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ข้อมูลทุกข้อขอให้จัดท ำและด ำเนนิกำรเผยแพร่ลงใน Website หลกัของกรมฯ เมื่อด ำเนินกำรแล้วขอให้แจ้งรำยละเอียดและ Link ที่เผยแพร่มำยังกลุ่มกฎหมำยและจรยิธรรม 
ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้รบัผิดชอบกำรด ำเนินงำน ITA และกำรดูแลข้อมูลเข้ำกลุ่ม Line เพื่อควำมสะดวกในกำรสอบถำมและจดัส่ง Link ที่เผยแพร ่

ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานหลัก หลักฐานประกอบ เช่น File, Link, QR Code 
o1 โครงสร้ำง o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรของหน่วยงำน 

o ประกอบด้วยต ำแหน่งที่ส ำคัญ และกำรแบ่งส่วนงำนภำยใน เช่น 
ส ำนัก กอง ศูนย์ ฝ่ำย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น 

กวผ. มีข้อมูลใน website แล้ว 

o2 ข้อมูลผู้บริหำร o แสดงรำยนำมของผู้บริหำรของหน่วยงำน 
o ประกอบด้วยชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง รูปถ่ำย ช่องทำงกำรติดต่อ 
ผู้บริหำรสูงสุดหรือหัวหน้ำหน่วยงำน และผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำร
บริหำรของหน่วยงำน 

กวผ. มีข้อมูลใน website แล้ว 

o3 อ ำนำจหน้ำที่ o แสดงข้อมูลหน้ำที่และอ ำนำจของหน่วยงำนตำมที่กฎหมำยก ำหนด กวผ. มีข้อมูลใน website แล้ว 
o4 แผนยุทธศำสตร์

หรือแผนพัฒนำ
หน่วยงำน 

o แสดงแผนกำรด ำเนินภำรกิจของหน่วยงำนที่มีระยะมำกกว่ำ 1 ปี 
o มีข้อมูลรำยละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศำสตร์หรือแนวทำง 
เป้ำหมำย ตัวชี้วัด เป็นต้น 
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563 

กวผ. ให้ตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันทีเ่ผยแพร่ใน 
website ของกรมฯ 
หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงขอให้ด ำเนินกำรจัดท ำ
และเผยแพร่ใหม่เพ่ืออัพเดทข้อมูล 

o5 ข้อมูลกำรติดต่อ แสดงข้อมูลกำรติดต่อ ดังนี้ 
o ที่อยู่หน่วยงำน 
o หมำยเลขโทรศัพท์ 
o หมำยเลขโทรสำร 
o ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
o แผนที่ตั้งหน่วยงำน 

กวผ. มีข้อมูลใน website แล้ว 
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ข้อมูลทุกข้อขอให้จัดท ำและด ำเนนิกำรเผยแพร่ลงใน Website หลกัของกรมฯ เมื่อด ำเนินกำรแล้วขอให้แจ้งรำยละเอียดและ Link ที่เผยแพร่มำยังกลุ่มกฎหมำยและจรยิธรรม 
ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้รบัผิดชอบกำรด ำเนินงำน ITA และกำรดูแลข้อมูลเข้ำกลุ่ม Line เพื่อควำมสะดวกในกำรสอบถำมและจดัส่ง Link ที่เผยแพร ่

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานหลัก หลักฐานประกอบ เช่น File, Link, QR Code 
o6 กฎหมำยที่

เกี่ยวข้อง 
o แสดงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนหรือ  
กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน 

กมจ. มีข้อมูลใน website แล้ว 

การประชาสัมพันธ์ 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานหลัก หลักฐานประกอบ เช่น File, Link, QR Code 
o7 ข่ำว

ประชำสัมพันธ์ 
o แสดงข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนตำมอ ำนำจ
หน้ำที่หรือภำรกิจของหน่วยงำน 
o เป็นข้อมูลข่ำวสำรที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563  

กวผ. มีข้อมูลใน website แล้ว 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานหลัก หลักฐานประกอบ เช่น File, Link, QR Code 
o8 Q&A o แสดงช่องทำงที่บุคคลภำยนอกสำมำรถสอบถำมข้อมูลต่ำง ๆ ได้ 

และหน่วยงำนสำมำรถสื่อสำรให้ค ำตอบกับผู้สอบถำมได้ โดยมี
ลักษณะเป็นกำรสื่อสำรได้สองทำง เช่น Web broad, กล่องข้อควำม
ถำม-ตอบ เป็นต้น 
o สำมำรถเชื่อมโยงไปยังช่องทำงข้ำงต้นได้จำกเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงำน 

กวผ. มีข้อมลูใน website แล้ว 

o9 Social Network o แสดงเครือข่ำยสังคมออนไลน์ของหน่วยงำน เช่น Facebook, 
Twitter, Instagram เป็นต้น  
o สำมำรถเชื่อมโยงไปยังช่องทำงข้ำงต้นได้จำกเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงำน 

กวผ. มีข้อมูลใน website แล้ว 
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ข้อมูลทุกข้อขอให้จัดท ำและด ำเนนิกำรเผยแพร่ลงใน Website หลกัของกรมฯ เมื่อด ำเนินกำรแล้วขอให้แจ้งรำยละเอียดและ Link ที่เผยแพร่มำยังกลุ่มกฎหมำยและจรยิธรรม 
ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้รบัผิดชอบกำรด ำเนินงำน ITA และกำรดูแลข้อมูลเข้ำกลุ่ม Line เพื่อควำมสะดวกในกำรสอบถำมและจดัส่ง Link ที่เผยแพร ่

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 
การด าเนินงาน 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานหลัก หลักฐานประกอบ เช่น File, Link, QR Code 
o10 แผนด ำเนินงำน

ประจ ำปี 
o แสดงแผนกำรด ำเนินภำรกิจของหน่วยงำนที่มีระยะ 1 ปี 
o มีข้อมูลรำยละเอียดของแผนฯ เช่น โครงกำรหรือกิจกรรม 
งบประมำณท่ีใช้ ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร เป็นต้น 
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563 

กวผ. หำกมีข้อมูลแล้วขอให้ด ำเนินกำรเผยแพร่ 
ลงใน website 

o11 รำยงำนกำร
ก ำกับติดตำม
กำรด ำเนินงำน
ประจ ำปี  
รอบ 6 เดือน 

o แสดงควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนตำมแผนด ำเนินงำนประจ ำปี 
o มีเนื้อหำหรือรำยละเอียดควำมก้ำวหน้ำ เช่น ควำมก้ำวหน้ำกำร
ด ำเนินกำรแต่ละโครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดงบประมำณท่ีใช้
ด ำเนินงำน เป็นต้น 
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563 

กวผ. หำกมีข้อมูลแล้วขอให้ด ำเนินกำรเผยแพร่ 
ลงใน website 

o12 รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน
ประจ ำปี 
 
 

o แสดงผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนด ำเนินงำนประจ ำปี 
o มีข้อมูลรำยละเอียดสรุปผลกำรด ำเนินงำน เช่น ผลกำรด ำเนินกำร
โครงกำรหรือกิจกรรม ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ปัญหำ อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย เป็นต้น 
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562 

กวผ. หำกมีข้อมูลแล้วขอให้ด ำเนินกำรเผยแพร่ 
ลงใน website 
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ข้อมูลทุกข้อขอให้จัดท ำและด ำเนนิกำรเผยแพร่ลงใน Website หลกัของกรมฯ เมื่อด ำเนินกำรแล้วขอให้แจ้งรำยละเอียดและ Link ที่เผยแพร่มำยังกลุ่มกฎหมำยและจรยิธรรม 
ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้รบัผิดชอบกำรด ำเนินงำน ITA และกำรดูแลข้อมูลเข้ำกลุ่ม Line เพื่อควำมสะดวกในกำรสอบถำมและจดัส่ง Link ที่เผยแพร ่

การปฏิบัติงาน 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานหลัก หลักฐานประกอบ เช่น File, Link, QR Code 

o13 คู่มือหรือ
มำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำน 

o แสดงคู่มือหรือแนวทำงกำรปฏิบัติงำนที่เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนใช้
ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน 
o มีข้อมูลรำยละเอียดของกำรปฏิบัติงำน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภำรกิจ
ใด ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่หรือพนักงำนต ำแหน่งใด ก ำหนดวิธีกำรขั้นตอน
กำรปฏิบัติอย่ำงไร เป็นต้น 

สพท. 
กคพ. 
สกท. 

 

คู่มือกำรขอรับรหัสยำแผนไทย 
คู่มือกำรจดทะเบียนสิทธิ  
คู่มือกำรขอรับทุนเพ่ือสนับสนุนกำรวิจัย 
เป็นรำยละเอียดของเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำน 
ว่ำมีข้ันตอนกำรด ำเนินงำนอย่ำงไร 

  

การให้บริการ 
 หมำยเหตุ: กำรให้บริกำร หมำยถึง กำรให้บริกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่หรือภำรกิจตำมกฎหมำยของหน่วยงำน ส ำหรับหน่วยงำนที่มีกำรปฏิบัติงำนหรือกำรให้บริกำร
เป็นจ ำนวนมำก อำจมุ่งเน้นเผยแพร่กำรปฏิบัติงำนหรือกำรให้บริกำรที่มีควำมส ำคัญต่อภำรกิจของหน่วยงำน 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานหลัก หลักฐานประกอบ เช่น File, Link, QR Code 
o14 คู่มือหรือ

มำตรฐำนกำร
ให้บริกำร 

o แสดงคู่มือหรือแนวทำงกำรปฏิบัติที่ผู้รับบริกำรหรือผู้มำติดต่อกับ
หน่วยงำนใช้เป็นข้อมูลในกำรขอรับบริกำรหรือติดต่อกับหน่วยงำน 
o มีข้อมูลรำยละเอียดของกำรปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือส ำหรับบริกำรหรือ
ภำรกิจใด ก ำหนดวิธีกำรข้ันตอนกำรให้บริกำรหรือกำรติดต่ออย่ำงไร 
เป็นต้น 

กทล./ รพ.พท./ 
สกกท./ กคพ. 
สพท./ กยส. 

เช่น ขั้นตอนหรือคู่มือกำรรับบริกำรทำง
กำรแพทย์ ขั้นตอนหรือคู่มือกำรขอรับรหัสยำ
แผนไทย ขั้นตอนหรือคู่มือกำรจดทะเบียนสิทธิ
ภูมิปัญญำฯ หรือขั้นตอนอ่ืนๆ ซึ่งเกี่ยวกับกำร
ให้บริกำรตำมภำรกิจของหน่วยงำน 

o15 ข้อมูลเชิงสถิติ
กำรให้บริกำร 

o แสดงข้อมูลสถิติกำรให้บริกำรตำมภำรกิจของหน่วยงำน 
o เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563 

กทล./ รพ.พท./ 
สกกท./ กคพ./ 
สพท./ กยส. 

ต้องเป็นสถิติกำรให้บริกำรที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล 
ที่จัดส่งในข้อ o14 และเป็นข้อมูลตั้งแต่เดือน
ตุลำคม 2562 - ปัจจุบัน 
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ข้อมูลทุกข้อขอให้จัดท ำและด ำเนนิกำรเผยแพร่ลงใน Website หลกัของกรมฯ เมื่อด ำเนินกำรแล้วขอให้แจ้งรำยละเอียดและ Link ที่เผยแพร่มำยังกลุ่มกฎหมำยและจรยิธรรม 
ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้รบัผิดชอบกำรด ำเนินงำน ITA และกำรดูแลข้อมูลเข้ำกลุ่ม Line เพื่อควำมสะดวกในกำรสอบถำมและจดัส่ง Link ที่เผยแพร ่

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานหลัก หลักฐานประกอบ เช่น File, Link, QR Code 
o16 รำยงำนผลกำร

ส ำรวจควำมพึง
พอใจกำร
ให้บริกำร 

o แสดงผลส ำรวจควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่หรือ
ภำรกิจของหน่วยงำน 
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562 

กทล./ รพ.พท./ 
สกกท./ กคพ./ 
สพท./ กยส. 

เป็นข้อมูลสรุปผลส ำรวจควำมพึงพอใจ โดยอำจ
มีปัญหำอุปสรรคหรือข้อเสนอแนะของ
ผู้รับบริกำรด้วย 

o17 E–Service o แสดงช่องทำงที่บุคคลภำยนอกสำมำรถขอรับบริกำรตำมอ ำนำจ
หน้ำที่ภำรกิจของหน่วยงำนผ่านช่องทางออนไลน์ เพ่ือช่วยอ ำนวย
ควำมสะดวกแก่ผู้ขอรับบริกำร 
o สำมำรถเข้ำถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทำงข้ำงต้นได้จำกเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงำน 

กทล./ รพ.พท./ 
สกกท./ กคพ./ 
สพท./ กยส. 

เช่น ระบบกำรจองคิวเข้ำรับบริกำร ระบบยื่น
เอกสำรผ่ำนช่องทำงออนไลน์  
ทั้งนี้ต้องเป็นระบบที่สอดคล้องกับกำรบริกำร 
ในข้อ o14 

 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานหลัก หลักฐานประกอบ เช่น File, Link, QR Code 
o18 แผนกำรใช้จ่ำย

งบประมำณ
ประจ ำปี 

o แสดงแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนที่มีระยะ 1 ปี 
o มีข้อมูลรำยละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมำณตำมแหล่งที่ได้รับ
กำรจัดสรร งบประมำณตำมประเภทรำยกำรใช้จ่ำย เป็นต้น 
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563 

สลก. 
กวผ. 

หำกมีข้อมูลแล้วขอให้ด ำเนินกำรเผยแพร่ 
ลงใน website 

o19 รำยงำนกำร
ก ำกับติดตำม
กำรใช้จ่ำย

o แสดงควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณประจ ำปี 
o มีข้อมูลรำยละเอียดควำมก้ำวหน้ำ เช่น ควำมก้ำวหน้ำกำรใช้จ่ำย

สลก. 
กวผ. 

หำกมีข้อมูลแล้วขอให้ด ำเนินกำรเผยแพร่ 
ลงใน website 



6 
 

ข้อมูลทุกข้อขอให้จัดท ำและด ำเนนิกำรเผยแพร่ลงใน Website หลกัของกรมฯ เมื่อด ำเนินกำรแล้วขอให้แจ้งรำยละเอียดและ Link ที่เผยแพร่มำยังกลุ่มกฎหมำยและจรยิธรรม 
ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้รบัผิดชอบกำรด ำเนินงำน ITA และกำรดูแลข้อมูลเข้ำกลุ่ม Line เพื่อควำมสะดวกในกำรสอบถำมและจดัส่ง Link ที่เผยแพร ่

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานหลัก หลักฐานประกอบ เช่น File, Link, QR Code 
งบประมำณ
ประจ ำปี  
รอบ 6 เดือน 

งบประมำณ เป็นต้น 
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563 

o20 รำยงำนผลกำร
ใช้จ่ำย
งบประมำณ
ประจ ำปี 

o แสดงผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี 
o มีข้อมูลรำยละเอียดสรุปผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ เช่น ผลกำรใช้
จ่ำยงบประมำณ ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตำม
เป้ำหมำย เป็นต้น 
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562 

สลก. 
กวผ. 

หำกมีข้อมูลแล้วขอให้ด ำเนินกำรเผยแพร่ 
ลงใน website 

 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานหลัก หลักฐานประกอบ เช่น File, Link, QR Code 
o21 แผนกำรจัดซื้อ

จัดจ้ำงหรือ
แผนกำรจัดหำ
พัสดุ 

o แสดงแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือแผนกำรจัดหำพัสดุตำมที่หน่วยงำน
จะต้องด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560  
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563 

สลก. หำกมีข้อมูลแล้วขอให้ด ำเนินกำรเผยแพร่ 
ลงใน website 

o22 ประกำศต่ำง ๆ 
เกี่ยวกับกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง
หรือกำรจัดหำ
พัสดุ 

o แสดงประกำศตำมที่หน่วยงำนจะต้องด ำเนินกำรตำม
พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 
2560 เช่น ประกำศเชิญชวน ประกำศผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เป็นต้น  
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563 

สลก. หำกมีข้อมูลแล้วขอให้ด ำเนินกำรเผยแพร่ 
ลงใน website 



7 
 

ข้อมูลทุกข้อขอให้จัดท ำและด ำเนนิกำรเผยแพร่ลงใน Website หลกัของกรมฯ เมื่อด ำเนินกำรแล้วขอให้แจ้งรำยละเอียดและ Link ที่เผยแพร่มำยังกลุ่มกฎหมำยและจรยิธรรม 
ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้รบัผิดชอบกำรด ำเนินงำน ITA และกำรดูแลข้อมูลเข้ำกลุ่ม Line เพื่อควำมสะดวกในกำรสอบถำมและจดัส่ง Link ที่เผยแพร ่

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานหลัก หลักฐานประกอบ เช่น File, Link, QR Code 
o23 สรุปผลกำร

จัดซื้อจัดจ้ำง
หรือกำรจัดหำ
พัสดุรำยเดือน 

o แสดงสรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำน 
o มีข้อมูลรำยละเอียดผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เช่น งำนที่ซื้อหรือจ้ำง 
วงเงินที่ซื้อหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีกำรซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือ
จ้ำง เป็นต้น 
o จ ำแนกข้อมูลเป็นรำยเดือน (กรณีไม่มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน
ใดให้ระบุว่ำไม่มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง)  
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563 

สลก. หำกมีข้อมูลแล้วขอให้ด ำเนินกำรเผยแพร่ 
ลงใน website 

o24 รำยงำนผลกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง
หรือกำรจัดหำ
พัสดุประจ ำปี 

o แสดงผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำน 
o มีข้อมูลรำยละเอียด เช่น งบประมำณที่ใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น 
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562 

สลก. หำกมีข้อมูลแล้วขอให้ด ำเนินกำรเผยแพร่ 
ลงใน website 
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ข้อมูลทุกข้อขอให้จัดท ำและด ำเนนิกำรเผยแพร่ลงใน Website หลกัของกรมฯ เมื่อด ำเนินกำรแล้วขอให้แจ้งรำยละเอียดและ Link ที่เผยแพร่มำยังกลุ่มกฎหมำยและจรยิธรรม 
ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้รบัผิดชอบกำรด ำเนินงำน ITA และกำรดูแลข้อมูลเข้ำกลุ่ม Line เพื่อควำมสะดวกในกำรสอบถำมและจดัส่ง Link ที่เผยแพร ่

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานหลัก หลักฐานประกอบ เช่น File, Link, QR Code 
o25 นโยบำยกำร

บริหำร
ทรัพยำกรบุคคล 

o แสดงนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมำยหรือ
วัตถุประสงค์ เพ่ือก่อให้เกิดกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่มีควำม
โปร่งใสและมีคุณธรรม 
o เป็นนโยบำยของผู้บริหำรสูงสุดหรือผู้บริหำรที่ได้รับมอบหมำย หรือ
นโยบำยที่ก ำหนดในนำมของหน่วยงำน 
o เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2563  

สลก. หำกมีข้อมูลแล้วขอให้ด ำเนินกำรเผยแพร่ 
ลงใน website 

o26 กำรด ำเนินกำร
ตำมนโยบำยกำร
บริหำร
ทรัพยำกรบุคคล 

o แสดงกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เช่น 
กำรวำงแผนก ำลังคน กำรสรรหำคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ
ของหน่วยงำน กำรพัฒนำบุคลำกร กำรสร้ำงทำงก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ 
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต กำรบรรจุและแต่งตั้งบุคลำกร กำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำน กำรส่งเสริมจริยธรรมและรักษำวินัยของบุคลำกรใน
หน่วยงำน เป็นต้น 
o เป็นกำรด ำเนินกำรที่มีควำมสอดรับกับนโยบำยกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล ตำมข้อ O25 หรือเป็นไปตำมกิจกรรมที่อยู่ภำยใต้
นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ตำมข้อ O25 
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2563 
 
 

สลก. หำกมีข้อมูลแล้วขอให้ด ำเนินกำรเผยแพร่ 
ลงใน website 
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ข้อมูลทุกข้อขอให้จัดท ำและด ำเนนิกำรเผยแพร่ลงใน Website หลกัของกรมฯ เมื่อด ำเนินกำรแล้วขอให้แจ้งรำยละเอียดและ Link ที่เผยแพร่มำยังกลุ่มกฎหมำยและจรยิธรรม 
ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้รบัผิดชอบกำรด ำเนินงำน ITA และกำรดูแลข้อมูลเข้ำกลุ่ม Line เพื่อควำมสะดวกในกำรสอบถำมและจดัส่ง Link ที่เผยแพร ่

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานหลัก หลักฐานประกอบ เช่น File, Link, QR Code 
o27 หลักเกณฑ์กำร

บริหำรและ
พัฒนำทรัพยำกร
บุคคล 

แสดงหลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ดังนี้ 
o หลักเกณฑ์กำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกร 
o หลักเกณฑ์กำรบรรจุและแต่งตั้งบุคลำกร 
o หลักเกณฑ์กำรพัฒนำบุคลำกร 
o หลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนบุคลำกร 
o หลักเกณฑ์กำรให้คุณให้โทษและกำรสร้ำงขวัญก ำลังใจ 
o เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2563 

สลก. หำกมีข้อมูลแล้วขอให้ด ำเนินกำรเผยแพร่ 
ลงใน website 

o28 รำยงำนผลกำร
บริหำรและ
พัฒนำทรัพยำกร
บุคคลประจ ำปี 

o แสดงผลกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
o มีข้อมูลรำยละเอียดของกำรด ำเนินกำร เช่น ผลกำรด ำเนินกำรตำม
นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ผลกำรวิเครำะห์กำรบริหำรและ
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล เป็นต้น 
o เป็นรายงานผลของปีท่ีผ่านมา พ.ศ. 2562 

สลก. หำกมีข้อมูลแล้วขอให้ด ำเนินกำรเผยแพร่ 
ลงใน website 
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ข้อมูลทุกข้อขอให้จัดท ำและด ำเนนิกำรเผยแพร่ลงใน Website หลกัของกรมฯ เมื่อด ำเนินกำรแล้วขอให้แจ้งรำยละเอียดและ Link ที่เผยแพร่มำยังกลุ่มกฎหมำยและจรยิธรรม 
ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้รบัผิดชอบกำรด ำเนินงำน ITA และกำรดูแลข้อมูลเข้ำกลุ่ม Line เพื่อควำมสะดวกในกำรสอบถำมและจดัส่ง Link ที่เผยแพร ่

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานหลัก หลักฐานประกอบ เช่น File, Link, QR Code 
o29 แนวปฏิบัติกำร

จัดกำรเรื่อง
ร้องเรียนกำร
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

o แสดงคู่มือหรือแนวทำงกำรด ำเนินกำรต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
กับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน 
o มีข้อมูลรำยละเอียดของกำรปฏิบัติงำน เช่น รำยละเอียดวิธีกำรที่
บุคคลภำยนอกจะท ำกำรร้องเรียน รำยละเอียดขั้นตอนหรือวิธีกำรใน
กำรจัดกำรต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงำนที่รับผิดชอบ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร เป็นต้น 

กมจ. มีข้อมูลแล้ว 
- กระบวนงำนกำรจัดกำรข้อร้องเรียนกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
- มำตรกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต 

o30 ช่องทำงแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนกำร
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

o แสดงช่องทำงที่บุคคลภำยนอกสำมำรถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนผ่ำนทำง
ช่องทำงออนไลน์ 
o สำมำรถเข้ำถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทำงข้ำงต้นได้จำกเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงำน 

กมจ. มีข้อมูลใน website แล้ว 

o31 ข้อมูลเชิงสถิติ
เรื่องร้องเรียน
กำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ประจ ำปี 

o แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน 
o มีข้อมูลควำมก้ำวหน้ำกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน เช่น จ ำนวนเรื่อง 
เรื่องท่ีด ำเนินกำรแล้วเสร็จ เรื่องท่ีอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร เป็นต้น 
(กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน) 
o เป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2563 

กมจ.  

 

https://law.dtam.moph.go.th/images/Corruption_management_process.pdf
https://law.dtam.moph.go.th/images/Corruption_management_process.pdf
https://law.dtam.moph.go.th/images/anti_corruption_measure.pdf
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ข้อมูลทุกข้อขอให้จัดท ำและด ำเนนิกำรเผยแพร่ลงใน Website หลกัของกรมฯ เมื่อด ำเนินกำรแล้วขอให้แจ้งรำยละเอียดและ Link ที่เผยแพร่มำยังกลุ่มกฎหมำยและจรยิธรรม 
ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้รบัผิดชอบกำรด ำเนินงำน ITA และกำรดูแลข้อมูลเข้ำกลุ่ม Line เพื่อควำมสะดวกในกำรสอบถำมและจดัส่ง Link ที่เผยแพร ่

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานหลัก หลักฐานประกอบ เช่น File, Link, QR Code 

o32 ช่องทำงกำรรับ
ฟังควำมคิดเห็น 

o แสดงช่องทำงที่บุคคลภำยนอกสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นต่อกำร
ด ำเนินงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่หรือภำรกิจของหน่วยงำนผ่ำนทำง
ช่องทำงออนไลน์ 
o สำมำรถเข้ำถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทำงข้ำงต้นได้จำกเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงำน 

กวผ. มีข้อมูลใน website แล้ว 

o33 กำรเปิดโอกำส
ให้เกิดกำร 
มีส่วนร่วม 

o แสดงกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงถึงกำรเปิดโอกำส 
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ 
ของหน่วยงำน เช่น ร่วมวำงแผน ร่วมด ำเนินกำร ร่วมแลกเปลี่ยน 
ควำมคิดเห็น หรือร่วมติดตำมประเมินผล เป็นต้น  
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2563 

กวผ. 
กคพ. 
กสศ. 
สพจ. 

เช่น การจัดงานมหกรรม มีบุคคลภายนอก
เกี่ยวข้องโดยการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการหรือ
คณะท างานต่าง ๆ เพื่อร่วมด าเนินการ 
หำกมีข้อมูลแล้วขอให้ด ำเนินกำรเผยแพร่ 
ลงใน website  
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ข้อมูลทุกข้อขอให้จัดท ำและด ำเนนิกำรเผยแพร่ลงใน Website หลกัของกรมฯ เมื่อด ำเนินกำรแล้วขอให้แจ้งรำยละเอียดและ Link ที่เผยแพร่มำยังกลุ่มกฎหมำยและจรยิธรรม 
ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้รบัผิดชอบกำรด ำเนินงำน ITA และกำรดูแลข้อมูลเข้ำกลุ่ม Line เพื่อควำมสะดวกในกำรสอบถำมและจดัส่ง Link ที่เผยแพร ่

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานหลัก หลักฐานประกอบ เช่น File, Link, QR Code 
o34 เจตจ ำนงสุจริต

ของผู้บริหำร 
o แสดงเนื้อหำเจตนำรมณ์หรือค ำม่ันว่ำจะปฏิบัติหน้ำที่และบริหำร
หน่วยงำนอย่ำงซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล 
o ด ำเนินกำรโดยผู้บริหำรสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงำน 

กมจ. มีข้อมูลใน website แล้ว 
- ฉบับภำษำไทยและภำษำอังกฤษปี 2562 

o35 กำรมีส่วนร่วม
ของผู้บริหำร 

o แสดงกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงถึงกำรมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหำรสูงสุดคนปัจจุบัน 
o เป็นกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงกำรให้ควำมส ำคัญ
กับกำรปรับปรุง พัฒนำ และส่งเสริมหน่วยงำนด้ำนคุณธรรมและ
โปร่งใส 
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2563 

กมจ.  

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานหลัก หลักฐานประกอบ เช่น File, Link, QR Code 

o36 กำรประเมิน
ควำมเสี่ยงกำร
ทุจริตประจ ำปี 

o แสดงผลกำรประเมินควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำนหรือกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือก่อให้เกิดกำรขัดกันระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงำน 
o มีข้อมูลรำยละเอียดของผลกำรประเมิน เช่น เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง
และระดับของควำมเสี่ยง มำตรกำรและกำรด ำเนินกำรในกำรบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยง เป็นต้น 
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2563 

กมจ. 
ตสน. 
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ข้อมูลทุกข้อขอให้จัดท ำและด ำเนนิกำรเผยแพร่ลงใน Website หลกัของกรมฯ เมื่อด ำเนินกำรแล้วขอให้แจ้งรำยละเอียดและ Link ที่เผยแพร่มำยังกลุ่มกฎหมำยและจรยิธรรม 
ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้รบัผิดชอบกำรด ำเนินงำน ITA และกำรดูแลข้อมูลเข้ำกลุ่ม Line เพื่อควำมสะดวกในกำรสอบถำมและจดัส่ง Link ที่เผยแพร ่

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานหลัก หลักฐานประกอบ เช่น File, Link, QR Code 
o37 กำรด ำเนินกำร

เพ่ือจัดกำรควำม
เสี่ยงกำรทุจริต 

o แสดงกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงถึงกำรจัดกำรควำมเสี่ยงใน
กรณีท่ีอำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือก่อให้เกิดกำรขัดกันระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงำน 
o เป็นกิจกรรมหรือกำรด ำเนินกำรที่สอดคล้องกับมำตรกำรหรือกำร
ด ำเนินกำรเพ่ือบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงตำมข้อ O36 
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2563 

กมจ.  

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานหลัก หลักฐานประกอบ เช่น File, Link, QR Code 

o38 กำรเสริมสร้ำง
วัฒนธรรม
องค์กร 

o แสดงกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงถึงกำรเสริมสร้ำง
วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนมีทัศนคติ ค่ำนิยม ในกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงซ่ือสัตย์สุจริต อย่ำงชัดเจน 
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2563 

สลก. 
กพร. 
กมจ. 

หำกมีข้อมูลแล้วขอให้ด ำเนินกำรเผยแพร่ 
ลงใน website 

แผนป้องกันการทุจริต 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานหลัก หลักฐานประกอบ เช่น File, Link, QR Code 

o39 แผนปฏิบัติกำร
ป้องกันกำร
ทุจริต 

o แสดงแผนปฏิบัติกำรที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันกำรทุจริตหรือ
พัฒนำด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน 
o มีข้อมูลรำยละเอียดของแผนฯ เช่น โครงกำร กิจกรรม งบประมำณ 
ช่วงเวลำด ำเนินกำร เป็นต้น 
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563 

กมจ.  
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ข้อมูลทุกข้อขอให้จัดท ำและด ำเนนิกำรเผยแพร่ลงใน Website หลกัของกรมฯ เมื่อด ำเนินกำรแล้วขอให้แจ้งรำยละเอียดและ Link ที่เผยแพร่มำยังกลุ่มกฎหมำยและจรยิธรรม 
ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้รบัผิดชอบกำรด ำเนินงำน ITA และกำรดูแลข้อมูลเข้ำกลุ่ม Line เพื่อควำมสะดวกในกำรสอบถำมและจดัส่ง Link ที่เผยแพร ่

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานหลัก หลักฐานประกอบ เช่น File, Link, QR Code 
o40 รำยงำนกำร

ก ำกับติดตำม
กำรด ำเนินกำร
ป้องกันกำร
ทุจริตประจ ำปี 
รอบ 6 เดือน 

o แสดงควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกัน
กำรทุจริต 
o มีข้อมูลรำยละเอียดควำมก้ำวหน้ำ เช่น ควำมก้ำวหน้ำ            
กำรด ำเนินกำรแต่ละโครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดงบประมำณ     
ที่ใช้ด ำเนินงำน เป็นต้น 
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563 

กมจ.  

o41 รำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำร
ป้องกันกำร
ทุจริตประจ ำปี 

o แสดงผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 
o มีข้อมูลรำยละเอียดสรุปผลกำรด ำเนินกำร เช่น ผลกำรด ำเนินกำร
โครงกำรหรือกิจกรรม ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ปัญหำ อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย เป็นต้น 
o ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2562 

กมจ.  
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ข้อมูลทุกข้อขอให้จัดท ำและด ำเนนิกำรเผยแพร่ลงใน Website หลกัของกรมฯ เมื่อด ำเนินกำรแล้วขอให้แจ้งรำยละเอียดและ Link ที่เผยแพร่มำยังกลุ่มกฎหมำยและจรยิธรรม 
ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้รบัผิดชอบกำรด ำเนินงำน ITA และกำรดูแลข้อมูลเข้ำกลุ่ม Line เพื่อควำมสะดวกในกำรสอบถำมและจดัส่ง Link ที่เผยแพร ่

ตัวช้ีวัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานหลัก หลักฐานประกอบ เช่น File, Link, QR Code 
o42 มำตรกำร

ส่งเสริมคุณธรรม
และควำม
โปร่งใสภำยใน
หน่วยงำน 

o แสดงกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ในปี พ.ศ. 2562  
o มีข้อมูลรำยละเอียดกำรวิเครำะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง
หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนำให้ดีขึ้น 
แนวทำงกำรน ำผลกำรวิเครำะห์ไปสู่กำรปฏิบัติของหน่วยงำน เป็นต้น 
o มีมำตรกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ภำยในหน่วยงำนให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตำมผลกำรวิเครำะห์ฯ โดยมี
รำยละเอียดต่ำงๆ เช่น กำรก ำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง กำร
ก ำหนดขั้นตอนหรือวิธีกำรปฏิบัติ  กำรก ำหนดแนวทำงกำรก ำกับ
ติดตำมให้น ำไปสู่กำรปฏิบัติและกำรรำยงำนผล เป็นต้น 

กมจ.  

o43 กำรด ำเนินกำร
ตำมมำตรกำร
ส่งเสริมคุณธรรม
และควำม
โปร่งใสภำยใน
หน่วยงำน 

o แสดงผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน 
o มีข้อมูลรำยละเอียดกำรน ำมำตรกำรเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและควำม
โปร่งใสภำยในหน่วยงำนในข้อ O42 ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม   
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2563 

กมจ.  

 
 


