แบบตรวจการเปิ ดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการ
เปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สาหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ดัชนี/
ตัวชี้วัด
ข้อมูล
ปี2562
ข้อมูลพื้นฐาน
O1
โครงสร้าง
หน่วยงาน
O2
O3

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

ข้อมูลการแบ่งส่วนงานภายในของ
หน่วยงาน เช่น สานัก กอง ศูนย์ ฝ่าย
ส่วน กลุ่ม เป็นต้น

เมนู รู้จักหน่วยงาน -> กฏหมาย -> ข้อบังคับ/ระเบียบ/
ประกาศ/คาสั่ง (คลิก) -> ข้อบังคับสถาบันการบริหาร
จัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ว่าด้วย การแบ่ง
ส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงาน (อ่าน)
เมนู รู้จักหน่วยงาน -> โครงสร้างหน่วยงาน (คลิก)

ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูล ชื่อ–นามสกุล และตาแหน่งของ
ผู้บริหารสูงสุดและรองผูบ้ ริหารสูงสุด
อานาจหน้าที่ ข้อมูลเกี่ยวกับอานาจหน้าที่หรือภารกิจของ เมนู รู้จักหน่วยงาน -> อานาจหน้าที่ (คลิก)
หน่วยงานตามที่กฎหมายกาหนด

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน ซึ่งมีระยะของแผน
มากกว่า 1 ปี พร้อมรายละเอียด
ทั้งนี้ จะต้องครอบคลุมปี พ.ศ. 2562
O5
ข้อมูลการ ข้อมูลการติดต่อกับหน่วยงานอย่างน้อย
จะต้องประกอบด้วย 1) ที่อยู่ 2) หมายเลข
ติดต่อ
หน่วยงาน โทรศัพท์ 3) หมายเลขโทรสาร 4) ที่อยู่
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E–Mail) 5) แผน
ที่ตั้งหน่วยงาน
O6
กฎหมายที่ ข้อมูลกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
เกี่ยวข้อง หน่วยงาน เช่น พระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ ประกาศ
ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น
ข่าวประชาสัมพันธ์
O7
ข่าวประชา ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
สัมพันธ์ ดาเนินงานตามอานาจหน้าที่หรือภารกิจ
ของหน่วยงานตามที่กฎหมายกาหนด ทั้งนี้
จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ.2562
O4

Link

แผนการ
ขับเคลื่อน
หน่วยงาน

เมนู รู้จักหน่วยงาน -> วิสัยทัศน์และพันธกิจยุทธศาสตร์
-> วิสัยทัศน์และพันธกิจ (คลิก)
เมนู รู้จักหน่วยงาน -> แผนงานและกลยุทธ์ (คลิก)
-> แผนยุทธศาสตร์ บจธ. ปี 2561-2562 (อ่าน)
เมนู ติดต่อเรา (คลิก)

เมนู รู้จักหน่วยงาน -> กฎหมาย -> พระราชกฤษฎีกา
เมนู รู้จักหน่วยงาน -> กฎหมาย -> พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 2
เมนู รู้จักหน่วยงาน -> กฎหมาย -> พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 3
เมนู ข่าวประชาสัมพันธ์ (คลิก)

ดัชนี/
ตัวชี้วัด
ข้อมูล
ปี2562
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8
Q&A

O9

Social
Network

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

ช่องทางที่ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้สว่ น
เสียสามารถสอบถามข้อมูลหรือข้อกังวล
สงสัย และหน่วยงานสามารถตอบข้อ
สอบถามหรือสื่อสารโต้ตอบกันได้โดย
จะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน

O12

O13

รายงานการ
กากับติดตาม
การดาเนินงาน
รอบ 6 เดือน

เมนู ติดต่อเรา -> แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม (คลิก)
Facebook
สถาบันบริหารจัดการธนาคารทีด่ ิน (องค์การมหาชน)

ช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคม
Facebook
ออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, สถาบันบริหารจัดการธนาคารทีด่ ิน (องค์การมหาชน)
Twitter, Instagram หรือ Line เป็นต้น
โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน

แผนดาเนินงาน
O10 แผนดาเนินงาน ข้อมูลแผนดาเนินงานประจาปีของ
ประจาปี หน่วยงานพร้อมรายละเอียด ทัง้ นี้จะต้อง
เป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
O11

Link

ข้อมูลที่แสดงว่าหน่วยงานมีการกากับ
ติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผน
ดาเนินงานประจาปีรอบ 6 เดือน ทั้งนี้
จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
ข้อมูลสรุปผลการดาเนินงาน ตามแผน
ดาเนินงานประจาปี ทัง้ นี้ อย่างน้อยจะต้องมี
ข้อมูลของปี พ.ศ. 2561

เมนู รู้จักหน่วยงาน -> แผนงานขององค์กร -> แผนงานที่
สาคัญ (คลิก) -> แผนดาเนินงานและงบประมาณประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (อ่าน)

เมนู รู้จักหน่วยงาน -> ผลการดาเนินงาน -> รายงานการ
วิเคราะห์ -> ภารกิจหลักขององค์กร (คลิก) -> ผลการ
ดาเนินงานของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การ
มหาชน) ประจาปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 2 (อ่าน)
เมนู รู้จักหน่วยงาน -> ผลการดาเนินงาน -> รายงาน
รายงานผล
ประจาปี (คลิก) -> รายงานประจาปี 2561 (อ่าน)
การดาเนิน
หน้าเว็บไซต์ ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง -> E-book รายงาน
งานประจาปี
ประจาปี 2561 ของ บจธ. (อ่าน)
มาตรฐานการ ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการ
เมนู การให้บริการ -> คู่มือการปฏิบัติงาน (คลิก)
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมรายละเอียด -> คู่มือการปฏิบัติงานโครงการแก้ไขปัญหาการสูญเสีย
สิทธิในที่ดนิ ของเกษตรกรและผู้ยากจน (อ่าน)
เมนู การให้บริการ -> คู่มือการปฏิบัติงาน (คลิก)
-> คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซือ้ ที่ดิน เพื่อให้เกิดการ
กระจายสิทธิการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน
(อ่าน)

ดัชนี/
ตัวชี้วัด
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
ปี2562
การให้บริการ
O14 มาตรฐานการ ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการ
ให้บริการ ให้บริการตามอานาจหน้าที่หรือภารกิจของ
หน่วยงานตามที่กฎหมายกาหนดพร้อม
รายละเอียด
O15 ข้อมูลเชิงสถิติ ข้อมูลสถิติการให้บริการตามอานาจหน้าที่
การให้บริการ หรือภารกิจของหน่วยงานตามทีก่ ฎหมาย
กาหนด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ.
2562
O16 รายงานผลการ ข้อมูลสรุปผลการสารวจความพึงพอใจการ
สารวจความ ให้บริการตามอานาจหน้าที่หรือภารกิจของ
พึงพอใจการ หน่วยงานตามที่กฎหมายกาหนด ทั้งนี้
ให้บริการ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ.2561
O17 E–Service ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย สามารถขอรับบริการตามอานาจหน้าที่
หรือภารกิจของหน่วยงานตามทีก่ ฎหมาย
กาหนดโดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
O18 แผนการใช้จา่ ย ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ พร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูล
ประจาปี ของปี พ.ศ. 2562
O19

รายงานการ
กากับติดตาม
การใช้จ่าย
งบประมาณ รอบ
6 เดือน
O20 รายงานผลการ
ใช้จ่าย
งบประมาณ
ประจาปี

ข้อมูลการกากับติดตามการใช้จา่ ย
งบประมาณของหน่วยงานตามแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจาปี รอบ 6 เดือน
ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
ข้อมูลสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ตาม
แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ ทั้งนี้ อย่าง
น้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ.2561

Link

เมนู การให้บริการ -> คู่มือสาหรับประชาชน (คลิก)
-> คู่มือประชาชนโครงการแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิใน
ที่ดินของเกษตรกรและผู้ยากจน (อ่าน)
เมนู การให้บริการ -> สถิติการให้บริการ -> สถิติการ
ให้บริการตามภารกิจ (คลิก) -> รายงานสถิติการให้บริการ
ตามภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การ
มหาชน) ตุลาคม 2561 – พฤษภาคม 2562 (อ่าน)
เมนู การให้บริการ -> การสารวจความพึงพอใจ (คลิก)
-> บทสรุปผูบ้ ริหาร โครงการสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ ประจาปี 2561 (อ่าน)
เมนู การให้บริการ -> ศูนย์บริการช่วยเหลือประชาชน
(คลิก)
เมนู ติดต่อเรา -> แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม (คลิก)

เมนู รู้จักหน่วยงาน -> แผนงานขององค์กร -> แผนงานที่
สาคัญ (คลิก) -> แผนดาเนินงานและงบประมาณประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (อ่าน)
เมนู รู้จักหน่วยงาน -> ผลการดาเนินงาน -> รายงานการ
วิเคราะห์ -> ภารกิจหลักขององค์กร (คลิก) -> ผลการ
ดาเนินงานของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
(องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 2
(อ่าน)
เมนู รู้จักหน่วยงาน -> ผลการดาเนินงาน -> รายงานการ
วิเคราะห์ -> ด้านการเงิน (คลิก) -> งบการเงินปี 2561
(อ่าน)

ดัชนี/
ตัวชี้วัด
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
ปี2562
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
จัดจ้างหรือ ตามที่หน่วยงานจะต้องดาเนินการตาม
แผนการจัดหา พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
พัสดุ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ จะต้อง
เป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
O22 ประกาศต่างๆ ประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดาเนินการ
เกี่ยวกับการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
จัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น
หรือการจัดหา ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัด
พัสดุ
จ้าง เป็นต้น ทัง้ นี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี
พ.ศ. 2562
O23 สรุปผลการ สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามแบบ
จัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ.
หรือการจัดหา 2562
พัสดุรายเดือน
O24 รายงานผลการ สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจาปี ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี
หรือการจัดหา พ.ศ. 2561
พัสดุประจาปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการ นโยบายหรือทิศทางของหน่วยงานเกี่ยวกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มคี วาม
บริหาร
ทรัพยากรบุคคล โปร่งใส สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจ
ของหน่วยงาน และทิศทางการปฏิรูป
ประเทศ
O26 การดาเนินการ หน่วยงานมีการดาเนินการตามนโยบายการ
ตามนโยบาย บริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผน
การบริหาร กาลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงาน
ทรัพยากรบุคคล ตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร
(การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าใน
สายอาชีพ) การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุ
และแต่งตั้งบุคลากรการประเมินผลการ

Link

เมนู จัดซื้อจัดจ้าง -> แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (คลิก)
-> แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(อ่าน)

เมนู จัดซื้อจัดจ้าง -> ประกาศเชิญชวน (คลิก)
เมนู จัดซื้อจัดจ้าง -> ประกาศผูช้ นะ (คลิก)
เมนู จัดซื้อจัดจ้าง -> ราคากลาง (คลิก)

เมนู จัดซื้อจัดจ้าง -> รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (คลิก)

เมนู จัดซื้อจัดจ้าง -> สถิติการจัดซื้อจัดจ้าง (คลิก)
-> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรอบ 12
เดือน ปี 2561 (อ่าน)

เมนู รู้จักหน่วยงาน -> กฎหมาย -> ข้อบังคับ/ระเบียบ/
ประกาศ/คาสั่ง (คลิก) -> นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล (อ่าน)
เมนู รู้จักหน่วยงาน -> ผลการดาเนินงาน -> ผลการ
ดาเนินงานอืน่ ๆ (คลิก) -> รายงานการดาเนินงานตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (อ่าน)

ดัชนี/
ตัวชี้วัด
ปี2562

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

Link

ปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย
ของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น ทั้งนี้ ต้อง
เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง
O27 หลักเกณฑ์การ
บริหารและ
พัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

หน่วยงานมีการกาหนดหลักเกณฑ์การบริหาร เมนู รู้จักหน่วยงาน -> กฎหมาย -> ข้อบังคับ/ระเบียบ/
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไปตามกฎ ประกาศ/คาสั่ง (คลิก) -> หลักเกณฑ์การบริหารและ
ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
พัฒนาทรัพยากรบุคคล (อ่าน)
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์
การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกาลังใจ

O28 รายงานผลการ หน่วยงานมีการประเมินผลการบริหารและ เมนู รู้จักหน่วยงาน -> ผลการดาเนินงาน -> ผลการ
บริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคลและจัดทาเป็น
ดาเนินงานอืน่ ๆ (คลิก) -> สรุปผลการดาเนินงานด้านการ
พัฒนา
รายงานผลการดาเนินงานประจาปี
พัฒนาบุคลากรประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (อ่าน)
ทรัพยากรบุคคล
ประจาปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการ แนวปฏิบัติหรือเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียด
จัดการเรื่อง การจัดการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ
ร้องเรียนการ การทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ทุจริต

เมนู รู้จักหน่วยงาน -> กฎหมาย -> ข้อบังคับ/ระเบียบ/
ประกาศ/คาสั่ง (คลิก) -> คู่มือการจัดการต่อเรื่อง
ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของผู้ปฏิบัติงาน บจธ.
(อ่าน)

O30

ช่องทางแจ้ง ส่วนทีผ่ ู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน
เรื่องร้องเรียน ได้ส่วนเสียสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการ
การทุจริต ทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดย
จะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน

เมนู การให้บริการ -> ศูนย์บริการช่วยเหลือประชาชน

O31

ข้อมูลเชิงสถิติ สรุปจานวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการ เมนู การให้บริการ -> สถิติการให้บริการ -> สถิติการ
เรื่องร้องเรียน ทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ทั้งนี้
ร้องเรียนการทุจริต (คลิก) -> รายงานสรุปการดาเนินการ
การทุจริต อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561 เรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจาปีงบประมาณ 2561 (อ่าน)
ประจาปี

ดัชนี/
ตัวชี้วัด
ปี2562

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

Link

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับ ส่วนทีผ่ ู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน
ฟังความคิดเห็น ได้ส่วนเสียสามารถให้ความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์
ของหน่วยงาน
O33 การเปิดโอกาส การดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ
ให้เกิดการมีส่วน เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วน
ร่วม
ร่วมในการดาเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วม
ดาเนินการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
หรือร่วมติดตามประเมินผลเป็นต้น ทั้งนี้
จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจานงสุจริต การแสดงเจตนารมณ์หรือคามั่นของผู้บริหาร
ของผู้บริหาร สูงสุดคนปัจจุบันว่าจะปฏิบัติหน้าที่และ
บริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สจุ ริต โปร่งใส
และเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล
O35 การมีส่วนร่วม การดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมี
ของผู้บริหาร ส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ใน
การให้ความสาคัญกับการปรับปรุงพัฒนา
หน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส
ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

เมนู ติดต่อเรา -> แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม (คลิก)

เมนู รู้จักหน่วยงาน -> ผลการดาเนินงาน -> ผลการ
ดาเนินงานอืน่ ๆ (คลิก) -> รายงานการดาเนินกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพ (อ่าน)

หน้าเว็บไซต์ ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง -> เจตจานงการบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต (อ่าน)

เมนู ข่าวประชาสัมพันธ์ -> สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
โครงการสัมมนาบุคลากรและเสริมสร้างพัฒนาการทางาน
เป็นทีม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (คลิก)

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O36

การประเมิน การประเมินความเสี่ยงของการดาเนินงาน
ความเสี่ยงการ หรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตประจาปี ทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงาน ทัง้ นี้ จะต้องเป็น
ข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

เมนู รู้จักหน่วยงาน -> แผนงานขององค์กร -> แผนงานที่
อื่นๆ (คลิก) -> แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (อ่าน)

ดัชนี/
ตัวชี้วัด
ปี2562

ข้อมูล

O37 การดาเนินการ
เพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการ
ทุจริต

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

Link

การดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ
จัดการความเสี่ยงของการดาเนินงานใน
กรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงาน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี
พ.ศ.2562

เมนู รู้จักหน่วยงาน -> ผลการดาเนินงาน -> ผลการ
ดาเนินงานอืน่ ๆ (คลิก) -> รายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 (อ่าน)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38

การเสริมสร้าง การดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ
วัฒนธรรม เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่
องค์กร
ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ทัง้ นี้ จะต้อง
เป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

เมนู รู้จักหน่วยงาน -> ผลการดาเนินงาน -> ผลการ
ดาเนินงานอืน่ ๆ (คลิก) -> รายงานผลโครงการพัฒนา
บุคลากรหลักสูตร “ความสาคัญและแนวทางการสร้าง
ค่านิยมองค์กรอย่างยั่งยืน” (Core Value) (อ่าน)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O39 แผนปฏิบัติการ ข้อมูลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ป้องกันการ ประจาปี พร้อมรายละเอียดทั้งนี้ จะต้อง
ทุจริตประจาปี เป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
O40 รายงานการกากับ ข้อมูลการกากับติดตามการดาเนินการ
ติดตามการ ตามแผนป้องกันการทุจริตประจาปีรอบ 6
ดาเนินการ เดือน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ.
ป้องกันการทุจริต 2562
รอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการ ข้อมูลสรุปผลการดาเนินงาน ตามแผน
ดาเนินการ ป้องกันการทุจริตประจาปีทั้งนี้ อย่างน้อย
ป้องกันการ จะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561
ทุจริตประจาปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
O42
มาตรการ แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกาหนด
เผยแพร่ข้อมูล ขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่
ต่อสาธารณะ

เมนู รู้จักหน่วยงาน -> แผนงานขององค์กร -> แผนงานที่
อื่นๆ (คลิก) -> แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ประจาปีงบประมาณ 2562 (อ่าน)
เมนู รู้จกั หน่วยงาน -> ผลการดาเนินงาน -> ผลการ
ดาเนินงานอืน่ ๆ (คลิก) -> รายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี
งบประมาณ 2562 (รอบ 6 เดือน) (อ่าน)
เมนู รู้จักหน่วยงาน -> ผลการดาเนินงาน -> ผลการ
ดาเนินงานอืน่ ๆ (คลิก) -> รายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี
งบประมาณ 2561 (รอบ 12 เดือน) (อ่าน)
เมนู รู้จักหน่วยงาน -> กฎหมาย -> ข้อบังคับ/ระเบียบ/
ประกาศ/คาสั่ง (คลิก) -> มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ (อ่าน)

ดัชนี/
ตัวชี้วัด
ปี2562

ข้อมูล

O43 มาตรการให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
มีส่วนร่วม
O44

O45

O46

O47

O48

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูล ต่อ
สาธารณะ
แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกาหนด
ขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่
เกี่ยวข้องกับการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วน
ร่วมในการดาเนินงาน
แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกาหนด
ขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าทีท่ ี่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความโปร่งใสใน
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกาหนด
ขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกาหนด
ขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันการรับสินบน
แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกาหนด
ขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม

มาตรการ
ส่งเสริมความ
โปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัด
การเรื่อง
ร้องเรียนการ
ทุจริต
มาตรการ
ป้องกันการรับ
สินบน
มาตรการ
ป้องกันการ
ขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์
ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม
มาตรการ แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกาหนด
ตรวจสอบการ ขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่
ใช้ดุลพินิจ เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ในการใช้ดลุ พินิจในการ
ปฏิบัติหน้าที่

Link

เมนู รู้จักหน่วยงาน -> กฎหมาย -> ข้อบังคับ/ระเบียบ/
ประกาศ/คาสั่ง (คลิก) -> มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
ส่วนรวมในการดาเนินงาน (อ่าน)
เมนู รู้จักหน่วยงาน -> กฎหมาย -> ข้อบังคับ/ระเบียบ/
ประกาศ/คาสั่ง (คลิก) -> มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง (อ่าน)
เมนู รู้จักหน่วยงาน -> กฎหมาย -> ข้อบังคับ/ระเบียบ/
ประกาศ/คาสั่ง (คลิก) -> ประกาศ เรื่อง คู่มือการจัดการ
ต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของผู้ปฏิบัติงาน
บจธ. (อ่าน)
เมนู รู้จักหน่วยงาน -> กฏหมาย -> ข้อบังคับ/ระเบียบ/
ประกาศ/คาสั่ง (คลิก) -> ประกาศ เรื่อง นโยบายต่อต้าน
การรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด (อ่าน)
เมนู รู้จักหน่วยงาน -> กฎหมาย -> ข้อบังคับ/ระเบียบ/
ประกาศ/คาสั่ง (คลิก) -> ประกาศ เรื่อง คู่มือการป้องกัน
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวม (อ่าน)

เมนู รู้จักหน่วยงาน -> กฎหมาย -> ข้อบังคับ/ระเบียบ/
ประกาศ/คาสั่ง (คลิก) -> มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลย
พินิจ (อ่าน)
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