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28/11/2565 
หน่วยงานเจ้าภาพ กองการเจ้าหน้าที่ (กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม) 
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency 

Assessment : ITA)  
หน่วยงานรับการประเมิน ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามยั 
คำนิยาม      การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ได ้ถ ูกกำหนดเป ็นกลย ุทธ ์สำคัญ        
ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 21 การต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(2561 - 2580) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้สำรวจ ประเมินตนเอง และรับทราบข้อมูลอันส่งผล
ให้เกิดความตระหนักในการปรับปรุงการบริหารงานและกำกับดูแลการดำเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ให้ความสำคัญกับด้านคุณธรรม ความโปร่งใส       
ขององค์กรตนเองมากยิ่งขึ้น สามารถนำแนวทางการขับเคลื่อน ITA ไปเป็นกรอบในการบริหาร
จัดการและพัฒนาองค์กรให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ให้บริการสาธารณะด้วยความเป็นธรรม 
มุ่งประโยชนต์่อประชาชนและสว่นรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ  
     กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย เข้าร่วมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)  โดยใช้กรอบแนวทางและเครื่องมือการประเมิน 3 เครื่องมือ 
ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ 
      1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) เป ็นการประเมินระดับการรับรู ้ของผู ้มี ส ่วนได้ส ่วนเสียภายในที ่ม ีต่อ        
หน่วยงานตนเอง ใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ      
ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต            
     2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) เป็นการประเมินระดับการรับรู ้ของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที ่มีต่อ        
หน่วยงานที่ประเมิน ใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
การสื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน 
     3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) เป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน 
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ โดยมีองค์ประกอบ 6 ด้าน 
ได้แก่ 1. ด้านข้อมูลพื ้นฐาน (ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการทุกข้อตั ้งแต่ O1 - O10)          
2. ด้านการปฏิบัติหน้าที ่ (OS1 – OS6) 3. ด้านการใช้งบประมาณ (OB1 – OB6)          
4. ด้านการใช้อำนาจ (OM1 – OM6) 5. ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ (OP1 – OP6) 
6. ด้านการแก้ไขปัญหาทุจริต (OC1 – OC6) 
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล - เก็บข้อมูลจากเอกสาร หลักฐาน ข้อมูลจากกระบวนการดำเนินงาน ตามแนวทาง/เกณฑ์    
การประเมินผล ตามตัวชี้วัดคำรบัรองฯ 
- สำรวจข้อมูลการรับรู้คุณธรรมและความโปร่งใสของบุคลากรภายในหน่วยงานในสังกัด   

กรมอนามัย (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)  
- สำรวจข้อมูลการรับรู้คุณธรรมและความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External 

Integrity and Transparency Assessment : EIT)  
- ประเมินการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ตามหลักเกณฑ์ OIT  
- ประมวลผล วิเคราะห์ และสรุปคะแนนผลการประเมิน  
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คะแนน แบบวัดการรับรู้ IIT แบบวัดการรับรู้ EIT แบบวัดการเปิดเผย
ข้อมูลบนเว็บไซต์ 

OIT 
คะแนนข้อ
คำถาม 

คะแนนเฉลีย่ของข้อ
คำถามจากผูต้อบทุกคน 

คะแนนเฉลีย่ของข้อ
คำถามจากผูต้อบทุกคน 

คะแนนเฉลีย่ของ    
ทุกข้อคำถาม 

น้ำหนักแบบ
สำรวจ 

ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 

คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบสำรวจทีถ่่วงน้ำหนัก  
แหล่งข้อมูล 1. ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยทุกระดับที่  

ปฏิบัติงาน ณ หน่วยงาน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี) จำนวนร้อยละ 50 ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายในทั้งหมด 
2. ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานรัฐอ่ืน    
ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงาน) ตามจำนวนขั้นต่ำที่กำหนด 
(หน่วยงานละ 20 ราย)  
3. ข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

ระยะเวลาประเมินผล รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566) 
รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2566) 

เกณฑ์การประเมิน : 
รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566) 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
1 Assessment 

ทบทวน วิเคราะห์สถานการณ์คุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงาน 
-  เป ิดโอกาสให ้บ ุคลากรท ุกระด ับม ีส ่ วนร ่ วม ใน            
การว ิ เคราะห ์  ทบทวนสถานการณ์ ฯ และพ ัฒนา
หน่วยงาน 
- วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส   
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน 

1 1.1 รายงานการประชุม แสดงถึงการมีส่วนร่วม
ของบุคลากร ร ่วมวิเคราะห์ ทบทวน
สถานการณ ์  ป ัญหาการดำเน ินงาน
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
(0.5 คะแนน) 

1.2 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน
ของหน่วยงาน (0.25 คะแนน) 

1.3 ทำเนียบผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (SH) (0.25 คะแนน) 

(ดาวน์โหลดจากไฟล์ excel ที่แนบพร้อมนี้) 
2 Advocacy/ Intervention 

มีการกำหนดมาตรการและแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตัวชี ้ว ัดคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน รอบ      
5 เดือนแรก  

1 2.1 กำหนดมาตรการ กลไก เพื่อขับเคลื่อน  
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
รอบ 5 เดือนแรก ใหส้อดคล้องตามผล
การวิเคราะหก์ารประเมินฯ (0.5 คะแนน) 

2.2 มีแผนการดำเนินงานสอดคล้องกับ    
ผลการว ิ เ คราะห ์และมาตรการ          
ที ่กำหนดเพื ่อข ับเคลื ่อนคุณธรรม    
และความโปร ่งใสของหน ่วยงาน        
สู่การปฏิบัติ (0.5 คะแนน) 

3 Management and Governance 
- การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน 
 

1 มีรายงานการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน
ตัวชี ้ว ัดที ่ 2.1 ระดับความสำเร ็จของการ
ดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 
ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ภายในวันท่ี 10 ของเดือน 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
4 Output ผลผลิต 

มีผลผลิตตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด 
คะแนนที่ได้ 0.2 0.4 0.6 0.8 1 
ร้อยละของผล
การดำเนินงาน
ตามแผน รอบ 
5 เดือนแรก 

60 70 80 90 100 

 

1 จำนวนผลผลิตตามแผนการดำเนินงาน
ตัวช้ีวัด 2.1 (ITA) รอบ 5 เดือนแรก  
-  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ      
รอบ 5 เดือนแรก พร้อมแนบเอกสาร/
หลักฐานแสดงถึงการขับเคลื่อนงานเป็นไปตาม
แผนท ี ่ กำหนด เช ่น URL/ภาพถ ่าย/    
สำเนาหนังสือ/สรุป one page เป็นต้น 

5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวช้ีวัด 
1. ประเมินระดับการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใส
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ของหน่วยงาน 
(ค่าน้ำหนักร้อยละ 30) 
2. ประเมินระดับการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใส
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของหน่วยงาน 
(ค่าน้ำหนักร้อยละ 30) 
3. ประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงานตามหลักเกณฑ์ OIT 
(ค่าน้ำหนักร้อยละ 40) 
ตารางค่าคะแนนระดับผลการประเมิน 
โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน (IIT+EIT+OIT) 

คะแนนที่ได้ 0.2 0.4 0.6 0.8 1 
คะแนนระดับ

ผลการประเมิน 
55.00 

- 
64.99 

65.00    
- 

74.99 

75.00    
- 

84.99 

85.00    
- 

94.99 

95.00    
-  

100  

1 มีผลลัพธ์ตรงเป้าหมายตามสดัสว่นทีก่ำหนด 
1. หน่วยงานตอบประเมินการรับรูฯ้ ออนไลน ์

ตามแบบประเมิน IIT โดยประเมินบุคลากร
จำนวนไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 50 ของ
จำนวนบุคลากรทั ้งหมด แต่จะต้องมี
จำนวนไม่น้อยกว่า 25 คน 

* กรณีหน่วยงานที่มบีุคลากรน้อยกว่า 25 คน 
ให้บุคลากรตอบแบบประเมินทั้งหมด 

2. หน ่วยงานจ ัดเก ็บข ้อม ูลตามแบบ
ประเมินระดับการรับรู ้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก (EIT) หน่วยงานละ 
20 ราย 

3. หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ    
บ น เ ว ็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง ห น ่ ว ย ง า น ต า ม
หลักเกณฑ์ OIT ครบถ้วนตามที่กำหนด 

 คะแนนรวม 5  
รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2566) 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
1 Assessment 

ทบทวน วิเคราะห์สถานการณ์คุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงาน 
- เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับมีส ่วนร่วมในการ
วิเคราะห์ ทบทวนสถานการณ์ฯ และพัฒนาหน่วยงาน 
- วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส   
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน 

1 1.1 รายงานการประชุม แสดงถึงการมี
ส่วนร่วมของบุคลากร ร่วมวิเคราะห์ ทบทวน 
สถานการณ์ ปัญหา การดำเนินงานคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงาน (0.5 คะแนน) 
1.2 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงาน (0.25 คะแนน) 
1.3 ทำเนียบผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (SH) (0.25 คะแนน) 
(ดาวน์โหลดจากไฟล์ excel ที่แนบพร้อมนี้) 

2 Advocacy/ Intervention 
มีการกำหนดมาตรการและแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตัวชี ้ว ัดคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน รอบ      
5 เดือนหลัง  

1 2.1 กำหนดมาตรการ กลไก เพื่อขับเคลื่อน  
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
รอบ 5 เด ือนหล ัง ให ้สอดคล ้องตาม       
ผลการวิเคราะห์การประเมิน (0.5 คะแนน) 
2.2 มีแผนการดำเนินงานสอดคล้องกับ    
ผลการวิเคราะห์และมาตรการที่กำหนด
เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงานสู่การปฏิบัติ (0.5 คะแนน) 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
3 Management and Governance 

- การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน 
 

1 มีรายงานการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน
ตัวชี ้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการ
ดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 
ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ภายในวันท่ี 10 ของเดือน 

4 Output ผลผลิต 
มีผลผลิตตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด 
 

คะแนนที่ได้ 0.2 0.4 0.6 0.8 1 
ร้อยละของผล
การดำเนินงาน
ตามแผน รอบ 
5 เดือนหลัง 

60 70 80 90 100 

 

1 จำนวนผลผลิตตามแผนการดำเนินงาน
ตัวช้ีวัด 2.1 (ITA) รอบ 5 เดือนหลัง  
-  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ 

รอบ 5 เดือนหลัง พร้อมแนบเอกสาร/
หลักฐานแสดงถึงการขับเคลื ่อนงาน
เป็นไปตามแผนที ่กำหนด เช่น URL/
ภาพถ่าย/สำเนาหนังส ือ/สร ุป one 
page เป็นต้น 

 
5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวช้ีวัด 

1. ประเมินระดับการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมความ
โปร่งใสของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ของหน่วยงาน 
(ค่าน้ำหนักร้อยละ 30) 
2. ประเมินระดับการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมความ
โปร่งใสของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของ
หน่วยงาน (ค่าน้ำหนักร้อยละ 30) 
3. ประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงานตามหลักเกณฑ์ OIT (ค่าน้ำหนักร้อยละ 40) 
ตารางค่าคะแนนระดับผลการประเมิน 
โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน (IIT+EIT+OIT) 
 

 

คะแนนที่ได้ 0.2 0.4 0.6 0.8 1 
คะแนน
ระดับผล

การประเมิน 

55.00 
- 

64.99 

65.00 
- 

74.99 

75.00 
- 

84.99 

85.00 
- 

94.99 

95.00 
- 

100 

1 มีผลลัพธ์ตรงเป้าหมายตามสัดส่วนท่ี      
กำหนด 
1. หน่วยงานตอบประเมินการรับรู้ฯ ออนไลน์ 

ตามแบบประเมิน IIT โดยประเมินบุคลากร
จำนวนไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 50 ของ
จำนวนบุคลากรทั ้งหมด แต่จะต้องมี
จำนวนไม่น้อยกว่า 25 คน 

* กรณีหน่วยงานที่มีบุคลากรน้อยกว่า 25 คน 
ให้บุคลากรตอบแบบประเมินทั้งหมด 

2. หน่วยงานจัดเก็บข้อมูลตามแบบประเมิน
ระดับการรับรู ้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT) หน่วยงานละ 20 ราย 

3. หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ    
บ น เ ว ็ บ ไ ซ ต ์ ข อ งห น ่ ว ย ง า น ต า ม
หลักเกณฑ์ OIT ครบถ้วนตามที่กำหนด 

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

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2. ผลประเมินการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในสังกัดกรม

อนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
3. คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
Baseline data หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 2564 2565 
ผลการประเมิน Integrity and 
Transparency : ITA กรมอนามัย 
(สำรวจโดย ปปช.) 

คะแนน 91.02 92.04 93.05 

 - ผลประเมิน IIT คะแนน 80.84 86.52 96.39 

- ผลประเมิน EIT คะแนน 89.22 86.94 88.78 

- ผลประเมิน OIT คะแนน 100 100 93.75 
ผลการประเมินการรับรู้ผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยีภายใน Internal Integrity 
and Transparency : IIT  
(สำรวจโดย กรมอนามัย) 

ร้อยละ 
 

87.05 
 (6 เดือนแรก) 

87.86 
(5 เดือนแรก) 

88.95 
(5 เดือนแรก) 

86.73  
(6 เดือนหลัง) 

88.36 
(5 เดือนหลัง) 

90.41 
(5 เดือนหลัง)  

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นางสาววาสนา  สงวนหมู่        นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพเิศษ 
2. นางสาวพรพนา  พูลสวัสดิ์       นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
3. นางสาวณัชชา  เสือแดง          นักทรัพยากรบุคคล 
    โทรศัพท์ : 0 2590 4036, 0 2590 4885     
    กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม  กองการเจ้าหน้าที ่

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล 
การดำเนินงาน 

1. นางสาววาสนา  สงวนหมู่        นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพเิศษ 
2. นางสาวพรพนา  พูลสวัสดิ์       นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
3. นางสาวณัชชา  เสือแดง          นักทรัพยากรบุคคล 
    โทรศัพท์ : 0 2590 4036, 0 2590 4885     
    กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม  กองการเจ้าหน้าที ่
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แบบประเมินการรับรู้ เรื่อง เรื่อง การรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส 
ของบุคลากรภายในหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2566 

 (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 

กรมอนามัยดำเนินการประเมินการรับรู้ เรื่อง การรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส
ของบุคลากรภายในหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 5 เดือนแรก) 
ตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566 และ (รอบ 5 เดือนหลัง) มีนาคม - กรกฎาคม 2566 ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดระดับ
ความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
โดยใช้แบบประเมินของสำนักงาน ป.ป.ช. ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 
            ส่วนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพคุณธรรมและความโปร่งใส จำนวน 30 ข้อ 
            ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน  จำนวน  1  ข้อ 
            ส่วนที่ 3 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ   จำนวน  7  ข้อ 

นิยามศัพท ์
1. การรับรู ้ หมายถึง กระบวนการรับข้อมูล ทำความเข้าใจ ประมวลผล แปลความหมาย และแสดงเป็น
พฤติกรรมของบุคคลในสถานการณ์ต่างๆ 
2. ผู้ตอบ หมายถึง บุคลากรทุกประเภทที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงาน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
3. หน่วยงาน หมายถึง กลุ่ม/กอง/สำนัก/ศูนย์/สถาบัน ที่ท่านปฏิบัติงานอยู่ 
4. การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน หมายถึง การขับเคลื่อนงานคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
            ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
            ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
            ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ 
            ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
            ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

            ผลการประเมินจะแสดงถึงระดับการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของกรมอนามัย เพื่อให้หน่วยงานได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน/การ
ปฏิบัติราชการให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ ้น ลดโอกาสการทุจริตในหน่วยงาน และเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมสูงสุด ทั้งนี้ “ขอยืนยันว่า ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ข้อมูล
ส่วนบุคคลและคำตอบของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด และจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่  หรือใช้เพ่ือการ
ใดๆ ทั้งสิ้น โดยการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะเป็นไปในลักษณะภาพรวมเท่านั้น ไม่มีการวิเคราะห์หรือ
รายงานเป็นรายบุคคลแต่อย่างใด ความร่วมมือของท่านจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” 

ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้ 
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ส่วนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพคุณธรรมและความโปร่งใส 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ ดังนี้ 

I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการแกผู่้ที่มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน น้อยที่สุดหรือไมม่ีเลย น้อย มาก มากที่สุด 

เป็นไปตามขั้นตอนท่ีกำหนด     

เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด     
 

I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน 
มากน้อยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน น้อยที่สุดหรือไมม่ีเลย น้อย มาก มากที่สุด 

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏบิัติงานหรือให้บริการ 
แก่ผู้มาตดิต่อท่ัว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วน
ตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพยีงใด 

    

 

I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบตัิงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 

ประเด็นการประเมิน น้อยที่สุดหรือไมม่ีเลย น้อย มาก มากที่สุด 

ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสำเร็จของงาน     

ให้ความสำคญักับงานมากกว่าธุระส่วนตัว     

พร้อมรับผดิชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง     
 

I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการปฏบิัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือ
ให้บริการ หรือไม ่

ประเด็นการประเมิน ม ี ไม่ม ี

เงิน   

ทรัพย์สิน   

ประโยชน์อ่ืน ๆ  ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นตน้   
 

I5 นอกเหนือจากการรับจากญาตหิรือจากบุคคล ท่ีให้กันในโอกาสตา่ง ๆ โดยปกตติามขนบธรรมเนยีม ประเพณี หรือวัฒนธรรม 
หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกนัในสังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี ้หรือไม่ 

ประเด็นการประเมิน มี ไม่ม ี

เงิน   

ทรัพย์สิน   

ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น   
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I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวัง
ให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่ 

ประเด็นการประเมิน ม ี ไม่ม ี

เงิน   

ทรัพย์สิน   

ประโยชน์อ่ืน ๆ  เช่น การยกเว้นค่าบริการ การอำนวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ เป็นตน้   
 

ตัวช้ีวัดที ่2 การใช้งบประมาณ ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ ดังนี้ 
 

I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน น้อยที่สุดหรือไมม่ีเลย น้อย มาก มากที่สุด 

ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี      
ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

    

 

I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็นดังตอ่ไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน น้อยที่สุดหรือไมม่ีเลย น้อย มาก มากที่สุด 

คุ้มค่า     

ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณทีต่ั้งไว ้     
 

I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน น้อยที่สุดหรือไมม่ีเลย น้อย มาก มากที่สุด 

หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

    

 

I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน ที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ       
มากน้อยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน น้อยที่สุดหรือไมม่ีเลย น้อย มาก มากที่สุด 

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน 
ที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพยีงใด 
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I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพสัดุ และการตรวจรับพสัดุในลักษณะดังต่อไปนี ้มากน้อยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน น้อยที่สุดหรือไมม่ีเลย น้อย มาก มากที่สุด 

โปร่งใส ตรวจสอบได ้     

เอื้อประโยชน์ใหผู้้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง     
 

I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อย
เพียงใด 

ประเด็นการประเมิน น้อยที่สุดหรือไมม่ีเลย น้อย มาก มากที่สุด 

สอบถาม     

ทักท้วง     

ร้องเรียน     
 

ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อำนาจ ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ ดังนี้ 
 

I13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน น้อยที่สุดหรือไมม่ีเลย น้อย มาก มากที่สุด 

ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 
มากน้อยเพียงใด 

    

 

I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน น้อยที่สุดหรือไมม่ีเลย น้อย มาก มากที่สุด 

ท่านได้รับการประเมินผลการปฏบิตัิงาน ตามระดับ
คุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

    

 

I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม      
มากน้อยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน น้อยที่สุดหรือไมม่ีเลย น้อย มาก มากที่สุด 

ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม 
มากน้อยเพียงใด 
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I16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบญัชา มากน้อยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน น้อยที่สุดหรือไมม่ีเลย น้อย มาก มากที่สุด 

ท่านเคยถูกผู้บังคับบญัชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัว
ของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 

    

 

I17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจรติ มากน้อยเพยีงใด 

ประเด็นการประเมิน น้อยที่สุดหรือไมม่ีเลย น้อย มาก มากที่สุด 

ท่านเคยถูกผู้บังคับบญัชาสั่งการให้ทำในสิ่งท่ีไม่ถูกต้อง 
หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจรติ มากน้อยเพียงใด 

    

 

I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน น้อยที่สุดหรือไมม่ีเลย น้อย มาก มากที่สุด 

ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ     

มีการซื้อขายตำแหน่ง     

เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง     
 

ตัวชี้วัดที ่4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ ดังนี้ 
 

I19 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน น้อยที่สุดหรือไมม่ีเลย น้อย มาก มากที่สุด 

ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรพัย์สินของ
ราชการ ไปใช้ปฏิบตัิงานในหน่วยงานของท่าน 
มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด 

    

 

I20 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้องมากน้อยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน น้อยที่สุดหรือไมม่ีเลย น้อย มาก มากที่สุด 

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ม ีการเอา
ทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือ
นำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

    

 



   
 

6 
 

I21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มาก
น้อยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน น้อยที่สุดหรือไมม่ีเลย น้อย มาก มากที่สุด 

ถ ้าต ้องม ีการขอย ืมทร ัพย ์ส ินของราชการ            
ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน 
มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

    

 

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน 
มากน้อยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน น้อยที่สุดหรือไมม่ีเลย น้อย มาก มากที่สุด 

บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สิน
ของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง 
จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

    

 

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน น้อยที่สุดหรือไมม่ีเลย น้อย มาก มากที่สุด 

ท่านรู ้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี ่ยวกับ   
การใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

    

 

I24 หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน 
น้อยที่สุด 

หรือไมม่ีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

    

 
 

ตัวชี้วัดที ่5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ ดังนี้ 
 

I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญ กับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน 
น้อยที่สุด 

หรือไมม่ีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการต่อต้าน
การทุจริต มากน้อยเพียงใด 
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I26 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่ 

ประเด็นการประเมิน มี ไม่ม ี

ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ   

จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน   
 

I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน น้อยที่สุดหรือไมม่ีเลย น้อย มาก มากที่สุด 

ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข  
มากน้อยเพียงใด 

    

 

I28 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน น้อยที่สุดหรือไมม่ีเลย น้อย มาก มากที่สุด 

เผ้าระวังการทุจริต     

ตรวจสอบการทุจริต     

ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต     
 

I29 หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทำงาน 
เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไมม่ีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ      
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทำงานเพื่อป้องกัน   
การทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

    

 

I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 

ประเด็นการประเมิน น้อยที่สุดหรือไมม่ีเลย น้อย มาก มากที่สุด 

สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก     

สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้     

มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา     

มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง     
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ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อหน่วยงานของท่าน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานให้มีคุณธรรม ความโปรงใส และป้องกัน 
ไม่ให้เกิดการทุจริตในหน่วยงาน 
                    . 

                    . 

                    . 

                    . 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ 

1. ประเภทหน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง  หน่วยงานส่วนภูมภิาค 
2. ชื่อหน่วยงาน ...................................................................... 
3. อาย ุ       ต่ำกว่า 40 ป ี        40 – 50 ปี  มากกว่า 50 ปี 
4. เพศ  ชาย  หญิง 
5. ระดับการศึกษา  ต่ำกว่าปริญญาตร ี ปริญญาตร ี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก 
6. ระดับตำแหน่ง 

1. ประเภทบริหาร 
 ระดับสูง 
 ระดับต้น 

2. ประเภทอำนวยการ 
 ระดับสูง 
ระดับต้น 

3. ประเภทวิชาการ 
 ระดับทรงคณุวุฒิ 
 ระดับเชี่ยวชาญ 
 ระดับชำนาญการพิเศษ 
 ระดับชำนาญการ 
 ระดับปฏิบัติการ 

4. ประเภททั่วไป 
 ระดับทักษะพิเศษ 
 ระดับอาวุโส 
 ระดับชำนาญงาน 
 ระดับปฏิบัติงาน 

5. อื่นๆ 
 พนักงานราชการ/พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข 
 ลูกจ้างประจำ 
ลูกจ้างช่ัวคราว/จา้งเหมาบริการ 
 

หมายเหตุ: หากตำแหน่งของท่านไม่ปรากฏในตัวเลือก ให้เทียบเคียงกับตำแหน่งที่ใกล้เคียงท่ีสดุ 
7. ระยะเวลาการปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
  ต่ำกว่า 1 ป ี  1 – 4 ปี  5 – 10 ปี  11 – 20 ปี  มากกว่า 20 ปี 
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แบบประเมินการรับรู้ เรื่อง เรื่อง การรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกต่อหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2566 

 (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 

กรมอนามัยดำเนินการประเมินการรับรู้ เรื่อง การรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกต่อหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 5 
เดือนแรก) ตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566 และ (รอบ 5 เดือนหลัง) มีนาคม - กรกฎาคม 2566 ตามเกณฑ์
ตัวชี ้ว ัดระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) โดยใช้แบบประเมินของสำนักงาน ป.ป.ช. ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 
            ส่วนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพคุณธรรมและความโปร่งใส จำนวน 15 ข้อ 
            ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน  จำนวน  1  ข้อ 
            ส่วนที่ 3 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ   จำนวน  6  ข้อ 

นิยามศัพท ์
1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการ
หรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
2. ผู้ตอบ หมายถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จำนวนหน่วยงานละ 20 ราย 
3. หน่วยงาน หมายถึง กลุ่ม/กอง/สำนัก/ศูนย์/สถาบัน ที่ท่านมารับบริการ/มาติดต่อ 
4. การประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมินใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่  

1. ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน 
2. ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร 
3. ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน 
ผลการประเมินจะแสดงถึงระดับการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ

กรมอนามัย เพื ่อให้หน่วยงานได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน/         
การปฏิบัติราชการให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ลดโอกาสการทุจริตในหน่วยงาน และเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมสูงสุด ทั้งนี้ “ขอยืนยันว่า ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ข้อมูล
ส่วนบุคคลและคำตอบของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด และจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่หรือใช้เพื่อการ
ใดๆ ทั้งสิ้น โดยการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะเป็นไปในลักษณะภาพรวมเท่านั้น ไม่มีการวิเคราะห์หรือ
รายงานเป็นรายบุคคลแต่อย่างใด ความร่วมมือของท่านจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” 

ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้ 
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ส่วนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพคุณธรรมและความโปร่งใส 

ตัวชี้วัดที่ 1 คุณภาพการดำเนินงาน ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 5 ข้อ ดังนี้ 

e1 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ปฏิบตัิงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน น้อยที่สุดหรือไมม่ีเลย น้อย มาก มากที่สุด 

เป็นไปตามขั้นตอนท่ีกำหนด     

เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด     
 

ประเด็นการประเมิน น้อยที่สุดหรือไมม่ีเลย น้อย มาก มากที่สุด 

e2 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ปฏิบตัิงาน/ให้บริการแก่ท่าน 
กับผู้มาตดิต่อคนอืน่ ๆ อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน น้อยที่สุดหรือไมม่ีเลย น้อย มาก มากที่สุด 

e3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปิดบังหรือบิดเบือน
ข้อมูลเกีย่วกับการดำเนินการ/ใหบ้ริการแก่ท่านมากน้อยเพียงใด 

    

 

e4 ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหนา้ที่ของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพือ่แลกกับการ
ปฏิบัติงาน การอนุมตัิ อนุญาต หรอืให้บริการ หรือไม ่

ประเด็นการประเมิน ม ี ไม่ม ี

เงิน   

ทรัพย์สิน   

ประโยชน์อ่ืน ๆ  ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นตน้   

หมายเหตุ: เป็นการให้ท่ีนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ เป็นต้น 

 

ประเด็นการประเมิน น้อยที่สุดหรือไมม่ีเลย น้อย มาก มากที่สุด 

e5 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลักมากน้อยเพียงใด     

 

ตัวช้ีวัดที ่2 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 5 ข้อ ดังนี้ 
 

e6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อมลีักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน น้อยที่สุดหรือไมม่ีเลย น้อย มาก มากที่สุด 

เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน     

มีช่องทางหลากหลาย     
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ประเด็นการประเมิน น้อยที่สุดหรือไมม่ีเลย น้อย มาก มากที่สุด 

e7 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการเผยแพรผ่ลงาน หรือข้อมลูที่
สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจนมากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน มี ไม่ม ี

e8 หนว่ยงานที่ท่านตดิต่อ มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคดิเหน็เกี่ยวกับการดำเนินงาน/
การให้บริการ หรือไม ่

  

 

ประเด็นการประเมิน น้อยที่สุดหรือไมม่ีเลย น้อย มาก มากที่สุด 

E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มกีารช้ีแจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวล
สงสยัเกี่ยวกบัการดำเนนิงานได้อย่างชัดเจน มากนอ้ยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: หากท่านไม่มีข้อกังวลสงสัยให้ตอบ “มากท่ีสุด” 
 

ประเด็นการประเมิน มี ไม่ม ี

e10 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรยีนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ี 
ในหน่วยงาน หรือไม ่

  

 

ตัวช้ีวัดที ่3 การปรับปรุงระบบการทำงาน ประกอบด้วยขอ้คำถามจำนวน 5 ข้อ ดังนี้ 
 

ประเด็นการประเมิน น้อยที่สุดหรือไมม่ีเลย น้อย มาก มากที่สุด 

e11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อมีการปรับปรุงคุณภาพ  
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ ให้ดขีึ้น มากน้อยเพียงใด     

หมายเหตุ: หากท่านตดิต่อครั้งแรก ให้เปรียบเทียบกับคณุภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการที่ท่านคาดหวังไว้ก่อนมาตดิต่อ 
 

ประเด็นการประเมิน น้อยที่สุดหรือไมม่ีเลย น้อย มาก มากที่สุด 

e12 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขัน้ตอน  
การดำเนินงาน/การให้บริการใหด้ขีึ้น มากน้อยเพียงใด     

หมายเหตุ: หากท่านติดต่อครั้งแรก ให้เปรียบเทยีบกับวิธีการและขั้นตอนการดำเนนิงาน/การใหบ้ริการที่ท่านคาดหวังไว้ก่อนมาตดิต่อ 
 

ประเด็นการประเมิน ม ี ไม่ม ี

e13 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการ
ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน หรือไม ่   
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ประเด็นการประเมิน น้อยที่สุดหรือไมม่ีเลย น้อย มาก มากที่สุด 

e14 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการผู้มาติดต่อ   
หรือผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมสี่วนร่วมในการปรบัปรุงพัฒนา     
การดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: การมีส่วนร่วม เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมตดิตามประเมินผล เป็นต้น 
 

ประเด็นการประเมิน น้อยที่สุดหรือไมม่ีเลย น้อย มาก มากที่สุด 

e15 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/         
การให้บริการ ใหม้ีความโปร่งใสมากข้ึนมากน้อยเพียงใด     

 
 

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อหน่วยงานของท่าน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานให้มีคุณธรรม ความโปรงใส และป้องกัน 
ไม่ให้เกิดการทุจริตในหน่วยงาน 
                    . 

                    . 

                    . 

                    . 

 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ 

1. ชื่อหน่วยงานที่มาติดต่อ/มารับบริการ          

2. สังกัด/หน่วยงาน/บริษัท  บุคคลทั่วไป         หน่วยงานของรัฐ  องค์กรธุรกิจ  อื่นๆ 

3. ประเภทของการติดต่อ/การมีส่วนได้ส่วนเสีย 

  งานหลักของหน่วยงาน         งานสนับสนุน    งานจัดซือ้จัดจ้างหรือการจัดหาพสัดุ   ผู้เสนอราคา 

  ผู้ยื่นซอง         ผู้รับบริการ  ที่ปรึกษางานวิจัย  ผู้เข้าร่วมโครงการ/ภาคีเครือข่าย 

4. อาย ุ  ต่ำกว่า 20 ป ี  20 – 30 ปี    31 – 40 ปี   41 – 50 ปี   51 – 60 ปี  มากกว่า 60 ปี 

5. เพศ  ชาย  หญิง 

6. ระดับการศึกษา    ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า    มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า     อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

            ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า    สูงกว่าปริญญาตร ี    อื่นๆ 
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แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์หน่วยงาน 
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 

 

 แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์หน่วยงาน  (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) เป็นแบบวัดที ่ให้หน่วยงานดำเนินการตามองค์ประกอบข้อมูล พร้อมทั ้งระบุ URL เพื่อ
เชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก/ผู้รับบริการ สามารถ
เข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ โดยมีองค์ประกอบ 6 ด้าน ดังนี้ 

    1. ด้านข้อมูลพื้นฐาน (ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการทุกขอ้ตั้งแต่ O1 - O10) 
    2. ด้านการปฏิบัติหน้าที่ (OS1 – OS6) 
    3. ด้านการใช้งบประมาณ (OB1 – OB6) 
    4. ด้านการใช้อำนาจ (OM1 – OM6) 
    5. ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ (OP1 – OP6) 
    6. การแก้ไขปัญหาทุจริต (OC1 – OC6) 

 เงื่อนไขสำคัญที่เกี่ยวกับการดำเนินงานในแบบวัด OIT 
    1. หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามองค์ประกอบข้อมูลที่กำหนด  
    2. หน่วยงานจะต้องเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ครบถ้วนตามเกณฑ์ และเป็นปัจจบุัน 
    3. ข้อมูลการดำเนินงาน ให้ใช้ข้อมูลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    4. หน่วยงานต้องคงสภาพเว็บไซต์เพื่อให้สามารถเข้าถงึได้ทุกช่วงเวลาและระหว่างประเมิน 
 

1.ข้อมูลพื้นฐาน (ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการ) 

ข้อ มาตรการ OIT องค์ประกอบด้านข้อมูล แนบหลักฐาน URL Link 

O1 โครงสร้าง o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน 
o แสดงตำแหน่งที่สำคญัและการแบง่ส่วนงานภายใน ยกตัวอย่าง

เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝา่ย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น 

o  

O2 ข้อมูลผู้บริหาร o แสดงข้อมลูของผูบ้รหิารหรือหัวหนา้หน่วยงาน และผูด้ำรงตำแหน่ง
ทางการบรหิารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ผู้บริหารและ
รองผู้บริหาร 

o แสดงข้อมลู อย่างน้อยประกอบด้วย ช่ือ-นามสกลุ ตำแหน่ง รูปถา่ย 
และช่องทางการติดต่อ (หมายเลขโทรศัพท์ และ e-mail) ของ
ผู้บริหารแตล่ะคน 

o  

O3 อำนาจหน้าที่ o แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด o  
O4 ข้อมูลการติดต่อ o แสดงข้อมูลการตดิต่อของหนว่ยงาน อยา่งน้อยประกอบด้วย 

- ที่อยู่หนว่ยงาน 
- หมายเลขโทรศพัท ์
- E-mail  
- แผนที่ตั้งหนว่ยงาน 

 

O5 ข่าวประชาสัมพันธ์ o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงานตาม
อำนาจหนา้ที่หรือภารกิจของหน่วยงาน 

o เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 

o  

ข้อ 2 - ข้อ 6 ให้หน่วยงานเลือกดำเนินการให้
สอดคล้องกับ การวิเคราะห์ ทบทวน gap IIT 
ของหน่วยงาน อย่างน้อย 1 ด้าน โดยดำเนินการ
ในด้านนั้นให้ครบทุกข้อย่อย 
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ข้อ มาตรการ OIT องค์ประกอบด้านข้อมูล แนบหลักฐาน URL Link 

O6 Q&A o แสดงตำแหน่งบนเวบ็ไซต์ของหน่วยงานทีบุ่คคลภายนอก
สามารถสอบถามข้อมูลตา่ง ๆ ได้ และหนว่ยงานสามารถสื่อสาร
ให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลกัษณะเป็นการสื่อสารไดส้องทาง 
ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Web board, 
กล่องข้อความถาม – ตอบ, Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้น 

o สามารถเชื่อมโยงไปยงัช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน 

o  

O7 Social Network o แสดงตำแหน่งบนเวบ็ไซต์ของหน่วยงานทีส่ามารถเชื่อมโยงไป
ยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเชน่ 
Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น  

o  

O8 แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต
ประจำป ี

o แสดงแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงาน 

o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย 
โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาดำเนนิการ 

o  

O9 รายงานการกำกับ
ติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริต
ประจำป ี

o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนนิงานตามแผนปฏิบัติการฯ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามข้อ O8 

o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความกา้วหนา้ อยา่งน้อยประกอบดว้ย 
ความก้าวหน้าการดำเนนิการแต่ละโครงการ/กิจกรรม และ
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน 

o สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือ
ราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก 
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

o  

O10 รายงานผลการ
ดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำป ี

o แสดงผลการดำเนนิงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย 
ผลการดำเนนิการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

o  
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มาตรการ OIT เพื่อปิด Gap IIT 
(หน่วยงานเลือกดำเนินการจาก 5 ด้าน ให้สอดคล้องประเดน็ที่วิเคราะห์ ทบทวน Gap การดำเนินงาน) 

 

2. การปฏิบัติหน้าที่ (Service) 

ข้อ มาตรการ OIT องค์ประกอบด้านข้อมูล แนบหลักฐาน URL Link 
OS1 คู่มือหรือมาตรฐาน    

การปฏิบัติงาน 
๐ แสดงคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน    
ใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
๐ มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย 
เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด 
และกำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร 
๐ จะต้องมีอย่างน้อย 1 คู่มือ 

o  

OS2 คู่มือหรือมาตรฐาน   
การให้บริการ 

๐ แสดงคูม่ือการให้บริการหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการ/
ผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อ
กับหน่วยงาน 
๐ มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อยประกอบด้วย 
เป็นบริการหรือภารกิจใด และกำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการ
หรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น 
๐ หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ 

o  

OS3 ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ 

๐ แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน 
๐ สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส    
หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลาปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

o  

OS4 รายงานผลการสำรวจ  
ความพึงพอใจการให้บริการ 

๐ แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน 
๐ เป็นรายงานผลของปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

o  

OS5 E–Service ๐ แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือภารกิจของหน่วยงาน
ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทาง
มายังหน่วยงาน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ 
๐ สามารถเข้าถึงหรือเชื ่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

o  

OS6 มาตรการสง่เสริมคณุธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

๐ แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา 
๐ มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย 
ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 
ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ   
๐ มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ 
หรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผล
การประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ อย่างน้อยประกอบด้วย 
การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอน
หรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้
นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล 

o  
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3. การใช้จ่ายงบประมาณ (Budget) 

ข้อ มาตรการ OIT องค์ประกอบด้านข้อมูล แนบหลักฐาน URL Link 

OB1 แผนการใช้จา่ย
งบประมาณประจำป ี

๐ แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  
๐ มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย 
งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร และงบประมาณ 
ตามประเภทรายการใช้จ่าย 
๐ เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2566 

 

OB2 รายงานการกำกับ
ติดตามการใช้จา่ย
งบประมาณประจำปี  

๐ แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย 
งบประมาณประจำปีในข้อ OB1 
๐ มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย 
ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ 
๐ สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส 
หรือราย 6 เด ือน ที ่ม ีข ้อมูลครอบคลุมในระยะเวลาของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

OB3 รายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณ
ประจำป ี

๐ แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
๐ มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อย 
ประกอบด้วย ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

 

OB4 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือแผนการจัดหา
พัสด ุ

๐ แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่
หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
๐ เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566 

 

OB5 ช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็น 

๐ แสดงช่องทางที่บุคลากรในหน่วยงานหรือภายนอกหน่วยงาน
สามารถแสดงความคิดเห ็นต ่อการจ ัดทำแผนการใช ้จ ่ าย
งบประมาณ แผนการจัดซื ้อจัดจ้างของหน่วยงาน สอบถาม 
ทักท้วง หรือร้องเรียน การใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

 

OB6 การเปิดโอกาสให้
เกิดการมีส่วนร่วม 

๐ แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้
บุคลากร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ
หน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น  
๐ เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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4. การใช้อำนาจ (Management) 

ข้อ มาตรการ OIT องค์ประกอบด้านข้อมูล แนบหลักฐาน URL Link 

OM1 นโยบาย 
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

o แสดงนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
หน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
๐ แสดงนโยบาย หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที ่มี
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มี
ความโปร่งใสและมีคุณธรรม 
o เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของผู้บริหาร
สูงสุดที่กำหนดในนามของหน่วยงาน 

o  

OM2 การดำเนินการตาม
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

o แสดงการดำเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบายหรือแผนการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ในข้อ OM1 
o เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

o  

OM3 หลักเกณฑ์   
การบริหาร  
และพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

๐ แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อย่างน้อยประกอบด้วย 
  - การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  - การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
  - การพัฒนาบุคลากร  - การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
  - การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 
* กรณีหน่วยงานใช้หลักเกณฑ์ขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลหน่วยงาน 
สามารถนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

o  

OM4 รายงานผลการ
บริหารและ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจำป ี

o แสดงรายงานผลการบร ิหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย 
ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะผลการวิเคราะห์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

o  

OM5 การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 

o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต  

o  

OM6 มาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรม
และความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 
 

o แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานในปีที่ผ่านมา 
o มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย ประเด็นที ่เป็น
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดขีึน้ 
ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ เช่น การป้องกันประโยชน์ทับซ้อน      
การป้องกันการใช้อำนาจในทางมิชอบ การป้องกันการแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ 
การป้องกันการซื้อขายตำแหน่ง 
o มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการ     
เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น    
ซึ ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ    
อย่างน้อยประกอบด้วย การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนด
ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การ
ปฏิบัติและการรายงานผล 

o  
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5. การใช้ทรัพย์สินของราชการ (Permit) 

ข้อ มาตรการ OIT องค์ประกอบด้านข้อมูล แนบหลักฐาน URL Link 

OP1 คู่มือหรือมาตรฐานการใหข้อ
อนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของ
ราชการ 

o แสดงคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติที่บุคลากร/ผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อกับ
หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน      
ขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือสำหรับบริการหรือ
ภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น 

o  

OP2 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ o แสดงข้อมูลสถิต ิการให้บริการขออนุญาตเพื ่อย ืมทร ัพย์ส ินของ
หน่วยงานท่ีเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2566 
o สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาสหรือราย 6 เดือน 
ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลาของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

o  

OP3 รายงานผลการสำรวจความ
พึงพอใจการให้บริการ 

o แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สิน
ของราชการของหน่วยงาน ประจำปี 2566 
o มีข้อมูลรายละเอียดของรายงานผลสำรวจความพึงพอใจ อย่างน้อย
ประกอบด้วย วิธีการ/ขั ้นตอนในการขออนุญาตยืมทรัพย์สิน วิธีการ/
ขั ้นตอนการขออนุมัติให้ยืมทรัพย์สิน ผู ้รับผิดชอบดูแลทรัพย์สิน และ
ระยะเวลาดำเนินการ 

o  

OP4 มาตรการส่งเสรมิคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

๐ แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานในปีท่ีผ่านมา 
๐ มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย ประเด็นที่
เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้อง
พัฒนาให้ดีขึ้นที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ   
๐ มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู ่การปฏิบัติ หรือ
มาตรการเพื ่อขับเคลื ่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดย
มีรายละเอียดต่าง ๆ อย่างน้อยประกอบด้วย การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการ
กำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล 

o  

OP5 การดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสรมิคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

o แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานในข้อ OP4 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566 

o  

OP6 การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร ตามมาตรฐานทาง
จริยธรรม 

o แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีทัศนคติ 
ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี  รับผิดชอบ     
ต่อหน้าท่ี ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
o เป็นการดำเนินการที่หน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการเอง 
o เป็นการดำเนินการในปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 

o  
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6. การแก้ไขปัญหาทุจริต (Anti-Corruption) 

ข้อ มาตรการ OIT องค์ประกอบด้านข้อมูล แนบหลักฐาน URL Link 

OC1 แนวปฏิบัติการ
จัดการเรื่องร้องเรียน 
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

๐ แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื ่องร้องเรียนที ่เกี ่ยวข้องกับ    
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
๐ มีข ้อมูลรายละเอียดของการปฏิบ ัต ิงาน อย่างน้อยประกอบด้วย 
รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียด
ขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ 
และระยะเวลาดำเนินการ 

o  

OC2 ช่องทางแจง้เร่ือง
ร้องเรียน การทุจริต
และประพฤติมชิอบ 

o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ  
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ผ่านทางช่องทางออนไลน์
ของหน่วยงาน โดยแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป        
เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับ     
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน 

o  

OC3 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมชิอบ
ประจำป ี

o แสดงข้อมูลสถิต ิเร ื ่องร ้องเร ียนการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ          
ของเจ้าหน้าที่ ประจำปี พ.ศ. 2566 
o มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
อย่างน้อยประกอบด้วย จำนวนเรื ่องร้องเรียนทั้งหมด จำนวนเรื่อง       
ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และจำนวนเร่ืองที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 
o สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน     
ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
* กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน 

o  

OC4 ช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็น 

๐ แสดงช่องทางที่บุคลากร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแสดงความคิดเห็นต่อ
การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทาง
ช่องทางออนไลน์ 
๐ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน 

o  

OC5 การเปิดโอกาสให้
เกิดการมีส่วนร่วม 

๐ แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที ่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้
บุคลากร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น หรือร่วมติดตาม
ประเมินผล เป็นต้น 
๐ เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566 

o  

OC6 การประเมินความ
เสี่ยงการทุจริต
ประจำป ี

o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือ การปฏิบัติหน้าที่  
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
o มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย 
เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการ และการดำเนินการ
ในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566 

o  
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แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)   
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 

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

 
 
             ผู้อนุมัติแผน……………………………….......... 
                                         (ผู้บริหารหน่วยงาน) 
 
 
หมายเหตุ 1. แผนขับเคลื่อนตัวชี้วัดต้องมีความสอดคล้องกับสถานการณ์/Gap ของหน่วยงาน และจัดทำแผนฯ เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การการเปดิเผยข้อมูลต่อสาธารณะบนเว็บไซต์
ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
 
 
 

มาตรการ/แนวทาง แผน/โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 65) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. - มี.ค. 66) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. - มิ.ย. 66) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. - ก.ย. 66) 

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

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

2................... 2.1………………….         

2.2…………………..         
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แบบรายงานผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 

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

 
                         
 

 ผู้รายงาน    ชื่อ………………………………………………ตำแหน่ง……………………………………..…..โทร....................................................E-mail : ……………………………….......... 
 

 

มาตรการ/แนวทาง 
แผน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์เชิง

ปริมาณ 
ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 65) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. - มี.ค. 66) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. - มิ.ย. 66) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. - ก.ย. 66) 

1................... 1.1......................         แนบเอกสาร/หลักฐาน
แสดงถึงการขับเคลื่อนงาน
เป็นไปตามแผนที่กำหนด 
เช่น URL/ภาพถ่าย/
สำเนาหนังสือ/สรุป one 
page เป็นต้น 

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

2................... 2.1………………….          

2.2…………………..          


