผูຌรับผิดชอบ : สวนทคนลยีละสารสนทศ  ส านักอ านวยการ 

 

ขຌอ ขຌอมูล องค์ประกอบดຌานขຌอมูล ผูຌรับผิดชอบ 

o32 ชองทางการรับ
ฟังความคิดหใน 

o สดงชองทางทีไบุคคลภายนอกสามารถ
สดงความคิดหในตอการด านินงานตาม
อ านาจหนຌาทีไหรือภารกิจของหนวยงาน
ผานทางชองทางออนเลน์ 
o สามารถขຌาถึงหรือชืไอมยงเปยัง
ชองทางขຌางตຌนเดຌจากวใบเซต์หลักของ
หนวยงาน 

สวนทคนลยีละสารสนทศ 
ส านักอ านวยการ 

o33 การปຂดอกาส
฿หຌกิดการมีสวน
รวม 

 o สดงการด านินการหรือกิจกรรมทีไ
สดงถึงการปຂดอกาส 
฿หຌผูຌมีสวนเดຌสวนสียเดຌมีสวนรวม฿นการ
ด านินงานตามภารกิจของหนวยงาน 
ยกตัวอยางชน รวมวางผน รวม
ด านินการ รวมลกปลีไยนความคิดหใน 
หรือรวมติดตามประมินผล ป็นตຌน 
o ป็นการด านินการ฿นป พ.ศ. 2564 

สวนทคนลยีละสารสนทศ 
ส านักอ านวยการ 

 ตัวชีๅวัดทีไ 10 การป้องกันการทุจริต  
 ป็นตัวชีๅวัดทีไมีวัตถุประสงค์พืไอประมินการผยพรขຌอมูลทีไป็นปัจจุบันบนวใบเซต์ 
ของหนวยงานพืไอปຂดผยการด านินการตางโ ของหนวยงาน ฿หຌสาธารณชนเดຌรับทราบ฿น 2 ประดใน คือ 
ิ1) การด านินการพืไอปງองกันการทุจริต เดຌก จตจ านงสุจริตของผูຌบริหาร การประมินความสีไยง
พืไอการปງองกันการทุจริต การสริมสรຌางวัฒนธรรมองค์กร  ละผนปฏิบัติการปງองกันการทุจริต  



ละ ิ2) มาตรการภาย฿นพืไอปງองกันการทุจริต เดຌก มาตรการภาย฿นพืไอสงสริมความปรง฿สละปງองกัน
การทุจริตซึไงการผยพรขຌอมูล฿นประดในขຌางตຌนสดงถึงการ฿หຌความส าคัญตอผลการประมินพืไอน าเปสู
การจัดท ามาตรการสงสริมความปรง฿สภาย฿นหนวยงาน ละมีการก ากับติดตามการน าเปสูการปฏิบัติ
อยางป็นรูปธรรม ตัวชีๅวัดทีไ 10 การปງองกันการทุจริตประกอบดຌวย 2 ตัวชีๅวัดยอย ิ10 ขຌอมูลี ดังนีๅ 
 
 ตัวชีๅวัดยอยทีไ 10.1 การด านินการพืไอป้องกันการทุจริต 

จตจ านงสุจริตของผูຌบริหารขຌอมูล 

ผูຌรับผิดชอบ : ส านักอ านวยการ 
 

ขຌอ ขຌอมูล องค์ประกอบดຌานขຌอมูล ผูຌรับผิดชอบ 

o34 จตจ านงสุจริต
ของผูຌบริหาร 

o สดงนืๅอหาจตนารมณ์หรือค ามัไนวา
จะปฏิบัติหนຌาทีไละบริหารหนวยงาน
อยางซืไอสัตย์สุจริต ปรง฿สละป็นเป
ตามหลักธรรมาภิบาล 
o ด านินการดยผูຌบริหารสูงสุดคน
ปัจจุบันของหนวยงาน 

ส านักอ านวยการ 

o35 การมีสวนรวม
ของผูຌบริหาร 

o สดงการด านินการหรือกิจกรรมทีไ
สดงถึงการมีสวนรวมของผูຌบริหาร
สูงสุดคนปัจจุบัน 
o ป็นการด านินการหรือกิจกรรมทีไ
สดง฿หຌหในถึงการ฿หຌความส าคัญกับการ
ปรับปรุง พัฒนา ละสงสริมหนวยงาน
ดຌานคุณธรรมละปรง฿ส 
o ป็นการด านินการ฿นป พ.ศ. 2564 

ส านักอ านวยการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประมินความสีไยงพืไอป้องกันการทุจริต 

ผูຌรับผิดชอบ : สวนนยบายละผน  ส านักบริหาร 
 

ขຌอ ขຌอมูล องค์ประกอบดຌานขຌอมูล ผูຌรับผิดชอบ 

o36 การประมิน
ความสีไยง 
การทุจริต
ประจ าป 

o สดงผลการประมินความสีไยงของ
การด านินงาน หรือการปฏิบัติหนຌาทีไทีไ
อาจกอ฿หຌกิดการทุจริต หรือกอ฿หຌกิด
การขัดกันระหวางผลประยชน์สวนตน
กับผลประยชน์สวนรวมของหนวยงาน 
o มีขຌอมูลรายละอียดของผลการ
ประมิน ยกตัวอยางชน หตุการณ์
ความสีไยงละระดับของความสีไยง 
มาตรการละการด านินการ฿นการ
บริหารจัดการความสีไยง ป็นตຌน  
o ป็นการด านินการ฿นป พ .ศ .  2564 

สวนนยบายละผน 
ส านักบริหาร 

o37 การด านินการ
พืไอจัดการความ
สีไยงการทุจริต 

o สดงการด านินการหรือกิจกรรมทีไ
สดงถึงการจัดการความสีไยง฿นกรณีทีไ
อาจกอ฿หຌกิดการทุจริต หรือกอ฿หຌกิด
การขัดกันระหวาง ผลประยชน์สวนตน
กับผลประยชน์สวนรวมของหนวยงาน  
o ป็นกิจกรรมหรือการด านินการ
ทีไสอดคลຌองกับมาตรการหรือการ 
ด านินการพืไอบริหารจัดการความสีไยง
ตามขຌอ o36  
o ป็นการด านินการ฿นป พ .ศ . 2564 

สวนนยบายละผน 
ส านักบริหาร 

การสริมสรຌางวัฒนธรรมองค์กร 
ผูຌรับผิดชอบ :  ส านักอ านวยการ 
 

ขຌอ ขຌอมูล องค์ประกอบดຌานขຌอมูล ผูຌรับผิดชอบ 

o38 การสริมสรຌาง
วัฒนธรรมองค์กร 

o สดงการด านินการหรือกิจกรรม
ของหนวยงานทีไสดงถึงการสริมสรຌาง
วัฒนธรรมองค์กร฿หຌจຌาหนຌาทีไของ
หนวยงานมีทัศนคติ คานิยม฿นการ
ปฏิบัติงานอยางซืไอสัตย์สุจริตอยาง
ชัดจน  
o ป็นการด านินการ฿นป พ .ศ . 2564 

ส านักอ านวยการ 

 

 



ผนป้องกันการทุจริต 

ผูຌรับผดชอบ : สวนนยบายละผน  ส านักบริหาร 

ขຌอ ขຌอมูล องค์ประกอบดຌานขຌอมูล ผูຌรับผิดชอบ 

o39 ผนปฏิบัติการ
ปງองกันการทุจริต 

o สดงผนปฏิบัติการทีไมีวัตถุประสงค์
พืไอปງองกันการทุจริตหรือพัฒนาดຌาน
คุณธรรมละความปรง฿สของ
หนวยงาน 
o มีขຌอมูลรายละอียดของผนฯ 
ยกตัวอยางชน ครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ ชวงวลาด านินการ ป็นตຌน  
o ป็นผนทีไมรีะยะวลาบังคับ฿ชຌ
ครอบคลุมป พ .ศ . 2564 

สวนนยบายละผน   
ส านักบริหาร 

o40 
 
 
 

รายงานการ
ก ากับติดตาม 
การด านินการ
ปງองกันการทุจริต 
ประจ าปรอบ 6 
ดือน 

o สดงความกຌาวหนຌา฿นการด านินงาน
ตามผนปฏิบัติการปງองกันการทุจริต
ตามขຌอ o39  
o มีขຌอมูลรายละอียดความกຌาวหนຌา 
ยกตัวอยางชน ความกຌาวหนຌา การ
ด านินการตละครงการ / กิจกรรม 
รายละอียดงบประมาณทีไ฿ชຌด านินงาน 
ป็นตຌน  
o ป็นขຌอมูล฿นระยะวลา 6 ดือนรก
ของปพ .ศ . 2564 

สวนนยบายละผน   
ส านักบริหาร 

o41 
 

 

รายงานผลการ
ด านินการ
ปງองกันการ 
ทุจริตประจ าป 

o สดงผลการด านินงานตาม
ผนปฏิบัติการปງองกันการทุจริต  
o มีขຌอมูลรายละอียดสรุปผลการ
ด านินการ ยกตัวอยางชน  
ผลการด านินการครงการหรือกิจกรรม 
ผลการ฿ชຌจายงบประมาณ ปัญหา 
อุปสรรค ขຌอสนอนะ ผลสัมฤทธิ์ตาม
ปງาหมาย ป็นตຌน  
o ฿ชຌรายงานผลของป พ .ศ . 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวชีๅวัดยอย 10.2 มาตรการภาย฿นพืไอป้องกันการทุจริต 

 มาตรการสงสริมความปรง฿สละป้องกันการทุจริตภาย฿นหนวยงาน 

 

ขຌอ ขຌอมูล องค์ประกอบดຌานขຌอมูล 

o42 มาตรการสงสริม คุณธรรมละ
ความ ปรง฿สภาย฿นหนวยงาน 

o สดงการวิคราะห์ผลการประมินคุณธรรมละความปรง฿ส 
฿นการด านินงานของหนวยงานภาครัฐ ฿นป พ.ศ. โ5ๆใ  
o มีขຌอมูลรายละอียดการวิคราะห์ ยกตัวอยางชน 
ประดในทีไป็นขຌอบกพรองหรือจุดออนทีไจะตຌองกຌเขดยรงดวน 
ทีไมีความสอดคลຌองกับผลการประมินฯ ประดในทีไจะตຌองพัฒนา 
฿หຌดีขึๅน นวทางการน าผลการวิคราะห์เปสูการปฏิบัติของหนวยงาน 
ป็นตຌน  
o มีมาตรการพืไอขับคลืไอนการสงสริมคุณธรรมละความปรง฿ส 
ภาย฿นหนวยงาน฿หຌดีขึๅน ซึไงสอดคลຌองตามผลการวิคราะห์ 
ผลการประมินฯ ดยมีรายละอียดตางโ ยกตัวอยางชน  
การก าหนดผูຌรับผิดชอบหรือผูຌทีไกีไยวขຌอง การก าหนดขัๅนตอน 
หรือวิธีการปฏิบัติ การก าหนดนวทางการก ากับติดตาม฿หຌน าเปสู
การปฏิบัติ ละการรายงานผล ป็นตຌน 

o43 การด านินการตาม มาตรการ
สงสริม คุณธรรมละความ 
ปรง฿สภาย฿นหนวยงาน 

o สดงผลการด านินการตามมาตรการพืไอสงสริมคุณธรรม
ละความปรง฿สภาย฿นหนวยงาน  
o มีขຌอมูลรายละอียดการน ามาตรการพืไอสงสริมคุณธรรม
ละความปรง฿สภาย฿นหนวยงาน฿นขຌอ o42 เปสูการปฏิบัติ
อยางป็นรูปธรรม  
o ป็นการด านินการ฿นป พ.ศ. โ5ๆไ  

 



ตารางวิคราะห์นวทางการพัฒนา OIT ประจ าปี 2564 
ของ หนวยงาน ส านักงานกองทุนฟื้นฟูละพัฒนากษตรกร 

OIT 
ขຌอทีไ 

ประดในจากการ
ประมิน 

ขຌอมูลทีไหนวยงานตอบค าถาม ประดในทีไพบหลังจาก
ขຌารับการอบรม-

รียนรูຌ 
ิสาหตุ+นวทางี 

อะไรทีไ
หนวยงานตຌอง

ปรับปรุง  
ิAction 
plan) 

หนวยงาน
ผูຌรับผิดชอบหลัก 
ละ ทีไกีไยวขຌอง 

ก าหนดการ
ลຌวสรใจ 

O2 ขຌอมูลผูຌบริหาร องค์ประกอบขຌอมูลเมครบถຌวนดย
ขาดขຌอมูลชองทางติดตอ 

ขຌอมูลเมถูกตຌอง เม
ครบถຌวน 

ปรับปรุง
หนຌาวใปเซต์ 

ส านักอ านวยการ มษายน 

O4 ผนยุทธศาสตร์หรือ
ผนพัฒนาหนวยงาน 

ระยะวลาของผนเมครอบคลุมป 
พ.ศ. โ56ใ 

ขຌอมูลเมถูกตຌอง เม
ครบถຌวน 

พืไอติม
รายละอียด 

ส านักบริหาร มษายน 

O5 ขຌอมูลการติดตอ ขຌอมูลการติดตอเมครบถຌวนทัๅง 5 
ประภท ดยขาดขຌอมูล e-mail 

ขຌอมูลเมถูกตຌอง เม
ครบถຌวน 

ปรับปรุง
หนຌาวใปเซต์ 

ส านักอ านวยการ มษายน 

O8 Q&A เมมีชองทางส าหรับ฿ชຌสืไอสารบบ
สองทางบนวใบเซต์ของหนวยงาน 

ขຌอมูลเมถูกตຌอง เม
ครบถຌวน 

ปรับปรุง
หนຌาวใปเซต์ 

ส านักอ านวยการ มษายน 

O11 รายงานการก ากับ
ติดตามการด านินงาน
ประจ าป รอบ 6 ดือน 

รายละอียดขຌอมูลทีไสดงเม฿ช
รายงานก ากับติดตามการ
ด านินงานประจ าปรอบ 6 ดือน 
ดยป็นการรายงานงบประมาณ
ทานัๅน 

ขຌอมูลเมถูกตຌอง เม
ครบถຌวน 

พืไอติม
รายละอียด
หนຌาวใปเซต์ 

ส านักบริหาร มษายน 

O12 รายงานผลการ
ด านินงานประจ าป 

เมสดงรายงานผลการด านินงาน
ประจ าป พ.ศ. โ56โ 

ขຌอมูลเมถูกตຌอง เม
ครบถຌวน 

พืไอติม
รายละอียด
หนຌาวใปเซต์ 

ส านักบริหาร มษายน 



OIT 
ขຌอทีไ 

ประดในจากการ
ประมิน 

ขຌอมูลทีไหนวยงานตอบค าถาม ประดในทีไพบหลังจาก
ขຌารับการอบรม-

รียนรูຌ 
ิสาหตุ+นวทางี 

อะไรทีไ
หนวยงานตຌอง

ปรับปรุง  
ิAction 
plan) 

หนวยงาน
ผูຌรับผิดชอบหลัก 
ละ ทีไกีไยวขຌอง 

ก าหนดการ
ลຌวสรใจ 

O20 รายงานผลการ฿ชຌจาย
งบประมาณประจ าป 

เม฿ชรายงานผลการ฿ชຌจาย
งบประมาณประจ าปของป พ.ศ. 
โ56โ 

ขຌอมูลเมถูกตຌอง เม
ครบถຌวน 

พืไอติม
รายละอียด
หนຌาวใปเซต์ 

ส านักบริหาร มษายน 

O23 สรุปผลการจัดซืๅอจัด
จຌางหรือการจัดหา
พัสดุรายดือน 

ขຌอมูลเมครบทุกดือนดยขาด
ขຌอมูลดือนมีนาคม โ56ใ 

ขຌอมูลเมถูกตຌอง เม
ครบถຌวน 

พืไอติม
รายละอียด
หนຌาวใปเซต์ 

ส านักอ านวยการ มษายน 

O27 หลักกณฑ์การบริหาร
ละพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

หลักกณฑ์การบริหารละพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลทีไน ามาตอบ เม
ครบถຌวนตามทีไก าหนดเวຌ อันเดຌก 
หลักกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 

ขຌอมูลเมถูกตຌอง เม
ครบถຌวน 

พืไอติม
รายละอียด
หนຌาวใปเซต์ 

ส านักอ านวยการ มษายน 

O30 ชองทางจຌงรืไอง
รຌองรียนการทุจริต 

เม฿ชชองทางรຌองรียนการทุจริต
ละประพฤติมิชอบดยตรง 

ขຌอมูลเมถูกตຌอง เม
ครบถຌวน 

ปรับปรุง
หนຌาวใปเซต์ 

ส านักอ านวยการ มษายน 

O32 ชองทางการรับฟัง
ความคิดหใน 

เมมีชองทางการรับฟังความคิดหใน
ของประชาชน 

ขຌอมูลเมถูกตຌอง เม
ครบถຌวน 

ปรับปรุง
หนຌาวใปเซต์ 

ส านักอ านวยการ มษายน 

O33 การปຂดอกาส฿หຌกิด
การมีสวนรวม 

ขຌอมูลทีไน ามาตอบเมสืไอถึงการมี
สวนรวมของผูຌมีสวนเดຌสวนสีย 

ขຌอมูลเมถูกตຌอง เม
ครบถຌวน 

พืไอติม
รายละอียด
หนຌาวใปเซต์ 

ส านักอ านวยการ มษายน 



 

OIT 
ขຌอทีไ 

ประดในจากการ
ประมิน 

ขຌอมูลทีไหนวยงานตอบค าถาม ประดในทีไพบหลังจาก
ขຌารับการอบรม-

รียนรูຌ 
ิสาหตุ+นวทางี 

อะไรทีไ
หนวยงานตຌอง

ปรับปรุง  
ิAction 
plan) 

หนวยงาน
ผูຌรับผิดชอบหลัก 
ละ ทีไกีไยวขຌอง 

ก าหนดการ
ลຌวสรใจ 

O42 มาตรการสงสริม
คุณธรรมละความ
ปรง฿สภาย฿น
หนวยงาน 

เมเดຌสดงการวิคราะห์ผลการ
ประมินคุณธรรมละความปรง฿ส
฿นการด านินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ ฿นป พ.ศ. โ56โ 

ขຌอมูลเมถูกตຌอง เม
ครบถຌวน 

พืไอติม
รายละอียด
หนຌาวใปเซต์ 

ส านักบริหาร มษายน 


