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ลงิคเ์ชือ่มโยง 
 

• Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) 
 
 

• External Integrity and Transparency Assessment (EIT) 
 
 

• Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT) 
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เปรยีบเทยีบประเด็นการเปลีย่นแปลงในแบบวดัการรบัรูข้องผูม้สีว่นไดเ้สยีภายใน 

Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) 
การประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิงานของหนว่ยงานภาครฐั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กบัปี 2565 

 

ตวัชีว้ดั ค าถาม ค าถามเชงิ
บวก/ลบ 

การเปลีย่นแปลงจากปี 
2565 

2566 2565 

ตวัชีว้ดัที ่1 
การปฏบิตั ิ
หนา้ที ่

i1 เจา้หนา้ทีข่องหน่วยงานทา่น ปฏบิัติ
หรอืใหบ้รกิารแกบ่คุคลภายนอก เป็นไป
ตามขัน้ตอนและระยะเวลา มากนอ้ย
เพยีงใด 

i1 เจา้หนา้ทีข่องหน่วยงานทา่น ปฏบิัตหิรอื
ใหบ้รกิารแกบ่คุคลภายนอก เป็นไปตาม
ขัน้ตอนและระยะเวลา มากนอ้ยเพยีงใด 

บวก 
 

รวบขอ้ค าถามยอ่ย 

  - เป็นไปตามขัน้ตอนทีก่ าหนด 

  - เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 

  i2 เจา้หนา้ทีข่องหน่วยงานทา่น ปฏบิัติ
หรอืใหบ้รกิารแกบ่คุคลภายนอกอยา่ง
เทา่เทยีมกนั มากนอ้ย เพยีงใด 

i2 บคุลากรในหน่วยงานของทา่น 
ปฏบิัตงิานหรอืใหบ้รกิารแกผู่ม้าตดิตอ่ทั่ว ๆ 
ไป กบัผูม้าตดิตอ่ทีรู่จ้กัเป็นการสว่นตัวอยา่ง
เทา่เทยีมกนั มากนอ้ยเพยีงใด 

บวก ปรับขอ้ความจากบคุลากรเป็น
เจา้หนา้ที ่และผูม้าตดิตอ่ทั่วๆ 
ไปกบัผูม้าตดิตอ่ทีรู่จ้ักเป็น
การสว่นตัวเปลีย่นเป็น 
“บคุคลภายนอก” 

  i3 เจา้หนา้ทีข่องหน่วยงานทา่น 
ปฏบิัตงิานหรอื ใหบ้รกิารโดยมุง่
ผลสมัฤทธิข์องงาน และ รับผดิชอบตอ่
หนา้ที ่มากนอ้ยเพยีงใด 

i3 บคุลากรในหน่วยงานของทา่น มี
พฤตกิรรมในการปฏบิัตงิาน ตามประเด็น
ดังตอ่ไปน้ี อยา่งไร 

บวก 
 

รวบขอ้ยอ่ย และปรับความ
พรอ้มรับผดิชอบ เป็น 
“รับผดิชอบตอ่หนา้ที”่ 

  - มุง่ผลส าเร็จของงาน 

  - ใหค้วามส าคัญกบังานมากกวา่ธรุะสว่นตัว 

  - พรอ้มรับผดิชอบ หากความผดิพลาดเกดิ
จากตนเอง 
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ตวัชีว้ดั ค าถาม ค าถามเชงิ
บวก/ลบ 

การเปลีย่นแปลงจากปี 
2565 

2566 2565 

  i4 เจา้หนา้ทีข่องหน่วยงานทา่น มกีาร
เรยีกรับเงนิ ทรัพยส์นิ ของขวัญ ของ
ก านัล หรอืผลประโยชน(์นอกเหนือจากที่
กฎหมายก าหนด เชน่ คา่ธรรมเนียม 
คา่ปรับ) เพือ่แลกกบัการปฏบิัตงิานหรอื
ใหบ้รกิาร หรอืไม ่

i4 บคุลากรในหน่วยงานของทา่น มกีาร
เรยีกรับสิง่ดังตอ่ไปน้ี จากผูม้าตดิตอ่  เพือ่
แลกกบัการปฏบิัตงิาน การอนุมัต ิอนุญาต 
หรอืใหบ้รกิาร หรอืไม ่

ลบ รวมขอ้ค าถาม และตัดเรือ่ง 
“การอนุมัต ิการอนุญาต” ออก 

  - เงนิ 

  - ทรัพยส์นิ 

  - ประโยชนอ์ืน่ ๆ ทีอ่าจค านวณเป็นเงนิได ้
เชน่ การลดราคา การรับความบันเทงิ เป็น
ตน้ 

  i5 เจา้หนา้ทีข่องหน่วยงานทา่น มกีารรับ
เงนิ ทรัพยส์นิ ของขวัญ ของก านัล หรอื
ผลประโยชนจ์ากบคุคลอืน่ ทีอ่าจสง่ผล
ใหม้กีารปฏบิัตหินา้ทีอ่ยา่งไมเ่ป็นธรรม 
เพือ่เป็นการตอบแทน หรอืไม ่

i5 นอกเหนือจากการรับจากญาตหิรอืจาก
บคุคล ทีใ่หก้นัในโอกาสตา่ง ๆ โดยปกติ
ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรอื
วัฒนธรรม หรอืใหก้นัตามมารยาททีป่ฏบิัติ
กนัในสงัคมแลว้ บคุลากรในหน่วยงานของ
ทา่น มกีารรับสิง่ดังตอ่ไปน้ี หรอืไม ่

ลบ เปลีย่นขอ้ค าถาม 

  - เงนิ 

  - ทรัพยส์นิ 

  - ประโยชนอ์ืน่ ๆ ทีอ่าจค านวณเป็นเงนิได ้
เชน่ การลดราคา การรับความบันเทงิ เป็น
ตน้ 
  

  i6 เจา้หนา้ทีข่องหน่วยงานทา่น มกีารให ้
เงนิ ทรัพยส์นิ ของขวัญ ของก านัล หรอื
ผลประโยชนแ์กบ่คุคลภายนอกเพือ่สรา้ง
ความสมัพันธท์ีด่แีละคาดหวังใหม้กีาร
ตอบแทนในอนาคต หรอืไม ่

i6 บคุลากรในหน่วยงานของทา่น มกีารให ้
สิง่ดังตอ่ไปน้ี แกบ่คุคลภายนอกหรอื
ภาคเอกชน เพือ่สรา้งความสมัพันธท์ีด่แีละ
คาดหวังใหม้กีารตอบแทนในอนาคต 
หรอืไม ่

ลบ ปรับค าวา่บคุลากร เป็น
เจา้หนา้ที ่และตัดค าวา่ 
“ภาคเอกชน” 
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ตวัชีว้ดั ค าถาม ค าถามเชงิ
บวก/ลบ 

การเปลีย่นแปลงจากปี 
2565 

2566 2565 

  - เงนิ 

  - ทรัพยส์นิ 

  - ประโยชนอ์ืน่ ๆ เชน่ การยกเวน้คา่บรกิาร 
การอ านวยความสะดวกเป็นกรณีพเิศษ เป็น
ตน้ 

ตวัชีว้ดัที ่2 
การใช้

งบประมาณ 

i7 ทา่นทราบขอ้มลูเกีย่วกบังบประมาณ
ของ หน่วยงานหรอืของสว่นงานทีท่า่น
ปฏบิัตหินา้ที ่มากนอ้ยเพยีงใด 

i7 ทา่นรูเ้กีย่วกบัแผนการใชจ้า่ยงบประมาณ
ประจ าปี  ของหน่วยงานของทา่น มากนอ้ย
เพยีงใด 

บวก ตัดค าวา่ “แผนการใชจ้า่ย” 
เป็นงบประมาณของหน่วยงาน 
และเพิม่ “ของสว่นงานทีท่า่น
ปฏบิัตหินา้ที”่  

  i8 ทา่นเคยเขา้ไปมสีว่นรว่มใน
กระบวนการ งบประมาณ มากนอ้ย
เพยีงใด 

I8 หน่วยงานของทา่น ใชจ้า่ยงบประมาณ 
โดยค านงึถงึประเด็นดังตอ่ไปน้ี มากนอ้ย
เพยีงใด 

บวก ปรับขอ้ค าถามใหมท่ัง้หมด 
โดยน าขอ้ค าถาม i12 “การ
เปิดโอกาสใหม้สีว่นรว่มใน
การตรวจสอบการใชจ้า่ย
งบประมาณ” มาใช ้

  - คุม้คา่ 

  - เป็นไปตามวัตถปุระสงคข์องงบประมาณ
ทีต่ัง้ไว ้ 

  i9 หน่วยงานของทา่น ใชจ้า่ย
งบประมาณเป็นไปตามวัตถปุระสงคแ์ละ
คุม้คา่ มากนอ้ยเพยีงใด 

i9 หน่วยงานของทา่น ใชจ้า่ยงบประมาณ
เพือ่ประโยชนส์ว่นตัว กลุม่ หรอืพวกพอ้ง 
มากนอ้ยเพยีงใด 

บวก น าค าถามขอ้ i8 เดมิมารวบ
ประเด็น  

  i10 หน่วยงานของทา่น ใชจ้า่ย
งบประมาณ เพือ่ประโยชนส์ว่นตัว กลุม่ 
หรอืพวกพอ้ง มากนอ้ยเพยีงใด 

i10 บคุลากรในหน่วยงานของทา่น มกีาร
เบกิจา่ยเงนิ ทีเ่ป็นเท็จ เชน่ คา่ท างาน
ลว่งเวลา คา่วัสดอุปุกรณ์  หรอืคา่เดนิทาง 
ฯลฯ มากนอ้ยเพยีงใด 

ลบ น าค าถามขอ้ i9 เดมิมาใช ้ 

  i11เจา้หนา้ทีข่องหน่วยงานทา่น มกีาร
เบกิจา่ยเงนิ ทีเ่ป็นเท็จ เชน่ คา่ท างาน
ลว่งเวลา คา่วัสด ุอปุกรณ์หรอืคา่เดนิทาง 
ฯลฯ มากนอ้ยเพยีงใด 

i11 หน่วยงานของทา่น มกีารจัดซือ้จดัจา้ง/
การจัดหาพัสด ุและการตรวจรับพัสดใุน
ลักษณะดังตอ่ไปน้ี  มากนอ้ยเพยีงใด 

ลบ น าค าถามขอ้ i10 เดมิมาใช ้

  - โปรง่ใส ตรวจสอบได ้
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ตวัชีว้ดั ค าถาม ค าถามเชงิ
บวก/ลบ 

การเปลีย่นแปลงจากปี 
2565 

2566 2565 

  - เอือ้ประโยชนใ์หผู้ป้ระกอบการรายใดราย
หนึง่ 

  i12 หน่วยงานของทา่น มกีารจัดซือ้จดั
จา้ง ทีเ่อือ้ประโยชนใ์หผู้ป้ระกอบการราย
ใดรายหนึง่ มากนอ้ยเพยีงใด 

i12 หน่วยงานของทา่น เปิดโอกาสใหท้า่น 
มสีว่นรว่ม ในการตรวจสอบการใชจ้า่ย
งบประมาณ ตามประเด็นดังตอ่ไปน้ี มาก
นอ้ยเพยีงใด 

ลบ น าขอ้ค าถาม i11 เดมิมารวบ
ประเด็น  

  - สอบถาม 

  - ทักทว้ง 

  - รอ้งเรยีน 

ตวัชีว้ดัที ่3 
การใชอ้ านาจ 

i13 ทา่นไดร้ับมอบหมายงานตาม
ต าแหน่งหนา้ที ่จากผูบ้ังคับบัญชาของ
ทา่นอยา่งเป็นธรรม มากนอ้ยเพยีงใด 

i13 ทา่นไดร้ับมอบหมายงานจาก
ผูบ้ังคับบัญชาอยา่งเป็นธรรม มากนอ้ย
เพยีงใด 

บวก เพิม่ค าวา่ “ตามต าแหน่ง
หนา้ที”่ 

  i14 ทา่นไดร้ับการประเมนิผลการ
ปฏบิัตงิาน จากผูบ้ังคับบัญชาของทา่น
อยา่งเป็นธรรม มากนอ้ยเพยีงใด 

i14 ทา่นไดร้ับการประเมนิผลการปฏบิัตงิาน 
จากผูบ้ังคับบัญชาอยา่งเป็นธรรม มากนอ้ย
เพยีงใด 

บวก - 

  i15 ผูบ้ังคับบัญชาของทา่น มกีาร
คัดเลอืกผูเ้ขา้รับ การฝึกอบรม การศกึษา
ดงูาน หรอืการใหท้นุการศกึษา อยา่งเป็น
ธรรม มากนอ้ยเพยีงใด 

i15 ผูบ้ังคับบัญชาของทา่น มกีารคัดเลอืก
ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม การศกึษาดงูาน หรอื
การใหท้นุการศกึษา อยา่งเป็นธรรม มาก
นอ้ยเพยีงใด 

บวก - 

  i16 ทา่นเคยถกูผูบ้ังคับบัญชาสัง่การให ้
ท าธรุะสว่นตัว ของผูบ้ังคับบัญชา มาก
นอ้ยเพยีงใด 

i16 ทา่นเคยถกูผูบ้ังคับบัญชาสัง่การใหท้ า
ธรุะสว่นตัวของผูบ้ังคับบัญชา มากนอ้ย
เพยีงใด 

ลบ - 

  i17 ทา่นเคยถกูผูบ้ังคับบัญชาสัง่การให ้
ท าในสิง่ที ่ไมถ่กูตอ้ง หรอืมคีวามเสีย่ง
ตอ่การทจุรติ มากนอ้ยเพยีงใด 

i17 ทา่นเคยถกูผูบ้ังคับบัญชาสัง่การใหท้ า
ในสิง่ทีไ่มถ่กูตอ้ง หรอืมคีวามเสีย่งตอ่การ
ทจุรติ มากนอ้ยเพยีงใด 

ลบ - 
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ตวัชีว้ดั ค าถาม ค าถามเชงิ
บวก/ลบ 

การเปลีย่นแปลงจากปี 
2565 

2566 2565 

  i18 การสรรหา บรรจ ุแตง่ตัง้ โยกยา้ย 
เลือ่นต าแหน่ง ในหน่วยงานของทา่น มี
การเอือ้ประโยชนใ์หบ้คุคลใดบคุคลหนึง่ 
หรอืพวกพอ้ง มากนอ้ยเพยีงใด 
 

i18 การบรหิารงานบคุคลของหน่วยงาน
ของทา่น  มลีักษณะดังตอ่ไปน้ี มากนอ้ย
เพยีงใด 

ลบ ระบรุายละเอยีดเกีย่วกบัการ
บรหิารงานบคุคล โดยเพิม่ 
“การสรรหา บรรจ ุแตง่ตัง้ 
โยกยา้ย เลือ่นต าแหน่ง” และ
รวบขอ้ค าถาม 

   - ถกูแทรกแซงจากผูม้อี านาจ ลบ - 

  - มกีารซือ้ขายต าแหน่ง ลบ - 

  - เอือ้ประโยชนใ์หก้ลุม่หรอืพวกพอ้ง ลบ - 

ตวัชีว้ดัที ่4 
การใช้

ทรพัยส์นิของ
ราชการ 

i19 ทา่นรูแ้นวปฏบิัตขิองหน่วยงานของ
ทา่น เกีย่วกบัการใชท้รัพยส์นิของ
ราชการทีถ่กูตอ้ง มากนอ้ยเพยีงใด 

i19 บคุลากรในหน่วยงานของทา่น มกีาร
เอาทรัพยส์นิของราชการ ไปเป็นของสว่นตัว 
หรอืน าไปใหก้ลุม่หรอืพวกพอ้ง มากนอ้ย
เพยีงใด 

บวก ปรับล าดับขอ้ค าถาม โดยน า 
i23 เดมิ มาเป็นขอ้ i19 

  i20 ขัน้ตอนการขออนุญาตเพือ่ยมื
ทรัพยส์นิของราชการ ไปใชป้ฏบิัตงิานมี
ความสะดวก มากนอ้ยเพยีงใด 

i20 ขัน้ตอนการขออนุญาตเพือ่ยมืทรัพยส์นิ
ของราชการ ไปใชป้ฏบิัตงิานในหน่วยงาน
ของทา่น มคีวามสะดวกมากนอ้ยเพยีงใด 

บวก ตัดค าวา่ “หน่วยงานของ
ทา่น” 

  i21 เจา้หนา้ทีข่องหน่วยงานทา่น มกีาร
ขออนุญาต ยมืทรัพยส์นิของราชการไป
ใชป้ฏบิัตงิาน อยา่งถกูตอ้ง มากนอ้ย
เพยีงใด 

i21 ถา้ตอ้งมกีารขอยมืทรัพยส์นิของ
ราชการ ไปใชป้ฏบิัตงิาน บคุลากรใน
หน่วยงานของทา่น  มกีารขออนุญาตอยา่ง
ถกูตอ้ง มากนอ้ยเพยีงใด 

บวก ปรับขอ้ค าถาม แตค่งใจความ
ส าคัญเดมิ 

  i22 บคุคลภายนอกหรอืภาคเอกชน มี
การน า ทรัพยส์นิของราชการไปใชโ้ดย
ไมไ่ดข้ออนุญาต อยา่งถกูตอ้ง มากนอ้ย
เพยีงใด 

i22 บคุคลภายนอกหรอืภาคเอกชน มกีาร
น าทรัพยส์นิของราชการไปใช ้โดยไมไ่ดข้อ
อนุญาตอยา่งถกูตอ้ง จากหน่วยงานของ
ทา่น มากนอ้ยเพยีงใด 

ลบ ตัดค าวา่ “หน่วยงานของ
ทา่น” 

  i23 เจา้หนา้ทีข่องหน่วยงานทา่น มกีาร
ใช ้ทรัพยส์นิของราชการ เพือ่ประโยชน์
สว่นตัว มากนอ้ยเพยีงใด 

i23 ทา่นรูแ้นวปฏบิัตขิองหน่วยงานของ
ทา่น เกีย่วกบัการใชท้รัพยส์นิของราชการที่
ถกูตอ้ง มากนอ้ยเพยีงใด 

ลบ ปรับล าดับขอ้ค าถาม โดยน า 
i19 เดมิ มาเป็นขอ้ i23 
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ตวัชีว้ดั ค าถาม ค าถามเชงิ
บวก/ลบ 

การเปลีย่นแปลงจากปี 
2565 

2566 2565 

  i24 หน่วยงานของทา่น มกีารก ากบัดแูล
และ ตรวจสอบการใชท้รพัยส์นิของ
ราชการ อยา่งสม ่าเสมอ เพือ่ป้องกนั
ไมใ่หม้กีารน าไปใช ้ประโยชนส์ว่นตัว 
มากนอ้ยเพยีงใด 

i24 หน่วยงานของทา่น มกีารก ากบัดแูล
และตรวจสอบการใชท้รัพยส์นิของราชการ 
เพือ่ป้องกนัไมใ่หม้กีารน าไปใชป้ระโยชน์
สว่นตัว กลุม่ หรอืพวกพอ้ง มากนอ้ย
เพยีงใด  

บวก ตัดค าวา่ “กลุม่หรอืพวกพอ้ง” 

ตวัชีว้ดัที ่5 
การแกไ้ข
ปญัหาการ
ทจุรติ 

i25 ผูบ้รหิารสงูสดุของหน่วยงานของ
ทา่น ใหค้วามส าคัญกบัการแกไ้ขปัญหา
การทจุรติ และประพฤตมิชิอบ มากนอ้ย
เพยีงใด 

i25 ผูบ้รหิารสงูสดุของหน่วยงานของทา่น 
ใหค้วามส าคัญ กบัการตอ่ตา้นการทจุรติ 
มากนอ้ยเพยีงใด 

บวก เปลีย่นค าวา่ “การตอ่ตา้นการ
ทจุรติ” เป็นการแกไ้ขปัญหา
การทจุรติและประพฤตมิชิอบ 

  i26 มาตรการป้องกนัการทจุรติของ
หน่วยงานท่าน สามารถป้องกนัการทจุรติ
ไดจ้รงิมากนอ้ยเพยีงใด 

i26 หน่วยงานของทา่น มกีารด าเนนิการ 
ดังตอ่ไปน้ี หรอืไม ่

บวก 
 

ปรับขอ้ค าถามใหม่ 

  - ทบทวนนโยบายหรอืมาตรการป้องกนัการ
ทจุรติในหน่วยงานใหม้ปีระสทิธภิาพ 

  - จัดท าแผนงานดา้นการป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุรติของหน่วยงาน 

  i27 ทา่นทราบเกีย่วกบัมาตรฐานทาง
จรยิธรรม หรอืประมวลจรยิธรรมส าหรับ
เจา้หนา้ทีข่อง หน่วยงานทา่น มากนอ้ย
เพยีงใด 
 

i27 หน่วยงานของทา่นมปัีญหาการทจุรติที่
ยังไมไ่ดร้ับการแกไ้ข มากนอ้ยเพยีงใด 

ลบบวก 
 

ปรับขอ้ค าถามใหม่  

  i28 หน่วยงานของทา่น มกีารน าผลการ
ประเมนิ ITA ไปปรับปรงุการท างาน เพือ่
ป้องกนัการทจุรติ ในหน่วยงาน มากนอ้ย
เพยีงใด 

i28 หน่วยงานของทา่น มกีารด าเนนิการ
ดังตอ่ไปน้ี ตอ่การทจุรติในหน่วยงาน มาก
นอ้ยเพยีงใด 

บวก ปรับค าถามใหม่ 

  - เฝ้าระวังการทจุรติ 

  - ตรวจสอบการทจุรติ 

  - ลงโทษทางวนัิย เมือ่มกีารทจุรติ 
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ตวัชีว้ดั ค าถาม ค าถามเชงิ
บวก/ลบ 

การเปลีย่นแปลงจากปี 
2565 

2566 2565 

  i29 หากทา่นพบเห็นการทจุรติทีเ่กดิขึน้
ในหน่วยงาน ทา่นมั่นใจทีจ่ะแจง้ให ้
ขอ้มลู หรอืรอ้งเรยีนตอ่ สว่นงานที่
เกีย่วขอ้งไดม้ากนอ้ยเพยีงใด 

i29 หน่วยงานของทา่น มกีารน าผลการ
ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทัง้ภายในและ
ภายนอกหน่วยงานไปปรับปรงุการท างาน 
เพือ่ป้องกนัการทจุรติในหน่วยงาน มากนอ้ย
เพยีงใด 

บวก ปรับขอ้ค าถามใหม ่โดย
น าเอา i30 เดมิมาปรับปรงุ 
สอบถามเป็น “ความมั่นใจ” 
ในการใหข้อ้มลูหรอืรอ้งเรยีน
แทน 

  i30 หากมเีจา้หนา้ทีก่ระท าการทจุรติ 
หน่วยงาน ของทา่นจะมกีารตรวจสอบ
และลงโทษอยา่ง จรงิจัง มากนอ้ย
เพยีงใด 

i30 หากทา่นพบเห็นแนวโนม้การทจุรติทีจ่ะ
เกดิขึน้ในหน่วยงานของทา่น ทา่นมี
ความคดิเห็นตอ่ประเด็นดงัตอ่ไปน้ี อยา่งไร 

บวก 
 

ปรับขอ้ค าถามใหม่ 
 

  - สามารถรอ้งเรยีนและสง่หลักฐานไดอ้ยา่ง
สะดวก 

  - สามารถตดิตามผลการรอ้งเรยีนได ้

   - มั่นใจวา่จะมกีารด าเนนิการอยา่ง
ตรงไปตรงมา 

   - มั่นใจวา่จะปลอดภัยและไมม่ผีลกระทบตอ่
ตนเอง 



- 9 - 

เปรยีบเทยีบประเด็นการเปลีย่นแปลงในแบบวดัการรบัรูข้องผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอก 

External Integrity and Transparency Assessment (EIT) 
การประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิงานของหนว่ยงานภาครฐั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กบัปี 2565 

 

ตวัชีว้ดั 
ค าถาม ค าถาม

เชงิบวก/
ลบ 

การเปลีย่นแปลงจากปี 
2565 2566 2565 

ตวัชีว้ดัที ่6 
คณุภาพการ
ด าเนนิงาน 

e1 หน่วยงานปฏบิัตหิรอืใหบ้รกิารแก่
ทา่น เป็นไปตาม ขัน้ตอนและระยะเวลา 
มากนอ้ยเพยีงใด 

e1 เจา้หนา้ทีข่องหน่วยงานทีท่า่นตดิตอ่ 
ปฏบิัตงิาน/ใหบ้รกิารแกท่า่น ตามประเด็น
ดังตอ่ไปน้ี มากนอ้ยเพยีงใด 

บวก 
 

รวบขอ้ค าถาม 

 ▪ เป็นไปตามขัน้ตอนทีก่ าหนด 

 ▪ เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 

 

e2 หน่วยงานปฏบิัตหิรอืใหบ้รกิารแก่
ทา่น อยา่งเป็นธรรมและไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ
มากนอ้ยเพยีงใด 

e2 เจา้หนา้ทีข่องหน่วยงานทีท่า่นตดิตอ่ 
ปฏบิัตงิาน/ใหบ้รกิารแกท่า่น กบัผูม้าตดิตอ่
คนอืน่ ๆ อย่างเท่าเทยีมกนั มากนอ้ย
เพยีงใด 

บวก เปลีย่นจากเทา่เทยีม เป็น
ประเด็นเรือ่ง “เป็นธรรม และ
ไมเ่ลอืกปฏบิัต”ิ 

 

e3 หน่วยงานปฏบิัตหิรอืใหบ้รกิารแก่
ทา่น โดยมุง่ผลสมัฤทธิแ์ละรับผดิชอบตอ่
หนา้ที ่มากนอ้ยเพยีงใด 
 

e3 เจา้หนา้ทีข่องหน่วยงานทีท่า่นตดิตอ่ 
มกีารปิดบังหรอืบดิเบอืนขอ้มลูเกีย่วกบั
การด าเนนิการ/ใหบ้รกิารแกท่า่น มากนอ้ย
เพยีงใด 

บวก เปลีย่นจากค าถามเชงิลบเป็น
ค าถามเชงิบวก 

 

e4 ในชว่ง 1 ปีทีผ่า่นมา ทา่นเคยถกู
เจา้หนา้ทีเ่รยีกรับเงนิ ทรัพยส์นิ ของขวัญ 
ของก านัล หรอืผลประโยชน ์
(นอกเหนือจากทีก่ฎหมายก าหนด เชน่ 
คา่ธรรมเนียม คา่ปรับ) เพือ่แลกกบัการ
ปฏบิัตงิานหรอืใหบ้รกิารแกท่า่น หรอืไม ่

e4 ในระยะเวลา 1 ปีทีผ่า่นมา ทา่นเคยถกู
เจา้หนา้ทีข่องหน่วยงานทีท่า่นตดิตอ่ รอ้ง
ขอใหจ้า่ยหรอืใหส้ิง่ดังตอ่ไปน้ี เพือ่แลก
กบัการปฏบิัตงิาน การอนุมัต ิอนุญาต หรอื
ใหบ้รกิาร หรอืไม ่

ลบ 
ลบ 

รวบประเด็น เพิม่ค าวา่ 
“นอกเหนือจากทีก่ฎหมาย
ก าหนด” และตัดค าวา่ “การ
อนุมัต ิอนุญาต” 

 

 ▪ เงนิ 

 ▪ ทรัพยส์นิ 

 
▪ ประโยชนอ์ืน่ ๆ ทีอ่าจค านวณเป็นเงนิได ้
เชน่ การลดราคา การใหค้วามบันเทงิ เป็นตน้ 
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ตวัชีว้ดั 
ค าถาม ค าถาม

เชงิบวก/
ลบ 

การเปลีย่นแปลงจากปี 
2565 2566 2565 

 

e5 หน่วยงานมกีารท างาน หรอืโครงการ
ตา่ง ๆ เพือ่ใหเ้กดิประโยชนแ์กป่ระชาชน
และสว่นรวม มากนอ้ยเพยีงใด 

e5 หน่วยงานทีท่า่นตดิตอ่ มกีาร
ด าเนนิงาน โดยค านงึถงึประโยชนข์อง
ประชาชนและสว่นรวมเป็นหลัก มากนอ้ย
เพยีงใด 

บวก ปรับขอ้ค าถามเนน้ทีก่าร
ท างานหรอืโครงการตา่งๆ 

ตวัชีว้ดัที ่7 
ประสทิธภิาพการ
สือ่สาร 

e6 หน่วยงานมชีอ่งทางเผยแพรข่อ้มลู
ขา่วสาร ทีส่ามารถเขา้ถงึไดง้า่ย มาก
นอ้ยเพยีงใด 

e6 การเผยแพรข่อ้มลูของหน่วยงานที่
ทา่นตดิตอ่ มลีักษณะดังตอ่ไปน้ี มากนอ้ย
เพยีงใด 

บวก 
 

รวบประเด็น 

 ▪ เขา้ถงึงา่ย ไมซ่บัซอ้น 

 ▪ มชีอ่งทางหลากหลาย 

 

e7 หน่วยงานมกีารเผยแพรข่อ้มลู
ขา่วสารทีป่ระชาชน หรอืผูร้ับบรกิารควร
ไดร้ับทราบอยา่งชดัเจน มากนอ้ย
เพยีงใด 

e7 หน่วยงานทีท่า่นตดิตอ่ มกีารเผยแพร่
ผลงานหรอืขอ้มลูทีส่าธารณชนควร
รับทราบอยา่งชดัเจน มากนอ้ยเพยีงใด 

บวก ตัดค าวา่ “ทีท่า่นตดิตอ่” และ
ตัดค าวา่ “ผลงานหรอืขอ้มลู
ทีส่าธารณชน” เป็น “ขอ้มลู
ขา่วสารทีป่ระชาชนหรอื
ผูร้ับบรกิาร” 

 
e8 หน่วยงานมชีอ่งทางทีท่า่นสามารถติ
ชมหรอืแสดงความคดิเหน็ตอ่การ
ปฏบิัตงิาน หรอืการใหบ้รกิารหรอืไม ่

e8 หน่วยงานทีท่า่นตดิตอ่ มชีอ่งทางรับ
ฟังค า       ตชิมหรอืความคดิเห็นเกีย่วกบั
การด าเนนิงาน/    การใหบ้รกิาร หรอืไม ่

บวก - 

 

e9 หน่วยงานสามารถสือ่สาร ตอบขอ้
ซกัถาม หรอืใหค้ าอธบิายแกท่า่นได ้
อยา่งชดัเจน มากนอ้ยเพยีงใด 

e9 หน่วยงานทีท่า่นตดิตอ่ มกีารชีแ้จง
และตอบค าถาม เมือ่มขีอ้กงัวลสงสยั
เกีย่วกบัการด าเนนิงานไดอ้ยา่งชดัเจน 
มากนอ้ยเพยีงใด 

บวก ปรับค าแตเ่น้ือหาใจความ
หลักเดมิ 

 

e10 หน่วยงานมชีอ่งทางทีท่า่นสามารถ
แจง้ ใหข้อ้มลู หรอืรอ้งเรยีน ในกรณีที่
พบวา่ มเีจา้หนา้ทีม่กีารเรยีกรับสนิบน
หรอืทจุรติตอ่หนา้ที ่หรอืไม ่
 

e10 หน่วยงานทีท่า่นตดิตอ่มชีอ่งทางให ้
ผูม้าตดิตอ่รอ้งเรยีนการทจุรติของ
เจา้หนา้ทีใ่นหน่วยงาน หรอืไม ่ 

บวก ปรับค าแตเ่น้ือหาใจความ
หลักเดมิ 
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ตวัชีว้ดั 
ค าถาม ค าถาม

เชงิบวก/
ลบ 

การเปลีย่นแปลงจากปี 
2565 2566 2565 

ตวัชีว้ดัที ่8 การ
ปรบัปรุงระบบการ
ท างาน 

e11 การปฏบิัตหิรอืการใหบ้รกิารของ
เจา้หนา้ที ่ดขีึน้กวา่ทีผ่่านมา มากนอ้ย
เพยีงใด 

e11 เจา้หนา้ทีข่องหน่วยงานทีท่า่นตดิตอ่ 
มกีารปรับปรงุคณุภาพการปฏบิัตงิาน/การ
ใหบ้รกิาร    ใหด้ขี ึน้ มากนอ้ยเพยีงใด 
    

บวก ตัดค าวา่ “ปรับปรงุคณุภาพ
การปฏบิัตงิาน” ออก เพิม่ค า
วา่ “กว่าทีผ่า่นมา” 

 
e12 วธิกีารขัน้ตอนการปฏบิัตหิรอืการ
ใหบ้รกิาร สะดวกรวดเร็วกวา่ทีผ่า่นมา 
มากนอ้ยเพยีงใด 

e12 หน่วยงานทีท่า่นตดิตอ่ มกีาร
ปรับปรงุวธิกีารและขัน้ตอนการด าเนนิงาน/
การใหบ้รกิารใหด้ขี ึน้ มากนอ้ยเพยีงใด 

บวก ปรับค าแตใ่จความหลักคง
เดมิ 

 

e13 หน่วยงานมรีะบบการใหบ้รกิาร
ออนไลนห์รอืไม ่

e13 หน่วยงานทีท่า่นตดิตอ่ มกีารน า
เทคโนโลยมีาใชใ้นการด าเนนิงาน/การ
ใหบ้รกิาร ใหเ้กดิความสะดวกรวดเร็วมาก
ขึน้ หรอืไม ่

บวก ตัดเรือ่งเทคโนโลย ี
เปลีย่นเป็น “ระบบการ
ใหบ้รกิารออนไลน”์  

 

e14 หน่วยงานเปิดโอกาสให ้
บคุคลภายนอกไดเ้ขา้ไป มสีว่นรว่ม
ปรับปรงุพัฒนาการด าเนนิงาน ใหด้ขี ึน้ 
มากนอ้ยเพยีงใด 

e14 หน่วยงานทีท่า่นตดิตอ่ เปิดโอกาส
ใหผู้ร้ับบรกิารผูม้าตดิตอ่ หรอืผูม้สีว่นได ้
สว่นเสยี เขา้ไปมสีว่นร่วมในการปรับปรงุ
พัฒนาการด าเนนิงาน/การใหบ้รกิารของ
หน่วยงานใหด้ขีึน้ มากนอ้ยเพยีงใด 

บวก ปรับค า แตใ่จความส าคัญ
ยังคงเดมิ โดยเนน้ที่
บคุคลภายนอก 

 
e15 หน่วยงานมกีารปรับปรงุองคก์รใหม้ ี
ความโปรง่ใสมากขึน้ มากนอ้ยเพยีงใด 

e15 หน่วยงานทีท่า่นตดิตอ่ มกีาร
ปรับปรงุการด าเนนิงาน/การใหบ้รกิาร ใหม้ี
ความโปรง่ใสมากขึน้ มากนอ้ยเพยีงใด 

บวก ปรับค า แตใ่จความส าคัญ
ยังคงเดมิ - 
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เปรยีบเทยีบประเด็นการเปลีย่นแปลงในแบบตรวจการเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ  

Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT) 
การประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิงานของหนว่ยงานภาครฐั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กบัปี 2565 

 

เชงิโครงสรา้งเปรยีบเทยีบใหม-่เกา่ 

ขอ้ ขอ้มลู 

2566 2565 

o1 โครงสรา้ง o1 โครงสรา้ง 

o2 ขอ้มลูผูบ้รหิาร o2 ขอ้มลูผูบ้รหิาร 

o3 อ านาจหนา้ที ่ o3 อ านาจหนา้ที ่

o4 แผนยทุธศาสตรห์รอืแผนพัฒนาหน่วยงาน o4 แผนยทุธศาสตรห์รอืแผนพัฒนาหน่วยงาน 

o5 ขอ้มลูการตดิตอ่ o5 ขอ้มลูการตดิตอ่ 

o6 กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง o6 กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

o7 ขา่วประชาสมัพันธ ์ o7 ขา่วประชาสมัพันธ ์

o8 Q&A o8 Q&A 

o9 Social Network o9 Social Network 

o10  นโยบายคุม้ครองขอ้มลู สว่นบคุคล  

o11  แผนด าเนนิงานและการใชง้บประมาณประจ าปี o10 แผนด าเนนิงานประจ าปี 
o18 แผนการใชจ้า่ยงบประมาณประจ าปี 

o12 รายงานการก ากบัตดิตาม การด าเนนิงานและการใช ้

งบประมาณประจ าปี รอบ 6 เดอืน 
o11 รายงานการก ากบัตดิตามการด าเนนิงานประจ าปี รอบ 6 เดอืน 
o19 รายงานการก ากบัตดิตามการใชจ้า่ยงบประมาณประจ าปี รอบ 6 
เดอืน 

o13 รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปี o12 รายงานผลการด าเนนิงานประจ าปี 

o14 คูม่อืหรอืมาตรฐาน การปฏบิัตงิาน o13 คูม่อืหรอืมาตรฐานการปฏบิัตงิาน 

o15 คูม่อืหรอืมาตรฐานการใหบ้รกิาร o14 คูม่อืหรอืมาตรฐานการใหบ้รกิาร 
 

o16 ขอ้มลูเชงิสถติกิารใหบ้รกิาร o15 ขอ้มลูเชงิสถติกิารใหบ้รกิาร 

o17 รายงานผลการส ารวจความพงึพอใจการใหบ้รกิาร o16 รายงานผลการส ารวจความพงึพอใจการใหบ้รกิาร 

o18 E–Service o17 E–Service 
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ขอ้ ขอ้มลู 

2566 2565 

o19 แผนการจัดซือ้จดัจา้งหรอื แผนการจัดหาพัสด ุ o21 แผนการจัดซือ้จัดจา้งหรอืแผนการจัดหาพัสด ุ

o20 ประกาศตา่ง ๆ เกีย่วกบั การจัดซือ้จดัจา้งหรอื การจดัหา
พัสด ุ

o22 ประกาศตา่ง ๆ เกีย่วกบัการจัดซือ้จดัจา้งหรอืการจัดหาพัสด ุ

o21 สรปุผลการจัดซือ้จดัจา้งหรอื การจัดหาพัสดรุายเดอืน o23 สรปุผลการจดัซือ้จัดจา้งหรอืการจัดหาพัสดรุายเดอืน 

o22 รายงานผลการจัดซือ้จัดจา้ง หรอืการจัดหาพัสดปุระจ าปี o24 รายงานผลการจัดซือ้จัดจา้งหรอืการจัดหาพัสดปุระจ าปี 

o23 นโยบายหรอืแผนการบรหิาร ทรัพยากรบคุคล o25 นโยบายการบรหิารทรัพยากรบคุคล 

o24 การด าเนนิการตามนโยบายการบรหิารทรัพยากรบคุคล o26 การด าเนนิการตามนโยบายการบรหิารทรัพยากรบคุคล 

o27 หลักเกณฑก์ารบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล o27 หลักเกณฑก์ารบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล 

o28 รายงานผลการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคลประจ าปี o28 รายงานผลการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคลประจ าปี 

o29 แนวปฏบิัตกิารจัดการเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติและประพฤตมิิ
ชอบ 

o29 แนวปฏบิัตกิารจัดการเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติและประพฤตมิิ
ชอบ 

o30 ชอ่งทางแจง้เรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติและประพฤตมิชิอบ o30 ชอ่งทางแจง้เรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติและประพฤตมิชิอบ 

o31 ขอ้มลูเชงิสถติเิรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติและประพฤตมิชิอบ o31 ขอ้มลูเชงิสถติเิรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติและประพฤตมิชิอบ 

o33 การเปิดโอกาสใหเ้กดิการมสีว่นรว่ม o33 การเปิดโอกาสใหเ้กดิการมสีว่นรว่ม 

o34 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จาก การ
ปฏบิัตหินา้ที ่

o34 นโยบายไมร่ับของขวัญ (No Gift Policy) 

o34 การสรา้งวัฒนธรรม No Gift Policy  

o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy  

o34 การประเมนิความเสีย่งการทจุรติและประพฤตมิชิอบ
ประจ าปี 

o36 การประเมนิความเสีย่งการทจุรติและประพฤตมิชิอบประจ าปี 

o35 การด าเนนิการเพือ่จัดการความเสีย่งการทจุรติและประพฤติ
มชิอบ 

o37 การด าเนนิการเพือ่จดัการความเสีย่งการทจุรติและประพฤตมิิ
ชอบ 

o36 แผนปฏบิัตกิารป้องกนัการทจุรติ o39 แผนปฏบิัตกิารป้องกนัการทจุรติ 

O37  รายงานการก ากบัตดิตามการด าเนนิการป้องกนัการทจุรติ
ประจ าปี รอบ 6 เดอืน 

o40 รายงานการก ากบัตดิตามการด าเนนิการป้องกนัการทจุรติ
ประจ าปี รอบ 6 เดอืน 

O38 รายงานผลการด าเนนิการป้องกนัการทจุรติประจ าปี o41 รายงานผลการด าเนนิการป้องกนัการทจุรติประจ าปี 

O39 ประมวลจรยิธรรมส าหรับเจา้หนา้ทีข่องรัฐ  

O40 การขับเคลือ่นจรยิธรรม  

O41 การประเมนิจรยิธรรม เจา้หนา้ทีข่องรัฐ  
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ขอ้ ขอ้มลู 

2566 2565 

o42  มาตรการสง่เสรมิคณุธรรมและความโปรง่ใสภายใน
หน่วยงาน 

o42 มาตรการสง่เสรมิคณุธรรมและความโปรง่ใสภายในหน่วยงาน 

o43  การด าเนนิการตามมาตรการสง่เสรมิคณุธรรมและความ
โปรง่ใสภายในหน่วยงาน 

o43 การด าเนนิการตามมาตรการสง่เสรมิคณุธรรมและความโปรง่ใส
ภายในหน่วยงาน 

  o20 รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณประจ าปี 

o32 ชอ่งทางการรับฟังความคดิเห็น 

o35 การมสีว่นรว่มของผูบ้รหิาร 

o38 การเสรมิสรา้งวัฒนธรรมองคก์ร ตามมาตรฐานทางจรยิธรรม 

 



- 15 - 

เชงิองคป์ระกอบเปรยีบเทยีบใหม-่เกา่ 

ขอ้ ขอ้มลู องคป์ระกอบ 

2566 2565 

o1 โครงสรา้ง  แสดงแผนผังแสดงโครงสรา้งการแบง่สว่นราชการของ
หน่วยงาน 
 แสดงต าแหน่งทีส่ าคัญและการแบง่สว่นงานภายใน 
ยกตัวอยา่งเชน่ ส านัก กอง ศนูย ์ฝ่าย สว่น กลุม่ เป็นตน้ 
* * กรณีองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

รูปแบบพเิศษ ใหแ้สดงแผนผังโครงสรา้ง ทัง้ฝ่ายการเมอืงและฝ่าย
ขา้ราชการประจ า 

o แสดงแผนผังแสดงโครงสรา้งการแบง่สว่นราชการ
ของหน่วยงาน 
o แสดงต าแหน่งทีส่ าคัญและการแบง่สว่นงานภายใน 
ยกตัวอยา่งเชน่ ส านัก กอง ศนูย ์ฝ่าย สว่น กลุม่ เป็น
ตน้ 
* * กรณีองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  ใหแ้สดงแผนผัง
โครงสรา้ง ทัง้ฝ่ายการเมอืงและฝ่ายขา้ราชการประจ า 

o2 ขอ้มลูผูบ้รหิาร  แสดงขอ้มลูของผูบ้รหิารสงูสดุ และผูด้ ารงต าแหน่ง
ทางการบรหิารของหน่วยงาน อยา่งนอ้ยประกอบดว้ย*  
(1) ผูบ้รหิารสงูสดุ 
(2) รองผูบ้รหิารสงูสดุ  
 แสดงขอ้มลูของผูบ้รหิารแตล่ะคน อยา่งนอ้ย
ประกอบดว้ย (1) ชือ่-นามสกลุ (2) ต าแหน่ง (3) รปูถา่ย 
(4) ชอ่งทางการตดิตอ่  
* กรณีองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

รูปแบบพเิศษ ใหแ้สดงขอ้มลูผูบ้รหิาร ในฝ่ายการเมอืงและฝ่าย
ขา้ราชการประจ า 

o แสดงขอ้มลูของผูบ้รหิารสงูสดุ และผูด้ ารงต าแหน่ง
ทางการบรหิารของหน่วยงาน อยา่งนอ้ยประกอบดว้ย 
ผูบ้รหิารสงูสดุและรองผูบ้รหิารสงูสดุ 
o แสดงขอ้มลู อยา่งนอ้ยประกอบดว้ย ชือ่-นามสกลุ 
ต าแหน่ง รปูถ่าย และชอ่งทางการตดิตอ่ของผูบ้รหิาร
แตล่ะคน 
*กรณีองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ใหแ้สดงขอ้มลู
ผูบ้รหิารในฝ่ายการเมอืงและฝ่ายขา้ราชการประจ า 

o3 อ านาจหนา้ที ่  แสดงขอ้มลูเฉพาะทีอ่ธบิายถงึหนา้ทีแ่ละอ านาจของ
หน่วยงาน 
* * ตอ้งไมเ่ป็นการแสดงขอ้มูลกฎหมายทัง้ฉบับ 

o แสดงขอ้มลูหนา้ทีแ่ละอ านาจของหน่วยงานตามที่
กฎหมายก าหนด 

o4 แผนยทุธศาสตร์
หรอืแผนพัฒนา
หน่วยงาน** 

 แสดงแผนการด าเนนิภารกจิของหน่วยงานทีม่รีะยะ
มากกวา่ 1 ปี  
 มขีอ้มลูรายละเอยีดของแผนฯ อยา่งนอ้ยประกอบดว้ย 
(1) ยทุธศาสตรห์รอืแนวทาง (2) เป้าหมาย (3) ตัวชีวั้ด  
 เป็นแผนทีม่รีะยะเวลาบังคับใชค้รอบคลมุปี 
พ.ศ. 2566 

o แสดงแผนการด าเนนิภารกจิของหน่วยงานทีม่รีะยะ
มากกวา่ 1 ปี 
o มขีอ้มลูรายละเอยีดของแผนฯ อยา่งนอ้ย
ประกอบดว้ย ยทุธศาสตรห์รอืแนวทาง เป้าหมาย และ
ตัวชีวั้ด  
o เป็นแผนทีม่รีะยะเวลาบังคับใชค้รอบคลมุปี พ.ศ. 
2565 
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ขอ้ ขอ้มลู องคป์ระกอบ 

2566 2565 

o5 ขอ้มลูการตดิตอ่ แสดงขอ้มลูการตดิตอ่ของหน่วยงาน อยา่งนอ้ย
ประกอบดว้ย  
(1) ทีอ่ยูห่น่วยงาน 
(2) หมายเลขโทรศัพท ์ 
(3) E-mail  
(4) แผนทีต่ัง้ 

แสดงขอ้มลูการตดิตอ่ของหน่วยงาน อยา่งนอ้ย
ประกอบดว้ย 
o ทีอ่ยูห่น่วยงาน 
o หมายเลขโทรศัพท ์
o E-mail 
o แผนทีต่ัง้ 

o6 กฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง 

o แสดงกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนนิงานหรอืการ
ปฏบิัตงิานของหน่วยงาน 

o แสดงกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนนิงานหรอืการ
ปฏบิัตงิานของหน่วยงาน 

o7 ขา่วประชาสมัพันธ ์ o แสดงขอ้มลูขา่วสารตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ด าเนนิงานตามอ านาจหนา้ทีห่รอืภารกจิของหน่วยงาน 
o เป็นขอ้มลูขา่วสารทีเ่กดิขึน้ในปี พ.ศ. 2566 

o แสดงขอ้มลูขา่วสารตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ด าเนนิงานตามอ านาจหนา้ทีห่รอืภารกจิของหน่วยงาน 
o เป็นขอ้มลูขา่วสารทีเ่กดิขึน้ในปี พ.ศ. 2565 

o8 Q&A o แสดงต าแหน่งบนเว็บไซตข์องหน่วยงานที่
บคุคลภายนอกสามารถสอบถาม ขอ้มลูตา่ง ๆ ไดแ้ละ
หน่วยงานสามารถสือ่สารใหค้ าตอบกบัผูส้อบถามได ้โดย
มลีักษณะเป็นการสือ่สารไดส้องทาง ทางหนา้เว็บไซต์
ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอยา่งเชน่ Messenger Live 
Chat, Chatbot 

o แสดงต าแหน่งบนเว็บไซตข์องหน่วยงานที่
บคุคลภายนอกสามารถสอบถามขอ้มลูตา่ง ๆ ได ้และ
หน่วยงานสามารถสือ่สารใหค้ าตอบกบัผูส้อบถามได ้
โดยมลีักษณะเป็นการสือ่สารไดส้องทาง ทางหนา้
เว็บไซตข์องหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอยา่งเชน่ Web 
board, กลอ่งขอ้ความถาม-ตอบ, Messenger Live 
Chat, Chatbot เป็นตน้ 

o9 Social Network o แสดงต าแหน่งบนเว็บไซตข์องหน่วยงานทีส่ามารถ
เชือ่มโยงไปยังเครอืขา่ยสงัคม ออนไลนข์องหน่วยงาน 
ยกตัวอยา่งเชน่ Facebook, Twitter, Instagram 

o แสดงต าแหน่งบนเว็บไซตข์องหน่วยงานทีส่ามารถ
เชือ่มโยงไปยังเครอืขา่ยสงัคมออนไลนข์องหน่วยงาน 
ยกตัวอยา่งเชน่ Facebook, Twitter, Instagram เป็น
ตน้  

o10  นโยบายคุม้ครอง
ขอ้มลู สว่นบคุคล 

o แสดงนโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของหน่วยงาน 
 

o11  แผนด าเนนิงาน
และ การใช ้

งบประมาณ
ประจ าปี 

 แสดงแผนการด าเนนิภารกจิของหน่วยงานทีม่รีะยะ 1 ปี  
 มขีอ้มลูรายละเอยีดของแผนฯ อยา่งนอ้ยประกอบดว้ย 
(1) โครงการหรอืกจิกรรม  (2) งบประมาณทีใ่ช ้(3) 
ระยะเวลาในการด าเนนิการ  
 เป็นแผนทีม่รีะยะเวลาบังคับใชใ้นปี พ.ศ. 2566 

o แสดงแผนการด าเนนิภารกจิของหน่วยงานทีม่รีะยะ 
1 ปี 
o มขีอ้มลูรายละเอยีดของแผนฯ อยา่งนอ้ย
ประกอบดว้ย  โครงการหรอืกจิกรรม งบประมาณทีใ่ช ้
ระยะเวลาในการด าเนนิการ  
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o เป็นแผนทีม่รีะยะเวลาบังคับใชใ้นปี พ.ศ. 2565 

o12 รายงานการก ากบั
ตดิตาม การ
ด าเนนิงานและ
การใช ้
งบประมาณ
ประจ าปี รอบ 6 
เดอืน 

 แสดงรายงานผลความกา้วหนา้ในการด าเนนิงานตาม
แผนด าเนนิงานประจ าปี ในขอ้ o11  
 มเีน้ือหาหรอืรายละเอยีดความกา้วหนา้ อยา่งนอ้ย
ประกอบดว้ย (1) ความกา้วหนา้การด าเนนิการแตล่ะ
โครงการ/กจิกรรม (2) รายละเอยีดงบประมาณทีใ่ช ้

ด าเนนิงานแตล่ะโครงการ/กจิกรรม  
 สามารถจัดท าขอ้มลูเป็นแบบรายเดอืน หรอืรายไตร
มาส หรอืราย 6 เดอืน ทีม่ขีอ้มลูครอบคลมุในระยะเวลา 6 
เดอืนแรกของปี พ.ศ. 2566 

o แสดงความกา้วหนา้ในการด าเนนิงานตามแผน
ด าเนนิงานประจ าปีในขอ้ o10 
o มเีน้ือหาหรอืรายละเอยีดความกา้วหนา้ อยา่งนอ้ย
ประกอบดว้ย  ความกา้วหนา้การด าเนนิการแตล่ะ
โครงการ/กจิกรรม และรายละเอยีดงบประมาณทีใ่ช ้

ด าเนนิงาน 
o สามารถจัดท าขอ้มลูเป็นแบบรายเดอืน หรอืรายไตร
มาส หรอืราย 6 เดอืน ทีม่ขีอ้มลูครอบคลมุในระยะเวลา 
6 เดอืนแรกของปี พ.ศ. 2565 

o13 รายงานผลการ
ด าเนนิงาน 
ประจ าปี 

 แสดงรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนด าเนนิงาน
ประจ าปี  
 มขีอ้มลูรายละเอยีดสรปุผลการด าเนนิงาน อยา่งนอ้ย
ประกอบดว้ย (1) ผลการด าเนนิโครงการหรอืกจิกรรม (2) 
ผลการใชจ้า่ยงบประมาณ (3) ปัญหา/อปุสรรค (4) 
ขอ้เสนอแนะ  
 เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565 

o แสดงผลการด าเนนิงานตามแผนด าเนนิงานประจ าปี 
o มขีอ้มลูรายละเอยีดสรปุผลการด าเนนิงาน อยา่งนอ้ย
ประกอบดว้ย ผลการด าเนนิการโครงการหรอืกจิกรรม 
ผลการใชจ้า่ยงบประมาณ ปัญหา อปุสรรค และ
ขอ้เสนอแนะ  
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 

 o14 คูม่อืหรอื
มาตรฐาน การ
ปฏบิัตงิาน 

 แสดงคูม่อืหรอืแนวทางการปฏบิัตงิานทีเ่จา้หนา้ทีข่อง
หน่วยงานใชย้ดึถอืปฏบิัต ิใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนั*  
 มขีอ้มลูรายละเอยีดของการปฏบิัตงิาน อยา่งนอ้ย
ประกอบดว้ย (1) เป็นคูม่อืปฏบิัตภิารกจิใด (2) ส าหรับ
เจา้หนา้ทีห่รอืพนักงานต าแหน่งใด (3) ก าหนดวธิกีาร
ขัน้ตอนการปฏบิัตอิยา่งไร  
 จะตอ้งมอียา่งนอ้ย 1 คูม่อื  
* กรณีมอีงคก์รกลางทีม่หีนา้ทีก่ าหนดมาตรฐานการปฏบัิตใินเรือ่งนัน้ 

หน่วยงานสามารถน าขอ้มลูดังกลา่ว เผยแพร่บนเว็บไซตข์อง
หน่วยงานได ้

o แสดงคูม่อืหรอืแนวทางการปฏบิัตงิานทีเ่จา้หนา้ที่
ของหน่วยงานใชย้ดึถอืปฏบิัตใิหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนั 
o มขีอ้มลูรายละเอยีดของการปฏบิัตงิานอยา่งนอ้ย
ประกอบดว้ย เป็นคูม่อืปฏบิัตภิารกจิใด ส าหรับ
เจา้หนา้ทีห่รอืพนักงานต าแหน่งใด ก าหนดวธิกีาร
ขัน้ตอนการปฏบิัตอิยา่งไร 
o จะตอ้งมอียา่งนอ้ย 1 คูม่อื 
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o15 คูม่อืหรอืมาตรฐาน
การใหบ้รกิาร 

 แสดงคูม่อืการใหบ้รกิารประชาชนหรอืคูม่อืแนวทางการ
ปฏบิัตทิีผู่ร้ับบรกิารหรอื ผูม้าตดิตอ่กบัหน่วยงานใชเ้ป็น
ขอ้มลูในการขอรับบรกิารหรอืตดิตอ่กบัหน่วยงาน  
 มขีอ้มลูรายละเอยีดของการปฏบิัตอิยา่งนอ้ย
ประกอบดว้ย (1) บรกิารหรอืภารกจิใด (2) ก าหนดวธิกีาร
ขัน้ตอนการใหบ้รกิารหรอืการตดิตอ่อยา่งไร  
 หน่วยงานจะตอ้งเปิดเผยอยา่งนอ้ย 1 คูม่อื 

o แสดงคูม่อืการใหบ้รกิารประชาชนหรอืคูม่อืแนว
ทางการปฏบิัตทิีผู่ร้ับบรกิารหรอืผูม้าตดิตอ่กบัหน่วยงาน
ใชเ้ป็นขอ้มลูในการขอรับบรกิารหรอืตดิตอ่กบั
หน่วยงาน 
o มขีอ้มลูรายละเอยีดของการปฏบิัต ิอยา่งนอ้ย
ประกอบดว้ย บรกิารหรอืภารกจิใด ก าหนดวธิกีาร
ขัน้ตอนการใหบ้รกิารหรอืการตดิตอ่อยา่งไร 
o หน่วยงานจะตอ้งเปิดเผยอยา่งนอ้ย 1 คูม่อื 

o16 ขอ้มลูเชงิสถติกิาร
ใหบ้รกิาร 

 แสดงขอ้มลูสถติกิารใหบ้รกิารของหน่วยงาน 
 สามารถจัดท าขอ้มลูเป็นแบบรายเดอืน หรอืรายไตร
มาส หรอืราย 6 เดอืน ทีม่ขีอ้มลูครอบคลมุในระยะเวลา 6 
เดอืนแรกของปี พ.ศ. 2566 

o แสดงขอ้มลูสถติกิารใหบ้รกิารของหน่วยงาน 
o สามารถจัดท าขอ้มลูเป็นแบบรายเดอืน หรอืรายไตร
มาส หรอืราย 6 เดอืน ทีม่ขีอ้มลูครอบคลมุในระยะเวลา 
6 เดอืนแรกของปี พ.ศ. 2565 

o17 รายงานผลการ
ส ารวจความพงึ
พอใจการ
ใหบ้รกิาร 

 แสดงผลส ารวจความพงึพอใจการใหบ้รกิารของ
หน่วยงาน  
 เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565 

o แสดงผลส ารวจความพงึพอใจการใหบ้รกิารของ
หน่วยงาน 
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 

o18 E–Service  แสดงชอ่งทางการใหบ้รกิารขอ้มลูหรอืธรุกรรมภาครัฐที่
สอดคลอ้งกบัภารกจิ ของหน่วยงานผา่นเครอืขา่ย
อนิเทอรเ์น็ต โดยผูข้อรับบรกิารไมจ่ าเป็นตอ้งเดนิทาง 
มายังหน่วยงาน  
 สามารถเขา้ถงึหรอืเชือ่มโยงไปยังชอ่งทางขา้งตน้ได ้
จากเว็บไซตห์ลักของหน่วยงาน 

o แสดงชอ่งทางการใหบ้รกิารขอ้มลูหรอืธรุกรรม
ภาครัฐทีส่อดคลอ้งกบัภารกจิของหน่วยงานผา่น
เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต โดยผูข้อรับบรกิารไมจ่ าเป็นตอ้ง
เดนิทางมายังหน่วยงาน 
o สามารถเขา้ถงึหรอืเชือ่มโยงไปยังชอ่งทางขา้งตน้
ไดจ้ากเว็บไซตห์ลักของหน่วยงาน 

o19 แผนการจัดซือ้จดั
จา้งหรอื แผนการ
จัดหาพัสด ุ

 แสดงแผนการจัดซือ้จดัจา้งหรอืแผนการจัดหาพัสดุ
ตามทีห่น่วยงานจะตอ้งด าเนนิการตามพระราชบัญญัตกิาร
จัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560*  
 เป็นขอ้มลูการจัดซือ้จัดจา้งในปี พ.ศ. 2566 
 * กรณีไมม่กีารจัดจา้งทีม่วีงเงนิเกนิ 5 แสนบาทหรอืการ
จัดจา้งทีก่ฎหมายไมไ่ดก้ าหนดใหต้อ้งเผยแพร ่แผนการ

o แสดงแผนการจัดซือ้จัดจา้งหรอืแผนการจัดหาพัสดุ
ตามทีห่น่วยงานจะตอ้งด าเนนิการตามพระราชบัญญัติ
การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 
2560  
o เป็นขอ้มลูการจัดซือ้จดัจา้งในปี พ.ศ. 2565 
* กรณีไมม่กีารจัดจา้งทีม่วีงเงนิเกนิ 5 แสนบาทหรอื
การจัดจา้งทีก่ฎหมายไมไ่ดก้ าหนดใหต้อ้งเผยแพร่
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จัดซือ้จัดจา้ง ใหห้น่วยงานอธบิายเพิม่เตมิโดยละเอยีด 
หรอืเผยแพรว่า่ไมม่กีารจัดซือ้จัดจา้ง ในกรณีดังกลา่ว 

แผนการจัดซือ้จดัจา้ง ใหห้น่วยงานอธบิายเพิม่เตมิโดย
ละเอยีด หรอืเผยแพรว่า่ไมม่กีารจัดซือ้จดัจา้งในกรณี
ดังกลา่ว 

o20 ประกาศตา่ง ๆ 
เกีย่วกบั การ
จัดซือ้จัดจา้งหรอื 
การจัดหาพัสด ุ

  แสดงประกาศการจัดซือ้จัดจา้งตามทีห่น่วยงานจะตอ้ง
ด าเนนิการตาม พระราชบัญญัตกิารจัดซือ้จัดจา้งและการ
บรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอยา่งเชน่ ประกาศ
เชญิชวน ประกาศผลการจัดซือ้จัดจา้ง เป็นตน้  
 เป็นขอ้มลูการจัดซือ้จัดจา้งในปี พ.ศ. 2566 

o แสดงประกาศการจดัซือ้จดัจา้งตามทีห่น่วยงาน
จะตอ้งด าเนนิการตามพระราชบัญญัตกิารจัดซือ้จัดจา้ง
และการบรหิารพัสดภุาครฐั พ.ศ. 2560 ยกตัวอยา่งเชน่ 
ประกาศเชญิชวน ประกาศผลการจัดซือ้จดัจา้ง เป็นตน้ 
o เป็นขอ้มลูการจัดซือ้จดัจา้งในปี พ.ศ. 2565 

o21 สรปุผลการจัดซือ้
จัดจา้งหรอื การ
จัดหาพัสดรุาย
เดอืน 

 แสดงรายงานผลการจัดซือ้จดัจา้งของหน่วยงาน* 
 มขีอ้มลูรายละเอยีดผลการจัดซือ้จัดจา้ง ยกตัวอยา่ง
เชน่ งานทีซ่ือ้หรอืจา้ง วงเงนิทีซ่ือ้หรอืจา้ง ราคากลาง 
วธิกีารซือ้หรอืจา้ง รายชือ่ผูเ้สนอราคาและ ราคาทีเ่สนอ 
ผูไ้ดร้ับการคัดเลอืกและราคาทีต่กลง เหตผุลทีค่ดัเลอืก
โดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่องสญัญาหรอืขอ้ตกลงในการ
ซือ้หรอืจา้ง เป็นตน้  
 เป็นขอ้มลูแบบรายเดอืน ทีม่ขีอ้มลูครอบคลมุใน
ระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ ปี พ.ศ. 2566  
*กรณีไมม่กีารจดัซือ้จัดจา้งในรอบเดอืนใดใหเ้ผยแพรว่า่
ไมม่กีารจัดซือ้จัดจา้งในเดอืนนัน้ 

o แสดงสรปุผลการจดัซือ้จดัจา้งของหน่วยงาน 
o มขีอ้มลูรายละเอยีดผลการจัดซือ้จัดจา้ง ยกตัวอยา่ง
เชน่ งานทีซ่ือ้หรอืจา้ง วงเงนิทีซ่ือ้หรอืจา้ง ราคากลาง 
วธิกีารซือ้หรอืจา้ง รายชือ่ผูเ้สนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผูไ้ดร้ับการคัดเลอืกและราคาทีต่กลง เหตผุลทีค่ดัเลอืก
โดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่องสญัญาหรอืขอ้ตกลงในการ
ซือ้หรอืจา้ง เป็นตน้ 
o เป็นขอ้มลูแบบรายเดอืน ทีม่ขีอ้มลูครอบคลมุใน
ระยะเวลา 6 เดอืนแรกของปี พ.ศ. 2565  
*กรณีไมม่กีารจดัซือ้จัดจา้งในรอบเดอืนใดใหเ้ผยแพร่
วา่ไมม่กีารจัดซือ้จัดจา้งในเดอืนนัน้ 

o22 รายงานผลการ
จัดซือ้จัดจา้ง หรอื
การจัดหาพัสดุ
ประจ าปี 

 แสดงรายงานผลการจัดซือ้จดัจา้งของหน่วยงาน 
 มขีอ้มลูรายละเอยีด อยา่งนอ้ยประกอบดว้ย (1) 
งบประมาณทีใ่ชใ้นการจัดซือ้จดัจา้ง (2) สรปุรายการทีม่ี
การจัดซือ้จัดจา้ง (3) ปัญหา/อปุสรรค (4) ขอ้เสนอแนะ  
 เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565 

o แสดงผลการจัดซือ้จดัจา้งของหน่วยงาน 
o มขีอ้มลูรายละเอยีด อยา่งนอ้ยประกอบดว้ย
งบประมาณทีใ่ชใ้นการจัดซือ้จดัจา้ง ปัญหา อปุสรรค 
และขอ้เสนอแนะ 
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 

o23 นโยบายหรอื
แผนการบรหิาร 
ทรัพยากรบคุคล 

 เป็นนโยบายหรอืแผนการบรหิารและพัฒนาทรัพยากร
บคุคล  
 แสดงนโยบายของผูบ้รหิารสงูสดุ หรอืแผนการบรหิาร
และพัฒนา ทรัพยากรบคุคลทีก่ าหนดในนามของ
หน่วยงาน  

o เป็นนโยบายหรอืแผนการบรหิารและพัฒนา
ทรัพยากรบคุคลทีย่ังใชบ้งัคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 
2565 
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 เป็นนโยบายหรอืแผนฯ ทีใ่ชบ้ังคับในปี พ.ศ. 2566 o แสดงนโยบายของผูบ้รหิารสงูสดุ หรอืแผนการ
บรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคลทีก่ าหนดในนามของ
หน่วยงาน 

o24 การด าเนนิการ
ตามนโยบายการ
บรหิารทรัพยากร
บคุคล 

 แสดงรายงานผลความกา้วหนา้การด าเนนิการตาม
นโยบายหรอืแผนการบรหิาร และพัฒนาทรัพยากรบคุคล 
ในขอ้ o23  
 มเีน้ือหาหรอืรายละเอยีดความกา้วหนา้ อยา่งนอ้ย
ประกอบดว้ย (1) ความกา้วหนา้การด าเนนิการแตล่ะ
โครงการ/กจิกรรม (2) รายละเอยีดงบประมาณทีใ่ช ้

ด าเนนิงานแตล่ะโครงการ/กจิกรรม  
 สามารถจัดท าขอ้มลูเป็นแบบรายเดอืน หรอืรายไตร
มาส หรอืราย 6 เดอืน ทีม่ขีอ้มลูครอบคลมุในระยะเวลา 6 
เดอืนแรกของปี พ.ศ. 2566 

o แสดงการด าเนนิการทีม่คีวามสอดรับตามนโยบาย
หรอืแผนการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคลในขอ้ 
o25 
o เป็นการด าเนนิการในปี พ.ศ. 2565 

o27 หลักเกณฑก์าร
บรหิารและพัฒนา
ทรัพยากรบคุคล 

แสดงหลักเกณฑก์ารบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล* 
 หลักเกณฑฯ์ อยา่งนอ้ยประกอบดว้ย 
(1) การสรรหาและคัดเลอืกบคุลากร  
(2) การบรรจแุละแตง่ตัง้บคุลากร  
(3) การพัฒนาบคุลากร  
(4) การประเมนิผลการปฏบิัตริาชการ  
(5) การใหค้ณุใหโ้ทษและการสรา้งขวัญก าลังใจ  
 เป็นหลักเกณฑฯ์ ทีใ่ชบ้งัคับในปี พ.ศ. 2566  
* กรณีมอีงคก์รกลางบรหิารงานบคุคลทีม่หีนา้ทีก่ าหนด
หลักเกณฑใ์นเรือ่งนัน้ หน่วยงานสามารถ น าหลักเกณฑ์
ดังกลา่วเผยแพรบ่นเว็บไซตข์องหน่วยงานได ้

แสดงหลักเกณฑก์ารบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล
ทีย่ังใชบ้ังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2565 อยา่งนอ้ย
ประกอบดว้ย 
o การสรรหาและคัดเลอืกบคุลากร 
o การบรรจแุละแตง่ตัง้บคุลากร 
o  การพัฒนาบคุลากร 
o  การประเมนิผลการปฏบิัตงิานบคุลากร 
o  การใหค้ณุใหโ้ทษและการสรา้งขวัญก าลังใจ 
* กรณีหน่วยงานใชห้ลักเกณฑข์ององคก์รกลาง
บรหิารงานบคุคล หน่วยงานสามารถน าหลักเกณฑ์
ดังกลา่วเผยแพรบ่นเว็บไซตข์องหน่วยงาน 

o28 รายงานผลการ
บรหิารและพัฒนา
ทรัพยากรบคุคล
ประจ าปี 

 แสดงรายงานผลการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล  
 มขีอ้มลูรายละเอยีดของการด าเนนิการ อยา่งนอ้ย
ประกอบดว้ย  
(1) ผลการด าเนนิการตามนโยบายหรอืแผนการบรหิาร
และพัฒนาทรัพยากรบคุคล 

o แสดงผลการบรหิารและพฒันาทรัพยากรบคุคล 
o มขีอ้มลูรายละเอยีดของการด าเนนิการ อยา่งนอ้ย
ประกอบดว้ย ผลการด าเนนิการตามนโยบายการบรหิาร
ทรัพยากรบคุคล ปัญหาอปุสรรค และขอ้เสนอแนะผล
การวเิคราะหก์ารบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล 
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(2) สรปุขอ้มลูสถติดิา้นทรัพยากรบคุคล เชน่ อัตราก าลัง 
การแตง่ตัง้/โยกยา้ย การฝึกอบรม/พัฒนา เป็นตน้  
(3) ปัญหา/อปุสรรค  
(4) ขอ้เสนอแนะ 
 เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565 

o  เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 

o29 แนวปฏบิัตกิาร
จัดการเรือ่ง
รอ้งเรยีนการทจุรติ
และประพฤตมิิ
ชอบ 

 แสดงคูม่อืหรอืแนวทางการด าเนนิการตอ่เรือ่งรอ้งเรยีน
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทจุรติ และประพฤตมิชิอบของ
เจา้หนา้ทีข่องหน่วยงาน  
 มขีอ้มลูรายละเอยีดของการปฏบิัตงิาน อยา่งนอ้ย
ประกอบดว้ย (1) รายละเอยีดวธิกีารทีบ่คุคลภายนอกจะ
ท าการรอ้งเรยีน (2) รายละเอยีดขัน้ตอนหรอืวธิกีารใน
การจัดการตอ่เรือ่งรอ้งเรยีน (3) สว่นงานทีร่ับผดิชอบ (4) 
ระยะเวลาด าเนนิการ 

o แสดงคูม่อืหรอืแนวทางการด าเนนิการตอ่เรือ่ง
รอ้งเรยีนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทจุรติและประพฤตมิชิอบ
ของเจา้หนา้ทีข่องหน่วยงาน 
o มขีอ้มลูรายละเอยีดของการปฏบิัตงิาน อยา่งนอ้ย
ประกอบดว้ย  รายละเอยีดวธิกีารทีบ่คุคลภายนอกจะท า
การรอ้งเรยีน รายละเอยีดขัน้ตอนหรอืวธิกีารในการ
จัดการตอ่เรือ่งรอ้งเรยีน สว่นงานทีร่ับผดิชอบ และ
ระยะเวลาด าเนนิการ 

o30 ชอ่งทางแจง้เรือ่ง
รอ้งเรยีนการทจุรติ
และประพฤตมิิ
ชอบ 

 แสดงชอ่งทางทีบ่คุคลภายนอกสามารถแจง้เรือ่ง
รอ้งเรยีนเกีย่วกบัการทจุรติ และประพฤตมิชิอบของ
เจา้หนา้ทีข่องหน่วยงาน ผา่นทางชอ่งทางออนไลนข์อง 
หน่วยงาน โดยแยกตา่งหากจากชอ่งทางการรอ้งเรยีน
เรือ่งทั่วไป เพือ่เป็นการ คุม้ครองขอ้มลูของผูแ้จง้เบาะแส
และเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัแนวปฏบิัตกิารจัดการ เรือ่ง
รอ้งเรยีนการทจุรติและประพฤตมิชิอบ  
 สามารถเขา้ถงึหรอืเชือ่มโยงไปยังชอ่งทางขา้งตน้ได ้
จากเว็บไซตห์ลักของหน่วยงาน 

o แสดงชอ่งทางทีบ่คุคลภายนอกสามารถแจง้เรือ่ง
รอ้งเรยีนเกีย่วกบัการทจุรติและประพฤตมิชิอบของ
เจา้หนา้ทีข่องหน่วยงานผ่านทางชอ่งทางออนไลนข์อง
หน่วยงาน โดยแยกตา่งหากจากชอ่งทางการรอ้งเรยีน
เรือ่งทั่วไป เพือ่เป็นการคุม้ครองขอ้มลูของผูแ้จง้
เบาะแสและเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัแนวปฏบิัตกิารจดัการ
เรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติและประพฤตมิชิอบ 
o สามารถเขา้ถงึหรอืเชือ่มโยงไปยังชอ่งทางขา้งตน้
ไดจ้ากเว็บไซตห์ลักของหน่วยงาน 

o31 ขอ้มลูเชงิสถติิ
เรือ่งรอ้งเรยีนการ
ทจุรติและ
ประพฤตมิชิอบ 

 แสดงขอ้มลูสถติเิรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติและประพฤตมิิ
ชอบของเจา้หนา้ทีข่องหน่วยงาน*  
 มขีอ้มลูความกา้วหนา้การจัดการเรือ่งรอ้งเรยีนการ
ทจุรติและประพฤตมิชิอบ อยา่งนอ้ยประกอบดว้ย (1) 
จ านวนเรือ่งรอ้งเรยีนทัง้หมด (2) จ านวนเรือ่งทีด่ าเนนิการ
แลว้เสร็จ (3) จ านวนเรือ่งทีอ่ยูร่ะหวา่งด าเนนิการ  

o แสดงขอ้มลูสถติเิรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติและ
ประพฤตมิชิอบของเจา้หนา้ทีข่องหน่วยงาน 
o มขีอ้มลูความกา้วหนา้การจัดการเรือ่งรอ้งเรยีนการ
ทจุรติและประพฤตมิชิอบ อยา่งนอ้ยประกอบดว้ย 
จ านวนเรือ่งรอ้งเรยีนทัง้หมด จ านวนเรือ่งทีด่ าเนนิการ
แลว้เสร็จ และจ านวนเรือ่งทีอ่ยูร่ะหวา่งด าเนนิการ  
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 สามารถจัดท าขอ้มลูเป็นแบบรายเดอืน หรอืรายไตร
มาส หรอืราย 6 เดอืน ทีม่ขีอ้มลูครอบคลมุในระยะเวลา 6 
เดอืนแรกของปี พ.ศ. 2566  
*กรณีไมม่เีรือ่งรอ้งเรยีนใหเ้ผยแพร่วา่ไมม่เีรือ่งรอ้งเรยีน 

o สามารถจัดท าขอ้มลูเป็นแบบรายเดอืน หรอืรายไตร
มาส หรอืราย 6 เดอืน ทีม่ขีอ้มลูครอบคลมุในระยะเวลา 
6 เดอืนแรกของปี พ.ศ. 2565 
*กรณีไมม่เีรือ่งรอ้งเรยีนใหเ้ผยแพรว่า่ไมม่เีรือ่ง
รอ้งเรยีน 

o33 การเปิดโอกาสให ้
เกดิการมสีว่นรว่ม 

 แสดงรายงานผลการเปิดโอกาสใหบ้คุคลภายนอกไดม้ี
สว่นรว่มในการด าเนนิงาน ตามภารกจิของหน่วยงาน  
• มขีอ้มลูผลการเปิดโอกาสใหบ้คุคลภายนอกไดม้สีว่น
รว่ม อยา่งนอ้ยประกอบดว้ย (1) ประเด็นหรอืเรือ่งในการมี
สว่นรว่ม (2) สรปุขอ้มลูของผูม้สีว่นรว่ม (3) ผลจากการมี
สว่นรว่ม (4) การน าผลจากการมสีว่นรว่มไปปรับปรงุ
พัฒนาการด าเนนิงาน  
 เป็นการด าเนนิการในปี พ.ศ. 2566 

o แสดงการด าเนนิการหรอืกจิกรรมทีแ่สดงถงึการเปิด
โอกาสใหบ้คุคลภายนอกไดม้สีว่นรว่มในการด าเนนิงาน
ตามภารกจิของหน่วยงาน 
o เป็นการด าเนนิการในปี พ.ศ. 2565 

o34 ประกาศ
เจตนารมณ์
นโยบาย No Gift 
Policy จาก การ
ปฏบิัตหินา้ที ่

 เป็นประกาศอยา่งเป็นทางการทีม่กีารลงนามโดย
ผูบ้รหิารสงูสดุ*  
 มวัีตถปุระสงคเ์พือ่ประกาศวา่ตนเองและเจา้หนา้ทีข่อง
รัฐทกุคนในหน่วยงาน จะไมร่ับของขวัญและของก านัลทกุ
ชนดิในกอ่น/ขณะ/หลังปฏบิัตหินา้ที ่ทีจ่ะสง่ผล ใหเ้กดิ
การทจุรติและประพฤตมิชิอบทัง้ในปัจจบุันและอนาคต  
 เป็นการประกาศส าหรับปี พ.ศ. 2566  
*ผูบ้รหิารสงูสดุทีด่ ารงต าแหน่งใน ปี พ.ศ. 2566 

o แสดงนโยบายวา่ผูบ้รหิาร เจา้หนา้ทีแ่ละบคุลากรทกุ
คน จะตอ้งไมม่กีารรับของขวัญ (No Gift Policy) 
o ด าเนนิการโดยผูบ้รหิารสงูสดุคนปัจจบุัน 
o เป็นการด าเนนิการในปี พ.ศ. 2565 
*ทัง้น้ี ใหเ้ป็นไปตามแนวทางทีส่ านักงาน ป.ป.ท. 
ก าหนด 

o34 การสรา้ง
วัฒนธรรม No 
Gift Policy 

o แสดงการด าเนนิกจิกรรมทีม่วัีตถปุระสงคเ์พือ่ปลกุ
จติส านกึหรอืสรา้งวัฒนธรรม ใหเ้จา้หนา้ทีใ่นการปฏเิสธ
การรับของขวัญและของก านัลทกุชนดิจากการปฏบิัติ
หนา้ที ่ 
 เป็นการด าเนนิกจิกรรมในลักษณะการประชมุ การ
สมัมนา เพือ่ถา่ยทอดหรอื มอบนโยบาย หรอืเสรมิสรา้ง
ความรูค้วามเขา้ใจ  
 เป็นการด าเนนิการในปี พ.ศ. 2566 
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o33 รายงานผลตาม
นโยบาย No Gift 
Policy 

 แสดงการประเมนิผลและรายงานผลตามนโยบาย No 
Gift Policy จากการปฏบิัตหินา้ที ่ 
 เป็นรายงานรอบ 6 เดอืนของปี พ.ศ. 2566 

 

o34 การประเมนิความ
เสีย่งการทจุรติ
และประพฤตมิิ
ชอบประจ าปี 

 แสดงผลการประเมนิความเสีย่งของการด าเนนิงานหรอื
การปฏบิัตหินา้ทีท่ีอ่าจกอ่ใหเ้กดิ การทจุรติและประพฤตมิิ
ชอบ 
 มขีอ้มลูรายละเอยีดของผลการประเมนิอยา่งนอ้ย
ประกอบดว้ย (1) เหตกุารณ์ความเสีย่งและระดับของ
ความเสีย่ง (2) มาตรการและการด าเนนิการในการบรหิาร
จัดการความเสีย่ง  
 เป็นการด าเนนิการในปี พ.ศ. 2566 

o แสดงผลการประเมนิความเสีย่งของการด าเนนิงาน
หรอืการปฏบิัตหินา้ทีท่ีอ่าจกอ่ใหเ้กดิการทจุรติและ
ประพฤตมิชิอบ 
o มขีอ้มลูรายละเอยีดของผลการประเมนิ อยา่งนอ้ย
ประกอบดว้ย เหตกุารณ์ความเสีย่งและระดับของความ
เสีย่ง มาตรการและการด าเนนิการในการบรหิารจัดการ
ความเสีย่ง 
o เป็นการด าเนนิการในปี พ.ศ. 2565 

o35 การด าเนนิการเพือ่
จัดการความเสีย่ง
การทจุรติและ
ประพฤตมิชิอบ 

เป็นกจิกรรมหรอืการด าเนนิการทีส่อดคลอ้งกบัมาตรการ
หรอืการด าเนนิการ เพือ่บรหิารจัดการความเสีย่งตามขอ้ 
o34  
 เป็นการด าเนนิการในปี พ.ศ. 2566 

o แสดงการด าเนนิการหรอืกจิกรรมทีแ่สดงถงึการ
จัดการความเสีย่งในกรณีทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิการทจุรติและ
ประพฤตมิชิอบของหน่วยงาน 
o เป็นกจิกรรมหรอืการด าเนนิการทีส่อดคลอ้งกบั
มาตรการหรอืการด าเนนิการเพือ่บรหิารจัดการความ
เสีย่งตามขอ้ o36 
o เป็นการด าเนนิการในปี พ.ศ. 2565 

o36 แผนปฏบิัตกิาร
ป้องกนัการทจุรติ 

 แสดงแผนปฏบิัตกิารทีม่วัีตถปุระสงคเ์พือ่ป้องกนัการ
ทจุรติหรอืสง่เสรมิมาตรฐาน จรยิธรรม หรอืธรรมาภบิาล
ของหน่วยงาน  
 มขีอ้มลูรายละเอยีดของแผนฯ อยา่งนอ้ยประกอบดว้ย 
(1) โครงการ/กจิกรรม (2) งบประมาณ* (3) ชว่งเวลา
ด าเนนิการ  
 เป็นแผนทีม่รีะยะเวลาบังคับใชค้รอบคลมุปี พ.ศ. 2566  
*กรณีการด าเนนิการ/กจิกรรมทีไ่มใ่ชง้บประมาณ ใหร้ะบุ
ในแผนว่าไมไ่ดใ้ชง้บประมาณด าเนนิการ 
 

o แสดงแผนปฏบิัตกิารทีม่วัีตถปุระสงคเ์พือ่ป้องกนัการ
ทจุรติหรอืพัฒนาดา้นคณุธรรมและความโปรง่ใสของ
หน่วยงาน 
o มขีอ้มลูรายละเอยีดของแผนฯ อยา่งนอ้ย
ประกอบดว้ย  โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ และ
ชว่งเวลาด าเนนิการ 
o เป็นแผนทีม่รีะยะเวลาบังคับใชค้รอบคลมุปี พ.ศ. 
2565 



- 24 - 

ขอ้ ขอ้มลู องคป์ระกอบ 

2566 2565 

O37  รายงานการก ากบั
ตดิตามการ
ด าเนนิการป้องกนั
การทจุรติประจ าปี 
รอบ 6 เดอืน 

 แสดงรายงานความกา้วหนา้ในการด าเนนิงานตาม
แผนปฏบิัตกิารป้องกนัการทจุรติ ตามขอ้ o36  
 มขีอ้มลูรายละเอยีดความกา้วหนา้ อยา่งนอ้ย
ประกอบดว้ย (1) ความกา้วหนา้การด าเนนิการแตล่ะ
โครงการ/กจิกรรม (2) รายละเอยีดงบประมาณทีใ่ช ้

ด าเนนิงานแตล่ะโครงการ/กจิกรรม  
 สามารถจัดท าขอ้มลูเป็นแบบรายเดอืน หรอืรายไตร
มาส หรอืราย 6 เดอืน ทีม่ขีอ้มลูครอบคลมุในระยะเวลา 6 
เดอืนแรกของปี พ.ศ. 2566 

o แสดงความกา้วหนา้ในการด าเนนิงานตาม
แผนปฏบิัตกิารป้องกนัการทจุรติตามขอ้ o39 
o มขีอ้มลูรายละเอยีดความกา้วหนา้ อยา่งนอ้ย
ประกอบดว้ย ความกา้วหนา้การด าเนนิการแตล่ะ
โครงการ/กจิกรรม และรายละเอยีดงบประมาณทีใ่ช ้

ด าเนนิงาน 
o สามารถจัดท าขอ้มลูเป็นแบบรายเดอืน หรอืรายไตร
มาส หรอืราย 6 เดอืน ทีม่ขีอ้มลูครอบคลมุในระยะเวลา 
6 เดอืนแรกของปี พ.ศ. 2565 

O38 รายงานผลการ
ด าเนนิการป้องกนั
การทจุรติประจ าปี 

 แสดงรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนปฏบิัตกิาร
ป้องกนัการทจุรติประจ าปี  
 มขีอ้มลูรายละเอยีดสรปุผลการด าเนนิการ อยา่งนอ้ย
ประกอบดว้ย (1) ผลการด าเนนิโครงการหรอืกจิกรรม (2) 
ผลการใชจ้า่ยงบประมาณ (3) ปัญหา/อปุสรรค (4) 
ขอ้เสนอแนะ  
 เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565 

o แสดงผลการด าเนนิงานตามแผนปฏบิัตกิารป้องกนั
การทจุรติ 
o มขีอ้มลูรายละเอยีดสรปุผลการด าเนนิการ อยา่งนอ้ย
ประกอบดว้ย ผลการด าเนนิการโครงการหรอืกจิกรรม 
ผลการใชจ้า่ยงบประมาณ ปัญหา อปุสรรค และ
ขอ้เสนอแนะ  
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 

O39 ประมวลจรยิธรรม
ส าหรับ เจา้หนา้ที่
ของรัฐ 

 แสดงประมวลจรยิธรรมส าหรับเจา้หนา้ทีข่องรัฐ*  
 แสดงขอ้ก าหนดจรยิธรรม* (ถา้ม)ี เพือ่ก าหนดเป็น
หลักเกณฑใ์นการปฏบิัตติน ของเจา้หนา้ทีข่องหน่วยงาน  
* กรณีประมวลจรยิธรรมจะตอ้งด าเนนิการโดยองคก์ร
กลางบรหิารงานบคุคลทีร่บัผดิชอบ กรณีขอ้ก าหนด
จรยิธรรมจะตอ้งด าเนนิการโดยหน่วยงานเอง 

 

O40 การขับเคลือ่น
จรยิธรรม 

 แสดงผลการเสรมิสรา้งมาตรฐานทางจรยิธรรมใหแ้ก่
เจา้หนา้ทีข่องหน่วยงาน อยา่งนอ้ยประกอบดว้ย (1) การ
จัดตัง้ทมีใหค้ าปรกึษาตอบค าถามทางจรยิธรรมหรอื
คณะท างานขับเคลือ่น เรือ่งจรยิธรรม (2) การจัดท าแนว
ปฏบิัต ิDos & Don’ts เพือ่ลดความสบัสนเกีย่วกบั
พฤตกิรรมสเีทา และเป็นแนวทางในการประพฤตตินทาง
จรยิธรรม (3) การฝึกอบรมทีม่กีารสอดแทรกสาระดา้น
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จรยิธรรมของเจา้หนา้ทีข่องรัฐ ในหลักสตูร หรอืกจิกรรม
เสรมิสรา้ง/สง่เสรมิจรยิธรรมของหน่วยงาน  
 เป็นการด าเนนิการในปี พ.ศ. 2566 

O41 การประเมนิ
จรยิธรรม 
เจา้หนา้ทีข่องรัฐ 

 แสดงรายงานการน าการประเมนิจรยิธรรมไปใชใ้น
กระบวนการบรหิาร ทรัพยากรบคุคล กระบวนการใด
กระบวนการหนึง่  
 แสดงการก าหนดใหม้กีารน าผลการประเมนิพฤตกิรรม
ทางจรยิธรรมไปใช ้ประกอบการพจิารณาในหลักเกณฑ์
บรหิารทรัพยากรบคุคล กระบวนการใด กระบวนการหนึง่  
 เป็นการด าเนนิการในปี พ.ศ. 2566 
 

 

o42  มาตรการสง่เสรมิ
คณุธรรมและความ
โปรง่ใสภายใน
หน่วยงาน 

 แสดงการวเิคราะหผ์ลการประเมนิคณุธรรมและความ
โปรง่ใสในการด าเนนิงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ในปี 
พ.ศ. 2565  
 มขีอ้มลูรายละเอยีดการวเิคราะหอ์ยา่งนอ้ยประกอบดว้ย 
(1) ประเด็นทีเ่ป็นขอ้บกพรอ่งหรอืจดุออ่นทีจ่ะตอ้งแกไ้ข
โดยเรง่ดว่น (2) ประเด็นทีจ่ะตอ้งพัฒนาใหด้ขีึน้ ทีม่คีวาม
สอดคลอ้งกบัผลการประเมนิฯ 
 มกีารก าหนดแนวทางการน าผลการวเิคราะหไ์ปสูก่าร
ปฏบิัตหิรอืมาตรการ เพือ่ขับเคลือ่นการสง่เสรมิคณุธรรม
และความโปรง่ใสภายในหน่วยงานใหด้ขีึน้ ซึง่สอดคลอ้ง
ตามผลการวเิคราะหผ์ลการประเมนิฯ โดยมรีายละเอยีด
ตา่ง ๆ อยา่งนอ้ยประกอบดว้ย (1) การก าหนด
ผูร้ับผดิชอบหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง (2) การก าหนดขัน้ตอน
หรอืวธิกีารปฏบิัต ิ(3) การก าหนดแนวทางการก ากบั
ตดิตามใหน้ าไปสูก่ารปฏบิัตแิละการรายงานผล 

o แสดงการวเิคราะหผ์ลการประเมนิคณุธรรมและความ
โปรง่ใสในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี 
พ.ศ. 2564 
o มขีอ้มลูรายละเอยีดการวเิคราะห ์อยา่งนอ้ย
ประกอบดว้ยประเด็นทีเ่ป็นขอ้บกพรอ่งหรอืจดุออ่นที่
จะตอ้งแกไ้ขโดยเรง่ดว่นประเด็นทีจ่ะตอ้งพัฒนาใหด้ี
ขึน้ ทีม่คีวามสอดคลอ้งกบัผลการประเมนิฯ  
o มกีารก าหนดแนวทางการน าผลการวเิคราะหไ์ปสู่

การปฏบิัตหิรอืมาตรการเพือ่ขับเคลือ่นการสง่เสรมิ
คณุธรรมและความโปรง่ใสภายในหน่วยงานใหด้ขีึน้ ซึง่
สอดคลอ้งตามผลการวเิคราะหผ์ลการประเมนิฯ โดยมี
รายละเอยีดตา่ง ๆ อยา่งนอ้ยประกอบดว้ย การก าหนด
ผูร้ับผดิชอบหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง การก าหนดขัน้ตอนหรอื
วธิกีารปฏบิัต ิการก าหนดแนวทางการก ากบัตดิตามให ้
น าไปสูก่ารปฏบิัตแิละการรายงานผล 

o43  การด าเนนิการ
ตามมาตรการ
สง่เสรมิคณุธรรม

 แสดงความกา้วหนา้หรอืผลการด าเนนิการตามมาตรการ
เพือ่สง่เสรมิคณุธรรม และความโปรง่ใสภายในหน่วยงาน 
ตามขอ้ o42 ไปสูก่ารปฏบิัตอิยา่งเป็นรปูธรรม โดยมี

o แสดงความกา้วหนา้หรอืผลการด าเนนิการตาม
มาตรการเพือ่สง่เสรมิคณุธรรมและความโปรง่ใสภายใน
หน่วยงาน 
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และความโปรง่ใส
ภายในหน่วยงาน 

ขอ้มลูรายละเอยีดการน ามาตรการเพือ่สง่เสรมิคณุธรรม
และความโปรง่ใส ภายในหน่วยงาน 
 แสดง QR code แบบวัด EIT บนเว็บไซตห์น่วยงาน 
เพือ่ใหผู้ร้ับบรกิารหรอื ตดิตอ่ราชการมโีอกาสมสีว่นรว่ม
ในการประเมนิ ITA ของหน่วยงาน  
 เป็นการด าเนนิการในปี พ.ศ. 2566 

o มขีอ้มลูรายละเอยีดการน ามาตรการเพือ่สง่เสรมิ
คณุธรรมและความโปรง่ใสภายในหน่วยงานในขอ้ o42 
ไปสูก่ารปฏบิัตอิยา่งเป็นรปูธรรม   
o เป็นการด าเนนิการในปี พ.ศ. 2565 

 

 


