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ดัชนีวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ  

(Transparency Index)

ศูนยวิจัยเพื่อตอตานการทุจริต ปวย  อ๊ึงภากรณ

สํานักงาน ป.ป.ช.

Corruption Perception Index: Southeast Asia 

Source: Corruption Perceptions Index 2013

ดัชนีภาพลักษณคอรรัปชัน
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เคร่ืองมือวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ
โดย ใ ชห ลัก ฐ าน เ ชิง ป ระ จัก ษ  ( Evidence-
Based) 

เพื่อเปนการขับเคล่ือนใหสวนราชการปฏิบัติ
ราชการตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อสราง
ความเช่ือม่ันในเร่ืองความโปรงใสของระบบ
ราชการไทยใหเกิดแกประชาชนและประชาคม
โลก

ดัชนีวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ

วัตถุประสงคของการจัดทําดัชนีฯ

• เพื่อทราบระดับความโปรงใสในการดําเนินงาน
ตามภารกิจหลักของสวนราชการระดับกรมหรือ
เทียบเทา

• เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติในการแกไข ปรับปรุง 
และพัฒนาการปฏบิติัราชการตามภารกจิหลักของ
สวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทาใหมีความ
โปรงใสมากยิ่งขึ้น
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ขอบเขตการประเมิน

3.1 ครอบคลุมหนวยงานของรัฐระดับกรมหรือสวน
ราชการท่ีเรียกช่ือ อยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทากรม
3.2 ครอบคลุมเฉพาะภารกจิหลักของหนวยงานท่ี
รับการประเมิน เพียง 1 ภารกิจหลัก
3.3 ครอบคลุมพื้นท่ีภายใตการดําเนินงานตาม
ภารกิจหลักของหนวยงานท่ีรับการประเมิน
3.4 ครอบคลุมระยะเวลาการดําเนินงานตามภารกิจ
หลักของหนวยงาน โดยใชขอมูลผลการดําเนินงาน
ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2554 จนถึง ณ วันท่ี
รวบรวมขอมูล

ประโยชนสําหรับหนวยงานท่ีรับการประเมิน

1) ประเทศไทยมีดัชนีวัดระดับความโปรงใสจากหนวยงาน
ภาครัฐที่ใชหลักฐาน           เชิงประจักษ เปดเผยตอ
สาธารณะทั้งในประเทศและระหวางประเทศ

2) หนวยงานภาครัฐไดทราบแนวทางในการสรางความ
โปรงใสในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลัก และทราบ
สถานภาพดานความโปรงใสของหนวยงาน ซ่ึงจะนําไปสูการ
ปรับปรุงการดําเนินงานใหมีความโปรงใสมากยิ่งขึ้น

3) ประชาชนในทุกภาคสวน มีความเขาใจในการดําเนินงาน
ตามภารกิจหลักของหนวยงานภาครัฐดวยหลักฐานเชิง
ประจักษ และสามารถเสนอแนะใหหนวยงานภาครัฐมีการ
ปรับปรุงการดําเนินงานเพ่ือประโยชนของผูรับบริการไดเปน
รูปธรรมมากขึ้น
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การพัฒนาเคร่ืองมือวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ

ดัชนีวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ

/.+. 2552 
+Fก8�ก��.?�� ��                

?�*�G8;'

พ.ศ. 2553 
สรางดัชนีวัดความ

โปรงใส ทดลองใชกับ 
๘ หนวยงานนํารอง

พ.ศ. 2554 
พัฒนาเคร่ืองมือและ
ประเมินดัชนีวัดความ
โปรงใสของหนวยงาน
ภาครัฐ 45 หนวยงาน 

พ.ศ. 2555 
ประกาศผลการประเมินมี

หนวยงานไดคะแนน
โปรงใสอยางยิ่ง 3 

หนวยงาน

พ.ศ. 2555 
พัฒนาเคร่ืองมืออีกคร้ัง                      
โดยประเมินสถานะความ
โปรงใสของสวนราชการ      

148 หนวยงาน

ระยะตอไป : บูรณาการ
ดัชนีวัดความโปรงใส กับ
การประเมินคณุธรรม การ

ดําเนินงานหนวยงาน
ภาครัฐใหเปนเคร่ืองมือ

เดียวกัน

ดัชนีวดัความโปรงใสของหนวยงาน
ภาครัฐ พ.ศ. 2555
ศูนยวิจัยฯ ไดพัฒนาเคร่ืองมือวัดความ
โปรงใสของหนวยงานภาครัฐ พ.ศ. 
2555 เพ่ือใหเปนเคร่ืองมือที่สามารถ
แสดงผลการปฏิบัติราชการที่ดี โดยใช
หลักฐานประกอบที่เปนรูปธรรม และเพ่ือ
ชวยสงเสริมการขับเคล่ือนความโปรงใส
ของสวนราชการใหดียิ่งข้ึน

ดัชนีวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ
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ดัชนีวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ

พิจารณาคุณลักษณะที่ดี 
หรือองคประกอบ หรือ

กิจกรรม ที่พึงประสงคใน
การดําเนินงาน             

ตามภารกิจหลักของ
หนวยงาน  ที่แสดงถึงการมี

ธรรมาภิบาล (Good 
Governance)

นํามาสูการกําหนด
ดัชนีและตัวชี้วัดท่ี
เหมาะสมในการ
ประเมินความ

โปรงใส             
การปฏิบัติราชการ
แตละกระบวนการ

หรือข้ันตอน

7 ดัชนี 18 
ตัวช้ีวัด

แนวคิดการจัดทําดัชนีวัดความโปรงใสของ
หนวยงานภาครัฐ พ.ศ. 2555

ดัชนีวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ

ดัชนีวัดความ
โปรงใส          

ของหนวยงาน
ภาครัฐ

  ดัชนีที่ 1 ความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง

  ดัชนีที่ 2 การเขาถึงขอมูลของประชาชน
ตามภารกิจหลักของหนวยงาน

  ดัชนีที่ 3 การมีสวนรวมตามภารกิจหลักของ
หนวยงาน 

  ดัชนีที่ 4 คุณภาพและความเปนธรรมในการ
ใหบริการตามภารกิจหลักของหนวยงาน

  ดัชนีที่ 5 ความเชื่อม่ันในองคกรของ
บุคลากรในหนวยงาน

  ดัชนีท่ี 6 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ

  ดัชนีที ่7 การดําเนินงานตามยทุธศาสตรชาติวา
ดวยการปองกนัและปราบปรามการทุจริต
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การจัดทําดัชนีวัดความโปรงใส
ของหนวยงานภาครัฐ พ.ศ. 
2555 ประกอบดวย

1) การใชเอกสารเชิงประจักษ 
(Documentary 
Evidence) 

2) การวัดการรับรู 
(Perception)

3) การสังเกตการณ (Site 
Visit – physical 
evidence)

ดัชนีวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ

Site             
Visit

Perception -
questionnaire

Documentary 
Evidence -

questionnaire

ดัชนีวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ

ขอมูลตัวชี้วัดทีย่ังไมมีหนวยงานใดรวบรวม วิเคราะห ประเมินผล 
•แบบสํารวจความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ พ.ศ. 2555 (แบบ ดป. 1-

1-1) สงใหหนวยงาน

ขอมูลตัวชี้วัดที่ตองใชวิธีการสํารวจจดัเกบ็ขอมูลปฐมภูมิ (Perception) 
•แบบสํารวจความเชือ่ม่ันในองคกรของบุคลากรในหนวยงาน (แบบ ดป. 1-

1-2) สงใหพนักงานโดยตรง

ขอมูลตัวชี้วัดทีห่นวยงานอื่นรวบรวมและจัดทําเปนดัชนแีลว (Evidence)
•ผลการประเมินหรือผลการปฏิบัติราชการที่ สขร. สํานกังาน ก.พ.ร. 

สํานกังาน ป.ป.ท. และสํานักไตสวนการทุจริตภาครัฐ 1-3 ไดรวบรวมไว

ขอมูลตัวช้ีวัดท่ีเจาหนาท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. สํารวจเอง
• คุณลักษณะขอมูลหลักและระยะเวลาในการเขาถึงขอมูลบนเว็บไซตของหนวยงาน
• การสังเกตการณหนวยงานท่ีใหการบริการประชาชนโดยตรง (Site Visit)  

(แบบ ดป. 1-1-3)

วิธีการจัดเก็บขอมูลดัชนีวัดความโปรงใสฯ พ.ศ. 2555
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ดัชนีวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ

หนวยงานที่เขารับการประเมินจะเปนผูตอบ
แบบสํารวจความโปรงใสของหนวยงาน
ภาครัฐ พ.ศ. 2555 (แบบ ดป. 1-1-1) 

พรอมแนบเอกสาร หลักฐานประกอบการอิง
อิงในแตละขอคําถาม
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การตอบแบบสํารวจ

สรุปการจัดเก็บขอมูล

1 ขอมูลตัวชีว้ัดที่ยังไมมหีนวยงานใดดําเนนิการรวบรวม วิเคราะห ประเมินผล 
• จัดเกบ็รวบรวมจากแบบสํารวจความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ พ.ศ. 2555 (แบบ 

ดป. 1-1-1)

2 ขอมูลตัวชีว้ัดที่ตองใชวิธีการสํารวจจัดเกบ็ขอมูลปฐมภูมิ
• จัดเกบ็รวบรวมจากแบบสํารวจความเชือ่มัน่ในองคกรของบุคลากรในหนวยงาน 

(แบบ ดป. 1-1-2)

3 ขอมูลตัวชีว้ัดที่หนวยงานอ่ืนดําเนินการรวบรวมและจัดทาํเปนดัชนีอยูแลว
• ขอมูลผลการประเมนิหรือผลการปฏบิัติราชการที่สํานักงานคณะกรรมการขอมูล

ขาวสารของราชการ   สํานกังาน ก.พ.ร. สํานกังาน ป.ป.ท. และสํานักไตสวนการทุจริตภาครัฐ 

4 ขอมูลตัวชีว้ัดที่เจาหนาทีสํ่านกังาน ป.ป.ช. สํารวจเอง
• จัดเกบ็รวบรวมจากคุณลักษณะขอมูลหลักที่ประชาชนสามารถเขาถึงได และ

ระยะเวลาที่ใชในการเขาถึงขอมูลบนเวบ็ไซตของหนวยงาน
• จัดเกบ็รวบรวมจากการสังเกตการณหนวยงานที่ใหการบริการประชาชนโดยตรง 

(site visit) (แบบ ดป. 1-1-3)
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ดัชนีวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ

การให
คะแนนดัชนี
วัดความ
โปรงใสฯ 
พ.ศ. 2555 : 

ผลรวมคะแนนตัวชี้วัดทุกตัวจะเปนคะแนนความโปรงใส
ของแตละหนวยงานซ่ึงถูกปรับฐานคะแนนเต็มเปน 100 
คะแนน
หนวยงานท่ีรับการประเมินจะทราบคะแนนความโปรงใส
ของเปนคะแนนรอยละของคะแนนเต็ม และจัดชั้นตาม
คะแนน ดังน้ี

ต้ังแต 49.99 คะแนนลงมา

50.00 – 64.99 คะแนน

65.00 – 79.99 คะแนน
 80.00 – 100.00 คะแนน

แบบสํารวจความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ 
พ.ศ. 2555 

(แบบ ดป. 1-1-1) 

ดัชนีวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ
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ดัชนีวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ

ตัวชีว้ัดความโปรงใสของหนวยงาน
ภาครัฐ 
ศูนยวิจัยฯ ไดสรางแบบสํารวจเรียกวา               
“แบบสํารวจความโปรงใสของหนวยงาน
ภาครัฐ พ.ศ. 2555 (แบบ ดป. 1-1-1)” 
เพ่ือสํารวจขอมูลใน 5 ดัชนี 10 ตัวชีว้ัด 
โดยหนวยงานตองนําสงหลักฐานเชิง
ประจักษ (Evidence-Based) บนพ้ืน
ฐานขอมูลที่เปนขอเท็จจริงจากเอกสาร/
หลักฐานตางๆ มาใชประกอบการประเมิน
ความโปรงใสของหนวยงาน

ดัชนีวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ

คําถาม มี ไมมี

 ดัชนีที่ 1 ความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง
 1.1 ในรอบปงบประมาณที่ผานมาหนวยงานของทานมกีารดําเนนิการเกี่ยวกับการจัดหา
พัสดุอยางไร (ตัวชีว้ัดที่ 1.1)

      1) มีการประกาศเผยแพรแผนจัดหาพัสดุหรือการจัดซ้ือจัดจาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 หรือไม

          มีหลักฐาน คือ
 การประกาศแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2555
 อื่นๆ โปรดระบุ 

............................………………….........................................................…………

      2) มีการจัดทํารายงานผลการจัดหาพัสดุหรือการจัดซ้ือจัดจาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 หรือไม

          มีหลักฐาน คือ
 รายงานผลการจัดหาพัสดุ (จัดซ้ือ จัดจาง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
 อื่นๆ โปรดระบุ 

............................…………………………………………………………………….............
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ดัชนีวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ

คําถาม มี ไมมี
 ดัชนีที ่1 ความโปรงใสในการจัดซือ้จัดจาง
 1.1 ในรอบปงบประมาณที่ผานมาหนวยงานของทานมกีารดําเนนิการเกี่ยวกับการจัดหา
พัสดุอยางไร (ตัวชีว้ัดที่ 1.1)
      3) มีการแสดงขอมูลอยางเปนระบบเกี่ยวกับการจัดซือ้จัดจางประจาํป
งบประมาณ พ.ศ. 2554  ตอไปนี้หรือไม

          3.1) ช่ือโครงการ   

          3.2) งบประมาณ

          3.3) ผูซ้ือซอง    

          3.4) ผูยืน่ซอง

          3.5) ผูไดรับคัดเลือก

          3.6) รอยละของจํานวนโครงการในแตละวิธีการจัดซ้ือจัดจาง

          3.7) รอยละของจํานวนงบประมาณในแตละวิธีการจัดซ้ือจัดจาง

          มีหลักฐาน คือ
 ฐานขอมูลการ จัดซ้ือ จัดจาง ป 2554
 อื่นๆ โปรดระบุ 

............................…………………………………………………………………….............................

ดัชนีวัดความโปรงใสของ
หนวยงานภาครัฐ

คําถาม มี
ไม
มี

 ดัชนีที่ 1 ความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง
 1.1 ในรอบปงบประมาณที่ผานมาหนวยงานของทานมีการ
ดําเนินการเก่ียวกับการจัดหาพัสดุอยางไร (ตัวช้ีวัดที่ 1.1)
      4) มีการจดัทํารายงานการวิเคราะหผลการจดัหาพัสดุ
หรือการจดัซือ้จดัจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
หรือไม
          มีหลักฐาน คือ

 รายงานการวิเคราะหผลการจัดหาพัสดุ (จัดซื้อ จดัจาง) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 อื่นๆ โปรดระบุ 
............................………………….......................................
..................…………
      5) มีการปรับปรุงการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 
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ดัชนีวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ

คําถาม มี ไมมี

 ดัชนีที่ 1 ความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง
 1.2 ในปงบประมาณที่ผานมาหนวยงานของทานมีการดําเนินงานเก่ียวกับการ
เปดเผยขอมูลผลการจัดซื้อจัดจางรายโครงการทั้งหมดใหสาธารณชนทราบบน
เว็บไซตหรือส่ืออ่ืนๆ อยางไร (ตัวชีว้ัดที่ 1.2)

      1) มีการเผยแพรแผนการจัดซ้ือจัดจางแตละโครงการภายใน
ระยะไมนอยกวา 30 วันหรือไม
          มีหลักฐาน คือ เอกสารเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน(print screen) หรือ
สื่ออื่นๆ

 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
 ประกาศการจัดซื้อ จัดจางโครงการ
 อื่นๆ โปรดระบุ 

............................………………….......................................

..................…………

ดัชนีวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ

คําถาม มี ไมมี

 ดัชนีที่ 1 ความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง
 1.2 ในปงบประมาณที่ผานมาหนวยงานของทานมีการดําเนินงานเก่ียวกับการ
เปดเผยขอมูลผลการจัดซื้อจัดจางรายโครงการทั้งหมดใหสาธารณชนทราบบน
เว็บไซตหรือส่ืออ่ืนๆ อยางไร (ตัวชีว้ัดที่ 1.2)

      2) มีการประกาศเผยแพรหลกัเกณฑในการพิจารณา
คัดเลอืกตดัสินผลการจดัซื้อจดัจางแตละโครงการหรือไม

          มีหลักฐาน คือ เอกสารเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน(print screen) หรือ
สื่ออื่นๆ

 ประกาศหลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจาง
โครงการ
           อื่นๆ โปรดระบุ 

............................………………….......................................

..................…………
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ดัชนีวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ

คําถาม มี ไมมี

 ดัชนีที่ 1 ความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง
 1.2 ในปงบประมาณที่ผานมาหนวยงานของทานมีการดําเนินงานเก่ียวกับการ
เปดเผยขอมูลผลการจัดซื้อจัดจางรายโครงการทั้งหมดใหสาธารณชนทราบบน
เว็บไซตหรือส่ืออ่ืนๆ อยางไร (ตัวชีว้ัดที่ 1.2)

      3) มีการประกาศวิธีการคํานวณราคากลางของแตละ
โครงการหรอืไม
          มีหลักฐาน คือ เอกสารเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน(print screen) หรือสื่ออื่นๆ

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง
           อื่นๆ โปรดระบุ 
............................………………….........................................................…………

      4) มีการประกาศรายชื่อผูเสนอราคา/งานทีม่ีสทิธิไดรับการ
คัดเลอืกแตละโครงการหรอืไม
          มีหลักฐาน คือ เอกสารเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน(print screen) หรือสื่ออื่นๆ

 ประกาศรายช่ือผูเสนอราคา/งานที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกรายโครงการ
           อื่นๆ โปรดระบุ 
............................………………….........................................................…………

ดัชนีวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ

คําถาม มี ไมมี

 ดัชนีท่ี 1 ความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง
 1.2 ในปงบประมาณท่ีผานมาหนวยงานของทานมีการดําเนินงาน
เก่ียวกับการเปดเผยขอมูลผลการจัดซ้ือจัดจางรายโครงการท้ังหมดให
สาธารณชนทราบบนเว็บไซตหรือส่ืออื่นๆ อยางไร (ตัวชี้วัดท่ี 1.2)

      5) มีการรายงานผลการจัดซือ้จดัจางแตละโครงการ 
พรอมระบุวิธีการจดัซือ้จดัจางและเหตผุลที่ใชในการตัดสนิ
ผลการจัดซื้อจัดจางหรอืไม
          มีหลักฐาน คือ เอกสารเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน
(print screen) หรือสื่ออืน่ๆ

 รายงานผลการจัดซือ้จดัจางแตละโครงการ
           อื่นๆ โปรดระบุ 
............................………………….......................................
..................…………
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ดัชนีวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ

คําถาม มี ไมมี

 ดัชนีท่ี 1 ความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง
 1.3 หนวยงานของทานมีการดําเนินการเรื่องรองเรียนท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือ
จัดจางอยางไร (ตัวชี้วัดท่ี 1.3)
      1) มีการกําหนดข้ันตอน/กระบวนการเรือ่งรองเรยีน
หรือไม
          มีหลักฐาน คือ

 คูมือการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียนจัดซ้ือจัดจาง
           แผนผังปฏิบัติงานเรื่องรองเรียนจัดซ้ือจัดจาง
           อื่นๆ โปรดระบุ 
............................………………….........................................................…………

      2) มีการกําหนดชองทางการรองเรียนหรอืไม
          มีหลักฐาน คือ

 คูมือการปฏิบัติงานเร่ืองรองเรียนจัดซื้อจัดจาง
           แผนผังปฏิบัติงานเร่ืองรองเรียนจัดซื้อจัดจาง
           อื่นๆ โปรดระบุ 
............................………………….........................................................…………

ดัชนีวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ

คําถาม มี ไมมี
 ดัชนีท่ี 1 ความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง
 1.3 หนวยงานของทานมีการดําเนินการเรื่องรองเรียนท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือ
จัดจางอยางไร (ตัวชี้วัดท่ี 1.3)
      3) การกําหนดหนวยงานหรือผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนจัดซ้ือจัดจางเปน
อยางไร
         3.1  หนวยงานของทานมีการกําหนดหนวยงาน
หรือผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนจัดซื้อจดัจาง หรือไม
          มีหลักฐาน คือ

 คูมือการปฏิบัติงานเร่ืองรองเรียนจัดซื้อจัดจาง
           แผนผังการปฏิบัติงานเร่ืองรองเรียนจัดซื้อจัดจาง
          คําสั่งการปฏิบัติงาน
           อื่นๆ โปรดระบุ 
............................………………….........................................................…………
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ดัชนีวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ

คําถาม มี ไมมี

 ดัชนีท่ี 1 ความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง
 1.3 หนวยงานของทานมีระบบดําเนินการเรื่องรองเรียนท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือ
จัดจางอยางไร (ตัวชี้วัดท่ี 1.3)
 3) การกําหนดหนวยงานหรือผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนจัดซ้ือจัดจางเปนอยางไร
         3.2 หนวยงานของทานมีเร่ืองรองเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง 
หรือไม  (หากหนวยงานไมมีเร่ืองรองเรียนใหขามไปตอบคําถามในขอ 2.1)

          มีหลักฐาน คือ
 ตัวอยางเรื่องรองเรียนจัดซ้ือจัดจาง

           อื่นๆ โปรดระบุ 

............................………………….......................................
      4) มีการแจงรับเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนทราบหรือไม 
          มีหลักฐาน คือ

 ใบรับแจงเรื่องรองเรียนจัดซ้ือจัดจาง
 หนังสอืตอบรับแจงเรื่องรองเรียนจัดซ้ือจัดจาง

           อื่นๆ โปรดระบุ 
............................………………….........................................................…………

ดัชนีวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ

คําถาม มี ไมมี

 ดัชนีท่ี 1 ความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง
 1.3 หนวยงานของทานมีการดําเนินการเรื่องรองเรียนท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือ
จัดจางอยางไร (ตัวชี้วัดท่ี 1.3)
      5) มีการรายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียน
ทราบหรือไม
          มีหลักฐาน คือ

 หนังสอืรายงานผลการดําเนินงานเรื่องรองเรยีนจัดซ้ือจัดจาง
           อื่นๆ โปรดระบุ 
............................………………….........................................................…………

      6) มีการปรับปรุง/แกไข/พัฒนาการจัดซ้ือจัดจางตามประเด็น
รองเรียนหรือไม
          มีหลักฐาน คือ

 รายงานผลการปรับปรุง/แกไข/พัฒนาการจัดซ้ือจัดจาง
           อื่นๆ โปรดระบุ 
............................………………….........................................................…………
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