
 

บนัทกึขอความ 

สวนงาน  กองประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัศิลปากร  โทร 100245 

ที ่  อว 8603.9/ว181 วนัที ่    4  กุมภาพันธ  2564  

เรือ่ง     ขออนุเคราะหรายงานผลการดำเนนิงานของคณะ/ สวนงาน ตามเกณฑการประเมินคุณธรรมและ         
ความโปรงใสในการดำเนนิงานของหนวยงานภาครัฐ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564     

 

เรียน    ผูชวยผูอำนวยการกองประกันคุณภาพการศึกษา 

 ตามที่มหาวิทยาลัยตองรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ      
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และในคราวประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) มหาวิทยาลัยศิลปากร คร้ังที่ 1/ 2564 
เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม 2564 ไดวิเคราะหผลการประเมิน ITA ปที่ผานมา และจัดทำแผนปรับปรุงและพัฒนาดานคุณธรรม
และความโปรงใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และที่ประชุม ก.บ.ม.         
คร้ังที่ 3/ 2564 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2564 ไดใหความเห็นชอบแผนปรับปรุงฯ และใหคณะ/ สวนงาน สนับสนุนขอมูล
สำหรับมหาวิทยาลัย ตามแผนฯ ดังกลาว โดยขอจัดสงเอกสารเพื่อใชเปนแนวทางในการรายงานผลการดำเนินงานของคณะ/ 
สวนงาน ดังนี ้

1. แผนปรับปรุงและพัฒนาดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เอกสารแนบ 1) 

2. แนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส การประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(เอกสารแนบ 2) 

3. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส การประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564    
(เอกสารแนบ 3) 

 ดังนั้น เพื่อใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนไปดวยความเรียบรอย และเปนไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด จึงขอความอนุเคราะห
คณะ/ สวนงาน รายงานการดำเนินงานตามแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและ
ความโปรงใส การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในแบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสฯ           
(เอกสารแนบ 3) โดยโปรดสงกลับมายังกองประกันคุณภาพการศึกษา  ในรูปแบบดิจิทัลไฟลมายัง E-mail :           
su-qa@su.ac.th ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2564  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณามอบหมายผูเก่ียวของดำเนินการตอไปดวย จักขอบคุณยิ่ง 

หมายเหต ุ สามารถดาวนโหลดเอกสาร  
              ไดท่ีลิงก หรือ QR Code  
              https://1th.me/udFAo 

                       

(ผูชวยศาสตราจารย ดร. จรุงแสง ลักษณบุญสง) 
รองอธิการบดีฝายบริหาร 

ประธานคณะกรรมการดำเนนิงานฯ 

mailto:su-qa@su.ac.th
https://1th.me/udFAo
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เอกสารแนบ 3 

แบบรายงานผลการดำเนนิงานตามมาตรการสงเสรมิคุณธรรมและความโปรงใส การประเมนิคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนนิงานของหนวยงานภาครฐั (ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ตวัชีว้ดั ประเดน็การประเมนิ ผลการดำเนนิงานเพือ่สนบัสนุนขอมลู แหลงขอมลู/ Link อางองิ 
ตวัชีว้ดัที ่1 การ
ปฏบิตัหินาที ่
(ผูมีสวนไดสวน
เสียภายใน) 

I1 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบติังาน/ ใหบริการแกผู
มาติดตอ ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 

- เปนไปตามขั้นตอนที่กำหนด 
- เปนไปตามระยะเวลาทีก่ำหนด 

 
 

  

 I2 บุลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงาน/ ใหบริการแกผูมา
ติดตอทั่ว ๆ ไป กับผูมาติดตอที่รูจักเปนการสวนตัวอยาง
เทาเทียมกัน มากนอยเพียงใด 

 
 

  

 I3 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร 

- มุงผลสำเร็จของงาน 
- ใหความสำคัญกับงานมากกวาธุระสวนตัว 
- พรอมรับผิดขอบ หากความผิดพลาดเกดิจากตนเอง 

  

 I4 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเรียกรับส่ิงดังตอไปนี้ 
จากผูมาติดตอเพือ่แลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ 
อนุญาต หรือใหบริการ หรือไม 

หมายเหตุ : เปนการเรียกรับที่นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดให
รับได เชน คาธรรมเนียม คาบริการ คาปรับ เปนตน 

- เงิน 
- ทรัพยสิน 
- ประโยชนอื่น ๆ ทีอ่าจคำนวณเปนเงินได เชน การลด

ราคา การรับความบันเทิง เปนตน 

  

 I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบคุคล ท่ีใหกันใน
โอกาสตาง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนยีม ประเพณี หรือ
วัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทที่ปฏบิัติกันในสังคมแลว 
บุคลากรในหนวยงานของทาน มกีารรับส่ิงดังตอไปนี้ หรือไม 

- เงิน 
- ทรัพยสิน 
- ประโยชนอื่น ๆ ทีอ่าจคำนวณเปนเงินได เชน การลด

ราคา การรับความบันเทิง เปนตน 
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ตวัชีว้ดั ประเดน็การประเมนิ ผลการดำเนนิงานเพือ่สนบัสนุนขอมลู แหลงขอมลู/ Link อางองิ 
 I6 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการใหส่ิงดังตอไปนี้ แก

บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพือ่สรางความสัมพันธที่ดี
และคาดหวังใหมีการตอบแทนในอนาคตหรือไม 

- เงิน 
- ทรัพยสิน 
- ประโยชนอื่น ๆ เชน การยกเวนคาบริการ การอำนวย

ความสะดวกเปนกรณีพิเศษ เปนตน 

  

ตวัชีว้ดัที ่2 การ
ใชงบประมาณ 
(ผูมีสวนไดสวน
เสียภายใน) 

I7 ทานรูเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณประจำปของ
หนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด 

  

 I8 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ โดยคำนึงถึง
ประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพยีงใด 

- คุมคา 
- ไมบิดเบือนวัตถุประสงคของงบประมาณที่ต้ังไว 

  

 I9 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพื่อประโยชน
สวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอยเพยีงใด 
 
 

  

 I10 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงินที่เปน
เท็จ เชน คาทำงานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง 
ฯลฯ มากนอยเพียงใด 
 
 

  

 I11 หนวยงานของทาน มกีารจัดซ้ือจัดจาง/ การจัดหาพัสดุ 
และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพยีงใด  

- โปรงใส ตรวจสอบได 
- เอื้อประโยชนใหผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง 

 

  

 I12 หนวยงานของทาน เปดโอกาสใหทาน มีสวนรวมในการ
ตรวจสอบการใชจายงบประมาณ ตามประเด็นดังตอไปนี้ มาก
นอยเพียงใด 

- สอบถาม 
- ทักทวง 
- รองเรียน 
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ตวัชีว้ดั ประเดน็การประเมนิ ผลการดำเนนิงานเพือ่สนบัสนุนขอมลู แหลงขอมลู/ Link อางองิ 
ตวัชีว้ดัที ่3 การ
ใชอำนาจ 

I13 ทานไดรับมอบหมายงานตามตำแหนงหนาที่จาก
ผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 

  

(ผูมีสวนไดสวน
เสียภายใน) 

I14 ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบติังาน ตามระดับ
คุณภาพของผลงานอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด 

  

 I15 ผูบังคับบัญชาของทาน มกีารคัดเลือกผูเขารับการ
ฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทนุการศึกษาอยางเปน
ธรรม มากนอยเพยีงใด 

  

 I16 ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาส่ังการ ใหทำธุระสวนตัวของ
ผูบังคับบัญชา มากนอยเพยีงใด 

  

 I17 ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาส่ังการใหทำในส่ิงที่ไมถูกตอง 
หรือมีความเส่ียงตอการทุจริต มากนอยเพียงใด 

  

 I18 การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของทานมีลักษณะ
ดังตอไปนี้ มากนอยเพยีงใด 

- ถูกแทรกแซงจากผูมีอำนาจ 
- มีการซ้ือขายตำแหนงเอื้อประโยชนใหกลุมหรือพวก

พอง 

  

ตวัชีว้ดัที ่4 การ
ใชทรพัยสนิของ
ราชการ 

I19 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสินของ
ราชการ ไปเปนการสวนตัว หรือนำไปใหกลุมหรือพวกพอง 
มากนอยเพียงใด 

  

(ผูมีสวนไดสวน
เสียภายใน) 

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการไปใช
ปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน มีความสะดวก มากนอย
เพียงใด 

  

I21 ถาตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการไปใชปฏิบัติงาน 
บุคลากรในหนวยงานของทาน มกีารขออนุญาตอยางถูกตอง 
มากนอยเพียงใด 

  

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพยสินของ
ราชการไปใช โดยไมไดขออนุญาตอยางถูกตองจากหนวยงาน
ของทาน มากนอยเพยีงใด 

  

 I23 ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เกี่ยวกับการใช
ทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง มากนอยเพียงใด 
 

  

 I24 หนวยงานของทาน มกีารกำกับดูแลและตรวจสอบการใช
ทรัพยสินของราชการ เพื่อปองกันไมใหมีการนำไปใช
ประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 
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ตวัชีว้ดั ประเดน็การประเมนิ ผลการดำเนนิงานเพือ่สนบัสนุนขอมลู แหลงขอมลู/ Link อางองิ 
ตวัชีว้ดัที ่5 การ
แกไขปญหาการ
ทจุรติ 

I25 ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานทานใหความสำคัญกับการ
ตอตานการทุจริต มากนอยเพยีงใด 

  

(ผูมีสวนไดสวน
เสียภายใน) 

I26 หนวยงานของทาน มกีารดำเนินการ ดังตอไปนี้ หรือไม 
- ทบทวนนโยบายหรือมาตรการปองกันการทุจริตใน

หนวยงานใหมปีระสิทธภิาพ 
- จัดทำแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตของหนวยงาน 
 
 

  

 I27 ปญหาการทุจริตในหนวยงานของทาน ไดรับการแกไข 
มากนอยเพียงใด 
หมายเหต ุ: หากทานเห็นวาหนวยงานของทานไมมีปญหาการ
ทุจริตใหตอบ “มากที่สุด” 
 

  

 
 

I28 หนวยงานของทาน มกีารดำเนินการดังตอไปนี้ตอการ
ทุจริตในหนวยงาน มากนอยเพยีงใด 

-  เฝาระวังการทุจริต 
-  ตรวจสอบการทุจริต 
- ลงโทษทางวินัย เมื่อมกีารทุจริต 

หมายเหต ุ: หากหนวยงานของทานไมมีปญหาการทุจริต จึง
ทำใหไมมีการลงโทษทางวินยั ใหตอบ “มากที่สุด” 
 

  

 I29 หนวยงานของทาน มกีารนำผลการตรวจสอบของฝาย
ตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการ
ทำงาน เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน มากนอยเพยีงใด 
หมายเหต ุ:  
ฝายตรวจสอบภายใน หมายถึง สวนงานตรวจสอบภายในของ
หนวยงาน 
ฝายตรวจสอบภายนอก หมายถึง หนวยงานที่มีอำนาจหนาที่
ตรวจสอบการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ เชน 
สำนักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) สำนักงาน ป.ป.ช. 
สำนักงาน ป.ป.ท. เปนตน 
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ตวัชีว้ดั ประเดน็การประเมนิ ผลการดำเนนิงานเพือ่สนบัสนุนขอมลู แหลงขอมลู/ Link อางองิ 
I30 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นใน
หนวยงานของทาน ทานมีความคิดเห็นตอประเด็นดังตอไปนี้ 
อยางไร 

- สามารถรองเรียนและสงหลักฐานไดอยางสะดวก 
- สามารถติดตามผลการรองเรียนได 
- มั่นใจวาจะมีดำเนินการอยางตรงไปตรงมา 
- มั่นใจวาจะปลอดภยัและไมมีผลกระทบตอตนเอง 

  

ตวัชีว้ดัที ่6 
คุณภาพการ
ดำเนินงาน 
(ผูมีสวนไดสวน
เสียภายนอก) 

E1 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/
ใหบริการแกทาน ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 

- เปนไปตามขั้นตอนที่กำหนด 
- เปนไปตามระยะเวลาทีก่ำหนด 

  

 E2 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/
ใหบริการแกทาน กับผูมาติดตอคนอื่น ๆ อยางเทาเทียมกัน 
มากนอยเพียงใด 

  

E3 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ใหขอมูลเกี่ยวกบัการ
ดำเนินการ/ ใหบริการแกทานอยางตรงไปตรงมา ไมปดบัง
หรือบิดเบือนขอมูล มากนอยเพยีงใด 
 

  

 E4 ในระยะเวลา 1 ปที่ผานมา ทานเคยถูกเจาหนาที่ของ
หนวยงานที่ทานติดตอรองขอใหจายหรือใหส่ิงดังตอไปนี้ เพื่อ
แลกกับการปฏบิัติงาน การอนุมัติ อนญุาต หรือใหบริการ 
หรือไม 
หมายเหต ุ: เปนการใหที่นอกเหนอืจากที่กฎหมายกำหนด 
เชน คาธรรมเนียม คาบริการ คาปรับ เปนตน  

- เงิน 
- ทรัพยสิน 
- ประโยชนอื่น ๆ ทีอ่าจคำนวณเปนเงินได เชน การลด

ราคา การใหความบันเทิง เปนตน 
 

  

 E5 หนวยงานที่ทานติดตอ มกีารดำเนินงาน โดยคำนึงถึง
ประโยชนของประชาชน และสวนรวมเปนหลัก มากนอย
เพียงใด 
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ตวัชีว้ดั ประเดน็การประเมนิ ผลการดำเนนิงานเพือ่สนบัสนุนขอมลู แหลงขอมลู/ Link อางองิ 
ตวัชีว้ดัที ่7 
ประสทิธภิาพ
การสือ่สาร 
(ผูมีสวนไดสวน
เสียภายนอก) 

E6 การเผยแพรขอมูลของหนวยงานที่ทานติดตอมีลักษณะ
ดังตอไปนี้ มากนอยเพยีงใด 

- เขาถึงงาย ไมซับซอน 
- มีชองทางหลากหลาย 

  

 E7 หนวยงานที่ทานติดตอ มกีารเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 

  

 E8 หนวยงานที่ทานติดตอ มีชองทางรับฟงคำติชมหรือความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการ/ การใหบริการ หรือไม 

  

 E9 หนวยงานที่ทานติดตอ มกีารชี้แจงและตอบคำถามเมื่อมี
ขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอย
เพียงใด 
หมายเหต ุ: หากทานไมมีขอกังวลสงสัยใหตอบ “มากที่สุด” 

  

 E10 หนวยงานที่ทานติดตอ มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียน
การทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงาน หรือไม 

  

ตวัชีว้ดัที ่8 การ
ปรบัปรุงระบบ
การทำงาน 
(ผูมีสวนไดสวน
เสียภายนอก) 

E11 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบัติงาน/ การใหบริการใหดีขึ้น มากนอย
เพียงใด 
หมายเหต ุ: หากทานติดตอคร้ังแรก ใหเปรียบเทียบกบั
คุณภาพการปฏิบัติงาน/ การใหบริการทีท่านคาดหวังไวกอน
มาติดตอ 

  

 E12 หนวยงานที่ทานติดตอ/ มีการปรับปรุงวิธีการและ
ขั้นตอนการดำเนินงาน/ การใหบริการใหดีขึ้น มากนอย
เพียงใด 
หมายเหต ุ: หากทานติดตอคร้ังแรก ใหเปรียบเทียบกบัวธิีการ
และขั้นตอนการดำเนินงาน/ การใหบริการที่ทานคาดหวังไว
กอนติดตอ 

  

 E13 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการนำเทคโนโลยีมาใชในการ
ดำเนินงาน/ การใหบริการ ใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น 
หรือไม 

  

 E14 หนวยงานที่ทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมา
ติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวนรวมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/ การใหบริการของหนวยงาน
ใหดีขึ้น มากนอยเพยีงใด 
หมายเหต ุ: การมีสวนรวม เชน รวมวางแผน รวมดำเนินการ 
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ตวัชีว้ดั ประเดน็การประเมนิ ผลการดำเนนิงานเพือ่สนบัสนุนขอมลู แหลงขอมลู/ Link อางองิ 
รวมแลกเปล่ียนความคิดเห็น และรวมติดตามประเมินผล เปน
ตน 

 E15 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/ 
การใหบริการ ใหมีความโปรงใสมากขึ้น มากนอยเพียงใด 

  

ตวัชีว้ดัที ่9 การเปดเผยขอมลู   
9.1 ขอมลู ขอมลูพืน้ฐาน   
พืน้ฐาน O1 โครงสราง 

- แสดงแผนผังแสดงโครงสรางการแบงสวนราชการของ
หนวยงาน 

- ประกอบดวยตำแหนงที่สำคัญ และการแบงสวนงาน
ภายใน เชน สำนัก กอง ศูนย ฝาย สวน กลุม เปนตน 

  

 O2 ขอมูลผูบริหาร 
- แสดงขอมูลของผูบริหารสูงสุดหรือหัวหนาหนวยงาน และ

ผูดำรงตำแหนงทางการบริหารของหนวยงาน 
- แสดงขอมูล อยางนอยประกอบดวย ดวยชื่อ-นามสกุล 

ตำแหนง รูปถาย และชองทางการติดตอของผูบริหารแต
ละคน 

  

 O3 อำนาจหนาที ่
- แสดงขอมูลหนาที่และอำนาจของหนวยงานตามที่

กฎหมายกำหนด 

  

 O4 แผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนาหนวยงาน 
- แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหนวยงานที่มีระยะ

มากกวา 1 ป 
- มีขอมูลรายละเอยีดของแผนฯ ยกตัวอยางเชน 

ยุทธศาสตรหรือแนวทาง เปาหมาย ตัวชี้วัด เปนตน 
- เปนแผนที่มีระยะเวลาบังคับใชครอบคลุม ป พ.ศ. 2564 

  

 O5 อยางนอยประกอบดวยทีอ่ยูหนวยงาน 
- หมายเลขโทรศัพท 
- หมายเลขโทรสาร 
- ที่อยูไปรษณียอิเล็กทรอนกิส 
- แผนที่ต้ังหนวยงาน 

  

 O6 กฎหมายที่เกี่ยวของ 
- แสดงกฎหมายที่เกี่ยวของกบัการดำเนินงานหรือการ

ปฏิบัติงานของหนวยงาน 
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ตวัชีว้ดั ประเดน็การประเมนิ ผลการดำเนนิงานเพือ่สนบัสนุนขอมลู แหลงขอมลู/ Link อางองิ 
 การประชาสมัพนัธ   
 O7 ขาวประชาสัมพันธ 

- แสดงขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดำเนินงาน
ตามอำนาจหนาที่หรือภารกิจของหนวยงาน 

- เปนขอมูลขาวสารที่เกิดขึ้นในป พ.ศ. 2564 

  

 การปฏสิมัพนัธขอมลู   
 O8 Q&A  

- แสดงตำแหนงบนเว็บไซตของหนวยงานที่
บุคคลภายนอกสามารถสอบถามขอมูลตาง ๆ ได และ
หนวยงานสามารถส่ือสารใหคำตอบกับผูสอบถามได 
โดยมีลักษณะเปนการส่ือสารไดสองทาง (Q&A) 
ยกตัวอยางเชน Web board, กลองขอความถาม-
ตอบ เปนตน 

  

 O9 Social Network 
- แสดงตำแหนงบนเว็บไซตของหนวยงานที่สามารถ

เชื่อมโยงไปยังเครือขายสังคมออนไลนของหนวยงาน 
เชน Facebook, Twitter, Instagram เปนตน 

 

  

9.2 การ
บรหิารงาน 
 

O10 แผนดำเนินงานประจำป 
- แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหนวยงานที่มีระยะ 1 

ป 
- มีขอมูลรายละเอยีดของแผนฯ ยกตัวอยางเชน 

โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช ระยะเวลาใน
การดำเนินการ เปนตน 

- เปนแผนที่มีระยะเวลาบังคับใชในป พ.ศ. 2564 
 

  

 O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน 
- แสดงความกาวหนาในการดำเนินงานตามแผน

ดำเนินงานประจำป 
- มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความกาวหนา ยกตัวอยาง

เชน ความกาวหนาการดำเนินการแตละโครงการ/ 
กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใชดำเนินงาน เปน
ตน 

- เปนขอมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
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ตวัชีว้ดั ประเดน็การประเมนิ ผลการดำเนนิงานเพือ่สนบัสนุนขอมลู แหลงขอมลู/ Link อางองิ 
 O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำป 

- แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำป 
- มีขอมูลรายละเอยีดสรุปผลการดำเนินงาน 

ยกตัวอยางเชน ผลการดำเนินการโครงการหรือ
กิจกรรม ผลการใชจายงบประมาณ ปญหา อปุสรรค 
ขอเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย เปนตน 

- เปนรายงานผลของป พ.ศ. 2563 

  

 การปฏบิตังิาน   
 O13 คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

- แสดงคูมือหรือแนวทางการปฏิบัติงานทีเ่จาหนาที่ของ
หนวยงานใชยึดถือปฏิบัติใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 

- มีขอมูลรายละเอยีดของการปฏิบัติงาน ยกตัวอยาง
เชน เปนคูมือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจาหนาที่หรือ
พนักงานตำแหนงใด กำหนดวิธกีารขั้นตอนการปฏิบัติ
อยางไร เปนตน 

การใหบรกิาร* 
หมายเหต ุ: การใหบริการ หมายถึง การใหบริการตาม

อำนาจหนาที่หรือภารกิจตามกฎหมายของหนวยงาน สำหรับ
หนวยงานที่มกีารปฏิบัติงานหรือการใหบริการเปนจำนวนมาก 
อาจมุงเนนเผยแพรการปฏิบัติงานหรือการใหบริการที่มี
ความสำคัญตอภารกิจของหนวยงาน 

  

 O14 คูมือหรือมาตรฐานการใหบริการ 
- แสดงคูมือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผูรับบริการหรือผู

มาติดตอกับหนวยงานใชเปนขอมูลในการขอรับ
บริการหรือติดตอกบัหนวยงาน 

- มีขอมูลรายละเอยีดของการปฏิบัติ ยกตัวอยาง เชน 
เปนคูมือสำหรับบริการหรือภารกิจใด กำหนดวธิีการ
ขั้นตอนการใหบริการหรือการติดตออยางไร เปนตน 

 

  

 O15 ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ 
- แสดงขอมูลสถิติการใหบริการตามภารกจิของ

หนวยงาน 
- เปนขอมูลการใหบริการที่เกิดขึ้นในป พ.ศ. 2564 
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ตวัชีว้ดั ประเดน็การประเมนิ ผลการดำเนนิงานเพือ่สนบัสนุนขอมลู แหลงขอมลู/ Link อางองิ 
 O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการใหบริการ 

- แสดงผลการสำรวจความพึงพอใจการใหบริการตาม
อำนาจหนาที่หรือภารกิจของหนวยงาน 

- เปนรายงานผลของป พ.ศ. 2563 
 
 

  

 O17 E-Service 
- แสดงชองทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการ

กับหนวยงานผานชองทางออนไลน เพื่อชวยอำนวย
ความสะดวกแกผูขอรับบริการ 

- สามารถเขาถึงหรือเชื่อมโยงไปยังชองทางขางตนได
จากเว็บไซตหลักของหนวยงาน 
 

  

9.3 การบรหิาร แผนการใชจายงบประมาณประจำป   
เงนิบประมาณ O18 แผนการใชจายงบประมาณประจำป 

- แสดงแผนการใชจายงบประมาณของหนวยงานที่มี
ระยะ 1 ป 

- มีขอมูลรายละเอยีดของแผนฯ ยกตัวอยางเชน 
งบประมาณตามแหลงที่ไดรับการจัดสรร งบประมาณ
ตามประเภทรายการใชจาย เปนตน 

- เปนแผนที่มีระยะเวลาบังคับใชในป พ.ศ. 2564 

  

 O19 รายงานการกำกับติดตามการใชจายงบประมาณ
ประจำป รอบ 6 เดือน 

- แสดงความกาวหนาในการดำเนินงานตามแผนการใช
จายงบประมาณประจำป 

- มีขอมูลรายละเอยีดความกาวหนา ยกตัวอยางเชน 
ความกาวหนาการใชจายงบประมาณ เปนตน 

- เปนขอมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของป พ.ศ. 2564 

  

 O20 รายงานผลการใชจายงบประมาณประจำป 
- แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใชจาย

งบประมาณประจำป 
- มีขอมูลรายละเอียดสรุปผลการใชจายงบประมาณ 

ยกตัวอยางเชน ผลการใชจายงบประมาณ ปญหา 
อุปสรรค ขอเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย เปนตน 

- เปนรายงานผลของป พ.ศ. 2563 
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ตวัชีว้ดั ประเดน็การประเมนิ ผลการดำเนนิงานเพือ่สนบัสนุนขอมลู แหลงขอมลู/ Link อางองิ 
 การจดัซือ้จดัจางหรอืการจดัหาพสัด ุ   
 O21 แผนการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 

- แสดงแผนการจัดซ้ือจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่
หนวยงานจะตองดำเนินการตามพระราช บัญญัติการจัดซ้ือ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

- เปนขอมูลการจัดซ้ือจัดจางในป พ.ศ. 2564 
 
 
 

  

 O22 ประกาศตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 
- แสดงประกาศตามที่หนวยงานจะตองดำเนินการตาม

พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอยางเชน ประกาศเชิญชวน 
ประกาศผลการจัดซ้ือจัดจาง เปนตน 

- เปนขอมูลการจัดซ้ือจัดจางในป พ.ศ. 2564 
 
 

  

 O23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจดัหาพัสดุรายเดือน 
- แสดงสรุปผลการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงาน 
- มีขอมูลรายละเอยีดผลการจัดซ้ือจัดจาง ยกตัวอยาง

เชน งานที่ซ้ือหรือจาง วงเงินที่ซ้ือหรือจาง ราคากลาง 
วิธีการซ้ือหรือจาง รายชือ้ผูเสนอราคา และราคาที่
เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที ่
คัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซ้ือหรือ จาง เปนตน 

- จำแนกขอมูลเปนรายเดือน (กรณีไมมีการจัดซ้ือจัด
จางในรอบเดือนใดใหระบุวาไมมีการจัดซ้ือจัดจาง) 

- เปนขอมูลการจัดซ้ือจดัจางในป พ.ศ. 2564 

  

 O24 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำป 
- แสดงผลการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงาน 
- มีขอมูลรายละเอียด ยกตัวอยางเชน งบประมาณที่ใชใน

การจัดซ้ือจัดจาง ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ เปนตน 
- เปนรายงานผลของป พ.ศ. 2563 
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ตวัชีว้ดั ประเดน็การประเมนิ ผลการดำเนนิงานเพือ่สนบัสนุนขอมลู แหลงขอมลู/ Link อางองิ 
9.4 การบรหิาร การบรหิารและพฒันาทรพัยากรบคุคล   
และพฒันา
ทรพัยากร
บคุคล 

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
- เปนนโยบายหรือแผนการบริหารและพฒันาทรัพยากร

บุคคลที่ยังใชบังคับในหนวยงานในป พ.ศ. 2564 
- แสดงนโยบาย/ หรือแผนการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุงหมายหรือวัตถุประสงค 
เพื่อกอใหเกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความ
โปรงใสและมีคุณธรรม 

- เปนนโยบาย/ หรือแผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ของผูบริหารสูงสุดที่กำหนดในนาม
ของหนวยงาน 

  

 O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
- เปนการดำเนินการในป พ.ศ. 2564 
- แสดงการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหาร

และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ยกตัวอยางเชน การวางแผน
กำลังคน การสรรหาคนดีคนเกงเพื่อปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของหนวยงาน การพัฒนาบุคลากร การสรางทาง
กาวหนาในการอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุ
และแตงต้ังบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
สงเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรใน
หนวยงาน เปนตน 

- เปนการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายหรือ
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล 
 

  

 O27 หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
แสดงหลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ที่ยังใชบังคับในหนวยงานในป พ.ศ. 2564 อยางนอย

ประกอบดวย 

- การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
- การบรรจุและแตงต้ังบุคลากร 
- การพัฒนาบุคลากร 
- การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
- การใหคุณใหโทษและการสรางขวัญกำลังใจ 
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ตวัชีว้ดั ประเดน็การประเมนิ ผลการดำเนนิงานเพือ่สนบัสนุนขอมลู แหลงขอมลู/ Link อางองิ 
 O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประจำป 
- เปนรายงานผลของปที่ผานมา พ.ศ. 2563 
- แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
- มีขอมูลรายละเอียดของการดำเนินการ ยกตัวอยางเชน 

ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล ผลการวิเคราะหการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล เปนตน 

 
 

  

9.5 การ การจดัการเรือ่งรองเรยีนการทจุรติ   
สงเสรมิความ
โปรงใส 

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเร่ืองรองเรียนการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ 

- แสดงคูมือหรือแนวทางการดำเนินการตอเร่ือง
รองเรียนที่เกี่ยวของกับการทุจริตของเจาหนาที่ของ
หนวยงาน 

- มีขอมูลรายละเอยีดของการปฏิบัติงาน ยกตัวอยางเชน 
รายละเอียดวิธกีารที่บุคคลภายนอกจะทำการ
รองเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธกีารในการ
จัดการตอเร่ืองรองเรียน สวนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาดำเนินงาน เปนตน 
 
 

  

 O30 ชองทางแจงเร่ืองรองเรียนการทุจริต และประพฤติมิ
ชอบ 

- แสดงชองทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจงเร่ือง
รองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจาหนาที่ของหนวยงานผานทางชองทางออนไลนโดย
แยกตางหากจากชองทางทั่วไป เพื่อเปนการคุมครอง
ขอมูลของผูแจงเบาะแสและเพื่อใหสอดคลองกับแนว
ปฏิบัติการจัดการเร่ืองรองเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

- สามารถเขาถึงหรือเชื่อมโยงไปยังชองทางขางตนได
จากเว็บไซตหลักของหนวยงาน 

 

  



14 
 

ตวัชีว้ดั ประเดน็การประเมนิ ผลการดำเนนิงานเพือ่สนบัสนุนขอมลู แหลงขอมลู/ Link อางองิ 
 
 

O31 ขอมูลเชิงสถิติเร่ืองรองเรียนการทุจริตประจำป และ
ประพฤติมิชอบ 

- แสดงขอมูลสถิติเร่ืองรองเรียนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจาหนาที่ของหนวยงาน 

- มีขอมูลความกาวหนาการจัดการเร่ืองรองเรียน 
ยกตัวอยางเชน จำนวนเร่ือง เร่ืองที่ดำเนินการแลว
เสร็จ เร่ืองที่อยูระหวางดำเนินการ เปนตน (กรณีไมมี
เร่ืองรองเรียนใหเผยแพรวาไมมีเร่ืองรองเรียน) 

- เปนขอมูลในระยะเวลาอยางนอย 6 เดือนแรกของป 
พ.ศ. 2564 

  

 การเปดโอกาสใหเกดิการมสีวนรวม   
 O32 ชองทางการรับฟงความคิดเห็น   
 - แสดงชองทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความ

คิดเห็นตอการดำเนินงานตามอำนาจหนาที่หรือ
ภารกิจของหนวยงานผานทางชองทางออนไลน 

- สามารถเขาถึงหรือเชื่อมโยงไปยังชองทางขางตนได
จากเว็บไซตหลักของหนวยงาน 
 

  

 O33 การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม   
 - แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปด

โอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียไดมีสวนรวมในการ
ดำเนินงานตามภารกจิของหนวยงาน ยกตัวอยางเชน 
รวมวางแผน รวมดำเนินการ รวมแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น หรือรวมติดตามประเมินผล เปนตน 

- เปนการดำเนินการในป พ.ศ. 2564 
 

  

ตวัชีว้ดัที ่10 การปองกนัการทจุรติ   
10.1 การ เจตจำนงสจุรติของผูบรหิาร   
ดำเนินการเพือ่
ปองกนัการ
ทจุรติ 
 

O34 เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร 
- แสดงเนื้อหาเจตนารมณหรือคำมั่นวาจะปฏิบัติหนาที่

และบริหารหนวยงานอยางซ่ือสัตยสุจริต โปรงใสและ
เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

- ดำเนินการโดยผูบริหารสูงสุดคนปจจุบนัของ
หนวยงาน 
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ตวัชีว้ดั ประเดน็การประเมนิ ผลการดำเนนิงานเพือ่สนบัสนุนขอมลู แหลงขอมลู/ Link อางองิ 
 O35 การมีสวนรวมของผูบริหาร 

- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีสวน
รวมของผูบริหารสูงสุดคนปจจุบัน 

- เปนการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงใหเห็นถึงการ
ใหความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และสงเสริม
หนวยงานดานคุณธรรมและโปรงใส 

- เปนการดำเนินการในป พ.ศ. 2564 

  

 การประเมนิความเสีย่งเพือ่การปองกนัการทจุรติ   
 O36 การประเมินความเส่ียงการทุจริตประจำป 

- แสดงผลการประเมินความเส่ียงของการดำเนินงานหรือ
การปฏิบัติหนาที่ที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิด
การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชน
สวนรวมของหนวยงาน 

- มีขอมูลรายละเอียดของผลประเมิน ยกตัวอยางเชน 
เหตุการณความเส่ียงและระดับของความเส่ียง มาตรการ
และการดำเนินการในการบริหารจัดการความเส่ียง เปน
ตน 

- เปนการดำเนินการในป พ.ศ. 2564 

  

 
 

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเส่ียงการทุจริต 
- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ

จัดการความเส่ียงในกรณีที่อาจกอใหเกดิการทุจริต
หรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตน
กับผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน 

- เปนกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคลองกับ
มาตรการหรือการดำเนินการเพือ่บริหารจัดการความ
เส่ียงตามขอ O36  

- เปนการดำเนินการในป พ.ศ. 2564 

  

 การเสรมิสรางวฒันธรรมองคกร   
 
 

O38 การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 
- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมของหนวยงานที่

แสดงถึงการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรใหเจาหนาที่
ของหนวยงานมีทัศนคติ คานยิม ในการปฏิบัติงาน
อยางซ่ือสัตยสุจริต อยางชัดเจน 

- เปนการดำเนินการในป พ.ศ. 2564 
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 แผนปองกนัการทจุรติ   
 O39 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

- แสดงแผนปฏิบัติการที่มวีัตถุประสงคเพื่อปองกันการ
ทุจริตหรือพัฒนาดานคุณธรรมและความโปรงใสของ
หนวยงาน 

- มีขอมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอยางเชน 
ความกาวหนาการดำเนินการแตละโครงการ/ กิจกรรม 
รายละเอียดงบประมาณที่ใชดำเนินงาน เปนตน  

- เปนแผนที่มีระยะเวลาบังคับใชครอบคลุมป พ.ศ. 
2564 

  

 O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการปองกันการทุจริต
ประจำป รอบ 6 เดือน 

- แสดงความกาวหนาในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การปองกันการทุจริต ตามขอ O39 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 - มขีอมูลรายละเอียดความกาวหนา ยกตัวอยางเชน 
ความกาวหนาการดำเนินการแตละโครงการ/ กิจกรรม 
รายละเอียดงบประมาณที่ใชดำเนินงาน เปนตน 

- เปนขอมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของป พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

O41 รายงานผลการดำเนินการปองกันการทุจริตประจำป 
- แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน

การทุจริต 
- มีขอมูลรายละเอยีดสรุปผลการดำเนินการ 

ยกตัวอยางเชน ผลการดำเนินการโครงการหรือ
กิจกรรม ผลการใชจายงบประมาณ ปญหา อปุสรรค 
ขอเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย เปนตน 

- ใชรายงานผลของป พ.ศ. 2563 
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10.2 มาตรการ
ภายในเพือ่ 

มาตรการสงเสรมิความโปรงใสและปองกนัการทจุรติภายใน
หนวยงาน 

  

ปองกนัการ
ทจุรติ 

O42 มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายใน
หนวยงาน 

- แสดงการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ในป 
พ.ศ. 2563 

- มีขอมูลรายละเอียดการวิเคราะห ยกตัวอยางเชน 
ประเด็นที่เปนขอบกพรอง หรือจุดออนที่จะตองแกไข
โดยเรงดวน ที่มีความสอดคลองกับผลการประเมินฯ 
ประเด็นที่จะตองพัฒนาใหดีขึ้น แนวทางการนำผลการ
วิเคราะหไปสูการปฏิบัติของหนวยงาน เปนตน 

- มีมาตรการเพื่อขับเคล่ือนการสงเสริมคุณธรรมและ
ความโปรงใสภายในหนวยงานใหดีขึ้น ซ่ึงสอดคลอง
ตามผลการวิเคราะหฯ   ผลการประเมิน โดยมี
รายละเอียดตาง ๆ ยกตัวอยางเชน การกำหนด
ผูรับผิดชอบหรือผูที่เกี่ยวของ การกำหนดขั้นตอนหรือ
วิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตาม
ใหนำไปสูการปฏบิัติและการรายงานผล เปนตน 

  

 O43 การดำเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความ
โปรงใสภายในหนวยงาน 

- แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพือ่สงเสริม
คุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 

- มีขอมูลรายละเอยีดการนำมาตรการเพื่อสงเสริม
คุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานในขอ 
O42 ไปสูการปฏบิัติอยางเปนรูปธรรม 

- เปนการดำเนินการในป พ.ศ. 2564 

  

 
 
 


