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24/11/2565 

หนวยงานเจาภาพ กองการเจาหนาที่ (กลุมงานคุมครองจริยธรรม) 

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (Integrity and Transparency 

Assessment : ITA)  

หนวยงานรับการประเมิน ทุกหนวยงานในสังกัดกรมอนามยั 
คำนิยาม      การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเน ินงานของหนวยงานภาครัฐ 

( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ได ถ ูกกำหนดเป นกลย ุทธ สำ คัญ        
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นที่ 21 การตอตานทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(2561 - 2580) เพื่อใหหนวยงานภาครัฐไดสำรวจ ประเมินตนเอง และรับทราบขอมูลอันสงผล
ใหเกิดความตระหนักในการปรับปรุงการบริหารงานและกำกับดูแลการดำเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชนตอประชาชน ใหความสำคัญกับดานคุณธรรม ความโปรงใส       
ขององคกรตนเองมากยิ่งข้ึน สามารถนำแนวทางการขับเคลื่อน ITA ไปเปนกรอบในการบริหาร
จัดการและพัฒนาองคกรใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล ใหบริการสาธารณะดวยความเปนธรรม 
มุงประโยชนตอประชาชนและสวนรวมเปนสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ  
     กองการเจาหนาที่ จึงไดกำหนดใหทุกหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย เขารวมการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใส (ITA)  โดยใชกรอบแนวทางและเครื่องมือการประเมิน 3 เครื่องมือ 
ตามที่สำนกังาน ป.ป.ช. กำหนด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ 
      1. แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) เป นการประเมินระดับการรับรู ของผู มีส วนไดส วนเสียภายในที ่ม ีตอ        
หนวยงานตนเอง ใน 5 ตัวชี ้วัด ไดแก ตัวชี ้วัดการปฏิบัติหนาที่ ตัวชี ้วัดการใชงบประมาณ      
ตัวชี้วัดการใชอำนาจ ตัวชี้วัดการใชทรัพยสินของราชการ และตัวชี้วัดการแกไขปญหาการทุจริต            
     2. แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) เปนการประเมินระดับการรับรู ของผู มีสวนไดสวนเสียภายนอกที ่มีตอ        
หนวยงานที่ประเมิน ใน 3 ตัวชี้วัด ไดแก ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
การสื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน 
     3. แบบตรวจการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) เปนการประเมินระดับการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะของหนวยงาน 
เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลในเว็บไซตหลักของหนวยงานได ใน 2 ตัวชี้วัด ไดแก 
ตัวชี้วัดการเปดเผยขอมูล (ประกอบดวย 5 ตัวชี้วัดยอย ไดแก ขอมูลพื้นฐาน การบริหารงาน 
การบริหารงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการสงเสริมความโปรงใส) 
และตัวชี้วัดการปองกันการทุจริต (ประกอบดวย 2 ตัวชี ้วัดยอย ไดแก การดำเนินงาน       
เพื่อปองกันการทุจริต และมาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต) 
 

วิธีการจัดเก็บขอมูล - เก็บขอมลูจากเอกสาร หลักฐาน ขอมูลจากกระบวนการดำเนินงาน ตามแนวทาง/เกณฑ    
การประเมินผล ตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ 
- สำรวจขอมูลการรับรูคุณธรรมและความโปรงใสของบุคลากรภายในหนวยงานในสังกัด   

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

Integrity and Transparency Assessment : EIT)  
- ประเมินการเปดเผยขอมูลบนเว็บไซตหลักของหนวยงาน ตามหลักเกณฑ OIT  
- ประมวลผล วิเคราะห และสรุปคะแนนผลการประเมิน  
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คะแนน แบบวัดการรับรู IIT แบบวัดการรับรู EIT แบบวัดการเปดเผย
ขอมูลบนเว็บไซต 

OIT 
คะแนนขอ
คำถาม 

คะแนนเฉลีย่ของขอ
คำถามจากผูตอบทุกคน 

คะแนนเฉลีย่ของขอ
คำถามจากผูตอบทุกคน 

คะแนนเฉลีย่ของ    
ทุกขอคำถาม 

น้ำหนักแบบ
สำรวจ 

รอยละ 30 รอยละ 30 รอยละ 40 

คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบสำรวจท่ีถวงน้ำหนัก  

แหลงขอมูล 1. ขอมูลผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (บุคลากรของหนวยงานในสังกัดกรมอนามัยทุกระดับที่  

ปฏิบัติงาน ณ หนวยงาน เปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป) จำนวนรอยละ 50 ของผูมีสวนได

สวนเสียภายในทั้งหมด 

2. ขอมูลผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหนวยงานรัฐอ่ืน    

ที่เคยมารับบริการหรือมาติดตอตามภารกิจของหนวยงาน) ตามจำนวนขั้นต่ำที่กำหนด 

(หนวยงานละ 20 ราย)  

3. ขอมูลบนเว็บไซตหลักของหนวยงาน 

ระยะเวลาประเมินผล รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ 2566) 

รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2566) 

เกณฑการประเมิน : 

รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ 2566) 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
1 Assessment 

ทบทวน วิเคราะหสถานการณคุณธรรมและความโปรงใส
ของหนวยงาน 
-  เป ดโอกาสให บ ุคลากรท ุกระด ับม ีส  วนร  วม ใน            
การว ิ เคราะห   ทบทวนสถานการณฯ และพ ัฒนา
หนวยงาน 
- วิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส   
ในการดำเนินงานของหนวยงาน 

1 1.1 รายงานการประชุม แสดงถึงการมีสวนรวม
ของบุคลากร ร วมว ิเคราะห ทบทวน
สถานการณ   ป ญหาการดำเน ินงาน
คุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน 
(0.5 คะแนน) 

1.2 รายงานผลการวิเคราะหผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใส ในการดำเนินงาน
ของหนวยงาน (0.25 คะแนน) 

1.3 ทำเนียบผูรับบริการ (C) และผูมีสวนได
สวนเสีย (SH) (0.25 คะแนน) 

(ดาวนโหลดจากไฟล excel ท่ีแนบพรอมน้ี) 
2 Advocacy/ Intervention 

มีการกำหนดมาตรการและแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตัวชี ้ว ัดคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน รอบ      
5 เดือนแรก  

1 2.1 กำหนดมาตรการ กลไก เพ่ือขับเคลื่อน  
การสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส 
รอบ 5 เดือนแรก ใหสอดคลองตามผล
การวิเคราะหการประเมินฯ (0.5 คะแนน) 

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

3 Management and Governance 
- การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน 
 

1 มีรายงานการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน
ตัวชี ้ว ัดที ่ 2.1 ระดับความสำเร ็จของการ
ดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) 
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ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซตของหนวยงาน 
ภายในวันท่ี 10 ของเดือน 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 

4 Output ผลผลิต 

มีผลผลิตตามแผนการดำเนินงานท่ีกำหนด 
คะแนนท่ีได 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

รอยละของผล

การดำเนินงาน

ตามแผน รอบ 

5 เดือนแรก 

60 70 80 90 100 

 

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

5 Outcome ผลลัพธของตัวช้ีวัด 
1. ประเมินระดับการรับรูการดำเนินงานคุณธรรมความโปรงใส
ของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) ของหนวยงาน 
(คาน้ำหนักรอยละ 30) 
2. ประเมินระดับการรับรูการดำเนินงานคณุธรรมความโปรงใส
ของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) ของหนวยงาน 
(คาน้ำหนักรอยละ 30) 
3. ประเมินการเปดเผยขอมูลสาธารณะบนเว็บไซตหลัก
ของหนวยงานตามหลักเกณฑ OIT 
(คาน้ำหนักรอยละ 40) 
ตารางคาคะแนนระดับผลการประเมิน 
โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน (IIT+EIT+OIT) 

คะแนนท่ีได 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 มีผลลัพธตรงเปาหมายตามสดัสวนท่ีกำหนด 
1. หนวยงานตอบประเมินการรับรูฯ ออนไลน 

ตามแบบประเมิน IIT โดยประเมินบุคลากร
จำนวนไมน อยกวาร อยละ 50 ของ
จำนวนบุคลากรทั ้งหมด แตจะตองมี
จำนวนไมนอยกวา 25 คน 

* กรณีหนวยงานท่ีมบุีคลากรนอยกวา 25 คน 
ใหบุคลากรตอบแบบประเมินท้ังหมด 

2. หน วยงานจ ัดเก ็บข อม ูลตามแบบ
ประเมินระดับการรับรู ของผู มีสวนได
สวนเสียภายนอก (EIT) หนวยงานละ 
20 ราย 

3. หนวยงานเปดเผยขอมูลสาธารณะ    
บ น เ ว ็ บ ไ ซ ต ข อ ง ห น  ว ย ง า น ต า ม
หลักเกณฑ OIT ครบถวนตามท่ีกำหนด 

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

ระดับ เกณฑการใหคะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
1 Assessment 

ทบทวน วิเคราะหสถานการณคุณธรรมและความโปรงใส
ของหนวยงาน 
- เปดโอกาสใหบุคลากรทุกระดับมีส วนรวมในการ
วิเคราะห ทบทวนสถานการณฯ และพัฒนาหนวยงาน 
- วิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส   
ในการดำเนินงานของหนวยงาน 

1 1.1 รายงานการประชุม แสดงถึงการมี
สวนรวมของบุคลากร รวมวิเคราะห ทบทวน 
สถานการณ ปญหา การดำเนินงานคุณธรรม
และความโปรงใสของหนวยงาน (0.5 คะแนน) 
1.2 รายงานผลการวิเคราะหผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ
หนวยงาน (0.25 คะแนน) 
1.3 ทำเนียบผูรับบริการ (C) และผูมีสวนได
สวนเสีย (SH) (0.25 คะแนน) 
(ดาวนโหลดจากไฟล excel ท่ีแนบพรอมน้ี) 

2 Advocacy/ Intervention 
มีการกำหนดมาตรการและแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตัวชี ้ว ัดคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน รอบ      
5 เดือนหลัง  

1 2.1 กำหนดมาตรการ กลไก เพ่ือขับเคลื่อน  
การสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส 
รอบ 5 เด ือนหล ัง ให สอดคล องตาม       
ผลการวิเคราะหการประเมิน (0.5 คะแนน) 
2.2 มีแผนการดำเนินงานสอดคลองกับ    
ผลการวิเคราะหและมาตรการที่กำหนด
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เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปรงใส
ของหนวยงานสูการปฏิบัติ (0.5 คะแนน) 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
3 Management and Governance 

- การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน 
 

1 มีรายงานการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน
ตัวชี ้วัดที ่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการ
ดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) 
ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซตของหนวยงาน 
ภายในวันท่ี 10 ของเดือน 

4 Output ผลผลิต 

มีผลผลิตตามแผนการดำเนินงานท่ีกำหนด 
 

คะแนนท่ีได 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

รอยละของผล

การดำเนินงาน

ตามแผน รอบ 

5 เดือนหลัง 

60 70 80 90 100 

 

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

รอบ 5 เดือนหลัง พรอมแนบเอกสาร/
หลักฐานแสดงถึงการขับเคลื ่อนงาน
เปนไปตามแผนที ่กำหนด เชน URL/
ภาพถาย/สำเนาหนังส ือ/สร ุป one 
page เปนตน 

 
5 Outcome ผลลัพธของตัวช้ีวัด 

1. ประเมินระดับการรับรูการดำเนินงานคุณธรรมความ
โปรงใสของผูมสีวนไดสวนเสียภายใน (IIT) ของหนวยงาน 
(คาน้ำหนักรอยละ 30) 
2. ประเมินระดับการรับรูการดำเนินงานคุณธรรมความ
โปรงใสของผูมสีวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) ของ
หนวยงาน (คาน้ำหนักรอยละ 30) 
3. ประเมินการเปดเผยขอมูลสาธารณะบนเว็บไซตของ
หนวยงานตามหลักเกณฑ OIT (คาน้ำหนักรอยละ 40) 
ตารางคาคะแนนระดับผลการประเมิน 
โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน (IIT+EIT+OIT) 
 

 

คะแนนท่ีได 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 มีผลลัพธตรงเปาหมายตามสัดสวนท่ี      
กำหนด 
1. หนวยงานตอบประเมินการรับรูฯ ออนไลน 

ตามแบบประเมิน IIT โดยประเมินบุคลากร
จำนวนไมน อยกวาร อยละ 50 ของ
จำนวนบุคลากรทั ้งหมด แตจะตองมี
จำนวนไมนอยกวา 25 คน 

* กรณีหนวยงานที่มีบุคลากรนอยกวา 25 คน 
ใหบุคลากรตอบแบบประเมินท้ังหมด 

2. หนวยงานจัดเก็บขอมูลตามแบบประเมิน
ระดับการรับรู ของผู มีสวนไดสวนเสีย
ภายนอก (EIT) หนวยงานละ 20 ราย 

3. หนวยงานเปดเผยขอมูลสาธารณะ    
บ น เ ว ็ บ ไ ซ ต  ข อ งห น  ว ย ง า น ต า ม
หลักเกณฑ OIT ครบถวนตามท่ีกำหนด 

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

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2. ผลประเมินการรับรูการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานในสังกัดกรม

อนามัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
3. คูมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน 
Baseline data หนวยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ 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 

ผลการประเมินการรับรูผูมสีวนได
สวนเสยีภายใน Internal Integrity 
and Transparency : IIT  
(สำรวจโดย กรมอนามัย) 

รอยละ 
 

87.05 
 (6 เดือนแรก) 

87.86 
(5 เดือนแรก) 

88.95 
(5 เดือนแรก) 

86.73  
(6 เดือนหลัง) 

88.36 
(5 เดือนหลัง) 

90.41 
(5 เดือนหลัง)  

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวชี้วัด 

1. นางสาววาสนา  สงวนหมู        นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 
2. นางสาวพรพนา  พูลสวัสดิ์       นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
3. นางสาวณัชชา  เสือแดง          นักทรัพยากรบุคคล 
    โทรศัพท : 0 2590 4036, 0 2590 4885     
    กลุมงานคุมครองจริยธรรม  กองการเจาหนาท่ี 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล 
การดำเนินงาน 

1. นางสาววาสนา  สงวนหมู        นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 
2. นางสาวพรพนา  พูลสวัสดิ์       นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
3. นางสาวณัชชา  เสือแดง          นักทรัพยากรบุคคล 
    โทรศัพท : 0 2590 4036, 0 2590 4885     
    กลุมงานคุมครองจริยธรรม  กองการเจาหนาท่ี 
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แบบประเมินการรับรู เรื่อง เรื่อง การรับรูการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส 

ของบุคลากรภายในหนวยงานสังกัดกรมอนามัย ประจำปงบประมาณ 2566 

 (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 

กรมอนามัยดำเนินการประเมินการรับรู เรื่อง การรับรูการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของบุคลากร

ภายในหนวยงานสังกัดกรมอนามัย (IIT) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 5 เดือนแรก) ตุลาคม 2565 - 

กุมภาพันธ 2566 และ (รอบ 5 เดือนหลัง) มีนาคม - กรกฎาคม 2566 ตามเกณฑตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของ

การดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยใชแบบ

ประเมินของสำนกังาน ป.ป.ช. ประกอบดวย 3 สวน ไดแก 

            สวนท่ี 1 การประเมินประสิทธิภาพคุณธรรมและความโปรงใส จำนวน 30 ขอ 

            สวนท่ี 2 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอหนวยงาน  จำนวน  1  ขอ 

            สวนท่ี 3 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสำรวจ   จำนวน  7  ขอ 

นิยามศัพท 

1. การรับรู  หมายถึง กระบวนการรับขอมูล ทำความเขาใจ ประมวลผล แปลความหมาย และแสดงเปน

พฤติกรรมของบุคคลในสถานการณตางๆ 

2. ผูตอบ หมายถึง บุคลากรทุกประเภทท่ีปฏิบัติงานใหกับหนวยงาน เปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป 

3. หนวยงาน หมายถึง กลุม/กอง/สำนัก/ศูนย/สถาบัน ท่ีทานปฏิบัติงานอยู 

4. การดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน หมายถึง การขับเคลื่อนงานคุณธรรมและความ

โปรงใสของหนวยงานในสงักัดกรมอนามัย ประกอบดวย 5 ตัวชี้วัด ไดแก 

            ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหนาท่ี 

            ตัวชี้วัดท่ี 2 การใชงบประมาณ 

            ตัวชี้วัดท่ี 3 การใชอำนาจ 

            ตัวชี้วัดท่ี 4 การใชทรัพยสินของราชการ 

            ตัวชี้วัดท่ี 5 การแกไขปญหาการทุจริต 

            ผลการประเมินจะแสดงถึงระดับการรับรูการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน

ของกรมอนามัย เพื่อใหหนวยงานไดรับทราบและใชเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน/การ

ปฏิบัติราชการใหมีคุณธรรมและความโปรงใสมากยิ่งขึ ้น ลดโอกาสการทุจริตในหนวยงาน และเพื่อใหเกิด

ประโยชนตอประชาชนและสังคมสูงสุด ทั้งนี้ “ขอยืนยันวา ทานสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ ขอมูล

สวนบุคคลและคำตอบของทานจะถูกเก็บไวเปนความลับอยางดีท่ีสุด และจะไมถูกนำไปเผยแพร  หรือใชเพ่ือการ

ใดๆ ทั้งสิ้น โดยการนำเสนอผลการวิเคราะหขอมูลจะเปนไปในลักษณะภาพรวมเทานั้น ไมมีการวิเคราะหหรือ

รายงานเปนรายบุคคลแตอยางใด ความรวมมือของทานจะชวยสนับสนุนใหเกิดการปรับปรุงระดับคุณธรรมและ

ความโปรงใส ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ” 

ขอขอบคุณในความรวมมือมา ณ โอกาสนี้ 
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สวนท่ี 1 การประเมินประสิทธภิาพคุณธรรมและความโปรงใส 

ตัวช้ีวัดท่ี 1 การปฏิบัติหนาท่ี ประกอบดวยขอคำถามจำนวน 6 ขอ ดังนี้ 

I1 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการแกผูท่ีมาติดตอ ตามประเด็นดังตอไปน้ี มากนอยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน นอยท่ีสุดหรือไมมีเลย นอย มาก มากท่ีสุด 

เปนไปตามข้ันตอนท่ีกำหนด     

เปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด     

 

I2 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการ แกผูมาติดตอท่ัว ๆ ไป กับผูมาติดตอท่ีรูจักเปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน 

มากนอยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน นอยท่ีสุดหรือไมมีเลย นอย มาก มากท่ีสุด 

บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏบัิติงานหรือใหบริการ 

แกผูมาตดิตอท่ัว ๆ ไป กับผูมาติดตอท่ีรูจักเปนการสวน

ตัวอยางเทาเทียมกัน มากนอยเพียงใด 

    

 

I3 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังตอไปน้ี อยางไร 

ประเด็นการประเมิน นอยท่ีสุดหรือไมมีเลย นอย มาก มากท่ีสุด 

ปฏิบัติงานโดยมุงผลสำเร็จของงาน     

ใหความสำคญักับงานมากกวาธุระสวนตัว     

พรอมรับผดิชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง     

 

I4 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเรียกรับสิ่งดังตอไปน้ี จากผูมาติดตอ เพ่ือแลกกับการปฏบัิติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือ

ใหบริการ หรือไม 

ประเด็นการประเมิน ม ี ไมม ี

เงิน   

ทรัพยสิน   
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I4 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเรียกรับสิ่งดังตอไปน้ี จากผูมาติดตอ เพ่ือแลกกับการปฏบัิติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือ

ใหบริการ หรือไม 

ประเด็นการประเมิน ม ี ไมม ี

ประโยชนอ่ืน ๆ  ท่ีอาจคำนวณเปนเงินได เชน การลดราคา การรับความบันเทิง เปนตน   

 

I5 นอกเหนือจากการรับจากญาตหิรือจากบุคคล ท่ีใหกันในโอกาสตาง ๆ โดยปกตติามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม 
หรือใหกันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคมแลว บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการรับสิ่งดังตอไปน้ี หรือไม 

ประเด็นการประเมิน ม ี ไมม ี

เงิน   

ทรัพยสิน   

ประโยชนอ่ืน ๆ ท่ีอาจคำนวณเปนเงินได เชน การลดราคา การรับความบันเทิง เปนตน   

 

I6 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการใหสิ่งดังตอไปน้ี แกบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพ่ือสรางความสัมพันธท่ีดีและคาดหวัง

ใหมีการตอบแทนในอนาคต หรือไม 

ประเด็นการประเมิน ม ี ไมม ี

เงิน   

ทรัพยสิน   

ประโยชนอ่ืน ๆ  เชน การยกเวนคาบริการ การอำนวยความสะดวกเปนกรณีพิเศษ เปนตน   

 

ตัวช้ีวัดท่ี 2 การใชงบประมาณ ประกอบดวยขอคำถามจำนวน 6 ขอ ดังนี้ 
 

I7 ทานรูเก่ียวกับแผนการใชจายงบประมาณประจำป ของหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน นอยท่ีสุดหรือไมมีเลย นอย มาก มากท่ีสุด 

ทานรูเก่ียวกับแผนการใชจายงบประมาณประจำป      

ของหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด 
    

 

I8 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็นดังตอไปน้ี มากนอยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน นอยท่ีสุดหรือไมมีเลย นอย มาก มากท่ีสุด 

คุมคา     

ไมบิดเบือนวัตถุประสงคของงบประมาณท่ีตั้งไว     
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I9 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพ่ือประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน นอยท่ีสุดหรือไมมีเลย นอย มาก มากท่ีสุด 

หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพ่ือประโยชน

สวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 
    

 

I10 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงิน ท่ีเปนเท็จ เชน คาทำงานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ       

มากนอยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน นอยท่ีสุดหรือไมมีเลย นอย มาก มากท่ีสุด 

บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงิน 

ท่ีเปนเท็จ เชน คาทำงานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ 

หรือคาเดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด 

    

 

I11 หนวยงานของทาน มีการจัดซื้อจัดจาง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังตอไปน้ี มากนอยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน นอยท่ีสุดหรือไมมีเลย นอย มาก มากท่ีสุด 

โปรงใส ตรวจสอบได     

เอ้ือประโยชนใหผูประกอบการรายใดรายหน่ึง     

 

I12 หนวยงานของทาน เปดโอกาสใหทาน มีสวนรวม ในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ ตามประเด็นดังตอไปน้ี มากนอย

เพียงใด 

ประเด็นการประเมิน นอยท่ีสุดหรือไมมีเลย นอย มาก มากท่ีสุด 

สอบถาม     

ทักทวง     

รองเรียน     

 

ตัวช้ีวัดท่ี 3 การใชอำนาจ ประกอบดวยขอคำถามจำนวน 6 ขอ ดังนี้ 
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I13 ทานไดรับมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน นอยท่ีสุดหรือไมมีเลย นอย มาก มากท่ีสุด 

ทานไดรับมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม 

มากนอยเพียงใด 
    

 

I14 ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน นอยท่ีสุดหรือไมมีเลย นอย มาก มากท่ีสุด 

ทานไดรับการประเมินผลการปฏบัิติงาน ตามระดับ

คุณภาพของผลงานอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด 
    

 

I15 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม      

มากนอยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน นอยท่ีสุดหรือไมมีเลย นอย มาก มากท่ีสุด 

ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม 

การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม 

มากนอยเพียงใด 

    

 

I16 ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาสั่งการใหทำธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชา มากนอยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน นอยท่ีสุดหรือไมมีเลย นอย มาก มากท่ีสุด 

ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาสั่งการใหทำธุระสวนตัว

ของผูบังคับบัญชา มากนอยเพียงใด 
    

 

I17 ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาสั่งการใหทำในสิ่งท่ีไมถูกตอง หรือมีความเสี่ยงตอการทุจรติ มากนอยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน นอยท่ีสุดหรือไมมีเลย นอย มาก มากท่ีสุด 

ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาสั่งการใหทำในสิ่งท่ีไมถูกตอง 

หรือมีความเสี่ยงตอการทุจรติ มากนอยเพียงใด 
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I18 การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของทาน มีลักษณะดังตอไปน้ี มากนอยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน นอยท่ีสุดหรือไมมีเลย นอย มาก มากท่ีสุด 

ถูกแทรกแซงจากผูมีอำนาจ     

มีการซื้อขายตำแหนง     

เอ้ือประโยชนใหกลุมหรือพวกพอง     

 

ตัวช้ีวัดท่ี 4 การใชทรัพยสินของราชการ ประกอบดวยขอคำถามจำนวน 6 ขอ ดังนี้ 
 

I19 ข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน มีความสะดวกมากนอยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน นอยท่ีสุดหรือไมมีเลย นอย มาก มากท่ีสุด 

ข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรพัยสินของ

ราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน 

มีความสะดวกมากนอยเพียงใด 

    

 

I20 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสินของราชการ ไปเปนของสวนตัว หรือนำไปใหกลุมหรือพวกพองมากนอยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน นอยท่ีสุดหรือไมมีเลย นอย มาก มากท่ีสุด 

บุคลากรในหนวยงานของทาน ม ีการเอา

ทรัพยสินของราชการ ไปเปนของสวนตัว หรือ

นำไปใหกลุมหรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 

    

 

I21 ถาตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการขออนุญาตอยางถูกตอง มาก

นอยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน นอยท่ีสุดหรือไมมีเลย นอย มาก มากท่ีสุด 

ถ าต องม ีการขอย ืมทร ัพย ส ินของราชการ            

ไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงานของทาน 

มีการขออนุญาตอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด 
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I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพยสินของราชการไปใช โดยไมไดขออนุญาตอยางถูกตอง จากหนวยงานของทาน 

มากนอยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน นอยท่ีสุดหรือไมมีเลย นอย มาก มากท่ีสุด 

บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพยสิน

ของราชการไปใช โดยไมไดขออนุญาตอยางถูกตอง 

จากหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด 

    

 

I23 ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เก่ียวกับการใชทรัพยสินของราชการท่ีถูกตอง มากนอยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน นอยท่ีสุดหรือไมมีเลย นอย มาก มากท่ีสุด 

ทานรู แนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เกี ่ยวกับ   

การใชทรัพยสินของราชการท่ีถูกตอง มากนอยเพียงใด 
    

 

I24 หนวยงานของทาน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ เพื่อปองกันไมใหมีการนำไปใชประโยชน

สวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน 
นอยท่ีสุด 

หรือไมมีเลย 
นอย มาก มากท่ีสุด 

หนวยงานของทาน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสิน

ของราชการ เพื ่อปองกันไมใหมีการนำไปใชประโยชนสวนตัว 

กลุม หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 

    

 

 

ตัวช้ีวัดท่ี 5 การแกไขปญหาการทุจริต ประกอบดวยขอคำถามจำนวน 6 ขอ ดังนี้ 
 

I25 ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสำคัญ กับการตอตานการทุจริต มากนอยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน 
นอยท่ีสุด 

หรือไมมีเลย 
นอย มาก มากท่ีสุด 

ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสำคัญกับการตอตาน

การทุจริต มากนอยเพียงใด 
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I26 หนวยงานของทาน มีการดำเนินการ ดังตอไปน้ี หรือไม 

ประเด็นการประเมิน ม ี ไมม ี

ทบทวนนโยบายหรือมาตรการปองกันการทุจริตในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ   

จัดทำแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน   

 

I27 ปญหาการทุจริตในหนวยงานของทาน ไดรับการแกไข มากนอยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน นอยท่ีสุดหรือไมมีเลย นอย มาก มากท่ีสุด 

ปญหาการทุจริตในหนวยงานของทาน ไดรับการแกไข  

มากนอยเพียงใด 
    

 

I28 หนวยงานของทาน มีการดำเนินการดังตอไปน้ี ตอการทุจริตในหนวยงาน มากนอยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน นอยท่ีสุดหรือไมมีเลย นอย มาก มากท่ีสุด 

เผาระวังการทุจริต     

ตรวจสอบการทุจริต     

ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต     

 

I29 หนวยงานของทาน มีการนำผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการทำงาน 

เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน มากนอยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน 
นอยท่ีสุด

หรือไมมีเลย 
นอย มาก มากท่ีสุด 

หนวยงานของทาน มีการนำผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ      

ทั้งภายในและภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการทำงานเพื่อปองกัน   

การทุจริตในหนวยงาน มากนอยเพียงใด 

    

 

I30 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตท่ีจะเกิดข้ึนในหนวยงานของทาน ทานมีความคิดเห็นตอประเด็นดังตอไปน้ี อยางไร 

ประเด็นการประเมิน นอยท่ีสุดหรือไมมีเลย นอย มาก มากท่ีสุด 

สามารถรองเรียนและสงหลักฐานไดอยางสะดวก     

สามารถติดตามผลการรองเรียนได     
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I30 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตท่ีจะเกิดข้ึนในหนวยงานของทาน ทานมีความคิดเห็นตอประเด็นดังตอไปน้ี อยางไร 

ประเด็นการประเมิน นอยท่ีสุดหรือไมมีเลย นอย มาก มากท่ีสุด 

มั่นใจวาจะมีการดำเนินการอยางตรงไปตรงมา     

มั่นใจวาจะปลอดภัยและไมมีผลกระทบตอตนเอง     

สวนท่ี 2 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอหนวยงาน 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมตอหนวยงานของทาน เพื่อการปรับปรุงแกไขการดำเนินงานใหมีคุณธรรม ความโปรงใส และปองกัน 

ไมใหเกิดการทุจริตในหนวยงาน 

                    . 
                    . 
                    . 
                    . 
สวนท่ี 3 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสำรวจ 

1. ประเภทหนวยงาน  หนวยงานสวนกลาง  หนวยงานสวนภูมภิาค 

2. ชื่อหนวยงาน ...................................................................... 

3. อายุ       ต่ำกวา 40 ป         40 – 50 ป  มากกวา 50 ป 

4. เพศ  ชาย  หญิง 

5. ระดับการศึกษา  ต่ำกวาปริญญาตร ี ปริญญาตร ี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก 

6. ระดับตำแหนง 

1. ประเภทบริหาร 

 ระดับสูง 

 ระดับตน 

2. ประเภทอำนวยการ 

 ระดับสูง 

ระดับตน 

3. ประเภทวิชาการ 

 ระดับทรงคณุวุฒิ 

 ระดับเช่ียวชาญ 

 ระดับชำนาญการพิเศษ 

 ระดับชำนาญการ 

 ระดับปฏิบัติการ 

4. ประเภทท่ัวไป 

 ระดับทักษะพิเศษ 

 ระดับอาวุโส 

 ระดับชำนาญงาน 

 ระดับปฏิบัติงาน 

5. อ่ืนๆ 

 พนักงานราชการ/พนักงาน

กระทรวงสาธารณสุข 

 ลูกจางประจำ 

ลูกจางช่ัวคราว/จางเหมาบริการ 

 

หมายเหต:ุ หากตำแหนงของทานไมปรากฏในตัวเลือก ใหเทียบเคียงกับตำแหนงท่ีใกลเคียงท่ีสดุ 

7. ระยะเวลาการปฏิบัติงานในหนวยงาน 

  ต่ำกวา 1 ป  1 – 4 ป  5 – 10 ป  11 – 20 ป  มากกวา 20 ป 
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แบบประเมินการรับรู เรื่อง เรื่อง การรับรูการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส 

ของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกตอหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปงบประมาณ 2566 

 (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 

กรมอนามัยดำเนินการประเมินการรับรู เรื่อง การรับรูการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของผูมีสวนได

สวนเสียภายนอกตอหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย (EIT) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 5 เดือนแรก) 

ตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ 2566 และ (รอบ 5 เดือนหลัง) มีนาคม - กรกฎาคม 2566 ตามเกณฑตัวชี้วัดระดับ

ความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

โดยใชแบบประเมินของสำนักงาน ป.ป.ช. ประกอบดวย 3 สวน ไดแก 

            สวนท่ี 1 การประเมินประสิทธิภาพคุณธรรมและความโปรงใส จำนวน 15 ขอ 

            สวนท่ี 2 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอหนวยงาน  จำนวน  1  ขอ 

            สวนท่ี 3 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสำรวจ   จำนวน  6  ขอ 

นิยามศัพท 

1. ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหนวยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการ

หรือมาติดตอตามภารกิจของหนวยงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

2. ผูตอบ หมายถึง ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก จำนวนหนวยงานละ 20 ราย 

3. หนวยงาน หมายถึง กลุม/กอง/สำนัก/ศูนย/สถาบัน ท่ีทานมารับบริการ/มาติดตอ 

4. การประเมินระดบัการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกท่ีมีตอหนวยงานท่ีประเมินใน 3 ตัวชี้วัด ไดแก  

1. ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน 

2. ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร 

3. ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน 

ผลการประเมินจะแสดงถึงระดับการรับรูการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ

กรมอนามัย เพื ่อใหหนวยงานไดรับทราบและใชเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน/        

การปฏิบัติราชการใหมีคุณธรรมและความโปรงใสมากยิ่งขึ้น ลดโอกาสการทุจริตในหนวยงาน และเพื่อใหเกิด

ประโยชนตอประชาชนและสังคมสูงสุด ทั้งนี้ “ขอยืนยันวา ทานสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ ขอมูล

สวนบุคคลและคำตอบของทานจะถูกเก็บไวเปนความลับอยางดีที่สุด และจะไมถูกนำไปเผยแพรหรือใชเพื่อการ

ใดๆ ทั้งสิ้น โดยการนำเสนอผลการวิเคราะหขอมูลจะเปนไปในลักษณะภาพรวมเทานั้น ไมมีการวิเคราะหหรือ

รายงานเปนรายบุคคลแตอยางใด ความรวมมือของทานจะชวยสนับสนุนใหเกิดการปรับปรุงระดับคุณธรรมและ

ความโปรงใส ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ” 

ขอขอบคุณในความรวมมือมา ณ โอกาสนี้ 
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สวนท่ี 1 การประเมินประสิทธิภาพคุณธรรมและความโปรงใส 

ตัวช้ีวัดท่ี 1 คุณภาพการดำเนินงาน ประกอบดวยขอคำถามจำนวน 5 ขอ ดังนี้ 

e1 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน ตามประเด็นดังตอไปน้ี มากนอยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน นอยท่ีสุดหรือไมมีเลย นอย มาก มากท่ีสุด 

เปนไปตามข้ันตอนท่ีกำหนด     

เปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด     

 

ประเด็นการประเมิน นอยท่ีสุดหรือไมมีเลย นอย มาก มากท่ีสุด 

e2 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน 

กับผูมาตดิตอคนอ่ืน ๆ อยางเทาเทียมกันมากนอยเพียงใด 
    

 

ประเด็นการประเมิน นอยท่ีสุดหรือไมมีเลย นอย มาก มากท่ีสุด 

e3 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปดบังหรือบิดเบือน

ขอมูลเก่ียวกับการดำเนินการ/ใหบริการแกทานมากนอยเพียงใด 
    

 

e4 ในระยะเวลา 1 ปท่ีผานมา ทานเคยถูกเจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอรองขอใหจายหรือใหสิ่งดังตอไปน้ี เพ่ือแลกกับการ

ปฏิบัติงาน การอนุมตัิ อนุญาต หรอืใหบริการ หรือไม 

ประเด็นการประเมิน ม ี ไมม ี

เงิน   

ทรัพยสิน   

ประโยชนอ่ืน ๆ  ท่ีอาจคำนวณเปนเงินได เชน การลดราคา การรับความบันเทิง เปนตน   

หมายเหตุ: เปนการใหท่ีนอกเหนือจากท่ีกฎหมายกำหนด เชน คาธรรมเนียม คาบริการ คาปรับ เปนตน 

 

ประเด็นการประเมิน นอยท่ีสุดหรือไมมีเลย นอย มาก มากท่ีสุด 

e5 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึง
ประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปนหลักมากนอยเพียงใด 
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ตัวช้ีวัดท่ี 2 ประสิทธิภาพการส่ือสาร ประกอบดวยขอคำถามจำนวน 5 ขอ ดังนี้ 
 

e6 การเผยแพรขอมูลของหนวยงานท่ีทานติดตอมลีักษณะดังตอไปน้ี มากนอยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน นอยท่ีสุดหรือไมมีเลย นอย มาก มากท่ีสุด 

เขาถึงงาย ไมซับซอน     

มีชองทางหลากหลาย     

 

ประเด็นการประเมิน นอยท่ีสุดหรือไมมีเลย นอย มาก มากท่ีสุด 

e7 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการเผยแพรผลงาน หรือขอมลูท่ี

สาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจนมากนอยเพียงใด 
    

 

ประเด็นการประเมิน ม ี ไมม ี

e8 หนวยงานท่ีทานตดิตอ มีชองทางรับฟงคำติชมหรือความคดิเหน็เก่ียวกับการดำเนินงาน/

การใหบริการ หรือไม 
  

 

ประเด็นการประเมิน นอยท่ีสุดหรือไมมีเลย นอย มาก มากท่ีสุด 

E9 หนวยงานท่ีทานติดตอ มกีารช้ีแจงและตอบคำถาม เมื่อมีขอกังวล

สงสยัเก่ียวกับการดำเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 
    

หมายเหตุ: หากทานไมมีขอกังวลสงสัยใหตอบ “มากท่ีสุด” 

 

ประเด็นการประเมิน ม ี ไมม ี

e10 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรยีนการทุจริตของเจาหนาท่ี 

ในหนวยงาน หรือไม 
  

 

ตัวช้ีวัดท่ี 3 การปรับปรุงระบบการทำงาน ประกอบดวยขอคำถามจำนวน 5 ขอ ดังนี้ 
 

ประเด็นการประเมิน นอยท่ีสุดหรือไมมีเลย นอย มาก มากท่ีสุด 

e11 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอมีการปรับปรุงคุณภาพ  
การปฏิบัติงาน/การใหบริการ ใหดข้ึีน มากนอยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: หากทานตดิตอครั้งแรก ใหเปรียบเทียบกับคณุภาพการปฏิบัติงาน/การใหบริการท่ีทานคาดหวังไวกอนมาตดิตอ 
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ประเด็นการประเมิน นอยท่ีสุดหรือไมมีเลย นอย มาก มากท่ีสุด 

e12 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและข้ันตอน  
การดำเนินงาน/การใหบริการใหดข้ึีน มากนอยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: หากทานติดตอครัง้แรก ใหเปรียบเทียบกับวิธีการและข้ันตอนการดำเนินงาน/การใหบริการท่ีทานคาดหวังไวกอนมาตดิตอ 

 

ประเด็นการประเมิน ม ี ไมม ี

e13 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงาน/การใหบริการ
ใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน หรือไม 

  

 

ประเด็นการประเมิน นอยท่ีสุดหรือไมมีเลย นอย มาก มากท่ีสุด 

e14 หนวยงานท่ีทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการผูมาติดตอ   
หรือผูมสีวนไดสวนเสีย เขาไปมสีวนรวมในการปรบัปรุงพัฒนา     
การดำเนินงาน/การใหบริการของหนวยงานใหดีข้ึน มากนอยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: การมีสวนรวม เชน รวมวางแผน รวมดำเนินการ รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรวมตดิตามประเมินผล เปนตน 

 

ประเด็นการประเมิน นอยท่ีสุดหรือไมมีเลย นอย มาก มากท่ีสุด 

e15 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/         
การใหบริการ ใหมีความโปรงใสมากข้ึนมากนอยเพียงใด 

    

 

 

สวนท่ี 2 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอหนวยงาน 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมตอหนวยงานของทาน เพื่อการปรับปรุงแกไขการดำเนินงานใหมีคุณธรรม ความโปรงใส และปองกัน 

ไมใหเกิดการทุจริตในหนวยงาน 

                    . 
                    . 
                    . 
                    . 

 
สวนท่ี 3 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสำรวจ 

1. ชื่อหนวยงานท่ีมาติดตอ/มารับบริการ          

2. สังกัด/หนวยงาน/บริษัท  บุคคลท่ัวไป         หนวยงานของรัฐ  องคกรธุรกิจ  อ่ืนๆ 

3. ประเภทของการติดตอ/การมีสวนไดสวนเสีย 

  งานหลักของหนวยงาน         งานสนับสนุน    งานจัดซือ้จัดจางหรือการจัดหาพัสดุ   ผูเสนอราคา 
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  ผูยื่นซอง         ผูรับบริการ  ท่ีปรึกษางานวิจัย  ผูเขารวมโครงการ/ภาคีเครือขาย 

4. อายุ  ต่ำกวา 20 ป   20 – 30 ป    31 – 40 ป   41 – 50 ป   51 – 60 ป  มากกวา 60 ป 

5. เพศ  ชาย  หญิง 

6. ระดับการศึกษา    ประถมศึกษาหรือต่ำกวา    มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา     อนุปริญญาหรือเทียบเทา 

            ปริญญาตรีหรือเทียบเทา    สูงกวาปริญญาตร ี    อ่ืนๆ 
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แบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะบนเว็บไซตหนวยงาน 

(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
 

 แบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะบนเว็บไซตหนวยงาน  (Open Data Integrity and Transparency 

Assessment : OIT) เปนแบบวัดที ่ใหหนวยงานดำเนินการตามองคประกอบขอมูล พรอมทั ้งระบุ URL เพ่ือ

เชื่อมโยงไปสูแหลงที่อยูของการเปดเผยขอมูล โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินระดับการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ

บนเว็บไซตของหนวยงาน เพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสียภายในและผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก/ผูรับบริการ สามารถ

เขาถึงขอมูลในเว็บไซตหลักของหนวยงานได โดยมีองคประกอบ 6 ดาน ดังน้ี 

    1. ดานขอมูลพ้ืนฐาน (ทุกหนวยงานตองดำเนินการทุกขอตั้งแต O1 - O10) 

    2. ดานการปฏิบัติหนาที่ (OS1 – OS6) 

    3. ดานการใชงบประมาณ (OB1 – OB6) 

    4. ดานการใชอำนาจ (OM1 – OM6) 

    5. ดานการใชทรัพยสินของราชการ (OP1 – OP6) 

    6. การแกไขปญหาทุจริต (OC1 – OC6) 

 เงื่อนไขสำคัญที่เกี่ยวกับการดำเนินงานในแบบวัด OIT 

    1. หนวยงานจะตองดำเนินการตามองคประกอบขอมูลที่กำหนด  

    2. หนวยงานจะตองเปดเผยขอมูลบนเว็บไซตหลักของหนวยงาน ครบถวนตามเกณฑ และเปนปจจบุัน 

    3. ขอมูลการดำเนินงาน ใหใชขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

    4. หนวยงานตองคงสภาพเว็บไซตเพ่ือใหสามารถเขาถงึไดทุกชวงเวลาและระหวางประเมิน 

 

1.ขอมูลพ้ืนฐาน (ทุกหนวยงานตองดำเนินการ) 

ขอ มาตรการ OIT องคประกอบดานขอมูล แนบหลักฐาน URL Link 

O1 โครงสราง o แสดงแผนผังแสดงโครงสรางการแบงสวนราชการของหนวยงาน 

o แสดงตำแหนงที่สำคัญและการแบงสวนงานภายใน ยกตัวอยาง

เชน สำนัก กอง ศูนย ฝาย สวน กลุม เปนตน 

o  

O2 ขอมูลผูบริหาร o แสดงขอมลูของผูบรหิารหรือหัวหนาหนวยงาน และผูดำรงตำแหนง

ทางการบรหิารของหนวยงาน อยางนอยประกอบดวย ผูบริหารและ

รองผูบริหาร 

o แสดงขอมลู อยางนอยประกอบดวย ช่ือ-นามสกุล ตำแหนง รูปถาย 

และชองทางการติดตอ (หมายเลขโทรศัพท และ e-mail) ของ

ผูบริหารแตละคน 

o  

O3 อำนาจหนาที่ o แสดงขอมูลหนาท่ีและอำนาจของหนวยงานตามท่ีกฎหมายกำหนด o  

O4 ขอมูลการติดตอ o แสดงขอมูลการตดิตอของหนวยงาน อยางนอยประกอบดวย 

- ที่อยูหนวยงาน 

- หมายเลขโทรศัพท 

 

ขอ 2 - ขอ 6 ใหหนวยงานเลือกดำเนินการให

สอดคลองกับ การวิเคราะห ทบทวน gap IIT 

ของหนวยงาน อยางนอย 1 ดาน โดยดำเนินการ

ในดานนั้นใหครบทุกขอยอย 
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- E-mail  

- แผนที่ตั้งหนวยงาน 

O5 ขาวประชาสัมพันธ o แสดงขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการดำเนินงานตาม

อำนาจหนาที่หรือภารกิจของหนวยงาน 

o เปนขอมูลขาวสารที่เกิดข้ึนในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

o  

ขอ มาตรการ OIT องคประกอบดานขอมูล แนบหลักฐาน URL Link 

O6 Q&A o แสดงตำแหนงบนเวบ็ไซตของหนวยงานทีบุ่คคลภายนอก

สามารถสอบถามขอมูลตาง ๆ ได และหนวยงานสามารถสื่อสาร

ใหคำตอบกับผูสอบถามได โดยมีลกัษณะเปนการสื่อสารไดสองทาง 

ทางหนาเว็บไซตของหนวยงาน (Q&A) ยกตัวอยางเชน Web board, 

กลองขอความถาม – ตอบ, Messenger Live Chat, Chatbot เปนตน 

o สามารถเชื่อมโยงไปยงัชองทางขางตนไดจากเว็บไซตหลักของ

หนวยงาน 

o  

O7 Social Network o แสดงตำแหนงบนเวบ็ไซตของหนวยงานทีส่ามารถเชื่อมโยงไป

ยังเครือขายสังคมออนไลนของหนวยงาน ยกตัวอยางเชน 

Facebook, Twitter, Instagram เปนตน  

o  

O8 แผนปฏิบัติการ

ปองกันการทุจริต

ประจำป 

o แสดงแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่มี

วัตถุประสงคเพื่อปองกันการทุจริตหรือพัฒนาดานคุณธรรม

และความโปรงใสของหนวยงาน 

o มีขอมูลรายละเอียดของแผนฯ อยางนอยประกอบดวย 

โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช ระยะเวลาดำเนนิการ 

o  

O9 รายงานการกำกับ

ติดตามการดำเนินการ

ปองกันการทุจริต

ประจำป 

o แสดงความกาวหนาในการดำเนนิงานตามแผนปฏิบัติการฯ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามขอ O8 

o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความกาวหนา อยางนอยประกอบดวย 

ความกาวหนาการดำเนนิการแตละโครงการ/กิจกรรม และ

รายละเอียดงบประมาณที่ใชดำเนินงาน 

o สามารถจัดทำขอมูลเปนแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือ

ราย 6 เดือน ที่มีขอมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก 

ของปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

o  

O10 รายงานผลการ

ดำเนินการปองกัน

การทุจริตประจำป 

o แสดงผลการดำเนนิงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

o มีขอมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อยางนอยประกอบดวย 

ผลการดำเนนิการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใชจายงบประมาณ 

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

o  
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o เปนรายงานผลของปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการ OIT เพ่ือปด Gap IIT 

(หนวยงานเลือกดำเนินการจาก 5 ดาน ใหสอดคลองประเดน็ที่วิเคราะห ทบทวน Gap การดำเนินงาน) 
 

2. การปฏิบัติหนาที่ (Service) 

ขอ มาตรการ OIT องคประกอบดานขอมูล แนบหลักฐาน URL Link 

OS1 คูมือหรือมาตรฐาน    

การปฏิบัติงาน 

๐ แสดงคูมือ/แนวทางการปฏิบัติงานที่เจาหนาที่ของหนวยงาน    

ใชยึดถือปฏิบัติใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 

๐ มีขอมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อยางนอยประกอบดวย 

เปนคูมือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจาหนาที่หรือพนักงานตำแหนงใด 

และกำหนดวิธีการข้ันตอนการปฏิบัติอยางไร 

๐ จะตองมีอยางนอย 1 คูมือ 

o  

OS2 คูมือหรือมาตรฐาน   

การใหบริการ 

๐ แสดงคูมือการใหบริการหรือคูมือแนวทางการปฏิบัติที่ผูรับบริการ/

ผูมาติดตอกับหนวยงานใชเปนขอมูลในการขอรับบริการหรือติดตอ

กับหนวยงาน 

๐ มีขอมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อยางนอยประกอบดวย 

เปนบริการหรือภารกิจใด และกำหนดวิธีการขั้นตอนการใหบริการ

หรือการติดตออยางไร เปนตน 

๐ หนวยงานจะตองเปดเผยอยางนอย 1 คูมือ 

o  

OS3 ขอมูลเชิงสถิติการ

ใหบริการ 

๐ แสดงขอมูลสถิติการใหบริการของหนวยงาน 

๐ สามารถจัดทำขอมูลเปนแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส    

หรือราย 6 เดือน ที่มีขอมูลครอบคลุมในระยะเวลาปงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 

o  

OS4 รายงานผลการสำรวจ  

ความพึงพอใจการใหบริการ 

๐ แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการใหบริการของหนวยงาน 

๐ เปนรายงานผลของปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

o  

OS5 E–Service ๐ แสดงชองทางการใหบริการขอมูลหรือภารกิจของหนวยงาน
ผานชองทางออนไลน โดยผูขอรับบริการไมจำเปนตองเดินทาง
มายังหนวยงาน เพื่อชวยอำนวยความสะดวกแกผูขอรับบริการ 

o  
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๐ สามารถเขาถึงหรือเชื ่อมโยงไปยังชองทางขางตนไดจาก
เว็บไซตหลักของหนวยงาน 

OS6 มาตรการสงเสริมคุณธรรม
และความโปรงใสภายใน
หนวยงาน 

๐ แสดงการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดำเนินงานของหนวยงานในปที่ผานมา 
๐ มีขอมูลรายละเอียดการวิเคราะห อยางนอยประกอบดวย 
ประเด็นที่เปนขอบกพรองหรือจุดออนที่จะตองแกไขโดยเรงดวน 
ประเด็นที่จะตองพัฒนาใหดีข้ึนที่มีความสอดคลองกับผลการประเมินฯ   
๐ มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัต ิ
หรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส
ภายในหนวยงานใหดีขึ้น ซึ่งสอดคลองตามผลการวิเคราะหผล
การประเมินฯ โดยมีรายละเอียดตาง ๆ อยางนอยประกอบดวย 
การกำหนดผูรับผิดชอบหรือผูที่เกี่ยวของ การกำหนดขั้นตอน
หรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให
นำไปสูการปฏิบัติและการรายงานผล 

o  

3. การใชจายงบประมาณ (Budget) 

ขอ มาตรการ OIT องคประกอบดานขอมูล แนบหลักฐาน URL Link 

OB1 แผนการใชจาย

งบประมาณประจำป 

๐ แสดงแผนการใชจายงบประมาณของหนวยงานประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2566  

๐ มีขอมูลรายละเอียดของแผนฯ อยางนอยประกอบดวย 

งบประมาณตามแหลงที่ไดรับการจัดสรร และงบประมาณ 

ตามประเภทรายการใชจาย 

๐ เปนแผนที่มีระยะเวลาบังคับใชในป พ.ศ. 2566 

 

OB2 รายงานการกำกับ

ติดตามการใชจาย

งบประมาณประจำป  

๐ แสดงความกาวหนาในการดำเนินงานตามแผนการใชจาย 

งบประมาณประจำปในขอ OB1 

๐ มีขอมูลรายละเอียดความกาวหนา อยางนอยประกอบดวย 

ความกาวหนาการใชจายงบประมาณ 

๐ สามารถจัดทำขอมูลเปนแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส 

หรือราย 6 เด ือน ที ่ม ีข อมูลครอบคลุมในระยะเวลาของ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

OB3 รายงานผลการใช

จายงบประมาณ

ประจำป 

๐ แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

๐ มีขอมูลรายละเอียดสรุปผลการใชจายงบประมาณ อยางนอย 

ประกอบดวย ผลการใชจายงบประมาณ ปญหา อุปสรรค 

และขอเสนอแนะ 

 

OB4 แผนการจัดซื้อจัดจาง

หรือแผนการจัดหา

พัสด ุ

๐ แสดงแผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่

หนวยงานจะตองดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
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๐ เปนขอมูลการจัดซื้อจัดจางในป พ.ศ. 2566 

OB5 ชองทางการรับฟง

ความคิดเห็น 

๐ แสดงชองทางที่บุคลากรในหนวยงานหรือภายนอกหนวยงาน

สามารถแสดงความคิดเห ็นต อการจ ัดทำแผนการใช จ  าย

งบประมาณ แผนการจัดซื ้อจัดจางของหนวยงาน สอบถาม 

ทักทวง หรือรองเรียน การใชจายงบประมาณ ไมเปนไปตาม

วัตถุประสงค 

 

OB6 การเปดโอกาสให

เกิดการมีสวนรวม 

๐ แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปดโอกาสให

บุคลากร/ผูมีสวนไดสวนเสียไดมีสวนรวมในการดำเนินงานของ

หนวยงาน เชน รวมวางแผน รวมดำเนินการ รวมแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็น หรือรวมติดตามประเมินผล เปนตน  

๐ เปนการดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

 

 

 

 

 

4. การใชอำนาจ (Management) 

ขอ มาตรการ OIT องคประกอบดานขอมูล แนบหลักฐาน URL Link 

OM1 นโยบาย 

การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

o แสดงนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ

หนวยงาน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

๐ แสดงนโยบาย หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที ่มี

จุดมุงหมายหรือวัตถุประสงค เพื่อกอใหเกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มี

ความโปรงใสและมีคุณธรรม 

o เปนนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของผูบริหาร

สูงสุดที่กำหนดในนามของหนวยงาน 

o  

OM2 การดำเนินการตาม

นโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

o แสดงการดำเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบายหรือแผนการบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล ในขอ OM1 

o เปนการดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2566  

o  

OM3 หลักเกณฑ   

การบริหาร  

และพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 

๐ แสดงหลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคลที่ยังใชบังคับในหนวยงาน

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 อยางนอยประกอบดวย 

  - การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  - การบรรจุและแตงตั้งบคุลากร 

  - การพัฒนาบุคลากร  - การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 

  - การใหคุณใหโทษและการสรางขวัญกำลังใจ 

o  
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* กรณีหนวยงานใชหลักเกณฑขององคกรกลางบริหารงานบุคคลหนวยงาน 

สามารถนำหลักเกณฑดังกลาวเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน 

OM4 รายงานผลการ

บริหารและ

พัฒนาทรัพยากร

บุคคลประจำป 

o แสดงรายงานผลการบร ิหารและพัฒนาทร ัพยากรบุคคล ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2566 

o มีขอมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อยางนอยประกอบดวย 

ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปญหา อุปสรรค 

และขอเสนอแนะผลการวิเคราะหการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

o  

OM5 การเสริมสราง

วัฒนธรรมองคกร 

o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรให

เจาหนาที่ของหนวยงานมีทัศนคติ คานิยม ในการปฏิบัติงานอยางซื่อสัตยสุจริต  

o  

OM6 มาตรการ

สงเสริมคุณธรรม

และความ

โปรงใสภายใน

หนวยงาน 

 

o แสดงการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของ

หนวยงานในปที่ผานมา 

o มีขอมูลรายละเอียดการวิเคราะห อยางนอยประกอบดวย ประเด็นที ่เปน

ขอบกพรองหรือจุดออนที่จะตองแกไขโดยเรงดวน ประเด็นที่จะตองพัฒนาใหดข้ึีน 

ที่มีความสอดคลองกับผลการประเมินฯ เชน การปองกันประโยชนทับซอน      

การปองกันการใชอำนาจในทางมิชอบ การปองกันการแทรกแซงจากผูมีอำนาจ 

การปองกันการซื้อขายตำแหนง 

o มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัติหรือมาตรการ     

เพื่อขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานใหดีข้ึน    

ซึ่งสอดคลองตามผลการวิเคราะหผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดตาง ๆ    

อยางนอยประกอบดวย การกำหนดผูรับผิดชอบหรือผูที่เกี่ยวของ การกำหนด

ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามใหนำไปสูการ

ปฏิบัติและการรายงานผล 

o  

5. การใชทรัพยสินของราชการ (Permit) 

ขอ มาตรการ OIT องคประกอบดานขอมูล แนบหลักฐาน URL Link 

OP1 คูมือหรือมาตรฐานการใหขอ
อนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสินของ
ราชการ 

o แสดงคูมือ/แนวทางการปฏิบัติท่ีบุคลากร/ผู รับบริการ/ผู มาติดตอกับ
หนวยงานใชเปนขอมูลในการขอรับบริการหรือติดตอกับหนวยงาน      
ขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสินของราชการ 
o มีขอมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เชน เปนคูมือสำหรับบริการหรือ
ภารกิจใด กำหนดวิธีการข้ันตอนการใหบริการหรือการติดตออยางไร เปนตน 

o  

OP2 ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ o แสดงขอมูลสถิต ิการใหบริการขออนุญาตเพื ่อย ืมทร ัพย ส ินของ
หนวยงานท่ีเกิดข้ึนในป พ.ศ. 2566 
o สามารถจัดทำขอมูลเปนแบบรายเดือน หรือรายไตรมาสหรือราย 6 เดือน 
ท่ีมีขอมูลครอบคลุมในระยะเวลาของปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

o  

OP3 รายงานผลการสำรวจความ
พึงพอใจการใหบริการ 

o แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการใหบริการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสิน
ของราชการของหนวยงาน ประจำป 2566 

o  
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o มีขอมูลรายละเอียดของรายงานผลสำรวจความพึงพอใจ อยางนอย
ประกอบดวย วิธีการ/ขั้นตอนในการขออนุญาตยืมทรัพยสิน วิธีการ/
ขั ้นตอนการขออนุมัติใหยืมทรัพยสิน ผู รับผิดชอบดูแลทรัพยสิน และ
ระยะเวลาดำเนินการ 

OP4 มาตรการสงเสรมิคุณธรรม
และความโปรงใสภายใน
หนวยงาน 

๐ แสดงการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน
ของหนวยงานในปท่ีผานมา 
๐ มีขอมูลรายละเอียดการวิเคราะห อยางนอยประกอบดวย ประเด็นท่ี
เปนขอบกพรองหรือจุดออนที่จะตองแกไขโดยเรงดวน ประเด็นที่จะตอง
พัฒนาใหดีข้ึนท่ีมีความสอดคลองกับผลการประเมินฯ   
๐ มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะหไปสู การปฏิบัติหรือ
มาตรการเพื ่อขับเคลื ่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายใน
หนวยงานใหดีข้ึน ซึ่งสอดคลองตามผลการวิเคราะหผลการประเมินฯ โดย
มีรายละเอียดตาง ๆ อยางนอยประกอบดวย การกำหนดผูรับผิดชอบหรือ
ผูท่ีเก่ียวของ การกำหนดข้ันตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการ
กำกับติดตามใหนำไปสูการปฏิบัติและการรายงานผล 

o  

OP5 การดำเนินการตาม
มาตรการสงเสรมิคุณธรรม
และความโปรงใสภายใน
หนวยงาน 

o แสดงความกาวหนาหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อสงเสริม
คุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 
o มีขอมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส
ภายในหนวยงานในขอ OP4 ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
o เปนการดำเนินการในป พ.ศ. 2566 

o  

OP6 การเสริมสรางวัฒนธรรม
องคกร ตามมาตรฐานทาง
จริยธรรม 

o แสดงถึงการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรใหเจาหนาที่ของหนวยงาน มีทัศนคติ 
คานิยมในการปฏิบัติงานอยางซื่อสัตยสุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบ     
ตอหนาท่ี ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐ 
o เปนการดำเนินการท่ีหนวยงานเปนผูดำเนินการเอง 
o เปนการดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

o  

 

 

 

 

6. การแกไขปญหาทุจริต (Anti-Corruption) 

ขอ มาตรการ OIT องคประกอบดานขอมูล แนบหลักฐาน URL Link 

OC1 แนวปฏิบัติการ

จัดการเร่ืองรองเรียน 

การทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

๐ แสดงคูมือหรือแนวทางการดำเนินการตอเรื ่องรองเรียนที ่เกี ่ยวของกับ    

การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของหนวยงาน 

๐ มีข อมูลรายละเอียดของการปฏิบ ัต ิงาน อยางน อยประกอบดวย 

รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการรองเรียน รายละเอียด

ขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการตอเรื่องรองเรียน สวนงานที่รับผิดชอบ 

และระยะเวลาดำเนินการ 

o  
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OC2 ชองทางแจงเร่ือง

รองเรียน การทุจริต

และประพฤติมชิอบ 

o แสดงชองทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจงเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับ  

การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ผานทางชองทางออนไลน

ของหนวยงาน โดยแยกตางหากจากชองทางการรองเรียนเรื่องทั่วไป        

เพื่อเปนการคุมครองขอมูลของผูแจงเบาะแสและเพื่อใหสอดคลองกับ     

แนวปฏิบัติการจัดการเร่ืองรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

o สามารถเขาถึงหรือเชื่อมโยงไปยังชองทางขางตนไดจากเว็บไซตหลัก

ของหนวยงาน 

o  

OC3 ขอมูลเชิงสถิติเร่ือง

รองเรียนการทุจริต

และประพฤติมชิอบ

ประจำป 

o แสดงขอมูลสถิต ิเร ื ่องร องเร ียนการทุจร ิตและประพฤติมิชอบ          

ของเจาหนาที ่ประจำป พ.ศ. 2566 

o มีขอมูลความกาวหนาการจัดการเร่ืองรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

อยางนอยประกอบดวย จำนวนเรื ่องรองเรียนทั้งหมด จำนวนเรื ่อง       

ที่ดำเนินการแลวเสร็จ และจำนวนเร่ืองที่อยูระหวางดำเนินการ 

o สามารถจัดทำขอมูลเปนแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน     

ที่มีขอมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

* กรณีไมมีเร่ืองรองเรียนใหเผยแพรวาไมมีเร่ืองรองเรียน 

o  

OC4 ชองทางการรับฟง

ความคิดเห็น 

๐ แสดงชองทางที่บุคลากร/ผูมีสวนไดสวนเสียสามารถแสดงความคิดเห็นตอ

การดำเนินงานตามอำนาจหนาที่หรือภารกิจของหนวยงานผานทาง

ชองทางออนไลน 

๐ สามารถเขาถึงหรือเชื่อมโยงไปยังชองทางขางตนไดจากเว็บไซตหลัก

ของหนวยงาน 

o  

OC5 การเปดโอกาสให

เกิดการมีสวนรวม 

๐ แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที ่แสดงถึงการเปดโอกาสให

บุคลากร/ผูมีสวนไดสวนเสียไดมีสวนรวมในการดำเนินงานของหนวยงาน 

เชน รวมวางแผน รวมดำเนินการ รวมแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น หรือรวมติดตาม

ประเมินผล เปนตน 

๐ เปนการดำเนินการในป พ.ศ. 2566 

o  

OC6 การประเมินความ

เสี่ยงการทุจริต

ประจำป 

o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือ การปฏิบัติหนาที่  

ที่อาจกอใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

o มีขอมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อยางนอยประกอบดวย 

เหตุการณความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการ และการดำเนินการ

ในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

o เปนการดำเนินการในป พ.ศ. 2566 

o  
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แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)   

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

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

 

 

 

             ผูอนุมัติแผน……………………………….......... 

                                         (ผูบริหารหนวยงาน) 

 

 

หมายเหตุ 1. แผนขับเคลื่อนตัวชี้วัดตองมีความสอดคลองกับสถานการณ/Gap ของหนวยงาน และจัดทำแผนฯ เชื่อมโยงกับหลักเกณฑการการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะบนเว็บไซต

ของหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 

มาตรการ/แนวทาง แผน/โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผลลัพธเชิง

ปริมาณ 

ผลลัพธเชิง

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 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

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

 

มาตรการ/แนวทาง 
แผน/โครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมาย/ตัวชี้วัด 

ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน ผลลัพธเชิง

ปริมาณ 

ผลลัพธเชิง

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

เปนไปตามแผนท่ีกำหนด 

เชน URL/ภาพถาย/

สำเนาหนังสือ/สรุป one 

page เปนตน 

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

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

2.2…………………..          
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 ผูรายงาน    ชื่อ………………………………………………ตำแหนง……………………………………..…..โทร....................................................E-mail : ……………………………….......... 

 

 


