
แบบส ำรวจ OIT กำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and  
Transparency Assessment: OIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวช้ีวัดที่ 9 – ตัวช้ีวัดที่ 10 ประกอบด้วย 

 

ตัวช้ีวัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล 

 ตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน  5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน                   
ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน 
และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารแลพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใส                       
ในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการ
เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน 

 ตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) ดังต่อไปนี้  โดยให้หน่วยงำนระบุ URL 
ของหน้ำใดหน้ำหนึ่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงำน ซึ่งแสดงข้อมูล เนื้อหำข้อควำมหรือลิ้งก์ส ำหรับเชื่อมโยงไปยังข้อมูลตำมที่
แต่ละข้อค ำถำมก ำหนด  

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐำน 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล URL ล้ิงก์เว็บไซต์แสดง

รำยละเอียด 
หมำยเหตุ 

ข้อมูลพื้นฐำน 
01 โครงสร้าง -แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วน

ราชการของหน่วยงาน 
-แสดงต าแหน่งที่ส าคัญ และการแบ่งส่วนงาน
ภายใน ยกตัวอย่างเช่น ส านัก กอง ศูนย์ ฝ่าย 
ส่วน กลุ่ม เป็นต้น 

เข้าเว็บไซต์หลัก
https://www.doe.go.th/nakh
onnayok  
ไปที ่เกี่ยวกับหน่วยงำน  
เลือก โครงสร้ำงหน่วยงำน
https://www.doe.go.th/prd/
nakhonnayok/general/para
m/site/104/cat/28/sub/0/pu
ll/singleview/view/detail/obj
ect_id/238  

 

02 ข้อมูลผู้บริหาร -แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้า
หน่วยงาน และผู้ด ารงต าแหน่งทางการบริหาร
ของหน่วยงาน 
-แสดงข้อมูล อย่างน้อย ประกอบด้วย ด้วยชื่อ-
นามสกุล ต าแหน่ง 
รูปถ่าย และช่องทางการติดต่อของผู้บริหาร                 
แต่ละคน 

เข้าเว็บไซต์หลัก
https://www.doe.go.th/nakh
onnayok ไปด้านขวามือของเพจ
เลือกรูปภาพ จัดหำงำนจังหวัด
นครนำยก 
https://www.doe.go.th/prd/
assets/upload/files/nakhonn
ayok_th/bece488457ccd317
2b8981f105e322eb.pdf 

 

03 อ านาจหน้าที่ -แสดงข้อมูลหน้าที่และอ านาจของหน่วยงาน
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

เข้าเว็บไซต์หลัก  

https://www.doe.go.th/nakhonnayok
https://www.doe.go.th/nakhonnayok
https://www.doe.go.th/prd/nakhonnayok/general/param/site/104/cat/28/sub/0/pull/singleview/view/detail/object_id/238
https://www.doe.go.th/prd/nakhonnayok/general/param/site/104/cat/28/sub/0/pull/singleview/view/detail/object_id/238
https://www.doe.go.th/prd/nakhonnayok/general/param/site/104/cat/28/sub/0/pull/singleview/view/detail/object_id/238
https://www.doe.go.th/prd/nakhonnayok/general/param/site/104/cat/28/sub/0/pull/singleview/view/detail/object_id/238
https://www.doe.go.th/prd/nakhonnayok/general/param/site/104/cat/28/sub/0/pull/singleview/view/detail/object_id/238
https://www.doe.go.th/nakhonnayok
https://www.doe.go.th/nakhonnayok
https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/nakhonnayok_th/bece488457ccd3172b8981f105e322eb.pdf
https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/nakhonnayok_th/bece488457ccd3172b8981f105e322eb.pdf
https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/nakhonnayok_th/bece488457ccd3172b8981f105e322eb.pdf
https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/nakhonnayok_th/bece488457ccd3172b8981f105e322eb.pdf
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https://www.doe.go.th/nakh
onnayok  
ไปที่ เกี่ยวกับหน่วยงำน  
เลือก อ ำนำจหน้ำที่  
https://www.doe.go.th/prd/
nakhonnayok/general/para
m/site/104/cat/29/sub/0/pu
ll/singleview/view/detail/obj
ect_id/239 

04 แผนยุทธศาสตร์
หรือแผนพัฒนา
หน่วยงาน 

-แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงาน                 
ที่มีระยะมากกว่า 1 ปี 
-มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น 
ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด                      
เป็นต้น 
-เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี  
พ.ศ.2564 

เข้าเว็บไซต์หลัก
https://www.doe.go.th/nakh
onnayok  
ไปที่ แผนปฏิบัติรำชกำร  
เลือก แผนงำน โครงกำร และ
งบประมำณ  เลือก  ยุทธศำสตร์
และแผนปฏิบัติรำชกำร  เลือก
แผนปฏิบัติงำนเพื่อขับเคลื่อน
นโยบำยของกระทรวงแรงงำน 
กรมกำรจัดหำงำน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2564 
https://www.doe.go.th/prd/
assets/upload/files/nakhonn
ayok_th/21f252c78f7fe4bc3
03a69fa58c4eb57.pdf 

 

05 ข้อมูลการติดต่อ แสดงข้อมูลการติดต่อ อย่างน้อยประกอบด้วย 
-ที่อยู่หน่วยงาน 
-หมายเลขโทรศัพท์  
-หมายเลขโทรสาร  
-ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
-แผนที่ตั้งหน่วยงาน 

เข้าเว็บไซต์หลัก
https://www.doe.go.th/nakh
onnayok  
ไปที่ ข้อมูลกำรติดต่อ 
https://www.doe.go.th/prd/
nakhonnayok/general/para
m/site/104/cat/32/sub/0/pu
ll/singleview/view/contacts-
view 

 

06 กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

-แสดงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานหรือ
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

เข้าเว็บไซต์หลัก
https://www.doe.go.th/nakh
onnayok  
ไปที่ กฎหมำย ระเบียบ  
https://www.doe.go.th/prd/
nakhonnayok/law/param/sit

 

https://www.doe.go.th/nakhonnayok
https://www.doe.go.th/nakhonnayok
https://www.doe.go.th/prd/nakhonnayok/general/param/site/104/cat/29/sub/0/pull/singleview/view/detail/object_id/239
https://www.doe.go.th/prd/nakhonnayok/general/param/site/104/cat/29/sub/0/pull/singleview/view/detail/object_id/239
https://www.doe.go.th/prd/nakhonnayok/general/param/site/104/cat/29/sub/0/pull/singleview/view/detail/object_id/239
https://www.doe.go.th/prd/nakhonnayok/general/param/site/104/cat/29/sub/0/pull/singleview/view/detail/object_id/239
https://www.doe.go.th/prd/nakhonnayok/general/param/site/104/cat/29/sub/0/pull/singleview/view/detail/object_id/239
https://www.doe.go.th/nakhonnayok
https://www.doe.go.th/nakhonnayok
https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/nakhonnayok_th/21f252c78f7fe4bc303a69fa58c4eb57.pdf
https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/nakhonnayok_th/21f252c78f7fe4bc303a69fa58c4eb57.pdf
https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/nakhonnayok_th/21f252c78f7fe4bc303a69fa58c4eb57.pdf
https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/nakhonnayok_th/21f252c78f7fe4bc303a69fa58c4eb57.pdf
https://www.doe.go.th/nakhonnayok
https://www.doe.go.th/nakhonnayok
https://www.doe.go.th/prd/nakhonnayok/general/param/site/104/cat/32/sub/0/pull/singleview/view/contacts-view
https://www.doe.go.th/prd/nakhonnayok/general/param/site/104/cat/32/sub/0/pull/singleview/view/contacts-view
https://www.doe.go.th/prd/nakhonnayok/general/param/site/104/cat/32/sub/0/pull/singleview/view/contacts-view
https://www.doe.go.th/prd/nakhonnayok/general/param/site/104/cat/32/sub/0/pull/singleview/view/contacts-view
https://www.doe.go.th/prd/nakhonnayok/general/param/site/104/cat/32/sub/0/pull/singleview/view/contacts-view
https://www.doe.go.th/nakhonnayok
https://www.doe.go.th/nakhonnayok
https://www.doe.go.th/prd/nakhonnayok/law/param/site/104/cat/5/sub/0/pull/module/view/list-label
https://www.doe.go.th/prd/nakhonnayok/law/param/site/104/cat/5/sub/0/pull/module/view/list-label
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e/104/cat/5/sub/0/pull/mo
dule/view/list-label 

ข่ำวประชำสัมพันธ์ 
07 ข่าว

ประชาสัมพันธ์ 
-แสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของ
หน่วยงาน 
-เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดข้ึนในปี พ.ศ.2564 

เข้าเว็บไซตห์ลัก
https://www.doe.go.th/nakh
onnayok  
ไปที่ ข่ำวประชำสัมพันธ์   
หรือ ไปที่ ศูนย์ข่ำว  เลือก  
ข่ำวประชำสัมพันธ์   
https://www.doe.go.th/prd/
nakhonnayok/news/param/s
ite/104/cat/7/sub/0/pull/cat
egory/view/table-list 

 

กำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
08 Q&A -แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่

บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆได้ 
และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้ค าตอบกับ                  
ผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้    
สองทาง (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Web board, 
กล่องข้อความถาม – ตอบ เป็นต้น 

-  

09 Social 
Network 

-แสดงต าแหน่งบนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานที่
สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์
ข อ ง ห น่ ว ย ง า น -ย ก ตั ว อ ย่ า ง -เ ช่ น 
Facebook,Twitter,Instagram เป็นต้น     

เข้าเว็บไซต์หลัก
https://www.doe.go.th/nakh
onnayok  
ทางขวาของเพจที่ Facebook   

 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.2 กำรบริหำรงำน 
ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ URL ล้ิงก์เว็บไซต์แสดง

รำยละเอียด 
หมำยเหตุ 

กำรด ำเนินงำน 
010  แผนด าเนินงาน

ประจ าปี 
-แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงาน               
ที่มีระยะ 1 ปี 
-มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น 
โ คร งกา รหรื อกิ จ กร รม  งบประมาณที่ ใ ช้ 
ระยะเวลาในการด าเนินการ เป็นต้น 
-เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ.2564 

เข้าเว็บไซต์หลัก
https://www.doe.go.th/nak
honnayok  
ไปที่ แผนปฏิบัติรำชกำร  
เลือก แผนงำน โครงกำร และ
งบประมำณ  ไปที่ แผนงำน
เลือก  แผนกำรด ำเนินงำนตำม
โครงกำร/กิจกรรม ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2564 
https://www.doe.go.th/prd
/assets/upload/files/nakho
nnayok_th/3a7e6477023f2

 
 

https://www.doe.go.th/prd/nakhonnayok/law/param/site/104/cat/5/sub/0/pull/module/view/list-label
https://www.doe.go.th/prd/nakhonnayok/law/param/site/104/cat/5/sub/0/pull/module/view/list-label
https://www.doe.go.th/nakhonnayok
https://www.doe.go.th/nakhonnayok
https://www.doe.go.th/prd/nakhonnayok/news/param/site/104/cat/7/sub/0/pull/category/view/table-list
https://www.doe.go.th/prd/nakhonnayok/news/param/site/104/cat/7/sub/0/pull/category/view/table-list
https://www.doe.go.th/prd/nakhonnayok/news/param/site/104/cat/7/sub/0/pull/category/view/table-list
https://www.doe.go.th/prd/nakhonnayok/news/param/site/104/cat/7/sub/0/pull/category/view/table-list
https://www.doe.go.th/nakhonnayok
https://www.doe.go.th/nakhonnayok
https://www.doe.go.th/nakhonnayok
https://www.doe.go.th/nakhonnayok
https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/nakhonnayok_th/3a7e6477023f25b8ad4b880a930ec899.pdf
https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/nakhonnayok_th/3a7e6477023f25b8ad4b880a930ec899.pdf
https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/nakhonnayok_th/3a7e6477023f25b8ad4b880a930ec899.pdf
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5b8ad4b880a930ec899.pdf 
011 ร า ย ง า น ก า ร

ก า กั บ ติ ด ตาม
การด าเนินงาน
ประจ าปี  รอบ 
6 เดือน 

-แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผน
ด าเนินงานประจ าปี 
-มี เนื้ อหาหรื อรายละเ อียดความก้ า วหน้ า 
ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่
ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่
ใช้ด าเนินงาน เป็นต้น 
-เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี                
พ.ศ. 2564 

เข้าเว็บไซต์หลัก
https://www.doe.go.th/nak
honnayok  
ไปที่ แผนปฏิบัติรำชกำร  
เลือก ผลกำรปฏิบัติงำน 
https://www.doe.go.th/prd/a
ssets/upload/files/nakhonna
yok_th/d8380f416a8be0d86
0c927f532f41eae.pdf 

 

012 รายงานผลการ
ด าเนินงาน
ประจ าปี 

-แสดงผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน
ประจ าปี 
-มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินงาน 
ยกตัวอย่างเช่น ผลการด าเนินการโครงการหรือ
กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
เป็นต้น 
-เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563 

เข้าเว็บไซต์หลัก
https://www.doe.go.th/nak
honnayok  
ไปที่ แผนปฏิบัติรำชกำร  
เลือก แผนงำน โครงกำร และ
งบประมำณ  ไปที่โครงการ
เลือก  ผลกำรปฏิบัติงำน
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2563 

https://www.doe.go.th/prd
/assets/upload/files/nakho
nnayok_th/3a46f2af1f5ada
448c5f675d796ee730.pdf 

 

กำรปฏิบัติงำน 
013 คู่มือหรือ

มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

-แสดงคู่ มื อหรื อแนวทางการปฏิบั ติ ง านที่
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 
-มี ข้ อมู ล ร า ยละ เ อี ย ดของการปฏิ บั ติ ง า น 
ยกตัวอย่างเช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด ส าหรับ
เจ้าหน้าที่หรือพนักงานต าแหน่งใด ก าหนดวิธีการ
ขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น 

เข้าเว็บไซต์หลัก
https://www.doe.go.th/nak
honnayok  
ไปที่ คลังควำมรู้ 
เลือก คู่มือ 
https://www.doe.go.th/prd
/nakhonnayok/knowledge/
param/site/104/cat/19/sub
/0/pull/category/view/cov
er-view 

 

กำรให้บริกำร  
014 คู่มือหรือ

มาตรฐานการ
ให้บริการ 

-แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการ
หรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการ
ขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน 
-มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ ยกตัวอย่าง
เช่น เป็นคู่มือส าหรับบริการหรือภารกิจใด 

เข้าเว็บไซต์หลัก
https://www.doe.go.th/nak
honnayok  
ไปที่ คลังควำมรู้ 

 

https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/nakhonnayok_th/3a7e6477023f25b8ad4b880a930ec899.pdf
https://www.doe.go.th/nakhonnayok
https://www.doe.go.th/nakhonnayok
https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/nakhonnayok_th/d8380f416a8be0d860c927f532f41eae.pdf
https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/nakhonnayok_th/d8380f416a8be0d860c927f532f41eae.pdf
https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/nakhonnayok_th/d8380f416a8be0d860c927f532f41eae.pdf
https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/nakhonnayok_th/d8380f416a8be0d860c927f532f41eae.pdf
https://www.doe.go.th/nakhonnayok
https://www.doe.go.th/nakhonnayok
https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/nakhonnayok_th/3a46f2af1f5ada448c5f675d796ee730.pdf
https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/nakhonnayok_th/3a46f2af1f5ada448c5f675d796ee730.pdf
https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/nakhonnayok_th/3a46f2af1f5ada448c5f675d796ee730.pdf
https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/nakhonnayok_th/3a46f2af1f5ada448c5f675d796ee730.pdf
https://www.doe.go.th/nakhonnayok
https://www.doe.go.th/nakhonnayok
https://www.doe.go.th/prd/nakhonnayok/knowledge/param/site/104/cat/19/sub/0/pull/category/view/cover-view
https://www.doe.go.th/prd/nakhonnayok/knowledge/param/site/104/cat/19/sub/0/pull/category/view/cover-view
https://www.doe.go.th/prd/nakhonnayok/knowledge/param/site/104/cat/19/sub/0/pull/category/view/cover-view
https://www.doe.go.th/prd/nakhonnayok/knowledge/param/site/104/cat/19/sub/0/pull/category/view/cover-view
https://www.doe.go.th/prd/nakhonnayok/knowledge/param/site/104/cat/19/sub/0/pull/category/view/cover-view
https://www.doe.go.th/nakhonnayok
https://www.doe.go.th/nakhonnayok
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ก าหนดวิ ธี ก ารขั้ นตอนก าร ให้บริ การหรื อ                   
การติดต่ออย่างไร เป็นต้น 

เลือก คู่มือ 
https://www.doe.go.th/prd
/nakhonnayok/knowledge/
param/site/104/cat/19/sub
/0/pull/category/view/cov
er-view 

015 ข้อมูลเชิงสถิติ
การให้บริการ 

-แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน 
-เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรก
ของปี พ.ศ. 2564 

-  

016 รายงานผลการ
ส ารวจความพึง
พอใจการ
ให้บริการ 

-แสดงผลส ารวจความพึงพอใจการให้บริการของ
หน่วยงาน 
-เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563 

เข้าเว็บไซต์หลัก
https://www.doe.go.th/nak
honnayok  
ไปที่ คลังควำมรู้ 
เลือก เอกสำรวิชำกำร 
https://www.doe.go.th/prd
/assets/upload/files/bkk_t
h/a367c27693d1f7a795b80
0e2894b9278.pdf 

 

017 E-Service -แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับ
บริการกับหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพ่ือ
ช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ 
-สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้น
ได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

เข้าเว็บไซต์หลัก
https://www.doe.go.th/nak
honnayok ไปด้านขวามือของ
เพจ หัวข้อ e-services 

 

หมายเหตุ: การให้บริการ หมายถึง การให้บริการตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงาน ส าหรับหน่วยงานที่มีการ
ปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจ านวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ที่มีความส าคัญต่อภารกิจของ
หน่วยงาน 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.3 กำรบริหำรเงินงบประมำณ 
ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ URL ล้ิงก์เว็บไซต์แสดง

รำยละเอียด 
หมำยเหตุ 

แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี 
018  แผนการใช้จ่าย

งบประมาณ
ประจ าปี 

-แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
ที่มีระยะ 1 ปี 
-มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น 
งบประมาณตามแหล่ งที่ ไ ด้ รั บการจั ดสรร 
งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น 
-เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ.2564 

เข้าเว็บไซต์หลัก
https://www.doe.go.th/nak
honnayok  
ไปที่ แผนปฏิบัติรำชกำร  
เลือก แผนงำน โครงกำร และ
งบประมำณ  ไปที่งบประมาณ
รายจ่าย เลือก  งบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2563 

https://www.doe.go.th/prd

 

https://www.doe.go.th/prd/nakhonnayok/knowledge/param/site/104/cat/19/sub/0/pull/category/view/cover-view
https://www.doe.go.th/prd/nakhonnayok/knowledge/param/site/104/cat/19/sub/0/pull/category/view/cover-view
https://www.doe.go.th/prd/nakhonnayok/knowledge/param/site/104/cat/19/sub/0/pull/category/view/cover-view
https://www.doe.go.th/prd/nakhonnayok/knowledge/param/site/104/cat/19/sub/0/pull/category/view/cover-view
https://www.doe.go.th/prd/nakhonnayok/knowledge/param/site/104/cat/19/sub/0/pull/category/view/cover-view
https://www.doe.go.th/nakhonnayok
https://www.doe.go.th/nakhonnayok
https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/bkk_th/a367c27693d1f7a795b800e2894b9278.pdf
https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/bkk_th/a367c27693d1f7a795b800e2894b9278.pdf
https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/bkk_th/a367c27693d1f7a795b800e2894b9278.pdf
https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/bkk_th/a367c27693d1f7a795b800e2894b9278.pdf
https://www.doe.go.th/nakhonnayok
https://www.doe.go.th/nakhonnayok
https://www.doe.go.th/nakhonnayok
https://www.doe.go.th/nakhonnayok
https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/nakhonnayok_th/5e0d2a6327c83306645963b11c4410ed.pdf
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/assets/upload/files/nakho
nnayok_th/5e0d2a6327c83
306645963b11c4410ed.pdf 

019 รายงานการ
ก ากับติดตาม
การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ประจ าปี รอบ 6 
เดือน 

-แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
-มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า ยกตัวอย่าง
เช่น ความก้าวหน้า  การใช้จ่ายงบประมาณ            
เป็นต้น 
-เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี              
พ.ศ. 2564 

  

020 รายงานผลการ
ใช้จ่าย
งบประมาณ
ประจ าปี 

-แสดงผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 
-มี ข้ อ มู ล ร า ยละ เ อี ย ดส รุ ป ผลกา ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณ ยกตัวอย่างเช่น ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น  
-เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563 

  

กำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ 
021 แผนการจัดซื้อ

จัดจ้างหรือ
แผนการจัดหา
พัสดุ 

-แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหา
พัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ   พ.ศ.2560 
-เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ.2564 

เข้าเว็บไซต์หลัก
https://www.doe.go.th/nak
honnayok  
ไปที่ ศูนย์ข่ำว 
เลือก กำรจัดซื้อจัดจ้ำง เลือก 
แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

 

022 ประกาศต่างๆ 
เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหา
พัสดุ 

-แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ยกตัวอย่างเช่น 
ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
เป็นต้น 
-เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ.2564 

เข้าเว็บไซต์หลัก
https://www.doe.go.th/nak
honnayok  
ไปที่ ศูนย์ข่ำว 
เลือก กำรจัดซื้อจัดจ้ำง เลือก 
ประกำศเชิญชวน 

 

023 สรุปผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหา
พัสดุรายเดือน 

-แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  
-มีข้ อมูล รายละเ อียดผลการจัดซื้ อจั ดจ้ า ง 
ยกตัวอย่างเช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อจัด
จ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงเหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และ
วันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 
เป็นต้น 
-จ าแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อ
จัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อ
จัดจ้างในเดือนนั้น) 
-เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรก

เข้าเว็บไซต์หลัก
https://www.doe.go.th/nak
honnayok  
ไปที่ ศูนย์ข่ำว 
เลือก กำรจัดซื้อจัดจ้ำง เลือก 
สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เลือก 
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงตุลำคม 63-มีนำคม 
64 
https://www.doe.go.th/prd
/assets/upload/files/nakho

 

https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/nakhonnayok_th/5e0d2a6327c83306645963b11c4410ed.pdf
https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/nakhonnayok_th/5e0d2a6327c83306645963b11c4410ed.pdf
https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/nakhonnayok_th/5e0d2a6327c83306645963b11c4410ed.pdf
https://www.doe.go.th/nakhonnayok
https://www.doe.go.th/nakhonnayok
https://www.doe.go.th/nakhonnayok
https://www.doe.go.th/nakhonnayok
https://www.doe.go.th/nakhonnayok
https://www.doe.go.th/nakhonnayok
https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/nakhonnayok_th/a1d3bf274d658ffb2352a5ebcf5409bf.pdf
https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/nakhonnayok_th/a1d3bf274d658ffb2352a5ebcf5409bf.pdf
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ของปี พ.ศ.2564 nnayok_th/a1d3bf274d6
58ffb2352a5ebcf5409bf.
pdf 
 

024 รายงานผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหา
พัสดุประจ าปี 

-แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
-มี ข้ อ มู ล ร า ย ล ะ เ อี ย ด  ย ก ตั ว อ ย่ า ง เ ช่ น 
งบประมาณที่ใช้ในการจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น 
-เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563 

เข้าเว็บไซต์หลัก
https://www.doe.go.th/nak
honnayok  
ไปที่ ศูนย์ข่ำว 
เลือก กำรจัดซื้อจัดจ้ำง เลือก 
สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.4 กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ URL ล้ิงก์เว็บไซต์แสดง

รำยละเอียด 
หมำยเหตุ 

กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
025  นโยบายการ

บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

-เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี 
พ.ศ. 2564 
-แสดงนโยบาย หรือแผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ 
เพ่ือก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มี
ความโปร่งใสและมีคุณธรรม 
-เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด ที่ก าหนดใน
นามของหน่วยงาน 

  

026 การด าเนินการ
ตามนโยบายการ
บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

-เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ.2564 
-แสดงการด าเนินการตามนโยบายหรือแผนการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ยกตัวอย่าง
เช่น การวางแผนก าลังคน การสรรหาคนดีคนเก่ง
เ พ่ื อปฏิบั ติ ง านตามภารกิจของหน่ วยงาน                     
การพัฒนาบุคลากรการสร้างทางก้าวหน้าใน                
สายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและ
แต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากร
ในหน่วยงาน เป็นต้น 
-เป็นการด าเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบาย 
หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

  

027 หลักเกณฑ์การ
บริหารและ
พัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2564 
อย่างน้อยประกอบด้วย 
-การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
-การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
-การพัฒนาบุคลากร 

เข้าเว็บไซต์หลัก
https://www.doe.go.th/nak
honnayok  
ไปที่ แผนปฏิบัติรำชกำร  
เลือก ยุทธศำสตร์ และ
แผนปฏิบัติรำชกำร  ไปที่ 

 

https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/nakhonnayok_th/a1d3bf274d658ffb2352a5ebcf5409bf.pdf
https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/nakhonnayok_th/a1d3bf274d658ffb2352a5ebcf5409bf.pdf
https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/nakhonnayok_th/a1d3bf274d658ffb2352a5ebcf5409bf.pdf
https://www.doe.go.th/nakhonnayok
https://www.doe.go.th/nakhonnayok
https://www.doe.go.th/nakhonnayok
https://www.doe.go.th/nakhonnayok
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-การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
-การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ 

นโยบำย  เลือก กำรพัฒนำ
บุคลำกร ประจ ำปี 2564 
https://www.doe.go.th/prd
/assets/upload/files/nakho
nnayok_th/9bf923f7fe6efb
0d5fa00ea690202412.pdf 

028 รายงานผลการ
บริหารและ
พัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
ประจ าปี 

-เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2563 
-แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
-มี ข้ อมู ล รายละ เ อียดของการด า เ นิ นการ 
ยกตัวอย่างเช่น ผลการด าเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์ 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น 

  

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.5 กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส   กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
029  แนวทาง

ปฏิบัติการ
จัดการเรื่อง
ร้องเรียนการ
ทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ 

-แสดงคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการต่อเรื่อง
ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติ-  
มิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
-มี ข้ อมู ล ร า ยละ เ อี ย ดของการปฏิ บั ติ ง า น 
ย ก ตั ว อ ย่ า ง เ ช่ น  ร า ย ล ะ เ อี ย ด วิ ธี ก า ร ที่
บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน รายละเอียด
ขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน
ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ               
เป็นต้น 

 
 
 

 

030 ช่องทางแจ้ง
เรื่องร้องเรียน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

-แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทาง
ออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพ่ือ
เป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและ
เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
-สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้น
ได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

  

031 ข้อมูลเชิงสถิติ
เรื่องร้องเรียน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

-แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
-มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน 
ยกตัวอย่างเช่น จ านวนเรื่องร้องเรียน เรื่องที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ เรื่องท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ 
เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มี
เรื่องร้องเรียน) 
-เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรก
ของปี พ.ศ.2564 

  

กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม 
032 ช่องทางการรับ -แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดง   

https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/nakhonnayok_th/9bf923f7fe6efb0d5fa00ea690202412.pdf
https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/nakhonnayok_th/9bf923f7fe6efb0d5fa00ea690202412.pdf
https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/nakhonnayok_th/9bf923f7fe6efb0d5fa00ea690202412.pdf
https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/nakhonnayok_th/9bf923f7fe6efb0d5fa00ea690202412.pdf
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ฟังความคิดเห็น 
 

ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่
หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทาง
ออนไลน์ 
-สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้น
ได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

033 การเปิดโอกาส
ให้เกิดการมีส่วน
ร่วม 

-แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมใน
การด า เนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
ยกตัวอย่างเช่น ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วม
แลก เปลี่ ยนความคิด เห็นหรื อร่ วมติดตาม
ประเมินผล เป็นต้น 
-เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ.2564 

  

ตัวช้ีวัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต 

 ตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินงานต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การ
ด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและ (2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ 
มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต  ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึง การให้
ความส าคัญต่อผลการประเมินเพ่ือน าไปสู่การจัดท ามาตรการส่งเสริมการโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการก ากับติดตามการ
น าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (10 ข้อมูล) ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.1 กำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต 
ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ URL ล้ิงก์เว็บไซต์แสดง

รำยละเอียด 
หมำยเหตุ 

เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร 
034 เจตจ านงสุจริต

ของผู้บริหาร 
-แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือค ามั่นว่าจะปฏิบัติ
หน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต 
โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
-ด าเนินการโดยผู้บริหารสูงสุด คนปัจจุบันของ
หน่วยงาน 

  

035 การมีส่วนร่วม
ของผู้บริหาร 

-แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ
มีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน 
-เป็นการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็น
ถึงการให้ความส าคัญกับการปรับปรุง พัฒนา 
และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส 
-เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ.2564 

  

กำรประเมินควำมเสี่ยงเพื่อกำรป้องกันทุจริต 
036 การประเมิน

ความเสี่ยงการ
ทุจริตประจ าปี 

-แสดงผลการประเมินความเสี่ ย งของการ
ด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริตหรือก่อให้ เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงาน 
-มีข้ อมู ล รายละเ อียดของผลการประ เมิน 
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ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับ
ของความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการใน
การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น 
-เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ.2564 

037 การด าเนินการ
เพ่ือจัดการความ
เสี่ยงการทุจริต 

-แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ
จัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุ จ ริ ต ห รื อ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ก า ร ขั ด กั น ร ะห ว่ า ง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วมของ
หน่วยงาน 
-เป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการที่สอดคล้องกับ
มาตรการหรือการด าเนินการเพ่ือบริหารจัดการ
ความเสี่ยงตามข้อ 036 
-เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ.2564 

  

กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร 
038 การเสริมสร้าง

วัฒนธรรม
องค์กร 

-แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมของหน่วยงาน
ที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการ
ปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์ อย่างชัดเจน 
-เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ.2564 

  

แผนป้องกันกำรทุจริต 
039 แผนปฏิบัติการ

ป้องกันการ
ทุจริต 

-แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกัน
ก า ร ทุ จ ริ ตห รื อ พัฒน าด้ า นคุ ณธ ร รม แล ะ                 
ความโปร่งใสของหน่วยงาน  
-มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น 
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วง เวลา
ด าเนินการ เป็นต้น 
-เป็นแผนที่มี ระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุม               
ปี พ.ศ.2564 

  

040  รายงานการ
ก ากับติดตาม
การด าเนินการ
ป้องกันการ
ทุจริตประจ าปี 
รอบ 6 เดือน 

-แส ด งค ว าม ก้ า ว ห น้ า ใ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น                  
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ตามข้อ 
O39 
-มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า ยกตัวอย่าง
เช่ น  ความก้ า วหน้ าการด า เนินการแต่ ละ
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้
ด าเนินงาน เป็นต้น 
-เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี            
พ.ศ. 2564 

  

041 รายงานผลการ
ด าเนินการ
ป้องกันการ
ทุจริตประจ าปี 

-แสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 
-มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินการ 
ยกตัวอย่างเช่น ผลการด าเนินการโครงการหรือ
กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
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เป็นต้น 
-ใช้รายงานผลของปี พ.ศ.2563 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.2 มำตรกำรภำยในเพื่อป้องกันกำรทุจริต 
ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ URL ล้ิงก์เว็บไซต์แสดง

รำยละเอียด 
หมำยเหตุ 

มำตรกำรเพื่อส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกันกำรทุจริตภำยในหน่วยงำน 
042 มาตรการ

ส่งเสริม
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ภายใน
หน่วยงาน 

-แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ในปี พ.ศ.2563 
-มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ ยกตัวอย่าง
เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่
จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนที่มีความสอดคล้องกับ
ผลการประเมินฯ ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 
แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ
ของหน่วยงาน เป็นต้น 
-มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น                 
ซึ่ งสอดคล้องตามผลการวิ เคราะห์ ผลการ                  
ประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ ยกตัวอย่าง
เช่น การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ก า ร ก า ห น ด ขั้ น ต อ น ห รื อ วิ ธี ก า ร ป ฏิ บั ติ                     
การก าหนดแนวทางการก ากับติดตามให้น าไปสู่
การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น 
-เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ.2563 

  

043 การด าเนินการ
ตามมาตรการ
ส่งเสริม
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ภายใน
หน่วยงาน 

-แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพ่ือ
ส่ ง เ ส ริ ม คุณธ รรมและคว าม โป ร่ ง ใ สภ าย              
ในหน่วยงาน 
-มีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพ่ือส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน              
ในข้อ 042 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
- เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ.2564 

  

 

 

 

 


