แบบตรวจการเปิดเผยขิอมูลสาธารณะ
Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)
การประเมนคิณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนราชการในิบก.ทท.
ประจำปิงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ชือ่ หนิ่วยงาน

ศูนย์ปฏบัตการต่อตานการก่อการรายสากล

เวิบไซต์หลิักของหนิ่วยงาน

ctoc.rtarf.mi.th

คาอธบายวธการตอบแบบสารวจ
๑. โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่เป็นตัวเลือกคาตอบ ตามประเด็นการตรวจการเปิดเผยข้อมูล ดังนี้
 มี
 ไม่มี
๒. หน่วยงานจะต้องระบุลิ้งค์.(LINK).ประกอบการตอบ และทาการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ในช่องหมายเหตุ เพื่อให้ผู้ประเมินตรวจสอบประกอบการพิจารณาให้คะแนน
๓. บันทึกข้อมูลลงในแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) เพื่อจัดส่งให้ผู้ประเมิน

OIT 1 ขอมูลพิื้นฐาน
ขอ

ประเดนการตรวจ

ขอมูลพิื้นฐาน
O1 โครงสร้างหน่วยงาน (2 คะแนน)
O2 ข้อมูลผู้บริหาร (2 คะแนน)
O3 อานาจหน้าที่ (2 คะแนน)
O4 แผนการขบั เคลื่อนหน่วยงาน (2 คะแนน)
O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน (2 คะแนน)
O6 กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง (2 คะแนน)
ข่าวประชาสิัมพิันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ (2 คะแนน)
การปฏิสิัมพิันธ์ขิอมูล
O8 Q&A (5 คะแนน)
O9 Social Network (5 คะแนน)

ม ไม่มิ







หมายเหต
“มิ” ระบิิURL
“ไม่ม”ิ ระบิเหตผล
01 (ชัน้ ความลับตามภารกิจ)
02 (ชัน้ ความลับตามภารกิจ)
03 (ชัน้ ความลับตามภารกิจ)
https://ctoc.rtarf.mi.th
https://ctoc.rtarf.mi.th
https://ctoc.rtarf.mi.th/www/OIT/O6.pdf



https://ctoc.rtarf.mi.th




https://ctoc.rtarf.mi.th
https://ctoc.rtarf.mi.th

OIT 2 การบรหารงาน
ขอ

ประเดนการตรวจ

แผนดำเนินงาน
O10 แผนดำเนินงานประจำปี (5 คะแนน)
O11 รายงานการกากับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
(5 คะแนน)
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (5 คะแนน)
การปฏิบิัตงาน
O13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (5 คะแนน)

ม ไม่มิ

หมายเหต
“มิ” ระบิิURL
“ไม่ม”ิ ระบิเหตผล




https://ctoc.rtarf.mi.th/www/OIT/O10.pdf



https://ctoc.rtarf.mi.th/www/OIT/O12.pdf



https://ctoc.rtarf.mi.th/www/OIT/O13.pdf

https://ctoc.rtarf.mi.th/www/OIT/O11.pdf

https://ctoc.rtarf.mi.th/www/OIT/O29.pdf

OIT 3 การบรหารเงินงบประมาณ
ขอ

ประเดนการตรวจ

แผนการใชจ่ายงบประมาณประจำปิ
O14 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (5 คะแนน)
ร า ย ง า น ก า รกากั บ ติ ด ต า ม ก า ร ใ ช้ จ่ า ย ง บ ป ร ะ ม า ณ
O15
รอบ 6 เดือน (5 คะแนน)
O16 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (5 คะแนน)
การจัดซือ้ จัดจางหรือการจัดหาพิัสด
O17 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (5 คะแนน)
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
O18
พัสดุ (5 คะแนน)
O19 สรปุ ผลการจัดซือ้ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(5 คะแนน)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O20
ประจำปี (5 คะแนน)

ม ไม่มิ

หมายเหต
“มิ” ระบิิURL
“ไม่ม”ิ ระบิเหตผล




https://ctoc.rtarf.mi.th/www/OIT/O14.pdf



https://ctoc.rtarf.mi.th/www/OIT/O16.pdf




https://ctoc.rtarf.mi.th/www/OIT/O17.pdf



https://ctoc.rtarf.mi.th/www/OIT/O19.pdf



https://ctoc.rtarf.mi.th/www/OIT/O20.pdf

https://ctoc.rtarf.mi.th/www/OIT/O15.pdf

https://ctoc.rtarf.mi.th/www/OIT/O18.pdf

OIT 4 การบรหารและพิัฒนาทรัพยากรบิคคล
ขอ

ประเดนการตรวจ

การดำเนินการตามนโยบายการบรหารทรัพยากรบิคคล
O21 นโยบายการบรหิ ารทรัพยากรบุคคล (5 คะแนน)
O22 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(5 คะแนน)
O23 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(5 คะแนน)

ม ไม่มิ

หมายเหต
“มิ” ระบิิURL
“ไม่ม”ิ ระบิเหตผล




https://ctoc.rtarf.mi.th/www/OIT/O21.pdf



https://ctoc.rtarf.mi.th/www/OIT/O22,O23,O24.
pdf

https://ctoc.rtarf.mi.th/www/OIT/O22,O23,O24.
pdf

https://ctoc.rtarf.mi.th/www/OIT/O23.pdf
https://ctoc.rtarf.mi.th/www/OIT/ระเบียบ59.pdf

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O24
ประจำปี (5 คะแนน)



https://ctoc.rtarf.mi.th/www/OIT/O22,O23,O24.
pdf

OIT 5 การสิ่งเสริมความโปร่งใส
ขอ

ประเดนการตรวจ

การจัดการเรื่องรองเรยนการทิจรต
O25 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(5 คะแนน)
O26 ช่องทางแจง้ เรื่องร้องเรียนการทุจริต (5 คะแนน)
O27 ข้อมูลเชิงสถิตเิ รื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
(5 คะแนน)
O28 ช่องทางการรบั ฟังความคิดเห็น (5 คะแนน)
O29 การเปิดโอกาสใหเ้ กิดการมีส่วนร่วม (5 คะแนน)

ม ไม่มิ

หมายเหต
“มิ” ระบิิURL
“ไม่ม”ิ ระบิเหตผล



https://ctoc.rtarf.mi.th/www/OIT/O25.pdf




https://ctoc.rtarf.mi.th/www/OIT/O26.pdf




https://ctoc.rtarf.mi.th

https://ctoc.rtarf.mi.th/www/OIT/O27.pdf

https://ctoc.rtarf.mi.th/www/OIT/O29.pdf

OIT 6 การดำเนินการเพิื่อปิองกิันการทิจรต

ขอ

ประเดนการตรวจ

เจตจำนงสิจรตของผิูบรหาร
O30 เจตจำนงสจุ ริตของผบู้ รหิ าร (5 คะแนน)
O31 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (5 คะแนน)
การประเมนความเสิ่ยงเพิื่อการปิองกิันการทิจรต
O32 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (5 คะแนน)
O33 การดำเนินการเพือ่ จัดการความเสี่ยงการทุจริต
(5 คะแนน)
การเสรมสรางวัฒนธรรมองค์กร
O34 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (5 คะแนน)
แผนปฏิบิัตการปิองกิันการทิจรต
O35 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี (5 คะแนน)
ร า ย ง า น ก า ร กากั บ ติ ด ต า ม ก า ร ดาเนินการป้องกัน
O36
การทุจริต รอบ 6 เดือน (5 คะแนน)
O37 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(5 คะแนน)

ม ไม่มิ

หมายเหต
“มิ” ระบิิURL
“ไม่ม”ิ ระบิเหตผล




https://ctoc.rtarf.mi.th/www/OIT/O30.pdf




https://ctoc.rtarf.mi.th/www/OIT/O32.pdf



https://ctoc.rtarf.mi.th/www/OIT/O34.pdf




https://ctoc.rtarf.mi.th/www/OIT/O35.pdf



https://ctoc.rtarf.mi.th/www/OIT/O37.pdf

https://ctoc.rtarf.mi.th/www/OIT/O31.pdf

https://ctoc.rtarf.mi.th

https://ctoc.rtarf.mi.th/www/OIT/O36.pdf

OIT 7 มาตรการภายในเพิื่อปิองกิันการทิจรต
ขอ

ประเดนการตรวจ

มาตรการภายในเพิื่อสิ่งเสรมความโปร่งใสและปิองกันการทิจรต
O38 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (5 คะแนน)
O39 มาตรการใหผ้ ู้มสี ่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (5 คะแนน)
O40 มาตรการสง่ เสริมความโปรง่ ใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(5 คะแนน)
O41 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (5 คะแนน)
O42 มาตรการป้องกันการรบั สินบน (5 คะแนน)

ม ไม่มิ

หมายเหต
“มิ” ระบิิURL
“ไม่ม”ิ ระบิเหตผล





https://ctoc.rtarf.mi.th/www/OIT/O38.pdf




https://ctoc.rtarf.mi.th/www/OIT/O41.pdf

https://ctoc.rtarf.mi.th/www/OIT/O39.pdf
https://ctoc.rtarf.mi.th/www/OIT/O40.pdf

https://ctoc.rtarf.mi.th/www/OIT/O42,O43.pdf
https://ctoc.rtarf.mi.th/www/OIT/คู่มือทับซ้อน
2561.pdf

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 
O43
กับผลประโยชน์ส่วนรวม (5 คะแนน)
O44 มาตรการตรวจสอบการใช้ดลุ พินิจ (5 คะแนน)


https://ctoc.rtarf.mi.th/www/OIT/O42,O43.pdf
https://ctoc.rtarf.mi.th/www/OIT/คู่มือทับซ้อน
2561.pdf
https://ctoc.rtarf.mi.th/www/OIT/O44.pdf

