
 
 
 

 
ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน ที่ต้องแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและ 

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
กรมกิจการผู้สูงอายุ 

 

แบบวัด ปัญหา วิธีการแก้ไข ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

IIT 1. ตัวช้ีวัดการปฏิบัติหน้าที่

บุคลากรในหน่วยงานประเมิน

ว่า มีการปฏิบัติ/การให้บริการ

แก่ผู้มาติดต่อเป็นไปตาม

ขั้นตอน มีระยะเวลาที่ก าหนด

และให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ

อย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ 

บุคลากรยังเห็นว่าการ

ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลส าเร็จของ

งานและมีความรับผิดชอบ  

ในระดับมากท่ีสุด 

1) เพิ่มมาตรการก ากับให้กับเจ้าหน้าที่

ของหน่วยงานให้บริการประชาชน

อย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ 

ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือ

บิดเบือนข้อมูล และให้บริการแก่

ประชาชนเป็นไปตามขั้นตอนและ

ระยะเวลาที่ก าหนด  

ธ.ค.- ม.ค. 2565 ทุกหน่วยงาน 

2) จัดให้มีป้ายขั้นตอน กระบวนงาน

ให้บริการประชาชน ซึ่งก าหนด

ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน  

ติดตั้งในทุกหน่วยงานสังกัดกรม 

รวมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์  

พ.ย. – ธ.ค. 2564 ทุกหน่วยงาน 

3) ผู้บริหารก าชับการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่ ยึดหลักตามมาตรฐาน 

ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้

อย่างเคร่งครัด ผ่านการประชุม 

นิเทศงาน และหนังสือแจ้งเวียน  

ม.ค.- ก.พ. 2565 (สลก./กบท./

สคส.) 

 

4) ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ถ่ายทอด

ตัวชี้วัดการปฏิบัติงานระดับบุคคล 

ให้บุคลากรในสังกัดรับทราบ 

ก าหนดให้มีการมอบหมายงานเป็น

ลายลักษณ์อักษร สอดคล้องกับ

ต าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ม.ค.- ก.พ. 2565 ทุกหน่วยงาน 
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โดยเชื่อมโยงกับการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ  

2. ตัวช้ีวัดการใช้งบประมาณ

บุคลากรมีความเข้าใจเกี่ยวกับ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจ าปีของหน่วยงาน เพ่ิม

มากขึ้น ร่วมถึงวัตถุประสงค์

ของงบประมาณท่ีตั้งไว้ แต่ยัง

ขาดการมีส่วนร่วมในการ

ตรวจสอบการใช้จ่าย

งบประมาณ และยังมีความ

เข้าใจที่ผิดในการจัดหาวัสดุ

และตรวจรับที่เอ้ือประโยชน์ต่อ

ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 

1) ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีส่วนรวม 

ในการตรวจสอบการใช้จ่าย

งบประมาณ โดยสามารถสอบถาม

หรือทักท้วงได ้ผ่านช่องทาง

ออนไลน์ 

ม.ค – ก.พ. 2565 สลก. 

2) แจ้งเวียนให้บุคลากรทุกระดับ

รับทราบแผนการใช้งบประมาณ

ประจ าปีของหน่วยงาน พร้อมเน้น

ย้ ารายงานการเบิกจ่ายและ

ขับเคลื่อนภารกิจกรม ในที่ประชุม

ประจ าเดือน  

พ.ย. – ธ.ค. 2564 กยผ./ สลก. 

3) เผยแพร่ข้อมูลแผนการใช้จ่าย

งบประมาณของหน่วยงาน และ

ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน

ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจ าปี ซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์กรม  

ม.ค. - ก.พ. 65 กยผ. 

4) ก าหนดให้หน่วยงานในสังกัดน า

เรื่องการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย

งบประมาณ เป็นวาระในการ

ประชุมประจ าเดือน เพ่ือแจ้งให้

บุคลากรในสังกัดทราบ 

ม.ค. - ก.พ. 65 สลก/กยผ 

5) ส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัด

เปิดเผยการเบิกจ่ายงบประมาณใน

รูปแบบต่างๆ ได้แก่ การแจ้งผ่าน

เว็บไซต์ จดหมายข่าว เป็นต้น  

ม.ค. - ก.พ. 65 สลก.สคส. 

3. ตัวช้ีวัดการใช้อ านาจ 

 บุคลากรบางส่วน ยังเห็นว่า

ได้รับมอบหมายงานจาก

ผู้บังคับบัญชายังไม่เป็นธรรม 

1) ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งเวียนก าชับ

การใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาใน

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ

มอบหมายงาน การประเมินผลการ

พ.ย. – ธ.ค. 2564 สลก. 
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รวมถึงการได้รับการประเมินผล

การปฏิบัติงานตามระดับ

คุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง 

และการคัดเลือกผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม การศึกษาดูงานหรือ

การให้ทุนการศึกษายังไม่เป็น

ธรรม 

ปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากร

เพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่ง

จะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่

เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อ านาจ

สั่งการให้ผู้ใต้บังคับ บัญชาท าใน

ธุระส่วนตัวหรือท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง  

2) ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 

ประชาสัมพันธ์ระบบและกลไก 

ในรูปของคณะกรรมการ ตลอดจน

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก

บุคคลหรือการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ว่าด าเนินการด้วยความ

เป็นธรรม ไม่ได้เอ้ือประโยชน์กับ

บุคคลใด  

พ.ย. – ธ.ค. 2564 สลก. 

4. ตัวช้ีวัดการใช้ทรัพย์สินของ

ราชการ 

 บุคลากรในหน่วยงาน/

บุคคลภายนอก ยังไม่ทราบ

ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืม

ทรัพย์สินของราชการไปใช้

ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง 

1) เพ่ิมการอ านวยความสะดวก

เกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาต 

เพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ  

ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

2) ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัด

ถือปฏิบัติตามคู่มือการใช้ทรัพย์สิน

ราชการและรถยนต์ส่วนกลาง ให้

เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยงาน  

3) จัดท าคู่มือ/แบบฟอร์มการยืมใช้

ทรัพย์สินราชการ เป็นเอกสารหรือ

ผ่านระบบเว็ปไซต์ ระบุบุคคลผู้ยืม 

และวันที่คืนทรัพย์สิน 

4) ผู้บริหารก าชับให้ผู้บังคับบัญชา

ชั้นต้นในฐานะผู้รับมอบอ านาจ 

ก ากับการใช้ทรัพย์สินราชการและ

รถยนต์ส่วนกลาง ของบุคลการใน

สังกัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ตามระเบียบที่ก าหนด  

ม.ค.- ก.พ. 2565 สลก. /กตส. 

กลุ่มการคลัง

และพัสดุ 
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5) จัดท าบัญชีรายการทรัพย์สินของ

ราชการ ในหน่วยงานที่บุคลากร

สามารถใช้สนับสนุนการปฏิบัติ

ราชการ โดยประกาศแจ้งให้ทราบ

โดยทั่วกัน  

5. ตัวช้ีวัดการแก้ไขปัญหาการ

ทุจริต 

 บุคลากรในหน่วยงานประเมิน
ว่าผู้บริหารให้ความส าคัญ สร้าง
ความเข้าใจกับการต่อต้านการ
ทุจริต และการลงโทษทางวินัย
เมื่อเกิดการทุจริตในหน่วยงาน
ในอยู่ในระดับมากท่ีสุด ยังคง
ต้องเน้นการเฝ้าระวังอย่าง
ใกล้ชิด ตรวจสอบอย่าง
สม่ าเสมอ และมีบทลงโทษทาง
วินัยอย่างจริงจัง เมื่อพบการ
ประท าการทุจริต 

 

1) ประชาสัมพันธ์ข่าวสารนโยบายที่

เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต

ในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และ

จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน  

2) ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัด

ได้รับทราบสถิติและความคืบหน้า

ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต ซึ่งได้

เผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เป็นประจ าทุกเดือน  

3) ผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงาน 

ก าชับให้ถือปฏิบัติตามประกาศกรม

กิจการผู้สูงอายุ เรื่อง หลักเกณฑ์ 

มาตรการ แนวปฏิบัติ การจัดการ

เรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต

และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

ของกรมกิจการผู้สูงอายุ ลงวันที่ 13 

มิถุนายน 2562 โดยเคร่งครัด  

4) มีหนังสือแจ้งเวียนลงนามรับทราบ

รณรงค์ให้บุคลากรถือปฏิบัติตาม

ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง 

นโยบายการไม่รับของขวัญและของ

ก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 

(No Gift Policy) โดยเคร่งครัด 

ม.ค – ก.พ. 2565 สลก. 

-กลุ่มกฎหมาย 

-กลุ่มบริหาร

ทรัพยากร

บุคคล 

-กลุ่มงาน

จริยธรรม 

EIT 6. ตัวช้ีวัดคุณภาพการ

ด าเนินงาน 

1) ส่งเสริมการท างานที่ค านึงถึง

ประโยชน์ของประชาชนและ

ส่วนรวมเป็นหลัก 

พ.ย. – ก.พ. 2565 สลก. 

-กลุ่มการคลัง

และพัสดุ 
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 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

รับรู้ภารกิจ การปรับปรุง

คุณภาพการบริการ และ

ช่องทางการเสนอแนะ/

ร้องเรียน แต่ยังไม่เป็นที่พึง

พอใจ ในด้านการปฏิบัติงาน/

ให้บริการ กับผู้มาติดต่ออ่ืน ๆ 

อย่างเท่าเทียมกัน 

2) มีการชี้แจงและตอบค าถาม  

เมื่อมีข้อกังวลสงสัย เกี่ยวกับการ

ด าเนินงานให้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

3) มีหนังสือแจ้งให้เจ้าหน้าที่

ปฏิบัติงาน ยึดหลักตามมาตรฐาน 

ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้

อย่างเคร่งครัด และต้องเป็นไป

อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ 

ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 

4) จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์ 

ผู้ใช้บริการไม่ต้องเสียค่าบริหาร 

หรือ กรณีช าระค่าบริการ ต้องได้รับ

ใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง 

และมีช่องทางร้องเรียนหรือแจ้ง

เบาะแส ตลอดจนสายด่วนถึงผู้

บังคับบัญขา กรณีไม่ได้รับความ

สะดวก ไม่ได้รับความเป็นธรรมจาก

การบริการหรือเจ้าหน้าที่เรียกรับ

ผลประโยชน์  

5) ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการแจ้ง

เหตุการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ในส่วนราชการ ทั้งผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ของ

หน่วยงาน กล่องรับเอกสาร  

หรือต่อผู้บริหาร คณะกรรมการ

จริยธรรมประจ าหน่วยงาน  

6) ให้หน่วยงานจัดพื้นที่ให้บริการหรือ

รอรับบริการอย่างเหมาะสม และมี

สารสนเทศที่เพียงพอ พร้อมแจ้ง

ขั้นตอนและความคืบหน้าเป็นระยะ  

กยผ. 

-กลุ่ม

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

-กลุ่มบริหาร

ทรัพยากร

บุคคล 

กบท. 

-หัวหน้า

หน่วยงานใน

สังกัด 
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 7. ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการ

สื่อสาร 

 พัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์

และเผยแพร่ข้อมูลของ

หน่วยงานให้สามารถเข้าถึงง่าย 

ไม่ซับซ้อน และมีช่องทาง

หลากหลาย ให้สาธารณชน

รับทราบอย่างชัดเจน สร้าง

ช่องทางรับฟังค าติชมและความ

คิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/

การให้บริการ อย่างต่อเนื่อง 

1) ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานหรือ

ข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ

อย่างชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

2) พัฒนารูปแบบเว็บไซต์และ Social 

Media ให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย  

ไม่ซับซ้อน โดยอัพเดทข้อมูลที่

เผยแพร่ให้ครบถ้วนและเป็น

ปัจจุบัน  

3) เผยแพร่ผลการด าเนินงานของ

หน่วยงานและข้อมูลที่ประชาชน

รับทราบว่ามีการขับเคลื่อนและ

ปรับปรุงวิธีการ ขั้นตอนการ

ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  

4) จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ช่องทางที่

ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย สามารถส่งค าติชมหรือ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

ด าเนินงาน/การให้บริการ และให้มี

การชี้แจงในกรณีท่ีมีข้อกังวลสงสัย

ได้อย่างชัดเจน ตลอดจนแจ้งผ่าน

เว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือผ่าน

ช่องทาง Social Media ของกรม  

5) ให้มีการประชุมคณะท างาน IT 

อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือปรับปรุงและ

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ให้สามารถตอบสนองต่อความ

ต้องการและความคาดหวังของ

ผู้รับบริการ 

พ.ย. – ม.ค. 2565 สลก. 

-กลุ่มสื่อสาร

องค์กร 

กยผ. 

-กลุ่ม

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

สลก. 

กบท. 

 8. ตัวช้ีวัดการปรับปรุงการ

ท างาน 

 เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มา

ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มา

ติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไป

มีส่วนรวมในการปรับปรุง

พ.ย. – ม.ค. 2565 ผู้อ านวยการ

กอง/หัวหน้า

หน่วยงานใน

สังกัด 
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เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง

พัฒนาการด าเนินงาน/การ

ให้บริการของหน่วยงานสร้าง

ความโปร่งใสมากขึ้น มีการน า

เทคโนโลยีมาใช้ในการ

ด าเนินงาน/การให้บริการให้เกิด

ความสะดวกรวดเร็ว ผ่าน

ระบบเว็ปไซต์ 

พัฒนาการด าเนินงาน/การ

ให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 

2) สนับสนุนให้มีคณะกรรมการ 

คณะท างานในกระบวนงานต่างๆ 

โดยมีผู้ใช้บริการหรือผู้

บุคคลภายนอกเข้าร่วมเป็น

คณะท างาน  

3) ก าหนดเป็นนโยบายในการน า

เทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนภารกิจ

และการให้บริการเพ่ือให้เกิดความ

สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  

4) ประชาสัมพันธ์ช่องทางที่

ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย สามารถส่งค าติชมหรือ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

ด าเนินงาน/การให้บริการ และให้มี

การชี้แจงในกรณีท่ีมีข้อกังวลสงสัย

ได้อย่างชัดเจน ทั้งผ่านรูปแบบ

กล่องรับเรื่องราว และผ่านช่องทาง

อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือมีส่วนร่วมใน

การปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน

เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ  

5) ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียน

การปฏิบัติงานที่ไม่เป็นธรรมของ

เจ้าหน้าที่ ซึ่งปรากฏในเว็บไซต์กรม  

OIT 9. ตัวช้ีวัดการเปิดเผยข้อมูล 

 การจัดการข้อมูลในเว็บไซต์  

ยังมีบางส่วนที่กระจัดกระจาย 

ท าให้ผู้เยี่ยมชมต้องเสียเวลาใน

การสืบค้นข้อมูล ยังขาดการ

จัดท าแบนเนอร์ที่เด่นชัดให้ผู้

1) ปรับปรุงการด าเนินงาน/การ

ให้บริการที่มีความโปร่งใสมากข้ึน

โดยพัฒนารูปแบบและเนื้อหาใน

เว็บไซต์ของกรม ให้มีความทันสมัย 

ง่ายต่อการเข้าถึง และปรับปรุง

เนื้อหาอย่างต่อเนื่องโดยสอดรับกับ

แบบวัด ITA  

ม.ค. - มี.ค. 2565 คณะกรรมการ 

ITA 

สลก. 

-กลุ่มบริหาร

ทรัพยากร

บุคคล 
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เยี่ยมชมสามารถเข้าถึงได้อย่าง

รวดเร็ว 

 นอกจากนี้ บุคลากรยังขาด

 ความเข้าใจและสับสนในการ

 ตอบแบบวัด ตลอดจนการเห็น

 ความส าคัญของการตอบแบบ

 ประเมิน ITA 

2) พัฒนาสื่อให้เห็นโครงสร้างเว็บไซต์ 

(Site Map) มุ่งเน้นย้ าเนื้อหาใน

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด ITA ว่ามี

การเผยแพร่ในส่วนใด  

3) จัดหมวดหมู่เนื้อหาที่เผยแพร่ใน

เว็บไซต์ให้ง่ายต่อการเข้าถึง 

ตลอดจนการจัดท าแบนเนอร์ให้

เข้าถึงได้อย่างสะดวกในประเด็น

ส าคัญ เช่น ก าหนดให้มีหัวข้อ 

“คู่มือการปฏิบัติงาน” และ “คู่มือ

มือประชาชน” 

4) ก าหนดให้มีการบริหารจัดการ 

Social Media โดยมีผู้แทนจากกอง

ต่างๆ ร่วมเป็น Admin เพ่ือให้มี

เนื้อหาที่หลากหลายและอัพเดท

อย่างสม่ าเสมอ 

5) กิจกรรมส่งเสริมเพ่ิมยอดการเข้า

เยี่ยมชมเว็บไซต์และ Social 

Media ของกรมกิจการผู้สูงอายุ 

อย่างต่อเนื่อง  

6) สื่อสารเนื้อหาตามตัวชี้วัดตามแบบ

วัด ITA กับบุคลากรในสังกัดและ

ประชาชนทั่วไปผ่านช่องทาง 

Social Media อย่างสม่ าเสมอ 

และความรับผิดชอบของผู้ตอบ

กรณีไม่แสวงหาข้อมูลข่าวสารก่อน

การตอบแบบวัด 

-กลุ่มสื่อสาร

องค์กร 

กยผ. 

-กลุ่ม

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

10. ตัวชี้วัดการป้องกันการ

 ทุจริต 

  การวิเคราะห์ข้อมูลผลการ

 ด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

 อย่างเป็นระบบและรอบด้าน 

1) ผู้บริหารมีการแสดงนโยบายการไม่

รับของขวัญและของก านัลทุกชนิด

จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift 

Policy) และแจ้งให้บุคลากร

รับทราบ และถือปฏิบัติ 

ม.ค. - ก.พ. 2565 คณะกรรมการ 

ITA 

สลก. 

-กลุ่มบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
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1) ฝ่ายเลขานุการคณะท างาน 

น าเสนอประเด็นผลการด าเนินงาน

ในรอบปีที่ผ่านมาต่อคณะกรรมการ 

ITA เพ่ือพิจารณาวิเคราะห์ผลการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ  

2) เผยแพร่ผลการด าเนินการตาม

มาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและ

ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  

 

หมายเหตุ 

1) แบบวัดการรับบรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) จ านวน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

- ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 

- ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 

- ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 

- ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

- ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาทุจริต 

2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) จ านวน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

- ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 

- ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

- ตัวชี้วัดที่ 8การปรับปรุงการท างาน 

3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จ านวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

- ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 

- ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  


