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 แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์หน่วยงาน  

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

    1. ด้านข้อมูลพื้นฐาน (ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการ) 
    2. ด้านการปฏิบัติหน้าที่  
    3. ด้านการใช้งบประมาณ 
    4. ด้านการใช้อำนาจ 
    5. ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
    6. การแก้ไขปัญหาทุจริต 

 เงื่อนไขสำคัญท่ีเกี่ยวกับการดำเนินงานในแบบวัด OIT 
    1. หนว่ยงานจะต้องดำเนินการตามองค์ประกอบข้อมูลที่กำหนด  
    2. หนว่ยงานจะต้องเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ครบถ้วนตามเกณฑ์ และเป็นปัจจุบัน 
    3. ข้อมูลการดำเนินงาน ให้ใช้ข้อมูลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    4. หนว่ยงานต้องคงสภาพเว็บไซต์เพ่ือให้สามารถเข้าถึงได้ทุกช่วงเวลาและระหว่างประเมิน 
 

1.ข้อมูลพื้นฐาน (ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการ) 

ข้อ มาตรการ OIT องค์ประกอบด้านข้อมูล แนบหลักฐาน URL Link 

O1 โครงสร้าง o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน 

o ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น 
สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น 

o  

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

o  

O3 อำนาจหนา้ที ่ o แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด o  

O4 ข้อมูลการติดต่อ o ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร e-mail 
แผนที่ตั้งหน่วยงาน 

 

O5 ข่าวประชาสัมพนัธ ์ o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตาม
อำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน ที่เป็นปัจจุบัน 

o  

ข้อ 2 - ข้อ 6 ให้หน่วยงานเลือกดำเนินการให้
สอดคล้องกับการว ิเคราะห์ ทบทวน gap IIT    
ของหน่วยงาน 

เอกสารแนบ 1  



2 
 

O6 Q&A o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ 
ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดย
มีลักษณะเป็นการสื ่อสารได้สองทาง เช่น Web board, กล่อง
ข้อความถาม - ตอบ เป็นต้น 

o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน 

o  

O7 Social Network o แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช ่น Facebook, 
Twitter, Instagram เป็นต้น  

o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน 

o  

O8 แผนปฏบิัติการป้องกัน
การทุจริต 

o แสดงแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที ่มี
วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงาน และรายละเอียดของแผนฯ เช่น 
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น 

o  

O9 รายงานการกำกับ
ติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริต
ประจำป ี

o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามข้อ O8 และมีข ้อมูล
รายละเอียดความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/
กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น 

o  

O10 รายงานผลการ
ดำเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจำป ี

o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีข้อมูลรายละเอียด สรุปผล
การดำเน ินการ เช ่น ผลการดำเน ินการฯ ผลการใช ้จ ่าย
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ ์ตาม
เป้าหมาย เป็นต้น 

o  

 
 

 
มาตรการ OIT เพื่อปิด Gap IIT  

(หน่วยงานเลือกดำเนินการจาก 5 ด้าน ให้สอดคล้องประเด็นที่วิเคราะห์ ทบทวน Gap การดำเนินงาน) 

2. การปฏิบัติหน้าที่ 

ข้อ มาตรการ OIT องค์ประกอบด้านข้อมูล แนบหลักฐาน URL Link 

O1 คู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน 

o แสดงคู ่ม ือ/แนวทางการปฏิบ ัต ิงานที ่ เจ ้าหน ้าที่ ของ
หน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู ่มือ
ปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด 

o  
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กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น 
O2 คู่มือหรือมาตรฐาน

การให้บริการ 
o แสดงคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อกับ
หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับ
หน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู ่มือสำหรับ
บริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอน การให้บริการหรือ
การติดต่ออย่างไร เป็นต้น 

o  

O3 ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ 

o แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน    
ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2565 

o  

O4 รายงานผลการ
สำรวจความพงึพอใจ
การให้บริการ 

o แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่
หรือภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี 2565 

o  

O5 E–Service o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับ
หน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก
แก่ผู้ขอรับบริการ 
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

o  

O6 มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

o แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน IIT ของหน่วยงาน ในปีที่
ผ่านมา เพื่อกำหนดมาตรการ เช่น การป้องกันการรับสินบน 
เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อ่ืนๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงิน 
o มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง
หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดี
ขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน   
o มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ 

o  

 
3. การใช้จ่ายงบประมาณ 

ข้อ มาตรการ OIT องค์ประกอบด้านข้อมูล แนบหลักฐาน URL Link 

O1 แผนการใช้จา่ย
งบประมาณประจำปี 

o เป ็นแผนที ่ม ีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565 โดยมี
รายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น 

 

O2 รายงานการกำกับ
ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี  

o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ ่าย
งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 

 

O3 รายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณ
ประจำป ี

๐ แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช ้จ ่ายงบประมาณ 
ประจำปี พ.ศ. 2565 
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๐ มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น     
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมาย เป็นต้น 

O4 แผนการจัดซื้อจัด
จ้างหรือแผนการ
จัดหาพัสด ุ

๐ แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่
หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
๐ เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565 

 

O5 ช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็น 

๐ แสดงช่องทางทีบุ่คลากรในหน่วยงานสามารถแสดงความ
คิดเห็นต่อการจัดทำแผนการใชจ้่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงาน สอบถาม ทักท้วง หรือร้องเรียนการใช้
จ่ายงบปประมาณ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

 

O6 การเปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วม 

๐ แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้
บุคลากร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ
หน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น  

 

 
4. การใช้อำนาจ 

ข้อ มาตรการ OIT องค์ประกอบด้านข้อมูล แนบหลักฐาน URL Link 

O1 นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

o แสดงนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2565 

๐ แสดงนโยบาย หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลที ่มีจุดมุ ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื ่อก่อให้เกิดการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม 

o เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของผู้บริหารสูงสุดที่กำหนดในนามของหน่วยงาน 

o  

O2 การดำเนินการตาม
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

o แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบ ุคคล ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เช่น        
การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทาง
ก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและ
แต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริม
จริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น 
o เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบาย หรือแผนการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

o  

O3 หลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

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

o  
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O4 รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจำป ี

o แสดงรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการ
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น 

o  

O5 การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 

o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม 
ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต  

o  

O6 มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 
 

o แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน IIT ของหน่วยงาน ในปีที่ผ่านมา 
เพื่อกำหนดมาตรการ เช่น การป้องกันประโยชน์ทับซ้อน การ
บริหารงานบุคคล 
o มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง
หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนา
ให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน   
o มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ 

o  

 

5. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

ข้อ มาตรการ OIT องค์ประกอบด้านข้อมูล แนบหลักฐาน URL Link 

O1 คู ่มือหรือมาตรฐาน
การให้ขออน ุญาต
เพื่อยืมทรัพย์สินของ
ราชการ 

o แสดงคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติที่บุคลากร/ผู้รับบริการ/ผู้มา
ติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อ
กับหน่วยงาน ขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ 

o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือสำหรับบริการ
หรือภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่อ
อย่างไร เป็นต้น 

 

o  

O2 ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ 

o แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สิน
ของหน่วยงานที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2565 

o  

O3 รายงานผลการ
สำรวจความพงึพอใจ
การให้บริการ 

o แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขออนุญาตเพื่อยืม
ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงาน ประจำปี 2565 

o  

O4 มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

o แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน IIT ของหน่วยงาน ในปีที่ผ่านมา 
เพื่อกำหนดมาตรการ เช่น การขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการ 
การแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม 
o มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที ่เป็น
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่
จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การ
ปฏิบัติของหน่วยงาน   
o มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

o  
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ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ 
O5 การดำเนินการตาม

มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

o แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O4 ไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม   
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565 

o  

O6 การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 

o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม 
ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต  

o  

 
6 .การแก้ไขปัญหาทุจริต 

ข้อ มาตรการ OIT องค์ประกอบด้านข้อมูล แนบหลักฐาน URL Link 

O1 แนวปฏิบัติการ
จัดการเรื่องร้องเรียน 
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

๐ แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวขอ้ง
กับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
๐ มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เชน่ รายละเอียด
วิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน ขั้นตอนหรือวิธีการ
ในการจัดการเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ เปน็ต้น 

o  

O2 ช่องทางแจง้เร่ือง
ร้องเรียน การทุจริต
และประพฤติมชิอบ 

o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื ่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ผ่านทาง
ช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็น
การคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
o สามารถเข้าถึงหรือเชื ่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

o  

O3 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมชิอบ
ประจำป ี

o แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมชิอบ
ของเจ้าหน้าที่ ประจำปี พ.ศ. 2565 
o มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่อง 
เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น 
(กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเร่ืองร้องเรียน) 

o  

O4 ช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็น 

๐ แสดงช่องทางที่บุคลากร/ผู้มีสว่นได้สว่นเสียสามารถแสดงความ
คิดเห็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงานผา่นทางช่องทางออนไลน ์

o  

O5 การเปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วม 

๐ แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาส
ให้บุคลากร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น  

o  

O6 การประเมินความ
เสี่ยงการทุจริต
ประจำป ี

o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 

o  



7 
 

ประจำปี พ.ศ. 2565 
o มีรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์และระดับ
ของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหาร
จัดการความเสี่ยง เป็นต้น 

รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด IIT 
 
  ตัวชี้วัดที ่1 การปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ ดังนี้ 
 

 
ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

มากที่สุด มาก น้อย 
น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 

i1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ให้บริการแก่ผู ้มาติดต่อ
เป็นไปตามขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดมากน้อยเพียงใด  

    

i2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ
ทั่วๆ ไปกับผู้มาติดต่อที่รู ้จักเป็นการส่วนตัว อย่างเท่า
เทียมกัน มากน้อยเพียงใด  

    

i3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน  ปฏิบัต ิงาน โดยให้
ความสำคัญกับงานมากกว่าธ ุระส่วนตัว และพร้อม
รับผิดชอบหากงานผิดพลาด มากน้อยเพียงใด 
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ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ ดังนี้ 
 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

ทราบ ไม่ทราบ 

i7 ท่านทราบเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของหน่วยงานของท่าน หรือไม่   

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

มากที่สุด มาก น้อย 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 

i8 หน ่วยงานของท ่าน  ใช ้ จ ่ ายงบประมาณ  เป ็น ไปตาม
วัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีตั้งไว้มากน้อยเพียงใด 

    

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

มี ไม่มี 

i4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสินบน (เงิน/ทรัพย์สิน/ประโยชน์อื่นใด) จากผู้มา
ติดต่อ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัต ิอนุญาต หรือให้บริการ หรือไม ่

  

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

  

i6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สินบน (เงิน/ทรัพย์สิน/ประโยชน์อื ่นใด ) แก่
บุคคลภายนอกหรือ ภาคเอกชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนใน
อนาคตหรือไม ่
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i9 หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 
กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

    

i10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน ที่เป็นเท็จ 
เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 

    

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

    

i12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วม ในการสอบถาม 
หรือตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ มากน้อยเพียงใด 

    

 



   
 

1 
 

ตัวช้ีวัดที ่3 การใช้อำนาจ ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ ดังนี้ 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

มากที่สุด มาก น้อย 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 

i13 ท่านได้รับมอบหมายงานจาก ผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 
มากน้อยเพียงใด 

    

i14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพ
ของผลงาน มากน้อยเพียงใด 

    

i15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับ การฝึกอบรม 
หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรมมากน้อยเพียงใด  

    

 

 

 

ตัวชี้วัดที ่4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 7 ข้อ ดังนี้ 

 
 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

เคย ไม่เคย 
i16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวหรือไม ่   
i17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไมถู่กต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริตหรือไม ่   

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

มี ไม่มี 
i18 การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ มีการซื้อขาย
ตำแหน่งหรือเอ้ือประโยชน์แก่พวกพ้องหรือไม่ 

  

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

มากที่สุด มาก น้อย 
น้อยที่สุดหรือไม่มี

เลย 

i19.1 ท่านนำเอาทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว หรือ
นำไปให้กลุ่ม/พวกพ้องมากน้อยเพียงใด 

    

i19.2 ท่านพบเห็นบุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอา
ทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่ม/พวก
พ้องมากน้อยเพียงใด 
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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 มีการนำทรัพย์สินของราชการ จากหน่วยงานของทา่น
ไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้องหรือไม่ 

  

 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

มี ไม่มี 
i24  หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม/พวกพ้องหรือไม ่

  

 
 

ตัวชี้วัดที ่5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ ดังนี้ 
 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

มากที่สุด มาก น้อย 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 

i25  ผู้บริหารสูงสุดในหน่วยงานของท่านให้ความสำคัญ กับการต่อต้าน
การทุจริต มากน้อยเพียงใด 

    

 
 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

มี ไม่มี 
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i26 หน่วยงานของท่าน มีการจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงาน หรือไม่ 

  

i27.1 ในหน่วยงานของท่านมีปัญหาการทุจริต   
i27.2 หน่วยงานของท่านมีแนวทาง/มาตรการในการแก้ไขปัญหาการทุจริต   
i28 หน่วยงานของท่าน มีระบบการเฝ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทาง
วินัย เมื่อมีการทุจริต หรือไม่ 

  

i29  หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบ จากฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน ไปปรับปรุงการทำงาน เพ่ือป้องกันการทุจริต 

  

 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

มากที่สุด มาก น้อย 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 

i30.1 ท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้น ในหน่วยงานของท่าน 
มากน้อยเพียงใด 

    

I30.2 หน่วยงานของท่านมีช่องทางการร้องเรียน และติดตามผล
การร้องเรียน ที่สะดวกมากน้อยเพียงใด 

    

I30.3 หากท่านร้องเรียน ท่านมั่นใจว่าจะไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 
มากน้อยเพียงใด 
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แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวช้ีวัด................ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หน่วยงาน....................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

                  (ผู้บริหารหน่วยงาน) 
              
หมายเหตุ 1. แผนขับเคลื่อนตัวช้ีวัดต้องมีความสอดคล้องกับสถานการณ/์Gap ของหน่วยงาน และจดัทำแผนฯเชื่อมโยงกับหลักเกณฑก์ารการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ในสังกัดกรมอนามัย (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
 
 
 

แนวทาง/มาตรการ แผน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

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

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

 2.1………………….     

2.2…………………..     

เอกสารแนบ 2  
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แบบรายงานผลการขับเคลื่อนตัวช้ีวัด....................................................ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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

มาตรการ/แนวทาง แผน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดโครงการ 

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

   

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

   

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

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

 
                         
 

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