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12/11/2564 
หน่วยงานเจ้าภาพ กองการเจ้าหน้าที่ (กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม) 
ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency 

Assessment : ITA)  
หน่วยงานรับการประเมิน ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามยั 
ค านิยาม - การขับเคลื่อนการด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนด

เป็นกลยุทธ์ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 21 การต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ (2561 
- 2580) เพื่อยกระดับการด าเนินงานตามมาตรการด้านการป้องกันทุจริตเชิงรุก โดยมุ่งหวังให้
หน่วยงานภาครัฐน าแนวทางการขับเคลื่อนไปเป็นกรอบในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
ให้มีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ให้บริการสาธารณะด้วย
ความเป็นธรรม มีการด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นส าคัญ และ
ลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ และยังเป็นการผลักดันให้เกิดทิศทาง การพัฒนาและ
ปรับปรุงการท างานภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยใช้กรอบแนวทางและ
เครื่องมือการประเมินตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 
 กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้ก าหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย เข้าร่วมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)  โดยใช้กรอบแนวทางและเครื่องมือการประเมิน 2 เครื่องมือ 
ดังนี้ 
      1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) เป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อ
หน่วยงานตนเอง ใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ 
ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต 
      2. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) เป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน 
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ ใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน 
การบริหารงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส) 
และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ การด าเนินงาน       
เพื่อป้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต) 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล - เก็บข้อมูลจากเอกสาร หลักฐาน ข้อมูลจากกระบวนการด าเนินงาน ตามแนวทาง/เกณฑ์    
การประเมินผล ตามตัวชีว้ัดค ารบัรองฯ 

- ประเมินการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ตามหลักเกณฑ์ OIT  
- ส ารวจข้อมูลการรับรู้คุณธรรมและความโปร่งใสฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย 

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

คะแนน แบบวัดการรับรู้ IIT แบบวัดการเปดิเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ OIT 
คะแนนข้อค าถาม คะแนนเฉลีย่ของข้อ

ค าถามจากผูต้อบทุกคน 
คะแนนเฉลีย่ของทุกข้อค าถาม 

น้ าหนักแบบส ารวจ ร้อยละ 30 ร้อยละ 70 
คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบส ารวจท่ีถว่งน้ าหนัก  

แหล่งข้อมูล ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามยั  
ระยะเวลาประเมินผล รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565) 

รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2565) 



2 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565) 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
1 Assessment 

มีบทวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวช้ีวัด 
มีข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ทีน่ ามาใช้ 
 
 
 

1 1.รายงานการประชุมวิเคราะห์ ทบทวน 
สถานการณ์ ปัญหาการด าเนินงาน
คุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน โดยวิเคราะห์ gap 1 
ประเด็นจากคะแนนการรับรู้ผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสยีภายใน (IIT) (0.5 คะแนน) 

2. รายงานผลการวิเคราะห์ Gap ปัญหา 
การด าเนินงานคณุธรรมความโปรง่ใส
ของหน่วยงาน โดยมีองค์ประกอบของ
ข้อมูล ดังนี้ 

  2.1 ผลผลติและผลลัพธ์การด าเนินงาน 
ระดบั C (Comparisons) การเปรียบเทียบ 
ผล 3 ปีย้อนหลัง T (Trends) แนวโน้ม 
(0.25)  

  2.2 ข้อเสนอแนะของผู้มสี่วนไดส้่วนเสยี 
(0.25) 

2 Advocacy/ Intervention 
ก าหนดมาตรการ กลไก ขับเคลื่อนด าเนินงานคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงาน รอบ 5 เดือนแรก  

1 1.ก าหนดมาตรการ กลไก  การด าเนินงาน 
รอบ 5 เดือนแรก ที่สอดคล้อง ตาม    
กลยุทธ์ PIRAB พร้อมเหตุผลประกอบใน
การก าหนดมาตรการ และเช่ือมโยงกับ
หลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
OIT  (0.5) 

2. สรุปประเด็นความรู้ แก่  C/SH เพื่ อ
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน (0.5) 

3 Management and Governance 
- มีแผน/ผลการขับเคลื่อนการด าเนินงานตัวช้ีวัด  
- การก ากับติดตามผลการด าเนินงาน 
 

1 1. มีแผนการด าเนินงานสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมลูสาธารณะ 
(OIT) ตามเอกสารแนบ 1 และ 2 (0.5) 

2. มีการขับเคลือ่นงานเป็นไปตามแผน        
ที่ก าหนด (0.25) 

3.  มี ร ายงานการก ากับ  ติดตามการ
ด า เนินงานตามตัว ช้ีวัดค ารับรองฯ     
ทุ ก เ ดื อน  และน าขึ้ น เ ว็ บ ไซต์ ขอ ง
หน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือน
ถัดไป (0.25) 

4 Output ผลผลิต 
มีผลผลิตตามแผนการด าเนินงานและมาตรการที่ก าหนด 
 

คะแนนที่ได้ 0.2 0.4 0.6 0.8 1 
ร้อยละของผล
การด าเนินงาน
ตามแผน รอบ 
5 เดือนแรก 

60 70 80 90 100 

 

1 จ านวนผลผลติตามแผนการด าเนนิงาน
และมาตรการที่ก าหนด  
1. หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของ

หน่วยงาน ตามหลักเกณฑ์ OIT ที่
ก าหนด  (เอกสารแนบ 1) 

2. มีเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน    
ตามแผนฯ รอบ 5 เดือนแรก (เอกสารแนบ 
3) น าขึ้นระบบ DOC หัวข้อ “รายงานผล
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การติดตามก ากับตัวช้ีวัดประจ าเดอืน” 
ภายในวันท่ี 10 มีนาคม 2565 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวช้ีวัด 

1.ประเมินการเปดิเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงานตามหลักเกณฑ์ OIT (ค่าน้ าหนักร้อยละ 70) 
2.ประเมินระดับการรับรู้การด าเนนิงานคุณธรรมความ
โปร่งใสของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ของหน่วยงาน 
(ค่าน้ าหนักร้อยละ 30) 
ตารางค่าคะแนนระดับผลการประเมิน โดยมีคะแนนเต็ม 
100 คะแนน  

คะแนนที่ได้ 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 มีผลลัพธ์ตรงเป้าหมายตามสัดส่วนที่
ก าหนด 
- หน่วยงานตอบประเมินการรับรูต้ามแบบ

ประเมิน IIT โดยประเมินบุคลากรจ านวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  ของจ านวน
บุคลากรทั้งหมด แต่จะต้องมีจ านวนไม่
น้อยกว่า 25 คน 

- กรณีหน่วยงานท่ีมีบุคลากรน้อยกว่า   
25 คน ใหบุ้คลากรตอบแบบประเมิน
ทั้งหมด 

 
 คะแนนรวม 5  

 
รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2565) 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
1 Assessment 

ทบทวน วิเคราะห์สถานการณ์ของตัวช้ีวัด 
มีข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ทีน่ ามาใช้ 
 
 
 

1 1.รายงานการประชุมวิเคราะห์ ทบทวน 
สถานการณ์ ปัญหาการด าเนินงาน
คุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน โดยวิเคราะห์ gap 1 
ประเด็นจากคะแนนการรับรู้ผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสยีภายใน (IIT) รอบ 5 เดือนแรก 
(0.5 คะแนน) 

2. รายงานผลการวิเคราะห์ Gap ปัญหา 
การด าเนินงานคณุธรรมความโปรง่ใส
ของหน่วยงาน โดยมีองค์ประกอบของ
ข้อมูล ดังนี้ 

  2.1 ผลผลติและผลลัพธ์การด าเนินงาน 
ระดับ Le (Level) ของผลการด าเนิน 
งานปัจจุบัน (0.25)  

  2.2 ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(0.25) 

2 Advocacy/ Intervention 
ก าหนดมาตรการ กลไก ขับเคลื่อนด าเนินงานคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงาน รอบ 5 เดือนหลัง 

1 1. ก าหนดมาตรการ กลไกการด าเนินงาน 
รอบ 5 เดือนหลัง ที่สอดคล้อง      ตาม
กลยุทธ์ PIRAB พร้อมเหตุผลประกอบ
ในการก าหนดมาตรการ และเชื่อมโยง
กับหลัก เกณฑ์การ เปิด เผยข้อมูล
สาธารณะ  (0.5) 

2. สรุปประเด็นความรู้แก่ C/SH เพื่อ
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน (0.5) 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
3 Management and Governance 

- มีแผน/ผลการขับเคลื่อนการด าเนินงานตัวช้ีวัด  
- การก ากับติดตามผลการด าเนินงาน 
 

1 1.มีแผนการด าเนินงานสอดคล้องกับ
ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย ข้ อ มู ล
สาธารณะ (OIT) ตามเอกสารแนบ 1 
และ 2  (0.5) 

2. มีการขับเคลื่อนงานเป็นไปตามแผน  
ที่ก าหนด (0.25) 

3. มีรายงานการก ากับ ติดตามการ
ด าเนินงานตามตัวช้ีวัดค ารับรองฯ     
ทุกเดือน และน าขึ้นเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือน
ถัดไป (0.25) 

4 Output ผลผลิต 
มีผลผลิตตามแผนการด าเนินงานและมาตรการที่ก าหนด 
 

คะแนนที่ได้ 0.2 0.4 0.6 0.8 1 
ร้อยละของผล
การด าเนินงาน
ตามแผน รอบ 
5 เดือนหลัง 

60 70 80 90 100 

 

1 จ านวนผลผลติตามแผนการด าเนนิงาน
และมาตรการที่ก าหนด  
1. หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน ตามหลักเกณฑ์ OIT ที่
ก าหนด  (เอกสารแนบ 1) 
2. มีเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน    
ตามแผนฯ รอบ 5 เดือนหลัง (เอกสาร
แนบ 3) น าขึ้นระบบ DOC หัวข้อ 
“รายงานผลการตดิตามก ากับตัวช้ีวัด
ประจ าเดือน” ภายในวันท่ี 10 สิงหาคม 
2565 

5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวช้ีวัด 
1.ประเมินการเปดิเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงานตามหลักเกณฑ์ OIT (ค่าน้ าหนักร้อยละ 70) 
2.ประเมินระดับการรับรู้การด าเนนิงานคุณธรรมความ
โปร่งใสของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ของหน่วยงาน 
(ค่าน้ าหนักร้อยละ 30) 
ตารางค่าคะแนนระดับผลการประเมิน โดยมีคะแนนเต็ม 
100 คะแนน  

คะแนนที่ได้ 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 มีผลลัพธ์ตรงเป้าหมายตามสัดส่วนที่
ก าหนด 
- หน่วยงานตอบประเมินการรับรูต้าม

แบบประเมิน IIT โดยประเมิน
บุคลากรจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
ของจ านวนบุคลากรทั้งหมด แต่
จะต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 25 คน 

- กรณีหน่วยงานท่ีมีบุคลากรน้อยกว่า 
25 คน ให้บุคลากรตอบแบบประเมิน
ทั้งหมด 

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

ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. ผลประเมินการรับรู้การด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในสังกัดกรม

อนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3. หลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย 

(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)  
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 2563 2564 
ผลการประเมิน Integrity and 
Transparency : ITA 

ร้อยละ 
(ส ารวจโดย ปปช.) 

91.07 91.02 92.04 

ผลการประเมิน Internal Integrity 
and Transparency : IIT 
(ประเมินการรับรู้ผูม้ีส่วนไดส้่วน
เสียภายใน) 

ร้อยละ 
(ส ารวจโดย ปปช.) 

88.19 80.84 86.52 

ร้อยละ 
(ส ารวจโดย กรมอนามัย) 

83.31  
(5 เดือนแรก) 

87.05 
 (6 เดือนแรก) 

87.86 
(5 เดือนแรก) 

91.12 
(5 เดือนหลัง) 

86.73  
(6 เดือนหลัง) 

88.36 
(5 เดือนหลัง)  

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นางสาวอมรรตัน์ ไชยศิรินทร์   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
2. นางสาวพรพนา พูลสวสัดิ์       นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
3. นางสาวณัชชา เสือแดง          นักทรัพยากรบุคคล 
    โทรศัพท์ : 0 2590 4035-6     
    กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม  กองการเจ้าหน้าที ่

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล 
การด าเนินงาน 

1. นางสาวอมรรตัน์  ไชยศิรินทร์  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
2. นางสาวพรพนา  พูลสวัสดิ์      นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
3. นางสาวณัชชา  เสือแดง         นักทรัพยากรบุคคล 
    โทรศัพท์ : 0 2590 4035-6     
    กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม  กองการเจ้าหน้าที ่
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 แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์หน่วยงาน  

(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
 
 แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์หน่วยงาน  (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) เป็นแบบวัดที่ให้หน่วยงานด าเนินการตามองค์ประกอบข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL เพ่ือ
เชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก/ผู้รับบริการ 
สามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ โดยมีองค์ประกอบ 6 ด้าน ดังนี้ 
 

    1. ด้านข้อมูลพื้นฐาน (ทุกหน่วยงานต้องด าเนินการ) 
    2. ด้านการปฏิบัติหน้าที่  
    3. ด้านการใช้งบประมาณ 
    4. ด้านการใช้อ านาจ 
    5. ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
    6. การแก้ไขปัญหาทุจริต 

 เงื่อนไขส าคัญท่ีเกี่ยวกับการด าเนินงานในแบบวัด OIT 
    1. หนว่ยงานจะต้องด าเนินการตามองค์ประกอบข้อมูลที่ก าหนด  
    2. หนว่ยงานจะต้องเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ครบถ้วนตามเกณฑ์ และเป็นปัจจุบัน 
    3. ข้อมูลการด าเนินงาน ให้ใช้ข้อมูลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    4. หน่วยงานต้องคงสภาพเว็บไซต์เพ่ือให้สามารถเข้าถึงได้ทุกช่วงเวลาและระหว่างประเมิน 
 

1.ข้อมูลพื้นฐาน (ทุกหน่วยงานต้องด าเนินการ) 

ข้อ มาตรการ OIT องค์ประกอบด้านข้อมูล แนบหลักฐาน URL Link 

O1 โครงสร้าง o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน 

o ประกอบด้วยต าแหน่งที่ส าคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น 
ส านัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น 

o  

O2 ข้อมูลผู้บริหาร o แสดงข้อมูลของผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงาน ประกอบด้วย ชื่อ-
นามสกุล ต าแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ (หมายเลขโทรศัพท์ และ 
e-mail) ของผู้บริหารแต่ละคน 

o  

O3 อ านาจหนา้ที ่ o แสดงข้อมูลหน้าที่และอ านาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด o  

ข้อ 2 - ข้อ 6 ให้หน่วยงานเลือกด าเนินการให้
สอดคล้องกับการวิ เคราะห์  ทบทวน gap IIT    
ของหน่วยงาน 

เอกสารแนบ 1  
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O4 ข้อมูลการติดต่อ o ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร e-mail 
แผนที่ตั้งหน่วยงาน 

 

O5 ข่าวประชาสัมพนัธ ์ o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตาม
อ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน ที่เป็นปัจจุบัน 

o  

O6 Q&A o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ 
ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้ค าตอบกับผู้สอบถามได้ โดย
มีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web board, กล่อง
ข้อความถาม - ตอบ เป็นต้น 

o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน 

o  

O7 Social Network o แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, 
Twitter, Instagram เป็นต้น  

o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน 

o  

O8 แผนปฏบิัติการป้องกัน

การทุจริต 

o แสดงแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงาน และรายละเอียดของแผนฯ เช่น 
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาด าเนินการ เป็นต้น 

o  

O9 รายงานการก ากับ
ติดตามการด าเนินการ
ป้องกันการทุจริต
ประจ าป ี

o แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามข้อ O8 และมีข้อมูล
รายละเอียดความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละโครงการ/
กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ด าเนินงาน เป็นต้น 

o  

O10 รายงานผลการ

ด าเนินการป้องกันการ

ทุจริตประจ าป ี

o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีข้อมูลรายละเอียด สรุปผล
การด า เนินการ เช่น ผลการด า เนินการฯ ผลการใช้จ่ าย
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมาย เป็นต้น 

o  
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มาตรการ OIT เพื่อปิด Gap IIT  
(หน่วยงานเลือกด าเนินการจาก 5 ด้าน ให้สอดคล้องประเด็นที่วิเคราะห์ ทบทวน Gap การด าเนินงาน) 

2. การปฏิบัติหน้าที่ 

ข้อ มาตรการ OIT องค์ประกอบด้านข้อมูล แนบหลักฐาน URL Link 

O1 คู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน 

o แสดงคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติ งานที่ เจ้ าหน้าที่ ของ
หน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือ
ปฏิบัติภารกิจใด ส าหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานต าแหน่งใด 
ก าหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น 

o  

O2 คู่มือหรือมาตรฐาน
การให้บริการ 

o แสดงคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อกับ
หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับ
หน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือส าหรับ
บริการหรือภารกิจใด ก าหนดวิธีการขั้นตอน การให้บริการหรือ
การติดต่ออย่างไร เป็นต้น 

o  

O3 ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ 

o แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน    
ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2565 

o  

O4 รายงานผลการ
ส ารวจความพงึพอใจ
การให้บริการ 

o แสดงผลส ารวจความพึงพอใจการให้บริการตามอ านาจหน้าที่
หรือภารกิจของหน่วยงาน ประจ าปี 2565 

o  

O5 E–Service o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับ
หน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอ านวยความสะดวก
แก่ผู้ขอรับบริการ 
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

o  

O6 มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

o แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน IIT ของหน่วยงาน ในปีที่
ผ่านมา เพื่อก าหนดมาตรการ เช่น การป้องกันการรับสินบน 
เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อ่ืนๆ ที่อาจค านวณเป็นเงิน 
o มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง
หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดี
ขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน   
o มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ 

o  
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3. การใช้จ่ายงบประมาณ 

ข้อ มาตรการ OIT องค์ประกอบด้านข้อมูล แนบหลักฐาน URL Link 

O1 แผนการใช้จา่ย

งบประมาณประจ าปี 

o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565 โดยมี
รายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น 

 

O2 รายงานการก ากับ
ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี  

o แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565 

 

O3 รายงานผลการใช้

จ่ายงบประมาณ

ประจ าป ี

๐ แสดงผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 
๐ มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น     ผล
การใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมาย เป็นต้น 

 

O4 แผนการจัดซื้อจัด
จ้างหรือแผนการ
จัดหาพัสด ุ

๐ แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่
หน่วยงานจะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
๐ เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565 

 

O5 ช่องทางการรับฟัง

ความคิดเห็น 

๐ แสดงช่องทางทีบุ่คลากรในหน่วยงานสามารถแสดงความ
คิดเห็นต่อการจัดท าแผนการใชจ้่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงาน สอบถาม ทักท้วง หรือร้องเรียนการใช้
จ่ายงบปประมาณ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

 

O6 การเปิดโอกาสให้เกิด

การมีส่วนร่วม 

๐ แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้
บุคลากร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น  

 

 

4. การใช้อ านาจ 

ข้อ มาตรการ OIT องค์ประกอบด้านข้อมูล แนบหลักฐาน URL Link 

O1 นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

o แสดงนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2565 

o  
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๐ แสดงนโยบาย หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม 

o เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของผู้บริหารสูงสุดที่ก าหนดในนามของหน่วยงาน 

O2 การด าเนินการตาม
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

o แสดงการด าเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เช่น        
การวางแผนก าลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทาง
ก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและ
แต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริม
จริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น 
o เป็นการด าเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบาย หรือแผนการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

o  

O3 หลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

๐ แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรของหน่วยงาน 
ในปี พ.ศ. 2565 เช่น การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การบรรจุ
และแต่งตั้งบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานบุคลากร การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ 

o  

O4 รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจ าป ี

o แสดงรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการด าเนินการ เช่น ผลการด าเนินการ
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น 

o  

O5 การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 

o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม 
ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต  

o  

O6 มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 
 

o แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน IIT ของหน่วยงาน ในปีที่ผ่านมา 
เพื่อก าหนดมาตรการ เช่น การป้องกันประโยชน์ทับซ้อน การ
บริหารงานบุคคล 
o มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง
หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนา
ให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน   
o มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ 

o  
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5. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

ข้อ มาตรการ OIT องค์ประกอบด้านข้อมูล แนบหลักฐาน URL Link 

O1 คู่มือหรือมาตรฐาน
การใ ห้ขออนุญาต
เพื่อยืมทรัพย์สินของ
ราชการ 

o แสดงคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติที่บุคลากร/ผู้รับบริการ/ผู้มา
ติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อ
กับหน่วยงาน ขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ 

o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือส าหรับบริการ
หรือภารกิจใด ก าหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่อ
อย่างไร เป็นต้น 

 

o  

O2 ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ 

o แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สิน
ของหน่วยงานที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2565 

o  

O3 รายงานผลการ
ส ารวจความพงึพอใจ
การให้บริการ 

o แสดงผลส ารวจความพึงพอใจการให้บริการขออนุญาตเพื่อยืม
ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงาน ประจ าปี 2565 

o  

O4 มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

o แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน IIT ของหน่วยงาน ในปีที่ผ่านมา 
เพื่อก าหนดมาตรการ เช่น การขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการ 
การแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม 
o มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่ เป็น
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่
จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การ
ปฏิบัติของหน่วยงาน   
o มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ 

o  

O5 การด าเนินการตาม
มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

o แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O4 ไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม   
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2565 

o  

O6 การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 

o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม 
ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต  

o  
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6 .การแก้ไขปัญหาทุจริต 

ข้อ มาตรการ OIT องค์ประกอบด้านข้อมูล แนบหลักฐาน URL Link 

O1 แนวปฏิบัติการ
จัดการเรื่องร้องเรียน 
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

๐ แสดงคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่
เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน 
๐ มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เชน่ รายละเอียด
วิธีการที่บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน ขั้นตอนหรือวิธีการ
ในการจัดการเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ เปน็ต้น 

o  

O2 ช่องทางแจง้เร่ือง
ร้องเรียน การทุจริต
และประพฤติมชิอบ 

o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ผ่านทาง
ช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็น
การคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

o  

O3 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมชิอบ
ประจ าป ี

o แสดงข้อมูลสถิติเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ ประจ าปี พ.ศ. 2565 
o มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จ านวนเรื่อง 
เรื่องที่ด าเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างด าเนินการ เป็นต้น 
(กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน) 

o  

O4 ช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็น 

๐ แสดงช่องทางที่บุคลากร/ผู้มีสว่นได้สว่นเสียสามารถแสดงความ
คิดเห็นต่อการด าเนนิงานของหนว่ยงานผา่นทางช่องทางออนไลน ์

o  

O5 การเปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วม 

๐ แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาส
ให้บุคลากร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น  

o  

O6 การประเมินความ
เสี่ยงการทุจริต
ประจ าป ี

o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 
o มีรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์และระดับ
ของความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการในการบริหาร

o  
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จัดการความเสี่ยง เป็นต้น 

รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด IIT 
 
  ตัวชี้วัดที ่1 การปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังนี้ 
 

 
ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

มากที่สุด มาก น้อย 
น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 

i1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ
เป็นไปตามขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดมากน้อยเพียงใด  

    

i2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ
ทั่วๆ ไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัว อย่างเท่า
เทียมกัน มากน้อยเพียงใด  

    

i3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน  ปฏิบัติงาน โดยให้
ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว และพร้อม
รับผิดชอบหากงานผิดพลาด มากน้อยเพียงใด 
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ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ ดังนี้ 

 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

ทราบ ไม่ทราบ 

i7 ท่านทราบเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ของหน่วยงานของท่าน หรือไม่   

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

มากที่สุด มาก น้อย 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 

i8 หน่ วยง านของท่ าน  ใช้ จ่ า ย งบประมาณ  เป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีตั้งไว้มากน้อยเพียงใด 

    

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

มี ไม่ม ี 

i4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสินบน (เงิน/ทรัพย์สิน/ประโยชน์อ่ืนใด) จากผู้มา
ติดต่อ เพ่ือแลกก ับการปฏิบัติงาน การอนุมัต ิอนุญาต หรือให้บร ิการ หรือไม่ 

  

i5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ ตาม ประเพณี หรือ
วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงานของท่าน       
มีการเรียกรับสินบน (เงิน/ทรัพย์สิน/ประโยชน์อื่นใด) หร ือไม ่

  

i6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน  มีการให้สินบน (เงิน/ทรัพย์สิน/ประโยชน์อ่ืนใด ) แก่
บุคคลภายนอกหรือ ภาคเอกชน เพ ื่อสร้างความส ัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนใน
อนาคตหรือไม ่
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i9 หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 
กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

    

i10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน ที่เป็นเท็จ 
เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 

    

i11 การจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุ ในหน่วยงาน
ของท่าน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ
รายใดรายหนึ่ง มากน้อยเพียงใด 

    

i12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วม ในการสอบถาม 
หรือตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ มากน้อยเพียงใด 
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ตัวช้ีวัดที ่3 การใช้อำนาจ ประกอบด้วยข้อค าถามจำนวน 6 ข้อ ดังนี้ 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

มากที่สุด มาก น้อย 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 

i13 ท่านได้รับมอบหมายงานจาก ผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 
มากน้อยเพียงใด 

    

i14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพ
ของผลงาน มากน้อยเพียงใด 

    

i15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับ การฝึกอบรม 
หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรมมากน้อยเพียงใด  

    

 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 7 ข้อ ดังนี้ 

 

 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

เคย ไม่เคย 

i16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวหรือไม่   

i17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าในสิ่งที่ไมถู่กต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริตหรือไม่   

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

มี ไม่มี 

i18 การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน ถูกแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ มีการซื้อขาย
ต าแหน่งหรือเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้องหรือไม่ 

  

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

มากที่สุด มาก น้อย 
น้อยที่สุดหรือไม่มี

เลย 

i19.1 ท่านน าเอาทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว หรือ
นำไปให้กลุ่ม/พวกพ้องมากน้อยเพียงใด 

    

i19.2 ท่านพบเห็นบุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอา
ทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่ม/พวก
พ้องมากน้อยเพียงใด 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

ทราบ ไม่ทราบ 

i20  ท่านทราบแนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินราชการ ของหน่วยงานท่านหรือไม ่   

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

มากที่สุด มาก น้อย 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 

i21 หน่วยงานของท่านมีขั้นตอนการขออนุญาตยืมทรัพย์สินราชการ
ที่มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด 

    

i22 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ 
โดยขออนุญาตอย่างถูกต้องมากน้อยเพียงใด 

    

 

 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

มี ไม่มี 

i23 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สินของราชการ จากหน่วยงานของท่าน
ไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้องหรือไม่ 

  

 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

มี ไม่มี 

i24  หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม/พวกพ้องหรือไม ่

  

 

 

ตัวชี้วัดที ่5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังนี้ 
 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

มากที่สุด มาก น้อย 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
i25  ผู้บริหารสูงสุดในหน่วยงานของท่านให้ความส าคัญ กับการต่อต้าน
การทุจริต มากน้อยเพียงใด 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

มี ไม่มี 

i26 หน่วยงานของท่าน มีการจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงาน หรือไม ่

  

i27.1 ในหน่วยงานของท่านมีปัญหาการทุจริต   

i27.2 หน่วยงานของท่านมีแนวทาง/มาตรการในการแก้ไขปัญหาการทุจริต   

i28 หน่วยงานของท่าน มีระบบการเฝ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทาง
วินัย เมื่อมีการทุจริต หรือไม่ 

  

i29  หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบ จากฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน ไปปรับปรุงการทำงาน เพ่ือป้องกันการทุจริต 

  

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

มากที่สุด มาก น้อย 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 

i30.1 ท่านพบเห็นแนวโน้มการทจุริตที่จะเกิดขึ้น ในหน่วยงานของท่าน 
มากน้อยเพียงใด 

    

I30.2 หน่วยงานของท่านมีช่องทางการร้องเรียน และติดตามผล
การร้องเรียน ที่สะดวกมากน้อยเพียงใด 

    

I30.3 หากท่านร้องเรียน ท่านมั่นใจว่าจะไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 
มากน้อยเพียงใด 
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แผนขับเคลื่อนการด าเนินงานตัวช้ีวัด................ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หน่วยงาน....................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    
             ผู้อนุมัตแิผน:……………………………….......... 

                  (ผู้บริหารหน่วยงาน) 
              
หมายเหตุ 1. แผนขับเคลื่อนตัวช้ีวัดต้องมีความสอดคล้องกับสถานการณ/์Gap ของหน่วยงาน และจัดท าแผนฯเชื่อมโยงกับหลักเกณฑก์ารการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ในสังกัดกรมอนามัย (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
 
 

แนวทาง/มาตรการ แผน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ของโครงการ 
 1.1......................     

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

 2.1………………….     

2.2…………………..     
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แบบรายงานผลการขับเคลื่อนตัวช้ีวัด....................................................ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หน่วยงาน .....................................................  
 

มาตรการ/แนวทาง แผน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดโครงการ 

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

   

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

   

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

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

 
                         
 

 ผู้รายงาน    ช่ือ………………………………………………ต าแหน่ง……………………………………..…..โทร....................................................E-mail:……………………………….......... 
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