
การก าหนดผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 แบ่งการเก็บข้อมูลเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT)                 
การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (EIT) การเก็บข้อมูลจากการเปิดเผยข้อมูล                   
ของเว็บไซต์หน่วยงาน (OIT) และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดให้                  
การประเมินฯ ท าในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ITAS ที่พัฒนาขึ้นเพ่ือรองรับการประเมิน และให้กลุ่มเป้าหมาย
เผยแพร่ข้อมูลผลการด าเนินการด้านต่างๆ ลงในเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
 ดังนั้น เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลุ่มกฎหมายและจริยธรรม ซึ่งมีหน้าที่หลักในการด าเนินการภาพรวม จึงได้ขอให้ทุกหน่วยงานมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบเพื่อด าเนินการในภารกิจส่วนที่เกี่ยวข้องแต่ละข้อค าถาม ดังนี้ 
 

หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ 
ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม (สลก.) นำงสำวธัญลักษณ์ แก้ววงษำ 
กองกำรแพทย์ทำงเลือก (กทล.) นำยศักดิ์ชัย ศิริบรรลือชัย 
สถำบันกำรแพทย์แผนไทย (สพท.) นำงเรวดี  แก้วพรรณรำย 
กลุ่มตรวจสอบภำยใน (ตสน.) นำงสำวภัทรฤทัย โฉมศรี 
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร (กพร.) นำงสำวอรพินท์ นพมำก 
กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย 
และแพทย์พ้ืนบ้ำนไทย (กคพ.) 

นำยสมัคร สมแวง 
 

กองพัฒนำยำแผนไทยและสมุนไพร (กยส.) นำงสำวนิศำชล ฉิมเวช 
กองวิชำกำรและแผนงำน (กวผ.) นำยปรีชำ เพ็ชรสมุทร 
กองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ (กสศ.) นำงสำวจุฑำพร ภูเวียง 
สถำบันกำรแพทย์ไทย-จีน (สพจ.) นำยสมรัฐ บัวทอง 
โรงพยำบำลกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ผสมผสำน (รพ.พท.) นำยปิยทัศน์ ใจเย็น 
ส ำนักงำนบริหำรกองทุนภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย (สกท.) นำยทนงศักดิ์ ศรีเกตุ 
กลุ่มกฎหมำยและจริยธรรม (กมจ.) นำงสำวพัตรพิมล ภิรมย์รักษ์ 
ส ำนักงำนวิจัยกำรแพทย์แผนไทย (สวจ.) นำงสำวปำรมี พลอยแดง 

 โดยมีรายละเอียดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ดังเอกสารแนบท้าย 



 ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 

 ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบของข้อมูล หน่วยงาน หมายเหตุ 
O1 โครงสร้ำง - แสดงแผนผังแสดงโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรของหน่วยงำน 

- แสดงต ำแหน่งที่ส ำคัญ และกำรแบ่งส่วนงำนภำยใน ยกตัวอย่ำงเช่น 
ส ำนัก กอง ศูนย์ ฝ่ำย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น 

- - มีข้อมูลในเว็บไซต์แล้ว 
 

O2 ข้อมูลผู้บริหำร - แสดงข้อมูลของผู้บริหำรสูงสุดหรือหัวหน้ำหน่วยงำน  
และผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรบริหำรของหน่วยงำน 
- แสดงข้อมูล อย่ำงน้อยประกอบด้วย ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง รูปถ่ำย 
และช่องทำงกำรติดต่อของผู้บริหำรแต่ละคน 

กวผ. (IT) - ข้อมูลในเว็บไซต์มีไม่ครบถ้วน
ตำมองค์ประกอบ 
*ขาดช่องทางการติดต่อ 

O3 อ ำนำจหน้ำที่ - แสดงข้อมูลหน้ำที่และอ ำนำจของหน่วยงำนตำมที่กฎหมำยก ำหนด - - มีข้อมูลในเว็บไซต์แล้ว 
O4 แผนยุทธศำสตร์หรือแผนพัฒนำ

หน่วยงำน 
- แสดงแผนกำรด ำเนินภำรกิจของหน่วยงำนที่มีระยะมำกกว่ำ 1 ปี 
- มีข้อมูลรำยละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่ำงเช่น ยุทธศำสตร์หรือ 
แนวทำง เป้ำหมำย ตัวชี้วัด เป็นต้น 
- เป็นแผนที่มีระยะเวลำบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564 

- - มีข้อมูลในเว็บไซต์แล้ว 
 

O5 ข้อมูลกำรติดต่อ - แสดงข้อมูลกำรติดต่อ อย่ำงน้อยประกอบด้วย 
- ที่อยู่หน่วยงำน 
- หมำยเลขโทรศัพท์ 
- หมำยเลขโทรสำร 
- ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
- แผนที่ตั้งหน่วยงำน 

- - มีข้อมูลในเว็บไซต์แล้ว 
 

O6 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง - แสดงกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินงำนหรือกำรปฏิบัติงำน 
ของหน่วยงำน 

กมจ. - มีข้อมูลในเว็บไซต์แล้ว 
*แต่ยังไม่ UPDATE 

 



 

 การประชาสัมพันธ์ 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบของข้อมูล หน่วยงาน หมายเหตุ 
O7 ข่ำวประชำสัมพันธ์ - แสดงข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินงำนตำมอ ำนำจ

หน้ำที่หรือภำรกิจของหน่วยงำน 
- เป็นข้อมูลข่ำวสำรที่เกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2564 

- - มีข้อมูลในเว็บไซต์แล้ว 
 

 

 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบของข้อมูล หน่วยงาน หมายเหตุ 
O8 Q&A - แสดงต ำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงำนที่บุคคลภำยนอกสำมำรถ

สอบถำมข้อมูลต่ำงๆ ได้ และหน่วยงำนสำมำรถสื่อสำรให้ค ำตอบ 
กับผู้สอบถำมได้ โดยมีลักษณะเป็นกำรสื่อสำรได้สองทำง (Q&A) 
ยกตัวอย่ำงเช่น Web board, กล่องข้อควำมถำม-ตอบ เป็นต้น 

กวผ. - กำรถำมตอบผ่ำน Line@ 
หรือ Facebook messenger 
*หากมีมากกว่านี้ให้แจ้งเพิ่มเติม 

O9 Social Network - แสดงต ำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงำนที่สำมำรถเชื่อมโยงไปยัง
เครือข่ำยสังคมออนไลน์ของหน่วยงำน ยกตัวอย่ำงเช่น Facebook, 
Twitter, Instagram เป็นต้น 

- - มีข้อมูลในเว็บไซต์แล้ว 

 

  

 

 

 

 

 



 ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 

 การด าเนินงาน 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบของข้อมูล หน่วยงาน หมายเหตุ 
O10 แผนด ำเนินงำนประจ ำปี - แสดงแผนกำรด ำเนินภำรกิจของหน่วยงำนที่มีระยะ 1 ปี 

- มีข้อมูลรำยละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่ำงเช่น โครงกำรหรือกิจกรรม 
งบประมำณท่ีใช้ ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร เป็นต้น 
- เป็นแผนที่มีระยะเวลำบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2564 

กวผ.  

O11 รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำร
ด ำเนินงำนประจ ำปี รอบ 6 เดือน 

- แสดงควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนตำมแผนด ำเนินงำนประจ ำปี 
- มีเนื้อหำหรือรำยละเอียดควำมก้ำวหน้ำ ยกตัวอย่ำงเช่น ควำมก้ำวหน้ำ
กำรด ำเนินกำรแต่ละโครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดงบประมำณที่ใช้
ด ำเนินงำน เป็นต้น 
- เป็นข้อมูลในระยะเวลำ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564 

กวผ. - ต้องรอข้อมูลสิ้นไตรมาส 2 
และเผยแพร่ข้อมูลภายในวันที่ 
15 เมษายน 2564 

O12 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี - แสดงผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนด ำเนินงำนประจ ำปี 
- มีข้อมูลรำยละเอียดสรุปผลกำรด ำเนินงำน ยกตัวอย่ำงเช่น  
ผลกำรด ำเนินกำรโครงกำรหรือกิจกรรม ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
ปัญหำอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย เป็นต้น 
- เป็นรำยงำนผลของปี พ.ศ. 2563 

กวผ.  

 การปฏิบัติงาน 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบของข้อมูล หน่วยงาน หมายเหตุ 
O13 คู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน - แสดงคู่มือหรือแนวทำงกำรปฏิบัติงำนที่เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน 

ใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน 
- มีข้อมูลรำยละเอียดของกำรปฏิบัติงำน ยกตัวอย่ำงเช่น เป็นคู่มือปฏิบัติ
ภำรกิจใด ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่หรือพนักงำนต ำแหน่งใด ก ำหนดวิธีกำร
ขั้นตอนกำรปฏิบัติอย่ำงไร เป็นต้น 

 
ทุกหน่วยงาน 

 



 การให้บริการ 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบของข้อมูล หน่วยงาน หมายเหตุ 
O14 คู่มือหรือมำตรฐำนกำรให้บริกำร - แสดงคู่มือหรือแนวทำงกำรปฏิบัติที่ผู้รับบริกำรหรือผู้มำติดต่อ 

กับหน่วยงำนใช้เป็นข้อมูลในกำรขอรับบริกำรหรือติดต่อกับหน่วยงำน 
- มีข้อมูลรำยละเอียดของกำรปฏิบัติ ยกตัวอย่ำงเช่น เป็นคู่มือส ำหรับ
บริกำรหรือภำรกิจใด ก ำหนดวิธีกำรข้ันตอนกำรให้บริกำรหรือกำรติดต่อ
อย่ำงไร เป็นต้น 

กทล.   กคพ. 
กสศ.   รพ.พท. 
สกท.   สกกท. 

- เป็นข้อมูลกำรให้บริกำรที่
เกี่ยวข้องกับภำรกิจของหน่วยงำน 
เช่น ขั้นตอนกำรรับบริกำร/คู่มือ
ประชำชน  

O15 ข้อมูลเชิงสถิติกำรให้บริกำร - แสดงข้อมูลสถิติกำรให้บริกำรของหน่วยงำน 
- เป็นข้อมูลในระยะเวลำอย่ำงน้อย 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564 

กทล.   กคพ. 
กสศ.   รพ.พท. 
สกท.   สกกท. 

- เป็นข้อมูลสถิติที่สอดคล้องกับ
ข้อมูลในข้อ O14 

O16 รำยงำนผลกำรส ำรวจควำมพึง
พอใจกำรให้บริกำร 

- แสดงผลส ำรวจควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรของหน่วยงำน 
- เป็นรำยงำนผลของปี พ.ศ. 2563 

กทล.   กคพ. 
กสศ.   รพ.พท. 
สกท.   สกกท. 

- เป็นข้อมูลควำมพึงพอใจกำร
ให้บริกำรที่สอดคล้องกับข้อ O14 

O17 E-Service - แสดงช่องทำงที่บุคคลภำยนอกสำมำรถขอรับบริกำรกับหน่วยงำน 
ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ เพื่อช่วยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ขอรับบริกำร 
- สำมำรถเข้ำถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทำงข้ำงต้นจำกเว็บไซต์หลัก 
ของหน่วยงำน 

กทล.   กคพ. 
กสศ.   รพ.พท. 
สกท.   สกกท. 

- เป็นช่องทำงออนไลน์ที่ผู้ขอรับ
บริกำรสำมำรถท ำได้ด้วยตนเอง 
และสอดคล้องกับกำรให้บริกำร
ตำมข้อ O14 
*หากไม่มีช่องทาง E-Service  
ให้ระบุว่าไม่มีในข้อนี้ 

หมำยเหตุ: กำรให้บริกำร หมำยถงึ กำรให้บริกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ีหรือภำรกจิตำมกฎหมำยของหน่วยงำน ส ำหรับหน่วยงำนที่มีกำรปฏิบัติงำนหรือกำรให้บริกำรเป็นจ ำนวนมำก อำจมุ่งเน้นเผยแพร่กำรปฏิบัติงำน 

หรือกำรให้บริกำรที่มีควำมส ำคญัต่อภำรกิจของหน่วยงำน 

ตัวอย่างเช่น: ระบบการเข้ารับบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ระบบการเข้ารับบริการของศูนย์การแพทย์ทางเลือก ระบบการขอรับทุน 

  

  



  ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 

 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบของข้อมูล หน่วยงาน หมายเหตุ 
O18 แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ

ประจ ำปี 
- แสดงแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนที่มีระยะ 1 ปี 
- มีข้อมูลรำยละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่ำงเช่น งบประมำณตำมแหล่ง 
ที่ได้รับกำรจัดสรร งบประมำณตำมประเภทรำยกำรใช้จ่ำย เป็นต้น 
- เป็นแผนที่มีระยะเวลำบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2564 

สลก. 
กวผ. 

 

O19 รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรใช้
จ่ำยงบประมำณประจ ำปี รอบ 6 
เดือน 

- แสดงควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ประจ ำปี 
- มีข้อมูลรำยละเอียดควำมก้ำวหน้ำ ยกตัวอย่ำงเช่น ควำมก้ำวหน้ำ 
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ เป็นต้น 
- เป็นข้อมูลในระยะเวลำ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564 

สลก. 
กวผ. 

- ต้องรอข้อมูลสิ้นไตรมาส 2 
และเผยแพร่ข้อมูลภายในวันที่ 
15 เมษายน 2564 

O20 รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ประจ ำปี 

- แสดงผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี 
- มีข้อมูลรำยละเอียดสรุปผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ยกตัวอย่ำงเช่น  
ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ 
ตำมเป้ำหมำย เป็นต้น 
- เป็นรำยงำนผลของปี พ.ศ. 2563 

สลก. 
กวผ. 

 

 

  

 

 

 

 

 



 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบของข้อมูล หน่วยงาน หมายเหตุ 
O21 แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือแผนกำร

จัดหำพัสดุ 
- แสดงแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือแผนกำรจัดหำพัสดุตำมที่หน่วยงำน
จะต้องด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 
- เป็นข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปี พ.ศ. 2564 

สลก.  

O22 ประกำศต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ 

- แสดงประกำศตำมที่หน่วยงำนจะต้องด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่ำงเช่น 
ประกำศเชิญชวน ประกำศผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เป็นต้น 
- เป็นข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปี พ.ศ. 2564 

สลก.  

O23 สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำร
จัดหำพัสดุรำยเดือน 

- แสดงสรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำน 
- มีข้อมูลรำยละเอียดผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ยกตัวอย่ำงเช่น งำนที่ซื้อ 
หรือจ้ำง วงเงินที่ซื้อหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีกำรซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลง เหตุผล 
ที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำรซื้อ 
หรือจ้ำง เป็นต้น 
- จ ำแนกข้อมูลเป็นรำยเดือน (กรณีไม่มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนใด
ให้เผยแพร่ว่ำไม่มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในเดือนนั้น) 
- เป็นข้อมูลในระยะเวลำอย่ำงน้อย 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564 

สลก.  

O24 รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือ
กำรจัดหำพัสดุประจ ำปี 

- แสดงผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำน 
- มีข้อมูลรำยละเอียด ยกตัวอย่ำงเช่น งบประมำณท่ีใช้ในกำรจัดซื้อ 
จัดจ้ำง ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น 
- เป็นรำยงำนผลของปี พ.ศ. 2563 

สลก.  

 



 ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบของข้อมูล หน่วยงาน หมายเหตุ 
O25 นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกร

บุคคล 
- เป็นนโยบำยหรือแผนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลที่ยังใช้
บังคับในหน่วยงำนในปี พ.ศ. 2564 
- แสดงนโยบำยหรือแผนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
ที่มีจุดมุ่งหมำยหรือวัตถุประสงค์ เพ่ือก่อให้เกิดกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลที่มีควำมโปร่งใสและมีคุณธรรม 
- เป็นนโยบำยหรือแผนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
ของผู้บริหำรสูงสุด ที่ก ำหนดในนำมของหน่วยงำน 

สลก.  

O26 กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล 

- เป็นกำรด ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2564 
- แสดงกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยหรือแผนกำรบริหำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล ยกตัวอย่ำงเช่น กำรวำงแผนก ำลังคน กำรสรรหำคนดี
คนเก่งเพ่ือปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน กำรพัฒนำบุคลำกร  
กำรสร้ำงทำงก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต กำรบรรจุ
และแต่งตั้งบุคลำกร กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรส่งเสริมจริยธรรม
และรักษำวินัยของบุคลำกรในหน่วยงำน เป็นต้น 
- เป็นกำรด ำเนินกำรที่มีควำมสอดรับกับนโยบำย หรือแผนกำรบริหำร
และพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

สลก.  

 

  

 

 

 



 ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ต่อ) 

 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบของข้อมูล หน่วยงาน หมายเหตุ 
O27 หลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำ

ทรัพยำกรบุคคล 
- แสดงหลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลที่ยังใช้บังคับ 
ในหน่วยงำนในปี พ.ศ. 2564 อย่ำงน้อยประกอบด้วย 
- กำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกร 
- กำรบรรจุและแต่งตั้งบุคลำกร 
- กำรพัฒนำบุคลำกร 
- กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนบุคลำกร 
- กำรให้คุณให้โทษและกำรสร้ำงขวัญก ำลังใจ 

สลก.  

O28 รำยงำนผลกำรบริหำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคลประจ ำปี 

- เป็นรำยงำนผลของปีที่ผ่ำนมำ พ.ศ. 2563 
- แสดงผลกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
- มีข้อมูลรำยละเอียดของกำรด ำเนินกำร ยกตัวอย่ำงเช่น  
ผลกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  
ผลกำรวิเครำะห์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล เป็นต้น 

สลก.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 

 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบของข้อมูล หน่วยงาน หมายเหตุ 
O29 แนวปฏิบัติกำรจัดกำรเรื่อง

ร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ 

- แสดงคู่มือหรือแนวทำงกำรด ำเนินกำรต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง 
กับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน 
- มีข้อมูลรำยละเอียดของกำรปฏิบัติงำน ยกตัวอย่ำงเช่น รำยละเอียด
วิธีกำรที่บุคคลภำยนอกจะท ำกำรร้องเรียน รำยละเอียดขั้นตอนหรือ
วิธีกำรในกำรจัดกำรต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงำนที่รับผิดชอบ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร เป็นต้น 

กมจ.  

O30 ช่องทำงแจ้งเรื่องร้องเรียนกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

- แสดงช่องทำงที่บุคคลภำยนอกสำมำรถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ 
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนผ่ำนทำง
ช่องทำงออนไลน์ โดยแยกต่ำงหำกจำกช่องทำงทั่วไป เพ่ือเป็นกำร
คุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบำะแสและเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ 
กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- สำมำรถเข้ำถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทำงข้ำงต้นได้จำกเว็บไซต์หลัก 
ของหน่วยงำน 

กมจ.  

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

- แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน 
- มีข้อมูลควำมก้ำวหน้ำกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน ยกตัวอย่ำงเช่น  
จ ำนวนเรื่อง เรื่องที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ เรื่องท่ีอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่ำไม่มีเรื่องร้องเรียน) 
- เป็นข้อมูลในระยะเวลำอย่ำงน้อย 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564 

กมจ.  

  

  



 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบของข้อมูล หน่วยงาน หมายเหตุ 
O32 ช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็น - แสดงช่องทำงที่บุคคลภำยนอกสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น 

ต่อกำรด ำเนินงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่หรือภำรกิจของหน่วยงำนผ่ำนทำง
ช่องทำงออนไลน์ 
- สำมำรถเข้ำถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทำงข้ำงต้นได้จำกเว็บไซต์หลัก 
ของหน่วยงำน 

 - มีข้อมูลในเว็บไซต์แล้ว 
 

O33 กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม - แสดงกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงถึงกำรเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน 
ยกตัวอย่ำงเช่น ร่วมวำงแผน ร่วมด ำเนินกำร ร่วมแลกเปลี่ยน 
ควำมคิดเห็น หรือร่วมติดตำมประเมินผล เป็นต้น 
- เป็นกำรด ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2564 

กวผ. 
กสศ. 
กมจ. 

- เช่น กำรประชุมวำงแผนกำร
ด ำเนินกำรจัดงำนมหกรรม
สมุนไพร เอกสำรที่ต้องเผยแพร่ 
ได้แก่ ค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำน 
ภำพกิจกรรม/รำยงำนกำรประชุม 

 

 ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 

 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบของข้อมูล หน่วยงาน หมายเหตุ 
O34 เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร - แสดงเนื้อหำเจตนำรมณ์หรือค ำม่ันว่ำจะปฏิบัติหน้ำที่และบริหำร

หน่วยงำนอย่ำงซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล 
- ด ำเนินกำรโดยผู้บริหำรสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงำน 

กมจ. - มีข้อมูลในเว็บไซต์แล้ว 
 

O35 กำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำร - แสดงกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงถึงกำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำร
สูงสุดคนปัจจุบัน 
- เป็นกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงกำรให้ควำมส ำคัญ 
กับกำรปรับปรุง พัฒนำ และส่งเสริมหน่วยงำนด้ำนคุณธรรมและโปร่งใส 
- เป็นกำรด ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2564 

สลก. 
กพร. 
กมจ. 

- เช่น กิจกรรมกำรประกำศ
เจตนำรมณ์ต่อต้ำนกำรทุจริต 
*หากไม่มีการด าเนินการหรือ
กิจกรรมให้ระบุว่าไม่มี 



 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบของข้อมูล หน่วยงาน หมายเหตุ 
O36 กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต

ประจ ำปี 
- แสดงผลกำรประเมินควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำนหรือกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือก่อให้เกิดกำรขัดกันระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงำน 
- มีข้อมูลรำยละเอียดของผลกำรประเมิน ยกตัวอย่ำงเช่น เหตุกำรณ์
ควำมเสี่ยงและระดับของควำมเสี่ยง มำตรกำรและกำรด ำเนินกำร 
ในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง เป็นต้น 
- เป็นกำรด ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2564 

ตสน. 
กมจ. 

 

O37 กำรด ำเนินกำรเพ่ือจัดกำรควำม
เสี่ยงกำรทุจริต 

- แสดงกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงถึงกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
ในกรณีที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือก่อให้เกิดกำรขัดกันระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงำน 
- เป็นกิจกรรมหรือกำรด ำเนินกำรที่สอดคล้องกับมำตรกำร 
หรือกำรด ำเนินกำรเพ่ือบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงตำมข้อ O36 
- เป็นกำรด ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2564 

ตสน. 
กมจ. 

 

  

 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบของข้อมูล หน่วยงาน หมายเหตุ 
O38 กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร - แสดงกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมของหน่วยงำนที่แสดงถึง 

กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนมีทัศนคติ 
ค่ำนิยมในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงซื่อสัตย์สุจริต อย่ำงชัดเจน 
- เป็นกำรด ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2564 

สลก. 
กพร. 
กมจ. 

 

 

 



 แผนป้องกันการทุจริต 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบของข้อมูล หน่วยงาน หมายเหตุ 
O39 แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต - แสดงแผนปฏิบัติกำรที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันกำรทุจริตหรือพัฒนำ

ด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน 
- มีข้อมูลรำยละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่ำงเช่น โครงกำร กิจกรรม 
งบประมำณ ช่วงเวลำด ำเนินกำร เป็นต้น 
- เป็นแผนที่มีระยะเวลำบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564 

กมจ.  

O40 รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำร
ด ำเนินกำรป้องกันกำรทุจริต
ประจ ำปี รอบ 6 เดือน 

- แสดงควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกัน 
กำรทุจริตตำมข้อ O39 
- มีข้อมูลรำยละเอียดควำมก้ำวหน้ำ ยกตัวอย่ำงเช่น ควำมก้ำวหน้ำ 
กำรด ำเนินกำรแต่ละโครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดงบประมำณที่ใช้
ด ำเนินงำน เป็นต้น 
- เป็นข้อมูลในระยะเวลำ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564 

กมจ.  

O41 รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรป้องกัน
กำรทุจริตประจ ำปี 

- แสดงผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 
- มีข้อมูลรำยละเอียดสรุปผลกำรด ำเนินกำร ยกตัวอย่ำงเช่น  
ผลกำรด ำเนินโครงกำรหรือกิจกรรม ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  
ปัญหำอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย เป็นต้น 
- ใช้รำยงำนผลของปี พ.ศ. 2563 

กมจ.  

 

 

 

 

 

 



 ตัวช้ีวัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบของข้อมูล หน่วยงาน หมายเหตุ 
O42 มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและ

ควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน 
- แสดงกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ในปี พ.ศ. 2563 
- มีข้อมูลรำยละเอียดกำรวิเครำะห์ ยกตัวอย่ำงเช่น ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนที่มีควำมสอดคล้อง 
กับผลกำรประเมินฯ ประเด็นที่จะต้องพัฒนำให้ดีขึ้น แนวทำงกำร 
น ำผลกำรวิเครำะห์ไปสู่กำรปฏิบัติของหน่วยงำน เป็นต้น 
- มีมำตรกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยใน
หน่วยงำนให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตำมผลกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินฯ  
โดยมีรำยละเอียดต่ำงๆ ยกตัวอย่ำงเช่น กำรก ำหนดผู้รับผิดชอบหรือ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง กำรก ำหนดขั้นตอนหรือวิธีกำรปฏิบัติ กำรก ำหนดแนว
ทำงกำรก ำกับติดตำมให้น ำไปสู่กำรปฏิบัติและกำรรำยงำนผล เป็นต้น 

กมจ.  

O43 กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำร
ส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ภำยในหน่วยงำน 

- แสดงผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม 
และควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน 
- มีข้อมูลรำยละเอียดกำรน ำมำตรกำรเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม 
และควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำนในข้อ O42 ไปสู่กำรปฏิบัติ 
อย่ำงเป็นรูปธรรม 
- เป็นกำรด ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2564 

กมจ.  

 
 

กลุ่มกฎหมายและจริยธรรม 

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 


