




การกำหนดผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
 เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ                
กลุ่มกฎหมายและจริยธรรม ซึ่งมีหน้าที่หลักในการดำเนินการภาพรวม จึงได้ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการ             
ในภารกิจส่วนที่เกี่ยวข้องแต่ละข้อคำถาม ดังนี้ 

หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ 
สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.) นางสาวธัญลักษณ์ แก้ววงษา 
กองการแพทย์ทางเลือก (กทล.) นายศักดิ์ชัย ศิริบรรลือชัย 
สถาบันการแพทย์แผนไทย (สพท.) นางเรวดี  แก้วพรรณราย 
กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตสน.) นางสาวภัทรฤทัย โฉมศร ี
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) นางกรุณา ทศพล 
กองคุ้มครองและส่งเสริมภมูิปัญญาการแพทย์แผนไทยฯ (กคพ.) นางสาวศิริขวัญ ชาวจีน 
กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร (กยส.) นางสาวกาลดา บุรีรักษ ์
กองวิชาการและแผนงาน (กวผ.) นายปรีชา เพ็ชรสมุทร 
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (รพ.พท.) นางสาวภาวินี อ่อนมุข 
สำนักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (สกท.) นายทนงศักดิ์ ศรีเกต ุ
กลุ่มกฎหมายและจริยธรรม (กมจ.) นางสาวพัตรพิมล ภิรมย์รักษ์ 
สำนักงานจัดการกัญชาและกระทอ่มทางการแพทย์แผนไทย (สกกท.) นางสาวดวงใจแกว้ นงพยัคฆ์ 

 



ข้อ ข้อมูล หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

O1 โครงสร้าง สำนักงานเลขานุการกรม 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กองวิชาการและแผนงาน 
กลุ่มกฎหมายและจริยธรรม 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร 
O3 อำนาจหน้าที ่
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 
O5 ข้อมูลการติดต่อ 
O6 กฎหมายที่เกีย่วข้อง 

การประชาสัมพันธ ์
O7 ข่าวสารประชาสมัพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
O8 Q&A กองวิชาการและแผนงาน 
O9 Social Network 

การดำเนินงาน 
O10 แผนดำเนินงานประจำป ี กองวิชาการและแผนงาน 
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน 
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 

การปฏิบัติงาน 
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบตัิงาน ทุกหน่วยงาน 

การให้บริการ 
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ กองการแพทย์ทางเลือก 

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยฯ O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 
O17 E-Service 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี สำนักงานเลขานุการกรม 

กองวิชาการและแผนงาน O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จา่ยงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดอืน 
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำป ี

การจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
O21 แผนการจดัซื้อจัดจา้งหรือแผนการจัดหาพสัดุ สำนักงานเลขานุการกรม 
O22 ประกาศตา่งๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพสัดุ 
O23 สรุปผลการจัดซื้อจดัจ้างหรือการจดัหาพัสดุรายเดือน 
O24 รายงานผลการจดัซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพสัดุประจำป ี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม 
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 

 

 



ข้อ ข้อมูล หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
การจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรยีนการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลุ่มกฎหมายและจริยธรรม 
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทจุริตและประพฤติมิชอบ 

การเปิดโอกาสให้เกดิการมีส่วนร่วม 
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

กองวิชาการและแผนงาน O33 การเปิดโอกาสให้เกดิการมีส่วนร่วม 
เจตจำนงสจุริตของผู้บริหาร 

O34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กลุ่มกฎหมายและจริยธรรม O35 การมีส่วนร่วมของผู้บรหิาร 

การประเมินความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริต 
O36 การประเมินความเสีย่งการทุจรติและประพฤติมิชอบประจำปี สำนักงานเลขานุการกรม 

กลุ่มกฎหมายและจริยธรรม O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสีย่งการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
แผนป้องกันการทุจริต 

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต กลุ่มกฎหมายและจริยธรรม 
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำป ี

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกนัการทุจริตภายในหน่วยงาน 
O42 มาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน กลุ่มกฎหมายและจริยธรรม 
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

 

กลุ่มกฎหมายและจริยธรรม 
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 ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 

 ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบของข้อมูล หน่วยงาน หมายเหตุ 
O1 โครงสร้าง - แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน 

- แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น 
สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น 

- - มีข้อมูลในเว็บไซต์แล้ว 
 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร - แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของ
หน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ผู้บริหารสูงสุด และรองผู้บริหารสูงสุด 
- แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย 
และช่องทางการติดต่อของผู้บริหารแต่ละคน 

- - มีข้อมูลในเว็บไซต์แล้ว 

O3 อำนาจหน้าที่ - แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด - - มีข้อมูลในเว็บไซต์แล้ว 
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา

หน่วยงาน 
- แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี 
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย ยุทธศาสตร์หรือ 
แนวทาง เป้าหมาย และตัวชี้วัด เป็นต้น 
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565 

กวผ.  

O5 ข้อมูลการติดต่อ - แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย 
- ที่อยู่หน่วยงาน 
- หมายเลขโทรศัพท์ 
- E-mail 
- แผนที่ตั้ง 

- - มีข้อมูลในเว็บไซต์แล้ว  
 

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - แสดงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยงาน 

กมจ.  
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 การประชาสัมพันธ์ 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบของข้อมูล หน่วยงาน หมายเหตุ 
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ - แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจ

หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน 
- เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2565 

- - มีข้อมูลในเว็บไซต์แล้ว 
 

 

 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบของข้อมูล หน่วยงาน หมายเหตุ 
O8 Q&A - แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถ

สอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบ 
กับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง ทางหน้า
เว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Web board, กล่อง
ข้อความถาม-ตอบ, Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้น 

กวผ. - Messenger Live Chat, 
Chatbot สามารถทำได้หรือไม่ 
 

O9 Social Network - แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยัง
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, 
Twitter, Instagram เป็นต้น 

- - มีข้อมูลในเว็บไซต์แล้ว 
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 ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 

 การดำเนินงาน 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบของข้อมูล หน่วยงาน หมายเหตุ 
O10 แผนดำเนินงานประจำปี - แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี 

- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการหรือ
กิจกรรม งบประมาณท่ีใช้ และระยะเวลาในการดำเนินการ 
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565 

กวผ.  

O11 รายงานการกำกับติดตามการ
ดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน 

- แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 
ในข้อ O10 
- มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย 
ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม และรายละเอียด
งบประมาณท่ีใช้ดำเนินงาน 
- สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย  
6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565 

กวผ.  

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี - แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย  
ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 

กวผ.  

 ปี พ.ศ. 2565 ให้หมายถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 
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 การปฏิบัติงาน 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบของข้อมูล หน่วยงาน หมายเหตุ 
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน - แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 

ใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย เป็น
คู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด และ
กำหนดวิธีการข้ันตอนการปฏิบัติอย่างไร 
- จะต้องมีอย่างน้อย 1 คู่มือ 

ทุกหน่วยงาน คำอธิบาย 
เป็นคู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่แต่ละตำแหน่ง 

 การให้บริการ 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบของข้อมูล หน่วยงาน หมายเหตุ 
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ - แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบตัิที่ผู้รับบริการ

หรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อ
กับหน่วยงาน 
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อยประกอบดว้ย เป็นบริการหรือ
ภารกิจใด และกำหนดวิธีการข้ันตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร 
- หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ 

กทล. 
กสศ. 

รพ.พท. 
สกท. 
สกกท. 

- เป็นข้อมูลการให้บริการที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน 
เช่น ขั้นตอนการรับบริการ/คู่มือ
ประชาชน  

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ - แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน 
- สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส 
หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก  
ของปี พ.ศ. 2565 

กทล.  กสศ.    
รพ.พท. 

สกท.   สกกท. 

- เป็นข้อมูลสถิติที่สอดคล้องกับ
ข้อมูลในข้อ O14 

O16 รายงานผลการสำรวจความพึง
พอใจการให้บริการ 

- แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน 
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 

กทล.  กสศ.    
รพ.พท. 

สกท.   สกกท. 

- เป็นข้อมูลความพึงพอใจการ
ให้บริการที่สอดคล้องกับข้อ O14 
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบของข้อมูล หน่วยงาน หมายเหตุ 
O17 E-Service - แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับ

ภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่
จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน 
- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน 

กทล. 
กสศ. 

รพ.พท. 
สกท. 
สกกท. 

- เป็นช่องทางออนไลน์ที่ผู้ขอรับ
บริการสามารถทำได้ด้วยตนเอง 
และสอดคล้องกับการให้บริการ
ตามข้อ O14 
*หากไม่มีช่องทาง E-Service  
ให้ระบุว่าไม่มีในข้อนี้ 

หมายเหตุ: การให้บริการ หมายถงึ การให้บริการตามอำนาจหน้าท่ีหรือภารกจิตามกฎหมายของหน่วยงาน สำหรับหน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจำนวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏิบัติงาน 

หรือการให้บริการที่มีความสำคญัต่อภารกิจของหน่วยงาน 

ตัวอย่างเช่น: ระบบการเข้ารับบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ระบบการเข้ารับบริการของศูนย์การแพทย์ทางเลือก ระบบการขอรับทุน 

  

  

  

 

ปี พ.ศ. 2565 ให้หมายถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 
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 ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 

 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบของข้อมูล หน่วยงาน หมายเหตุ 
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปี 
- แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี 
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณ 
ตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร และงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย 
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565 

สลก. 
กวผ. 

 

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 
เดือน 

- แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีในข้อ O18 
- มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย 
ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ 
- สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส  
หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก 
ของปี พ.ศ. 2565 

สลก. 
กวผ. 

 

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี 

- แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อย
ประกอบด้วย  
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 

สลก. 
กวผ. 

 

 

  

ปี พ.ศ. 2565 ให้หมายถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 
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 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบของข้อมูล หน่วยงาน หมายเหตุ 
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการ

จัดหาพัสดุ 
- แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน
จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565 

สลก.  

O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

- แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามท่ีหน่วยงานจะต้องดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 
- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565 

- - มีข้อมูลในเว็บไซต์แล้ว 

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุรายเดือน 

- แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
- มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง 
วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น 
- เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก
ของปี พ.ศ. 2565 
** กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจา้งในรอบเดือนใดให้เผยแพร่วา่ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนน้ัน 

สลก.  

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุประจำปี 

- แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
- มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณที่ใช้ 
ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 

สลก.  

 ปี พ.ศ. 2565 ให้หมายถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 
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 ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล      ปี พ.ศ. 2565 ให้หมายถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบของข้อมูล หน่วยงาน หมายเหตุ 
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากร

บุคคล 
- เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้
บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2565 
- แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลที่กำหนดในนามของหน่วยงาน 

สลก.  

O26 การดำเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

- แสดงการดำเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบายหรือแผนการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในข้อ O25 
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565 

สลก.  

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

- แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับ 
ในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2565 อย่างน้อยประกอบด้วย 
- การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
- การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
- การพัฒนาบุคลากร 
- การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
- การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 

สลก.  

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจำปี 

- แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
- มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย  
ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 

สลก.  
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 ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 

 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบของข้อมูล หน่วยงาน หมายเหตุ 
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ 

- แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง 
กับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย 
รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียด
ขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ 
และระยะเวลาดำเนินการ 

กมจ.  

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ 
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทาง
ช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป 
เพ่ือเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพ่ือให้สอดคล้องกับ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก 

- - มีข้อมูลในเว็บไซต์แล้ว 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

- แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
- มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
อย่างน้อยประกอบด้วย จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด จำนวนเรื่อง 
ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และจำนวนเรื่องท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ 
- สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน 
ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปี พ.ศ. 2565 
** กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน 

กมจ.  
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 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบของข้อมูล หน่วยงาน หมายเหตุ 
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น - แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น 

ต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทาง
ช่องทางออนไลน์ 
- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก 
ของหน่วยงาน 

- - มีข้อมูลในเว็บไซต์แล้ว 
 

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม - แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้
บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน - 
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565 

กวผ. 
กสศ. 
กมจ. 

 

  

 ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 

 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบของข้อมูล หน่วยงาน หมายเหตุ 
O34 นโยบายไม่รับของขวัญ 

(No Gift Policy) 
- แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจา้หน้าที่และบุคลากรทุกคนจะต้องไม่มีการ
รับของขวัญ (No Gift Policy) 
- ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน 
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565 

กมจ.  

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร - แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนรว่มของผู้บริหารสูงสุด 
- เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญ 
กับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส 
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565 

สลก. 
กพร. 
กมจ. 

 

ปี พ.ศ. 2565 ให้หมายถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 
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 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบของข้อมูล หน่วยงาน หมายเหตุ 
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

และประพฤติมิชอบประจำปี 
- แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติ
หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย 
เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการ
ดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น 
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565 

ตสน. 
กมจ. 

 

O37 การดำเนินการเพ่ือจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง 
ในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน 
- เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการ 
หรือการดำเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36 
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565 

ตสน. 
กมจ. 

 

  

 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบของข้อมูล หน่วยงาน หมายเหตุ 
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

ตามมาตรฐานทางจริยธรรม 
- แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมี
ทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกท่ีดี 
รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
- เป็นการดำเนินการที่หน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการเอง 
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565 

กพร. 
กมจ. 

 

ปี พ.ศ. 2565 ให้หมายถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 



12 
 

 แผนป้องกันการทุจริต 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบของข้อมูล หน่วยงาน หมายเหตุ 
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต - แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการทุจริตหรือพัฒนา

ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการ/
กิจกรรม งบประมาณ และช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น 
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565 

กมจ.  

O40 รายงานการกำกับติดตามการ
ดำเนินการป้องกันการทุจริต
ประจำปี รอบ 6 เดือน 

- แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 
การทุจริตตามข้อ O39 
- มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย 
ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม และรายละเอียด
งบประมาณท่ีใช้ดำเนินงาน 
- สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน 
ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีพ.ศ. 2565 

กมจ.  

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี 

- แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย  
ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
- ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2564 

กมจ.  

 

 

ปี พ.ศ. 2565 ให้หมายถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 
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 ตัวช้ีวัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบของข้อมูล หน่วยงาน หมายเหตุ 
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ

ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
- แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2564 
- มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย ประเด็นที่
เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้อง
พัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ 
- มีการกำหนดแนวทางการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการ
เพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้
ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ  
โดยมีรายละเอียดต่างๆ อย่างน้อยประกอบด้วย การกำหนดผู้รับผิดชอบ
หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนว
ทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล 

กมจ.  

O43 การดำเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 

- แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
- มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติ 
อย่างเป็นรูปธรรม 
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565 

กมจ.  

ปี พ.ศ. 2565 ให้หมายถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 
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