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6.5 รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด OIT
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ที่ได้เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน
ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด�ำเนินงาน
การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ�ำปี
และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล การด�ำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูล
ในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด�ำเนินงานของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) ดังนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ
o1

ข้อมูล
โครงสร้าง

องค์ประกอบด้านข้อมูล
o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
o ประกอบด้วยต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น
ส�ำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น

o2

ข้อมูลผู้บริหาร

o แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน
o แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ต�ำแหน่ง
รูปถ่าย และช่องทางการติดต่อของผู้บริหารแต่ละคน

o3

อำ�นาจหน้าที่

o แสดงข้อมูลหน้าที่และอ�ำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายก�ำหนด

o4

แผนยุทธศาสตร์หรือ

o แสดงแผนการด�ำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี

แผนพัฒนาหน่วยงาน

o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย
ตัวชี้วัด เป็นต้น
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564

o5

ข้อมูลการติดต่อ

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

o6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

o แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน
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การประชาสัมพันธ์
ข้อ
o7

ข้อมูล
ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์ประกอบด้านข้อมูล
o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานตามอำ�นาจ
หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
o เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2564

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ
o8

ข้อมูล
Q&A

องค์ประกอบด้านข้อมูล
o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้
และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำ�ตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะ
เป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ
เป็นต้น
o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

o9

Social Network

o แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter,
Instagram เป็นต้น
o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การด�ำเนินงาน
ข้อ
o10

ข้อมูล
แผนดำ�เนินงานประจำ�ปี

องค์ประกอบด้านข้อมูล
o แสดงแผนการดำ�เนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณ
ที่ใช้ ระยะเวลาในการดำ�เนินการ เป็นต้น
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2564

o11

รายงานการกำ�กับติดตาม o แสดงความก้าวหน้าในการดำ�เนินงานตามแผนดำ�เนินงานประจำ�ปี
การดำ�เนินงานประจำ�ปี
รอบ 6 เดือน

o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำ�เนินการ
แต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำ�เนินงาน เป็นต้น
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564

o12

รายงานผลการดำ�เนินงาน o แสดงผลการดำ�เนินงานตามแผนดำ�เนินงานประจำ�ปี
ประจำ�ปี

o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำ�เนินงาน เช่น ผลการดำ�เนินการ
โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563
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การปฏิบัติงาน
ข้อ
o13

ข้อมูล
คู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน

องค์ประกอบด้านข้อมูล
o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือ
ปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเช่น เป็นคู่มือปฏิบัติ
ภารกิจใด ส�ำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานต�ำแหน่งใด ก�ำหนดวิธีการ
ขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น

การให้บริการ
ข้อ
o14

ข้อมูล
คู่มือหรือมาตรฐาน
การให้บริการ

องค์ประกอบด้านข้อมูล
o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับ
หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ ยกตัวอย่างเช่น เป็นคู่มือส�ำหรับ
บริการหรือภารกิจใด ก�ำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือ
การติดต่ออย่างไร เป็นต้น

o15
o16

ข้อมูลเชิงสถิติ

o แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน

การให้บริการ

o เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564

รายงานผลการสำ�รวจ

o แสดงผลส�ำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน

ความพึงพอใจ

o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563

การให้บริการ
o17

E–Service

o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน่วยงาน
ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน

หมายเหตุ: การให้บริการ หมายถึง การให้บริการตามอ�ำนาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงาน ส�ำหรับหน่วยงาน
ที่มีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจ�ำนวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่มี
ความส�ำคัญต่อภารกิจของหน่วยงาน
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ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ�ำปี
ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o18

แผนการใช้จ่ายงบ
ประมาณประจำ�ปี

o แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น งบประมาณตามแหล่ง
ที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2564

o19

รายงานการกำ�กับ
ติดตามการใช้จ่ายงบ
ประมาณประจำ�ปี รอบ 6
เดือน

o แสดงความก้าวหน้าในการด�ำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ�ำปี
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้า
การใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564

o20

รายงานผลการใช้จ่ายงบ

o แสดงผลการด�ำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ�ำปี
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ยกตัวอย่างเช่น
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมาย เป็นต้น
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563

ประมาณประจำ�ปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o21

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือแผนการจัดหาพัสดุ

o แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน
จะต้องด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2564

o22

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ

o แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่าง
เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2564

o23

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ
รายเดือน

o แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น งานที่ซื้อหรือ
จ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อ
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
o จ�ำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใด
ให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น)
o เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564

o24

รายงานผลการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจำ�ปี

o แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียด ยกตัวอย่างเช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563

37

38

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ
o25

ข้อมูล
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

องค์ประกอบด้านข้อมูล
o เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้
บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2564
o แสดงนโยบาย หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มี
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
o เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
ผู้บริหารสูงสุด ที่ก�ำหนดในนามของหน่วยงาน

o26

การดำ�เนินการตาม

o เป็นการด�ำเนินการในปี พ.ศ. 2564

นโยบายการบริหาร

o แสดงการด�ำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

ทรัพยากรบุคคล ยกตัวอย่างเช่น การวางแผนก�ำลังคน การสรรหาคนดี
คนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร
การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุ
และแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริม
จริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น
o เป็นการด�ำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบาย หรือแผนการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

o27

หลักเกณฑ์การบริหารและ o แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2564 อย่างน้อยประกอบด้วย
o การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
o การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
o การพัฒนาบุคลากร
o การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
o การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก�ำลังใจ

o28

รายงานผลการบริหาร

o เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2563

และพัฒนาทรัพยากร

o แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บุคคลประจำ�ปี

o มีข้อมูลรายละเอียดของการด�ำเนินการ ยกตัวอย่างเช่น
ผลการด�ำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น

Integrity and Transparency Assessment: ITA
ITA 2021 Manual

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ
o29

ข้อมูล
แนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

องค์ประกอบด้านข้อมูล
o แสดงคู่มือหรือแนวทางการด�ำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเช่น รายละเอียด
วิธีการที่บุคคลภายนอกจะท�ำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือ
วิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาด�ำเนินการ เป็นต้น

o30

ช่องทางแจ้งเรื่องร้อง

o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ

เรียนการทุจริตและ

ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทาง

ประพฤติมิชอบ

ออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครอง
ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน

o31

ข้อมูลเชิงสถิติ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

o แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
o มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน ยกตัวอย่างเช่น
จ�ำนวนเรื่อง เรื่องที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างด�ำเนินการ
เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน)
o เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ
o32

ข้อมูล
ช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็น

องค์ประกอบด้านข้อมูล
o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อ
การด�ำเนินงานตามอ�ำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทาง
ช่องทางออนไลน์
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน

o33

การเปิดโอกาสให้เกิดการ
มีส่วนร่วม

o แสดงการด�ำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาส
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการด�ำเนินงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น ร่วมวางแผน ร่วมด�ำเนินการ
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
o เป็นการด�ำเนินการในปี พ.ศ. 2564

39

40

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เพื่ อ เปิ ด เผยการด� ำ เนิ น การต่ า ง ๆ ของหน่ ว ยงานให้ ส าธารณชนได้ รั บ ทราบ ใน 2 ประเด็ น คื อ
(1) การด�ำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ�ำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยง
เพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ
(2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน
การทุ จ ริ ต ซึ่ ง การเผยแพร่ ข ้ อ มู ล ในประเด็ น ข้ า งต้ น แสดงถึ ง การให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ ผลการประเมิ น
เพื่อน�ำไปสู่การจัดท�ำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการก�ำกับติดตามการน�ำไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (10 ข้อมูล) ดังนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การด�ำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจ�ำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o34

เจตจำ�นงสุจริตของ
ผู้บริหาร

o แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือค�ำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
o ด�ำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน

o35

การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร

o แสดงการด�ำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
o เป็นการด�ำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความส�ำคัญกับ
การปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส
o เป็นการด�ำเนินการในปี พ.ศ. 2564

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o36

การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตประจำ�ปี

o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการด�ำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์
ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการด�ำเนินการ
ในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น
o เป็นการด�ำเนินการในปี พ.ศ. 2564

o37

การดำ�เนินการเพื่อ
จัดการความเสี่ยง
การทุจริต

o แสดงการด�ำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง
ในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
o เป็นกิจกรรมหรือการด�ำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือ
การด�ำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36
o เป็นการด�ำเนินการในปี พ.ศ. 2564

Integrity and Transparency Assessment: ITA
ITA 2021 Manual

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อ
o38

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

การเสริมสร้างวัฒนธรรม o แสดงการด�ำเนินการหรือกิจกรรมของหน่วยงานที่แสดงถึงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม
องค์กร
ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน
o เป็นการด�ำเนินการในปี พ.ศ. 2564

แผนป้องกันการทุจริต
ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o39

แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต

o แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนา
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ ช่วงเวลาด�ำเนินการ เป็นต้น
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564

o40

รายงานการกำ�กับ
o แสดงความก้าวหน้าในการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
ติดตามการดำ�เนินการ
การทุจริตตามข้อ o39
ป้องกันการทุจริตประจำ�ปี o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้า
รอบ 6 เดือน
การด�ำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณ
ที่ใช้ด�ำเนินงาน เป็นต้น
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564

o41

รายงานผลการดำ�เนิน
การป้องกันการทุจริต
ประจำ�ปี

o แสดงผลการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด�ำเนินการ ยกตัวอย่างเช่น
ผลการด�ำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
o ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2563

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o42

มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน

o แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2563
o มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นที่เป็นข้อ
บกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนที่มีความสอดคล้องกับ
ผลการประเมินฯ ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน�ำผล
การวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น
o มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ
โดยมีรายละเอียดต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การก�ำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง การก�ำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การก�ำหนดแนวทาง
การก�ำกับติดตามให้น�ำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น

o43

การดำ�เนินการตาม
มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน

o แสดงผลการด�ำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียดการน�ำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
o เป็นการด�ำเนินการในปี พ.ศ. 2564
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