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ตัวช้ีวัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 
ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การ
บริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน 
ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการ
เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน ตัวชี้วัด
ที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) ดังนี้ 

 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐำน 
ข้อมูลพื้นฐำน 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
o1 โครงสร้าง o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน 

o ประกอบด้วยต าแหน่งที่ส าคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น 
ส านัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น 

o2 ข้อมูลผู้บริหาร o แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน 
o ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ 
ผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ด ารงต าแหน่งทางการ
บริหารของหน่วยงาน 

o3 อ านาจหน้าที่ o แสดงข้อมูลหน้าที่และอ านาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด 
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือ

แผนพัฒนาหน่วยงาน 
o แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น 
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563 

o5 ข้อมูลการติดต่อ แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้ 
o ที่อยู่หน่วยงาน 
o หมายเลขโทรศัพท์ 
o หมายเลขโทรสาร 
o ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
o แผนที่ตั้งหน่วยงาน 

o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง o แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน 
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กำรประชำสัมพันธ์ 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 

o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามอ านาจ
หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน 
o เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2563  

 
กำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
o8 Q&A o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ 

และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้ค าตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะ
เป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web broad, กล่องข้อความถาม-ตอบ 
เป็นต้น 
o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน 

o9 Social Network o แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, 
Twitter, Instagram เป็นต้น  
o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน 

 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.2 กำรบริหำรงำน 
กำรด ำเนินงำน 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
o10 แผนด าเนินงานประจ าปี o แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี 

o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม 
งบประมาณท่ีใช้ ระยะเวลาในการด าเนินการ เป็นต้น 
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563 

o11 รายงานการก ากับ
ติดตามการด าเนินงาน
ประจ าปี รอบ 6 เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 
o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ
ด าเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้
ด าเนินงาน เป็นต้น 
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563 

o12 รายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 
 
 

o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินงาน เช่น ผลการด าเนินการ
โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น 
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562 
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กำรปฏิบัติงำน 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 

o13 คู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้
ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจ
ใด ส าหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานต าแหน่งใด ก าหนดวิธีการขั้นตอน
การปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น 

 
กำรให้บริกำร 

หมายเหตุ: การให้บริการ หมายถึง การให้บริการตามอ านาจหน้าท่ีหรือภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงาน ส าหรับหน่วยงานที่
มีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจ านวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่มีความส าคัญต่อ
ภารกิจของหน่วยงาน 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการ

ให้บริการ 
o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับ
หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือส าหรับบริการหรือ
ภารกิจใด ก าหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร 
เป็นต้น 

o15 ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ 

o แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน 
o เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563 

o16 รายงานผลการส ารวจ
ความพึงพอใจการ
ให้บริการ 

o แสดงผลส ารวจความพึงพอใจการให้บริการตามอ านาจหน้าที่หรือ
ภารกิจของหน่วยงาน 
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562 

o17 E–Service o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอ านาจ
หน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพ่ือช่วยอ านวยความ
สะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ 
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน 
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ตัวช้ีวัดยอ่ยท่ี 9.3 กำรบริหำรเงินงบประมำณ 
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
o18 แผนการใช้จ่าย

งบประมาณประจ าปี 
o แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับ
การจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น 
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563 

o19 รายงานการก ากับ
ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 
รอบ 6 เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ าย
งบประมาณประจ าปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่าย
งบประมาณ เป็นต้น 
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563 

o20 รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 

o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้
จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมาย เป็นต้น 
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562 

 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หรือแผนการจัดหาพัสดุ 
o แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน
จะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563 

o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ 

o แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศ
เชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น  
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563 

o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุราย
เดือน 

o แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง 
วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง เป็นต้น 
o จ าแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
ใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)  
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563 
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
o24 รายงานผลการจัดซื้อจัด

จ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจ าปี 

o แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น 
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562 

 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.4 กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
o25 นโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
o แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายหรือ
วัตถุประสงค์ เพ่ือก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความ
โปร่งใสและมีคุณธรรม 
o เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย หรือ
นโยบายที่ก าหนดในนามของหน่วยงาน 
o เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2563  

o26 การด าเนินการตาม
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

o แสดงการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น 
การวางแผนก าลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผล
การปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรใน
หน่วยงาน เป็นต้น 
o เป็นการด าเนินการที่มคีวามสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล ตามข้อ O25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25 
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2563 

o27 หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
o หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
o หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
o หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 
o หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
o หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ 
o เป็นหลักเกณฑ์ทีย่ังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2563 

o28 รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจ าปี 

o แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการด าเนินการ เช่น ผลการด าเนินการตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น 
o เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2562 
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ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.5 กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส 
กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
o29 แนวปฏิบัติการจัดการ

เรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
กับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่
บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการใน
การจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ เป็นต้น 

o30 ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทาง
ช่องทางออนไลน์ 
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน 

o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบประจ าปี 

o แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จ านวนเรื่อง 
เรื่องท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างด าเนินการ เป็นต้น 
(กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน) 
o เป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2563 

 
กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
o32 ช่องทางการรับฟังความ

คิดเห็น 
o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการ
ด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทาง
ออนไลน์ 
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน 

o33 การเปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วม 

o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
เช่น ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือ
ร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น  
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2563 
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ตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่
เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับ
ทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การ
ประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความส าคัญต่อผลการประเมินเพ่ือ
น าไปสู่การจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการก ากับติดตามการน าไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (10 ข้อมูล) ดังนี้ 

 
ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 10.1 กำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต 
เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
o34 เจตจ านงสุจริตของ

ผู้บริหาร 
o แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือค ามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหาร
หน่วยงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
o ด าเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน 

o35 การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร 

o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน 
o เป็นการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญ
กับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและ
โปร่งใส 
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2563 

 
กำรประเมินควำมเสี่ยงเพื่อป้องกันกำรทุจริต 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
o36 การประเมินความเสี่ยง

การทุจริตประจ าปี 
o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติ
หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยง
และระดับของความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการในการบริหาร
จัดการความเสี่ยง เป็นต้น 
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2563 

o37 การด าเนินการเพ่ือ
จัดการความเสี่ยงการ
ทุจริต 

o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงใน
กรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 
o เป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการ
ด าเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36 
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2563 
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กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 

o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร 

o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน 
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2563 

 
แผนป้องกันกำรทุจริต 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
o39 แผนปฏิบัติการป้องกัน

การทุจริต 
o แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการทุจริตหรือ
พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 
ช่วงเวลาด าเนินการ เป็นต้น 
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563 

o40 รายงานการก ากับ
ติดตามการด าเนินการ
ป้องกันการทุจริต
ประจ าปี รอบ 6 เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต 
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ
ด าเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้
ด าเนินงาน เป็นต้น 
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563 

o41 รายงานผลการ
ด าเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจ าปี 

o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินการ เช่น ผลการด าเนินการ
โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น 
o ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 
 

 

รายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563| 

 

ตัวช้ีวัดย่อย 10.2 มำตรกำรภำยในเพื่อป้องกันกำรทุจริต 
มำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกันกำรทุจริตภำยในหน่วยงำน 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
o42 มาตรการส่งเสริม

คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

o แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2562  
o มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง
หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 
แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น 
o มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมี
รายละเอียดต่างๆ เช่น การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การ
ก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ  การก าหนดแนวทางการก ากับ
ติดตามให้น าไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น 

o43 การด าเนินการตาม
มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

o แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม   
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2563 

 
ตารางแสดงสรุปจ านวนข้อค าถามแต่ละตัวชี้วัด 

แบบ น้ าหนัก ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย ข้อค าถาม 

IIT 30 

การปฏิบัติหน้าที่ – 6 
การใช้งบประมาณ – 6 

การใช้อ านาจ – 6 
การใช้ทรัพย์สินของราชการ – 6 
การแก้ไขปัญหาการทุจริต – 6 

EIT 30 
คุณภาพการด าเนินงาน – 5 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร – 5 
การปรับปรุงการท างาน – 5 

OIT 40 
การเปิดเผยข้อมูล 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 9 
การบริหารงาน 8 

การบริหารเงินงบประมาณ 7 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4 

การส่งเสริมความโปร่งใส 5 

การป้องกันการทุจริต 
การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 8 

มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต 2 
 


