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12/11/2564 

หนวยงานเจาภาพ กองการเจาหนาท่ี (กลุมงานคุมครองจริยธรรม) 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (Integrity and Transparency 

Assessment : ITA)  

หนวยงานรับการประเมิน ทุกหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย 
คํานิยาม - การขับเคลื่อนการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ ไดถูกกําหนด

เปนกลยุทธสําคัญของยุทธศาสตรชาติประเด็นท่ี 21 การตอตานทุจริตและประพฤติมิชอบ (2561 
- 2580) เพ่ือยกระดับการดําเนินงานตามมาตรการดานการปองกันทุจริตเชิงรุก โดยมุงหวังให
หนวยงานภาครัฐนําแนวทางการขับเคล่ือนไปเปนกรอบในการบริหารจัดการและพัฒนาองคกร
ใหมีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน และเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล ใหบริการสาธารณะดวย
ความเปนธรรม มีการดําเนินงานที่มุงใหเกิดประโยชนตอประชาชนและสวนรวมเปนสาํคัญ และ
ลดโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ และยังเปนการผลักดันใหเกิดทิศทาง การพัฒนาและ
ปรับปรุงการทํางานภายในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยใชกรอบแนวทางและ
เครื่องมือการประเมินตามที่สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด 
 กองการเจาหนาที่ จึงไดกําหนดใหทุกหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย เขารวมการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใส (ITA)  โดยใชกรอบแนวทางและเครื่องมือการประเมิน 2 เคร่ืองมือ 
ดังน้ี 
      1. แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) เปนการประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายในที่มีตอ
หนวยงานตนเอง ใน 5 ตัวชี้วัด ไดแก ตัวช้ีวัดการปฏิบัติหนาท่ี ตัวช้ีวัดการใชงบประมาณ 
ตัวช้ีวัดการใชอํานาจ ตัวช้ีวัดการใชทรัพยสินของราชการ และตัวช้ีวัดการแกไขปญหาการ
ทุจริต 
      2. แบบตรวจการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) เปนการประเมินระดับการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะของหนวยงาน 
เพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลในเว็บไซตหลักของหนวยงานได ใน 2 ตัวช้ีวัด ไดแก 
ตัวช้ีวัดการเปดเผยขอมูล (ประกอบดวย 5 ตัวช้ีวัดยอย ไดแก ขอมูลพ้ืนฐาน การบริหารงาน 
การบริหารงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการสงเสริมความโปรงใส) 
และตัวช้ีวัดการปองกันการทุจริต (ประกอบดวย 2 ตัวช้ีวัดยอย ไดแก การดําเนินงาน       
เพ่ือปองกันการทุจริต และมาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต) 

วิธีการจัดเก็บขอมูล - เก็บขอมูลจากเอกสาร หลักฐาน ขอมูลจากกระบวนการดําเนินงาน ตามแนวทาง/เกณฑ    
การประเมินผล ตามตัวชี้วัดคํารับรองฯ 

- ประเมินการเปดเผยขอมูลบนเว็บไซตหลักของหนวยงาน ตามหลักเกณฑ OIT  
- สํารวจขอมูลการรับรูคุณธรรมและความโปรงใสฯ ของหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย 

(Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)  
- ประมวลผล วิเคราะห และสรุปคะแนนผลการประเมิน  

คะแนน แบบวัดการรับรู IIT แบบวัดการเปดเผยขอมูลบนเว็บไซต OIT 
คะแนนขอคําถาม คะแนนเฉลี่ยของขอ

คําถามจากผูตอบทุกคน 
คะแนนเฉลี่ยของทุกขอคําถาม 

นํ้าหนักแบบสํารวจ รอยละ 30 รอยละ 70 
คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบสํารวจที่ถวงนํ้าหนัก  

แหลงขอมูล ทุกหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย  

ระยะเวลาประเมินผล รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ 2565) 

รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2565) 
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เกณฑการประเมิน : 

รอบท่ี 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 - กมุภาพันธ 2565) 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
1 Assessment 

มีบทวิเคราะหสถานการณของตัวช้ีวัด 

มีขอมูล สารสนเทศ และความรูที่นํามาใช 

 
 
 

1 1.รายงานการประชุมวิเคราะห ทบทวน 
สถานการณ ปญหาการดําเนินงาน
คุณธรรมและความโปรงใสของ
หนวยงาน โดยวิเคราะห gap 1 
ประเด็นจากคะแนนการรับรูผูมีสวนได
สวนเสียภายใน (IIT) (0.5 คะแนน) 

2. รายงานผลการวิเคราะห Gap ปญหา 
การดาํเนินงานคณุธรรมความโปรงใส
ของหนวยงาน โดยมีองคประกอบของ
ขอมูล ดังน้ี 

  2.1 ผลผลิตและผลลัพธการดําเนินงาน 
ระดับ C (Comparisons) การเปรียบเทียบ 
ผล 3 ปยอนหลัง T (Trends) แนวโนม 
(0.25)  

  2.2 ขอเสนอแนะของผูมีสวนไดสวนเสีย 
(0.25) 

2 Advocacy/ Intervention 
กําหนดมาตรการ กลไก ขับเคล่ือนดาํเนินงานคุณธรรมและ
ความโปรงใสของหนวยงาน รอบ 5 เดือนแรก  

1 1.กําหนดมาตรการ กลไก  การดําเนินงาน 
รอบ 5 เดือนแรก ท่ีสอดคลอง ตาม    
กลยุทธ PIRAB พรอมเหตุผลประกอบ
ในการกําหนดมาตรการ และเชื่อมโยง
กับหลั ก เ กณฑ กา ร เป ด เ ผ ยข อ มู ล
สาธารณะ OIT  (0.5) 

2. สรุปประเ ด็นความรู แก  C/SH เพื่ อ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน (0.5) 

3 Management and Governance 
- มีแผน/ผลการขับเคล่ือนการดําเนินงานตัวชี้วัด  
- การกํากับติดตามผลการดําเนินงาน 
 

1 1. มีแผนการดําเนินงานสอดคลองกับ
หลักเกณฑการเปดเผยขอมูลสาธารณะ 
(OIT) ตามเอกสารแนบ 1 และ 2 (0.5) 

2. มีการขับเคลื่อนงานเปนไปตามแผน        
ที่กําหนด (0.25) 

3 .  มี รายงานการกํา กับ ติดตามการ
ดํา เนินงานตามตั ว ช้ี วัด คํา รับรองฯ  
ทุ ก เดื อน และ นํ า ข้ึน เ ว็บ ไ ซต ข อ ง
หนวยงาน ภายในวันท่ี 10 ของเดือน
ถัดไป (0.25) 

4 Output ผลผลิต 

มีผลผลิตตามแผนการดําเนินงานและมาตรการท่ีกําหนด 
 

คะแนนท่ีได 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

รอยละของผล

การดําเนินงาน

ตามแผน รอบ 

5 เดือนแรก 

60 70 80 90 100 

 

1 จํานวนผลผลิตตามแผนการดําเนินงาน
และมาตรการที่กําหนด  
1. หนวยงานเปดเผยขอมูลบนเว็บไซตของ

หนวยงาน ตามหลักเกณฑ OIT ที่
กําหนด  (เอกสารแนบ 1) 

2. มีเอกสารรายงานผลการดําเนินงาน    
ตามแผนฯ รอบ 5 เดือนแรก (เอกสารแนบ 
3) นําขึ้นระบบ DOC หัวขอ “รายงานผล
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การติดตามกํากับตัวชี้วัดประจําเดือน” 
ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2565 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 

5 Outcome ผลลัพธของตัวชี้วัด 
1.ประเมินการเปดเผยขอมูลสาธารณะบนเว็บไซตของ
หนวยงานตามหลักเกณฑ OIT (คานํ้าหนักรอยละ 70) 
2.ประเมินระดบัการรับรูการดําเนินงานคุณธรรมความ
โปรงใสของผูมีสวนไดสวนเสยีภายใน (IIT) ของหนวยงาน 
(คาน้ําหนักรอยละ 30) 
ตารางคาคะแนนระดับผลการประเมิน โดยมีคะแนนเต็ม 
100 คะแนน  

คะแนนท่ีได 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

คะแนนระดับ

ผลการประเมิน 

55.00 -

64.99 

65-

74.99 

75- 

84.99 

85-

94.99 

95-

100  

1 มีผลลัพธตรงเปาหมายตามสัดสวนท่ี
กําหนด 

- หนวยงานตอบประเมินการรับรูตามแบบ
ประเมิน IIT โดยประเมินบุคลากรจํานวน
ไมนอยกวารอยละ 50  ของจํานวน
บุคลากรทั้งหมด แตจะตองมีจํานวนไม
นอยกวา 25 คน 

- กรณีหนวยงานที่มีบุคลากรนอยกวา   
25 คน ใหบุคลากรตอบแบบประเมิน
ทั้งหมด 

 

 คะแนนรวม 5  
 
รอบท่ี 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2565) 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
1 Assessment 

ทบทวน วิเคราะหสถานการณของตัวชี้วัด 

มีขอมูล สารสนเทศ และความรูที่นํามาใช 

 
 
 

1 1.รายงานการประชุมวิเคราะห ทบทวน 
สถานการณ ปญหาการดําเนินงาน
คุณธรรมและความโปรงใสของ
หนวยงาน โดยวิเคราะห gap 1 
ประเด็นจากคะแนนการรับรูผูมีสวนได
สวนเสียภายใน (IIT) รอบ 5 เดือนแรก 
(0.5 คะแนน) 

2. รายงานผลการวิเคราะห Gap ปญหา 
การดาํเนินงานคุณธรรมความโปรงใส
ของหนวยงาน โดยมีองคประกอบของ
ขอมูล ดังน้ี 

  2.1 ผลผลิตและผลลัพธการดําเนินงาน 
ระดับ Le (Level) ของผลการดําเนิน 
งานปจจุบัน (0.25)  

  2.2 ขอเสนอแนะของผูมีสวนไดสวนเสีย 
(0.25) 

2 Advocacy/ Intervention 
กําหนดมาตรการ กลไก ขับเคล่ือนดําเนินงานคุณธรรมและ
ความโปรงใสของหนวยงาน รอบ 5 เดือนหลัง 

1 1. กําหนดมาตรการ กลไกการดําเนินงาน 
รอบ 5 เดือนหลัง ท่ีสอดคลอง      ตาม
กลยุทธ PIRAB พรอมเหตุผลประกอบ
ในการกําหนดมาตรการ และเช่ือมโยง
กับหลักเกณฑการ เป ดเผยขอ มูล
สาธารณะ  (0.5) 

2. สรุปประเด็นความรูแก C/SH เพ่ือ
ขับเคล่ือนการดําเนินงาน (0.5) 
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ระดับ เกณฑการใหคะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 

3 Management and Governance 
- มีแผน/ผลการขับเคล่ือนการดําเนินงานตวัช้ีวัด  
- การกํากับติดตามผลการดําเนินงาน 
 

1 1.มีแผนการดําเนินงานสอดคลองกับ
ห ลั ก เ ก ณ ฑ ก า ร เ ป ด เ ผ ย ข อ มู ล
สาธารณะ (OIT) ตามเอกสารแนบ 1 
และ 2  (0.5) 

2. มีการขับเคลื่อนงานเปนไปตามแผน  
ที่กําหนด (0.25) 

3. มีรายงานการกํา กับ ติดตามการ
ดําเนินงานตามตัวชี้ วัดคํารับรองฯ     
ทุกเดือน และนําขึ้ นเ ว็บไซตของ
หนวยงาน ภายในวันท่ี 10 ของเดือน
ถัดไป (0.25) 

4 Output ผลผลิต 

มีผลผลิตตามแผนการดําเนินงานและมาตรการท่ีกําหนด 
 

คะแนนท่ีได 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

รอยละของผล

การดําเนินงาน

ตามแผน รอบ 

5 เดือนหลัง 

60 70 80 90 100 

 

1 จํานวนผลผลิตตามแผนการดําเนินงาน
และมาตรการท่ีกําหนด  
1. หนวยงานเปดเผยขอมูลบนเว็บไซต
ของหนวยงาน ตามหลักเกณฑ OIT ที่
กําหนด  (เอกสารแนบ 1) 
2. มีเอกสารรายงานผลการดําเนินงาน    
ตามแผนฯ รอบ 5 เดือนหลัง (เอกสาร
แนบ 3) นําขึ้นระบบ DOC หัวขอ 
“รายงานผลการติดตามกํากับตัวชี้วัด
ประจําเดอืน” ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 
2565 

5 Outcome ผลลัพธของตัวชี้วัด 
1.ประเมินการเปดเผยขอมูลสาธารณะบนเว็บไซตของ
หนวยงานตามหลักเกณฑ OIT (คานํ้าหนักรอยละ 70) 
2.ประเมินระดบัการรับรูการดําเนินงานคุณธรรมความ
โปรงใสของผูมีสวนไดสวนเสยีภายใน (IIT) ของหนวยงาน 
(คาน้ําหนักรอยละ 30) 
ตารางคาคะแนนระดับผลการประเมิน โดยมีคะแนนเต็ม 
100 คะแนน  

คะแนนท่ีได 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

คะแนนระดับ

ผลการประเมิน 

55.00 -

64.99 

65-

74.99 

75- 

84.99 

85-

94.99 

95-

100  

1 มผีลลัพธตรงเปาหมายตามสัดสวนที่

กําหนด 

- หนวยงานตอบประเมินการรบัรูตาม

แบบประเมิน IIT โดยประเมิน

บุคลากรจํานวนไมนอยกวารอยละ 50  

ของจํานวนบุคลากรทั้งหมด แต

จะตองมีจํานวนไมนอยกวา 25 คน 

- กรณีหนวยงานที่มีบุคลากรนอยกวา 

25 คน ใหบุคลากรตอบแบบประเมิน

ทั้งหมด 

 คะแนนรวม 5   
เอกสารสนับสนุน :  1. รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) กรมอนามัย ประเมินโดย

สาํนักงาน ป.ป.ช. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. ผลประเมินการรับรูการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานในสังกัดกรม

อนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3. หลักเกณฑการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะบนเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย 

(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)  
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน 

Baseline data หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 2563 2564 

ผลการประเมิน Integrity and 
Transparency : ITA 

รอยละ 
(สํารวจโดย ปปช.) 

91.07 91.02 92.04 

ผลการประเมิน Internal Integrity 
and Transparency : IIT 
(ประเมินการรับรูผูมีสวนไดสวน
เสียภายใน) 

รอยละ 
(สํารวจโดย ปปช.) 

88.19 80.84 86.52 

รอยละ 
(สํารวจโดย กรมอนามัย) 

83.31  
(5 เดือนแรก) 

87.05 
 (6 เดอืนแรก) 

87.86 
(5 เดือนแรก) 

91.12 
(5 เดือนหลัง) 

86.73  
(6 เดือนหลัง) 

88.36 
(5 เดือนหลัง)  

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวชี้วัด 

1. นางสาวอมรรัตน ไชยศิรินทร   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
2. นางสาวพรพนา พูลสวัสด์ิ       นักทรพัยากรบุคคลปฏิบัตกิาร 
3. นางสาวณัชชา เสือแดง          นักทรัพยากรบุคคล 
    โทรศัพท : 0 2590 4035-6     
    กลุมงานคุมครองจริยธรรม  กองการเจาหนาที่ 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล 
การดําเนินงาน 

1. นางสาวอมรรัตน  ไชยศริินทร  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
2. นางสาวพรพนา  พูลสวัสดิ์      นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
3. นางสาวณัชชา  เสือแดง         นักทรพัยากรบุคคล 
    โทรศัพท : 0 2590 4035-6     
    กลุมงานคุมครองจริยธรรม  กองการเจาหนาที่ 
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 แบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะบนเว็บไซตหนวยงาน  

(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 

 

 แบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะบนเว็บไซตหนวยงาน  (Open Data Integrity and Transparency 

Assessment : OIT) เปนแบบวัดที่ใหหนวยงานดําเนินการตามองคประกอบขอมูล พรอมท้ังระบุ URL เพื่อ

เชื่อมโยงไปสูแหลงที่อยูของการเปดเผยขอมูล โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินระดับการเปดเผยขอมูลตอ

สาธารณะบนเว็บไซตของหนวยงาน เพ่ือใหผูมีสวนไดสวนเสียภายในและผูมีสวนไดสวนเสยีภายนอก/ผูรับบริการ 

สามารถเขาถึงขอมูลในเว็บไซตหลักของหนวยงานได โดยมีองคประกอบ 6 ดาน ดังนี้ 
 

    1. ดานขอมูลพ้ืนฐาน (ทุกหนวยงานตองดําเนินการ) 

    2. ดานการปฏิบตัิหนาที่  

    3. ดานการใชงบประมาณ 

    4. ดานการใชอํานาจ 

    5. ดานการใชทรัพยสินของราชการ 

    6. การแกไขปญหาทุจริต 

 เงื่อนไขสําคัญที่เก่ียวกับการดาํเนินงานในแบบวัด OIT 

    1. หนวยงานจะตองดําเนินการตามองคประกอบขอมูลที่กําหนด  

    2. หนวยงานจะตองเปดเผยขอมูลบนเว็บไซตหลกัของหนวยงาน ครบถวนตามเกณฑ และเปนปจจุบัน 

    3. ขอมูลการดําเนินงาน ใหใชขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

    4. หนวยงานตองคงสภาพเว็บไซตเพื่อใหสามารถเขาถงึไดทุกชวงเวลาและระหวางประเมนิ 

 

1.ขอมูลพ้ืนฐาน (ทุกหนวยงานตองดําเนินการ) 

ขอ มาตรการ OIT องคประกอบดานขอมูล แนบหลกัฐาน URL Link 

O1 โครงสราง o แสดงแผนผังแสดงโครงสรางการแบงสวนราชการของหนวยงาน 

o ประกอบดวยตําแหนงที่สําคัญ และการแบงสวนงานภายใน เชน 

สํานัก กอง ศูนย ฝาย สวน กลุม เปนตน 

o  

O2 ขอมูลผูบริหาร o แสดงขอมูลของผูบริหารหรือหัวหนาหนวยงาน ประกอบดวย ช่ือ-

นามสกุล ตําแหนง รูปถาย ชองทางการติดตอ (หมายเลขโทรศัพท และ 

e-mail) ของผูบริหารแตละคน 

o  

O3 อํานาจหนาท่ี o แสดงขอมูลหนาท่ีและอํานาจของหนวยงานตามที่กฎหมายกําหนด o  

ขอ 2 - ขอ 6 ใหหนวยงานเลือกดําเนินการให

สอดคลองกับการวิเคราะห ทบทวน gap IIT    

ของหนวยงาน 

เอกสารแนบ 1  



7 
 

O4 ขอมูลการติดตอ o ที่อยูหนวยงาน หมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรสาร e-mail 

แผนท่ีตั้งหนวยงาน 

 

O5 ขาวประชาสัมพันธ o แสดงขอมูลขาวสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานตาม

อํานาจหนาที่หรือภารกิจของหนวยงาน ที่เปนปจจุบัน 

o  

O6 Q&A o แสดงชองทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถสอบถามขอมูลตางๆ 

ได และหนวยงานสามารถส่ือสารใหคําตอบกับผูสอบถามได โดย

มีลักษณะเปนการสื่อสารไดสองทาง เชน Web board, กลอง

ขอความถาม - ตอบ เปนตน 

o สามารถเช่ือมโยงไปยังชองทางขางตนไดจากเว็บไซตหลักของ

หนวยงาน 

o  

O7 Social Network o แสดงเครือขายสังคมออนไลนของหนวยงาน เชน Facebook, 

Twitter, Instagram เปนตน  

o สามารถเช่ือมโยงไปยังชองทางขางตนไดจากเว็บไซตหลักของ

หนวยงาน 

o  

O8 แผนปฏิบัติการปองกัน

การทุจริต 

o แสดงแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ท่ีมี

วัตถุประสงคเพื่อปองกันการทุจริตหรือพัฒนาดานคุณธรรมและ

ความโปรงใสของหนวยงาน และรายละเอียดของแผนฯ เชน 

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ชวงเวลาดําเนินการ เปนตน 

o  

O9 รายงานการกํากับ

ติดตามการดําเนินการ

ปองกันการทุจริต

ประจําป 

o แสดงความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามขอ O8 และมีขอมูล

รายละเอียดความกาวหนาการดําเนินการแตละโครงการ/

กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใชดําเนินงาน เปนตน 

o  

O10 รายงานผลการ

ดําเนินการปองกันการ

ทุจริตประจําป 

o แสดงผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีขอมูลรายละเอียด สรปุผล

การดําเ นินการ เชน ผลการดําเนินการฯ ผลการใช จ า ย

งบประมาณ ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตาม

เปาหมาย เปนตน 

o  
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มาตรการ OIT เพ่ือปด Gap IIT  

(หนวยงานเลือกดําเนนิการจาก 5 ดาน ใหสอดคลองประเด็นท่ีวิเคราะห ทบทวน Gap การดาํเนินงาน) 

2. การปฏิบัติหนาท่ี 

ขอ มาตรการ OIT องคประกอบดานขอมูล แนบหลักฐาน URL Link 

O1 คูมือหรือมาตรฐาน

การปฏิบัติงาน 

o แสดงคูมือ/แนวทางการปฏิบั ติงานที่ เจ าหน าที่ ของ

หนวยงานใชยึดถือปฏิบัติใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 

o มีขอมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เชน เปนคูมือ

ปฏิบัติภารกิจใด สําหรับเจาหนาท่ีหรือพนักงานตําแหนงใด 

กําหนดวิธีการข้ันตอนการปฏิบัติอยางไร เปนตน 

o  

O2 คูมือหรือมาตรฐาน

การใหบริการ 

o แสดงคูมือ/แนวทางการปฏิบัติที่ผูรับบริการ/ผูมาติดตอกับ

หนวยงานใชเปนขอมูลในการขอรับบริการหรือติดตอกับ

หนวยงาน 

o มีขอมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เชน เปนคูมือสําหรับ

บริการหรือภารกิจใด กําหนดวิธีการข้ันตอน การใหบริการหรือ

การติดตออยางไร เปนตน 

o  

O3 ขอมูลเชิงสถิติการ

ใหบริการ 

o แสดงขอมูลสถิติการใหบริการตามภารกิจของหนวยงาน    

ที่เกิดข้ึนในป พ.ศ. 2565 

o  

O4 รายงานผลการ

สาํรวจความพึงพอใจ

การใหบริการ 

o แสดงผลสํารวจความพึงพอใจการใหบริการตามอํานาจหนาที่

หรือภารกิจของหนวยงาน ประจําป 2565 

o  

O5 E–Service o แสดงชองทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับ

หนวยงานผานชองทางออนไลน เพ่ือชวยอํานวยความสะดวก

แกผูขอรับบริการ 

o สามารถเขาถึงหรือเช่ือมโยงไปยังชองทางขางตนไดจาก

เว็บไซตหลักของหนวยงาน 

o  

O6 มาตรการสงเสริม

คุณธรรมและความ

โปรงใสภายใน

หนวยงาน 

o แสดงการวิเคราะหผลการประเมิน IIT ของหนวยงาน ในปท่ี

ผานมา เพ่ือกําหนดมาตรการ เชน การปองกันการรับสินบน 

เงนิ ทรัพยสิน ประโยชนอ่ืนๆ ท่ีอาจคํานวณเปนเงิน 

o มีขอมูลรายละเอียดการวิเคราะห เชน ประเด็นท่ีเปนขอบกพรอง

หรือจุดออนท่ีจะตองแกไขโดยเรงดวน ประเด็นที่จะตองพัฒนาใหดี

ข้ึน แนวทางการนําผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัติของหนวยงาน   

o มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมความโปรงใส

ภายในหนวยงานใหดีข้ึน ซึ่งสอดคลองตามผลการวิเคราะห 

o  
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3. การใชจายงบประมาณ 

ขอ มาตรการ OIT องคประกอบดานขอมูล แนบหลักฐาน URL Link 

O1 แผนการใชจาย

งบประมาณประจําป 

o เปนแผนที่มีระยะเวลาบังคับใชในป พ.ศ. 2565 โดยมี

รายละเอียดของแผนฯ เชน งบประมาณตามแหลงท่ีไดรับการ

จัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใชจาย เปนตน 

 

O2 รายงานการกํากับ

ติดตามการใชจาย

งบประมาณประจําป  

o แสดงความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนการใชจาย

งบประมาณประจําป พ.ศ. 2565 

 

O3 รายงานผลการใช

จายงบประมาณ

ประจําป 

๐ แสดงผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ 

ประจําป พ.ศ. 2565 

๐ มีขอมูลรายละเอียดสรุปผลการใชจายงบประมาณ เชน     

ผลการใชจายงบประมาณ ปญหา อุปสรรค ผลสัมฤทธ์ิตาม

เปาหมาย เปนตน 

 

O4 แผนการจัดซื้อจัด

จางหรือแผนการ

จัดหาพัสดุ 

๐ แสดงแผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุตามท่ี

หนวยงานจะตองดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัด

จางและการบริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ. 2560  

๐ เปนขอมูลการจัดซื้อจัดจางในป พ.ศ. 2565 

 

O5 ชองทางการรับฟง

ความคิดเห็น 

๐ แสดงชองทางที่บุคลากรในหนวยงานสามารถแสดงความ

คิดเห็นตอการจัดทาํแผนการใชจายงบประมาณ แผนการจัดซ้ือ

จัดจางของหนวยงาน สอบถาม ทักทวง หรือรองเรียนการใช

จายงบปประมาณ ไมเปนไปตามวัตถุประสงค 

 

O6 การเปดโอกาสใหเกิด

การมีสวนรวม 

๐ แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการเปดโอกาสให

บุคลากร/ผูมีสวนไดสวนเสียไดมีสวนรวมในการดําเนินงานของ

หนวยงาน เชน รวมวางแผน รวมดําเนินการ รวมแลกเปล่ียน 

ความคดิเห็น หรือรวมติดตามประเมินผล เปนตน  

 

 

4. การใชอํานาจ 

ขอ มาตรการ OIT องคประกอบดานขอมูล แนบหลักฐาน URL Link 

O1 นโยบายการบรหิาร

ทรัพยากรบุคคล 

o แสดงนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ของหนวยงาน ในป พ.ศ. 2565 

o  
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๐ แสดงนโยบาย หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคลท่ีมีจุดมุงหมายหรือวัตถุประสงค เพ่ือกอใหเกิดการ

บริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปรงใสและมีคุณธรรม 

o เปนนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ของผูบริหารสูงสุดท่ีกําหนดในนามของหนวยงาน 

O2 การดําเนินการตาม

นโยบายการบรหิาร

ทรัพยากรบุคคล 

o แสดงการดําเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เชน        

การวางแผนกําลังคน การสรรหาคนดีคนเกงเพ่ือปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของหนวยงาน การพัฒนาบุคลากร การสรางทาง

กาวหนาในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและ

แตงตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การสงเสริม

จริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหนวยงาน เปนตน 

o เปนการดําเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบาย หรือแผนการบริหาร

และพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

o  

O3 หลักเกณฑการ

บริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 

๐ แสดงหลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรของหนวยงาน 

ในป พ.ศ. 2565 เชน การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การบรรจุ

และแตงต้ังบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการ

ปฏิบัตงิานบุคลากร การใหคณุใหโทษและการสรางขวัญกําลังใจ 

o  

O4 รายงานผลการบรหิาร

และพัฒนาทรัพยากร

บุคคลประจําป 

o แสดงรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

o มีขอมูลรายละเอียดของการดําเนินการ เชน ผลการดําเนินการ

ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะหการบริหาร

และพัฒนาทรัพยากรบุคคล เปนตน 

o  

O5 การเสริมสราง

วัฒนธรรมองคกร 

o แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสราง

วัฒนธรรมองคกรใหเจาหนาที่ของหนวยงานมีทัศนคติ คานิยม 

ในการปฏิบัติงานอยางซื่อสัตยสุจริต  

o  

O6 มาตรการสงเสริม

คุณธรรมและความ

โปรงใสภายใน

หนวยงาน 

 

o แสดงการวิเคราะหผลการประเมิน IIT ของหนวยงาน ในปท่ีผานมา 

เพื่อกําหนดมาตรการ เชน การปองกันประโยชนทับซอน การ

บริหารงานบุคคล 

o มีขอมูลรายละเอียดการวิเคราะห เชน ประเด็นท่ีเปนขอบกพรอง

หรือจุดออนท่ีจะตองแกไขโดยเรงดวน ประเด็นที่จะตองพัฒนา

ใหดีข้ึน แนวทางการนําผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัติของหนวยงาน   

o มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส

ภายในหนวยงานใหดีขึ้น ซึ่งสอดคลองตามผลการวิเคราะห 

o  
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5. การใชทรัพยสินของราชการ 

ขอ มาตรการ OIT องคประกอบดานขอมูล แนบหลักฐาน URL Link 

O1 คูมือหรือมาตรฐาน

การใหขออนุญาต

เพื่อยืมทรัพยสินของ

ราชการ 

o แสดงคูมือ/แนวทางการปฏิบัติที่บุคลากร/ผูรับบริการ/ผูมา

ติดตอกับหนวยงานใชเปนขอมูลในการขอรับบริการหรือติดตอ

กับหนวยงาน ขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ 

o มีขอมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เชน เปนคูมือสําหรับบริการ

หรอืภารกิจใด กําหนดวิธีการข้ันตอนการใหบริการหรือการติดตอ

อยางไร เปนตน 

 

o  

O2 ขอมูลเชิงสถิติการ

ใหบริการ 

o แสดงขอมูลสถิติการใหบริการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสิน

ของหนวยงานที่เกิดข้ึนในป พ.ศ. 2565 

o  

O3 รายงานผลการ

สํารวจความพึงพอใจ

การใหบริการ 

o แสดงผลสํารวจความพึงพอใจการใหบริการขออนุญาตเพ่ือยืม

ทรัพยสินของราชการของหนวยงาน ประจําป 2565 

o  

O4 มาตรการสงเสรมิ

คุณธรรมและความ

โปรงใสภายใน

หนวยงาน 

o แสดงการวิเคราะหผลการประเมิน IIT ของหนวยงาน ในปที่ผานมา 

เพ่ือกําหนดมาตรการ เชน การขออนุญาตยืมทรัพยสินของราชการ 

การแยกแยะประโยชนสวนตนกับสวนรวม 

o มีขอมูลรายละเอียดการวิเคราะห เชน ประเด็นท่ีเปน

ขอบกพรองหรือจุดออนท่ีจะตองแกไขโดยเรงดวน ประเด็นที่

จะตองพัฒนาใหดีข้ึน แนวทางการนําผลการวิเคราะหไปสูการ

ปฏิบัตขิองหนวยงาน   

o มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส

ภายในหนวยงานใหดีข้ึน ซึ่งสอดคลองตามผลการวิเคราะห 

o  

O5 การดําเนินการตาม

มาตรการสงเสริม

คุณธรรมและความ

โปรงใสภายใน

หนวยงาน 

o แสดงผลการดําเนินการตามมาตรการเพ่ือสงเสริมคุณธรรม

และความโปรงใสภายในหนวยงาน 

o มีขอมูลรายละเอียดการนํามาตรการเพ่ือสงเสริมคุณธรรม

และความโปรงใสภายในหนวยงานในขอ O4 ไปสูการปฏิบัติ

อยางเปนรปูธรรม   

o เปนการดําเนินการในป พ.ศ. 2565 

o  

O6 การเสริมสราง

วัฒนธรรมองคกร 

o แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการเสริมสราง

วัฒนธรรมองคกรใหเจาหนาท่ีของหนวยงานมีทัศนคติ คานิยม 

ในการปฏิบัติงานอยางซ่ือสัตยสุจริต  

o  
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6 .การแกไขปญหาทุจริต 

ขอ มาตรการ OIT องคประกอบดานขอมูล แนบหลักฐาน URL Link 

O1 แนวปฏิบัติการ

จัดการเรื่องรองเรียน 

การทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

๐ แสดงคูมือหรือแนวทางการดําเนินการตอเรื่องรองเรียนที่เก่ียวของ

กับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของหนวยงาน 

๐ มีขอมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เชน รายละเอียด

วิธีการท่ีบุคคลภายนอกจะทําการรองเรยีน ข้ันตอนหรือวิธีการ

ในการจัดการเรื่องรองเรียน สวนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลา

ดําเนินการ เปนตน 

o  

O2 ชองทางแจงเรื่อง

รองเรียน การทุจริต

และประพฤติมิชอบ 

o แสดงชองทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจงเรื่องรองเรียน

เก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ผานทาง

ชองทางออนไลน โดยแยกตางหากจากชองทางท่ัวไป เพ่ือเปน

การคุมครองขอมูลของผูแจงเบาะแสและเพ่ือใหสอดคลองกับ

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

o สามารถเขาถึงหรือเช่ือมโยงไปยังชองทางขางตนไดจาก

เว็บไซตหลักของหนวยงาน 

o  

O3 ขอมูลเชิงสถิติเรื่อง

รองเรียนการทุจริต

และประพฤติมิชอบ

ประจําป 

o แสดงขอมูลสถิติเร่ืองรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเจาหนาที่ ประจําป พ.ศ. 2565 

o มีขอมูลความกาวหนาการจัดการเร่ืองรองเรียน เชน จํานวนเรื่อง 

เรื่องท่ีดําเนินการแลวเสร็จ เรื่องที่อยูระหวางดําเนินการ เปนตน 

(กรณีไมมีเร่ืองรองเรียนใหเผยแพรวาไมมีเร่ืองรองเรียน) 

o  

O4 ชองทางการรับฟง

ความคิดเห็น 

๐ แสดงชองทางท่ีบุคลากร/ผูมีสวนไดสวนเสยีสามารถแสดงความ

คิดเห็นตอการดาํเนินงานของหนวยงานผานทางชองทางออนไลน 

o  

O5 การเปดโอกาสใหเกิด

การมีสวนรวม 

๐ แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการเปดโอกาส

ใหบุคลากร/ผูมีสวนไดสวนเสียไดมีสวนรวมในการดําเนินงาน

ของหนวยงาน เชน รวมวางแผน รวมดําเนินการ รวมแลกเปลี่ยน 

ความคดิเห็น หรือรวมตดิตามประเมินผล เปนตน  

o  

O6 การประเมินความ

เสี่ยงการทุจริต

ประจําป 

o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงานหรือการ

ปฏิบัติหนาท่ีท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหวาง

ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน 

ประจําป พ.ศ. 2565 

o มีรายละเอียดของผลการประเมิน เชน เหตุการณและระดับ

ของความเสี่ยง มาตรการและการดําเนินการในการบริหาร

จัดการความเส่ียง เปนตน 

o  
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รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด IIT 

 

  ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหนาท่ี ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 6 ขอ ดังนี้ 

 

 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

มากที่สุด มาก นอย 
นอยที่สุด 

หรอืไมมีเลย 

i1 บุคลากรในหนวยงานของทาน ใหบริการแกผูมาติดตอ

เปนไปตามขั้นตอน และระยะเวลาที่กําหนดมากนอยเพียงใด  

    

i2 บุคลากรในหนวยงานของทาน ใหบริการแกผูมาติดตอ

ท่ัวๆ ไปกับผูมาติดตอที่ รู จักเปนการสวนตัว อยางเทา

เทียมกัน มากนอยเพียงใด  

    

i3 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงาน โดยให

ความสําคัญกับงานมากกวา ธุระสวนตัว และพรอม

รับผิดชอบหากงานผิดพลาด มากนอยเพียงใด 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเดน็การประเมิน 
ระดับ 

มี ไมม  ี

i4 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเรียกรับสินบน (เงิน/ทรัพยสิน/ประโยชนอ่ืนใด) จากผูมา

ติดตอ เพื่อแลกก ับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบร ิการ หรือไม 

  

i5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ใหกันในโอกาสตาง ๆ ตาม ประเพณี หรือ

วัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแลว บุคลากรในหนวยงานของทาน       

มีการเรียกรับสินบน (เงิน/ทรัพยสิน/ประโยชนอื่นใด) หร ือไม 

  

i6 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการใหสินบน (เงิน/ทรัพยสิน/ประโยชนอื่นใด) แก

บุคคลภายนอกหรือ ภาคเอกชน เพ ่ือสรางความส มัพันธที่ดีและคาดหวังใหมีการตอบแทนใน

อนาคตหรือไม 
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ตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณ ประกอบดวยขอคำถามจำนวน 6 ขอ ดังน้ี 

 

ประเด็นการประเมิน 

ระดบั 

ทราบ ไมทราบ 

i7 ทานทราบเก่ียวกับแผนการใชจายงบประมาณประจําป ของหนวยงานของทาน หรือไม   

 

ประเด็นการประเมิน 

ระดบั 

มากที่สุด มาก นอย 
นอยที่สุด

หรือไมมีเลย 

i8 หน วย งานของท าน  ใช จ าย งบประมาณ เป น ไปตาม

วัตถุประสงคของงบประมาณท่ีตั้งไวมากนอยเพียงใด 

    

i9 หนวยงานของทานใชจายงบประมาณเพ่ือประโยชนสวนตัว 

กลุม หรอืพวกพอง มากนอยเพียงใด 

    

i10 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงิน ที่เปนเท็จ 

เชน คาทำงานลวงเวลา คาเดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด 

    

i11 การจัดซ้ือจัดจาง/จัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุ ในหนวยงาน

ของทาน มีความโปรงใส ตรวจสอบได ไมเอ้ือประโยชนใหผูประกอบการ

รายใดรายหน่ึง มากนอยเพียงใด 

    

i12 หนวยงานของทาน เปดโอกาสใหทานมสีวนรวม ในการสอบถาม 

หรือตรวจสอบการใชจายงบประมาณ มากนอยเพียงใด 
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ตัวช้ีวัดที่ 3 การใชอำนาจ ประกอบดวยขอคําถามจำนวน 6 ขอ ดังนี้ 

ประเดน็การประเมิน 

ระดับ 

มากที่สุด มาก นอย 
นอยที่สุด

หรือไมมีเลย 

i13 ทานไดรับมอบหมายงานจาก ผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม 

มากนอยเพียงใด 

    

i14 ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพ

ของผลงาน มากนอยเพียงใด 

    

i15 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับ การฝกอบรม 

หรือการใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรมมากนอยเพียงใด  

    

 

 

 
ตัวช้ีวัดที่ 4 การใชทรัพยสินของราชการ ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 7 ขอ ดังนี้ 

 

 

 

ประเดน็การประเมิน 
ระดับ 

เคย ไมเคย 

i16 ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาส่ังการใหทำ ธุระสวนตัวหรือไม   

i17 ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาส่ังการใหทาํในส่ิงที่ไมถูกตอง หรอืมีความเสี่ยงตอการทุจริตหรือไม   

ประเดน็การประเมิน 
ระดับ 

มี ไมมี 

i18 การบริหารงานบุคคลในหนวยงานของทาน ถูกแทรกแซงจากผูมีอํานาจ มีการซ้ือขาย
ตําแหนงหรือเอื้อประโยชนแกพวกพองหรือไม 

  

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

มากที่สุด มาก นอย 
นอยที่สุดหรอืไมมี

เลย 

i19.1 ทานนําเอาทรัพยสินของราชการไปใชสวนตัว หรือ

นำไปใหกลุม/พวกพองมากนอยเพียงใด 
    

i19.2 ทานพบเห็นบุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอา

ทรัพยสินของราชการไปใชสวนตัว หรือนำไปใหกลุม/พวก

พองมากนอยเพียงใด 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

ทราบ ไมทราบ 

i20  ทานทราบแนวปฏิบัติการใชทรัพยสินราชการ ของหนวยงานทานหรือไม   

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

มากที่สุด มาก นอย 
นอยที่สุด

หรือไมมีเลย 

i21 หนวยงานของทานมีข้ันตอนการขออนุญาตยืมทรัพยสินราชการ

ที่มีความสะดวกมากนอยเพียงใด 
    

i22 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการขอยืมทรัพยสินของราชการ 

โดยขออนุญาตอยางถูกตองมากนอยเพียงใด 
    

 

 

 

ประเดน็การประเมิน 
ระดับ 

มี ไมมี 

i23 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนําทรัพยสินของราชการ จากหนวยงานของทาน
ไปใช โดยไมไดขออนุญาตอยางถูกตองหรือไม 

  

 

 

ประเดน็การประเมิน 
ระดับ 

มี ไมมี 

i24  หนวยงานของทาน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบ การใชทรัพยสินของราชการ เพ่ือปองกัน
ไมใหมีการนําไปใชประโยชนสวนตัว กลุม/พวกพองหรือไม 

  

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 6 ขอ ดังนี้ 
 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

มากที่สุด มาก นอย 
นอยที่สุด

หรือไมมีเลย 

i25  ผูบริหารสูงสุดในหนวยงานของทานใหความสําคัญ กับการตอตาน

การทุจริต มากนอยเพียงใด 
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ประเดน็การประเมิน 
ระดับ 

มี ไมมี 

i26 หนวยงานของทาน มีการจัดทําแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ
หนวยงาน หรือไม 

  

i27.1 ในหนวยงานของทานมีปญหาการทุจริต   

i27.2 หนวยงานของทานมีแนวทาง/มาตรการในการแกไขปญหาการทจุริต   

i28 หนวยงานของทาน มีระบบการเฝาระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทาง
วินัย เมื่อมีการทุจรติ หรือไม 

  

i29  หนวยงานของทาน มีการนําผลการตรวจสอบ จากฝายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก
หนวยงาน ไปปรับปรงุการทำงาน เพ่ือปองกันการทุจริต 

  

 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

มากที่สุด มาก นอย 
นอยที่สุด

หรือไมมีเลย 

i30.1 ทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดข้ึน ในหนวยงานของทาน 

มากนอยเพียงใด 

    

I30.2 หนวยงานของทานมีชองทางการรองเรียน และติดตามผล

การรองเรียน ที่สะดวกมากนอยเพียงใด 

    

I30.3 หากทานรองเรียน ทานมั่นใจวาจะไมมีผลกระทบตอตนเอง 

มากนอยเพียงใด 
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แผนขับเคล่ือนการดําเนินงานตัวช้ีวัด................ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หนวยงาน....................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

    
             ผูอนุมัตแิผน:……………………………….......... 

                  (ผูบริหารหนวยงาน) 
              
หมายเหต ุ1. แผนขับเคล่ือนตัวชี้วดัตองมีความสอดคลองกับสถานการณ/Gap ของหนวยงาน และจัดทําแผนฯเชื่อมโยงกับหลักเกณฑการการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะบนเวบ็ไซตของหนวยงาน

ในสังกัดกรมอนามัย (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 

 

 

แนวทาง/มาตรการ แผน/โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ของโครงการ 

 1.1......................     

1.2......................     

 2.1………………….     

2.2…………………..     

เอกสารแนบ 2  
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แบบรายงานผลการขับเคล่ือนตัวชี้วัด....................................................ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หนวยงาน .....................................................  
 

มาตรการ/แนวทาง แผน/โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ผลการดาํเนินงาน ผลลัพธตามตัวชี้วัดโครงการ 

1................... 1.1.............. 

 

   

1.2.............. 

 

   

2................... 2.1............    

2.2.............    

 
                         
 

 ผูรายงาน    ช่ือ………………………………………………ตําแหนง……………………………………..…..โทร....................................................E-mail:……………………………….......... 
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