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ค�าน�า
การประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (Integrity 

and Transparency Assessment) หรอืการประเมิน ITA ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 น้ัน 
นับเป็นปีที่ 10 ของการด�าเนินการที่ผ่านมา และเป็นปีที่ 5 ที่ได้ปรบัเข้าสู่การประเมินในรูปแบบ 
ออนไลน์ อีกทั้งยังเป็นปีสุดท้ายของช่วงระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561 - 2565) ของแผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยในการขับเคล่ือน 
การประเมิน ITA ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 น้ียังเป็นการท�างานรว่มกันของหน่วยงาน 
รว่มก�ากับติดตามทั้ง 5 หน่วยงาน ได้แก่ ส�านักงาน ป.ป.ช. ส�านักงาน ป.ป.ท. กรมส่งเสรมิ 
การปกครองทอ้งถ่ิน ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกิจ และส�านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีหน่วยงานภาครฐั จ�านวน 8,303 แห่ง 
ทั่วประเทศเข้ารว่มการประเมิน กล่าวได้ว่าเป็นการประเมินด้านธรรมาภิบาลและการบรหิาร
จัดการภาครฐัที่มีขนาดใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทยในปัจจุบัน

ส�าหรบัรายละเอียดของการประเมิน ITA ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 น้ัน ส�านักงาน ป.ป.ช. 
ได้ท�าการศึกษา รวมรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อสรุปเป็นรายละเอียด 
การประเมิน ITA ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และน�าเสนอต่อคณะอนุกรรมการก�ากับ 
และพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั  
คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั  
ตลอดจนคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือพจิารณาให้ความเห็นชอบ โดยรายละเอียดของการประเมนิ ITA 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยังคงก�าหนดกรอบแนวทางในการด�าเนินงานท่ีเชื่อมโยงและ
ต่อเน่ืองจากการประเมินในปีที่ผ่านมา เพื่อให้หน่วยงานที่เข้ารว่มการประเมินได้มีการพัฒนา 
การด�าเนินงานตามกรอบและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ได้อย่างต่อเน่ือง การปรบัปรุงพัฒนา 
ตนเองในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมาสามารถส่งผลต่อผลการประเมินของหน่วยงานและสามารถ 
เปรยีบเทียบกับช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้อย่างชัดเจน

คู่มือการประเมิน ITA ประจ�าปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบาย 
รายละเอียดที่เก่ียวข้องกับการประเมิน ITAประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้หน่วยงาน 
ภาครฐัทีเ่ข้ารว่มการประเมนิได้ท�าความเข้าใจในรายละเอียดของการประเมนิและใชเ้ปน็แนวทาง 
ในการปรบัปรุงพัฒนาการด�าเนินงานของตนเองให้มีการบรหิารงานภาครฐัที่มีประสิทธิภาพ 
มากยิง่ขึน้ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผูร้บับรกิารและต่อประเทศมากยิง่ขึน้ ดังน้ัน การประเมนิ ITA 
จึงเปรยีบเสมือนกรอบมาตรฐานด้านคุณธรรมและความโปรง่ใสของหน่วยงานภาครฐัของ
ประเทศไทยในปัจจุบัน

ส�านักประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใส
ส�านักงาน ป.ป.ช. 
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การประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั หรอื Integrity and Transparency 
Assessment หรอืท่ีเรยีกว่าการประเมิน ITA ถือเป็นเครือ่งมือในการขับเคล่ือนนโยบายของรฐัเครือ่งมือหน่ึง 
โดยเปน็เครือ่งมอืในเชิงบวกท่ีมุง่พัฒนาระบบราชการไทยในเชงิสรา้งสรรค์มากกวา่มุง่จับผดิเปรยีบเสมอืนเครือ่งมือ 
ตรวจสุขภาพองค์กรประจ�าป ีโดยมวีตัถุประสงค์เพือ่ให้หน่วยงานภาครฐัทัว่ประเทศได้รบัทราบถึงสถานะและปญัหา 
การด�าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปรง่ใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครฐัสามารถ 
น�าไปใชใ้นการปรบัปรุงพัฒนาองค์กรให้มปีระสทิธภิาพในการปฏิบติังาน การให้บรกิาร สามารถอ�านวยความสะดวก 
และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิง่ขึน้ ซึง่ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการด�าเนินงานภาครฐั ดังน้ัน การประเมิน ITA 
จึงไม่ได้เป็นเพียงการประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ใสเพียงเทา่น้ัน แต่ยงัเปน็การประเมินประสทิธภิาพการปฏิบติังาน 
และการให้บรกิารประชาชน เพ่ือให้ทราบถึงช่องวา่งของความไม่เปน็ธรรมและความด้อยประสทิธภิาพ ส�าหรบัน�าไป 
จัดท�าแนวทางมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการทุจรติและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทยต่อไป

การประเมิน ITA ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นับเป็นปีที่ 10 ของการด�าเนินการที่ผ่านมา และเป็นปีที่ 5  
ที่ได้ปรบัเข้าสู่การประเมินในรูปแบบออนไลน์ อีกท้ังยังเป็นปีสุดท้ายของช่วงระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ ประเด็นการต่อต้านการทุจรติและประพฤติมิชอบ โดยมีหน่วยงานภาครฐั 
จ�านวน  8,303  แห่งทัว่ประเทศ เข้ารว่มการประเมนิกล่าวได้วา่เปน็การประเมินด้านธรรมาภิบาลและการบรหิารจัดการ 
ภาครฐัที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในปัจจุบัน

การประเมิน ITA ถือเป็นเครือ่งมือที่หน่วยงานภาครฐัได้ส�ารวจและประเมินตนเอง เพื่อให้ได้รบัทราบข้อมูล 
อันส่งผลให้เกิดความตระหนักและปรับปรุงการบริหารงานและก�ากับดูแลการด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และให้ความส�าคัญกับด้านคุณธรรมและความโปรง่ใสขององค์กรตนเองมากย่ิงขึ้น 
นอกจากน้ี การประเมิน ITAยังส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงและพัฒนาการของหน่วยงานภาครฐัในทางปฏิบัติ 
อย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความต่ืนตัวและหันมาให้ความสนใจต่อการพัฒนาแฟลตฟอรม์อิเล็กทรอนิกส์
ของตนเองให้ทันสมยัและน่าสนใจมากข้ึน ทีส่�าคัญคือสง่ผลให้หน่วยงานมกีารจัดการขอ้มลูขา่วสารอย่างเปน็ระบบ 
ระเบียบและเตรยีมความพรอ้มในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้ได้รบัทราบและส่งเสรมิให้เกิดการตรวจสอบ 
อีกด้วย

นอกจากน้ี ในด้านของประชาชนและสังคมไทยแล้ว  การประเมิน ITA ถือเป็นเครือ่งมือที่ทุกคนจะได้มีส่วนรว่ม 
ในการสะท้อนความคิดเห็น เพือ่น�าไปสูพ่ฒันาการบรหิารงานภาครฐั เพ่ือให้ประชาชนคนไทยได้รบับรกิารจากภาครฐั 
ที่ดีขึ้นและยังส่งผลให้ประชาชนและสาธารณชนมีโอกาสได้มีส่วนรว่มก�ากับติดตามและตรวจสอบการด�าเนินงาน 
ของภาครฐัได้มากขึ้นอีกด้วย

 ความเปน็มาและวตัถปุระสงคข์องการประเมนิ ITA
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 หลักการประเมนิของ ITA
หลักการพ้ืนฐานของการประเมนิ ITA เพ่ือใหส้ามารถสะท้อนคณุธรรม 
และความโปรง่ใสของหน่วยงานภาครฐั

IIT

ส่วนท่ี 1 : แบบวดัการรบัรูข้องผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน (Internal Intergrity  
and Tranparency Assessment)  
หรอืแบบวดั IIT  
โดยเปดิโอกาสใหบุ้คลากรภาครฐัทกุระดับ 
ท่ีปฏิบติังานมาไมน้่อยกวา่ 1 ป ีได้มโีอกาส
สะท้อนและแสดงความคิดเหน็ต่อคณุธรรม
และความโปรง่ใสของหน่วยงานตนเอง

ตัวชีว้ดัท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี
ตัวชีว้ดัท่ี 2 การใชง้บประมาณ
ตัวชีว้ดัท่ี 3 การใชอ้�านาจ
ตัวชีว้ดัท่ี 4 การใชท้รพัยสิ์นของราชการ
ตัวชีว้ดัท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจรติ

EIT

ส่วนท่ี 2 : แบบวดัการรบัรูผู้้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียภายนอก (External Integrity 
and Transparency Assessment)  
หรอืแบบวดั EIT  
โดยเปดิโอกาสใหผู้้รบับรกิารหรอืผู้ติดต่อ
หน่วยงานภาครฐัในชว่งปงีบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ได้มโีอกาสสะท้อนและ 
แสดงความคิดเหน็ต่อการด�าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครฐั

ตัวชีว้ดัท่ี 6 คณุภาพการด�าเนินงาน
ตัวชีว้ดัท่ี 7 ประสิทธภิาพการส่ือสาร
ตัวชีว้ดัท่ี 8 การปรบัปรงุระบบการท�างาน

ส่วนท่ี 3 : แบบวดัการเปดิเผยขอ้มูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency 
Assessment) หรอืแบบวดั OIT  
เปน็การตรวจสอบระดับการเปดิเผยขอ้มูล
ของหน่วยงานภาครฐัท่ีเผยแพรไ่ว ้
ทางหน้าเวบ็ไซตห์ลักของหน่วยงาน

ตัวชีว้ดัท่ี 9 การเปดิเผยขอ้มูล
• ตัวชีว้ดัย่อยท่ี 9.1 ขอ้มูลพ้ืนฐาน
• ตัวชีว้ดัย่อยท่ี 9.2 การบรหิารงาน
• ตัวชีว้ดัย่อยท่ี 9.3 การบรหิารเงนิ 

งบประมาณ
• ตัวชีว้ดัย่อยท่ี 9.4 การบรหิาร 

และพัฒนาทรพัยากรบุคคล
• ตัวชีว้ดัย่อยท่ี 9.5 การส่งเสรมิ 

ความโปรง่ใส และ การจดัการเรือ่งรอ้ง
เรยีนการทจุรติและประพฤติมชิอบ

ตัวชีว้ดัท่ี 10 การปอ้งกันการทุจรติ
• ตัวชีว้ดัย่อยท่ี 10.1 การด�าเนินการ 

เพ่ือปอ้งกันการทจุรติ
• ตัวชีว้ดัย่อยท่ี 10.2 มาตรการภายใน 

เพ่ือปอ้งกันการทจุรติ

OIT

การประเมนิ ITA เปน็เครือ่งมอืทีค่�านึงถึงการเก็บข้อมลูอยา่งรอบด้านและหลากหลายมติิ การก�าหนดระเบยีบวธิี
การประเมินผลท่ีเป็นไปตามหลักการทางวิชาการเพื่อให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนสุขภาวะขององค์กรในด้าน
คุณธรรมและความโปรง่ใสได้อย่างแท้จรงิ โดยมีการเก็บข้อมูลจาก 3 ส่วน ดังน้ี
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 ความส�าคัญของ ITA
การประเมนิ ITA ได้รบัการใหค้วามส�าคัญในระดับประเทศ  
จากการถกูก�าหนดเปน็เปา้หมายของนโยบายและแผนงานระดับประเทศ

แผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตรช์ำติประเด็น

กำรต่อต้ำนกำรทุจรติและ
ประพฤติมิชอบ  

(พ.ศ. 2561 – 2580)

แผนกำรปฏิรปูประเทศ 
ด้ำนกำรป้องกันและ 

ปรำบปรำมกำรทุจรติ 
และประพฤติมิชอบ  
(ฉบับปรบัปรงุเดือน

กันยำยน 2563)

แผนบูรณำกำรต่อต้ำน 
กำรทจุรติและประพฤติมชิอบ 

ประจ�ำปงีบประมำณ  
พ.ศ. 2565

แผนปฏิบัติกำรด้ำน 
กำรต่อต้ำนกำรทุจรติ 

และประพฤติมิชอบระยะท่ี 1 
(พ.ศ. 2563 – 2565)

“หน่วยงานท่ีเขา้รว่มการประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใส 
ในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครฐัมีผลการประเมินผ่านเกณฑ ์

(คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป) จ�านวนไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 80”

DECADE OF ITA JOURNEY 9
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 ITA 2565
การประเมนิ ITA ในป ี2565 มอีะไรเปลีย่นแปลงจากปท่ีีผ่านมา

02

การประเมิน ITA ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยังคงก�าหนดกรอบแนวทางในการด�าเนินงานที่เชื่อมโยงและ 
ต่อเน่ืองจากการประเมินในปทีีผ่่านมา เพ่ือให้หน่วยงานทีเ่ขา้รว่มการประเมนิได้มีการพัฒนาการด�าเนินงานตามกรอบ 
และหลักเกณฑก์ารประเมนิ ITA ได้อยา่งต่อเน่ือง การปรบัปรุงพฒันาตนเองในช่วงระยะเวลาท่ีผา่นมาสามารถสง่ผลต่อ 
ผลการประเมนิของหน่วยงาน และสามารถแสดงให้เห็นถึงพฒันาของของแต่ละหน่วยงานเม่ือเปรยีบเทียบกับชว่งระยะ 
เวลาที่ผ่านมาได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม การประเมิน ITA ในปีน้ีมีการปรบัเปล่ียนที่ส�าคัญบางประการ ได้แก่

การปรับกลไกด�าเนินการประเมิน ส�านักงาน ป.ป.ช. จะเป็นหน่วยเก็บข้อมูลและ 
ประเมนิผลหลัก โดยก�ากับติดตามและให้ค�าแนะน�ารว่มกับหน่วยงานก�ากับติดตามการประเมนิ 
ได้แก่ ส�านักงาน ป.ป.ท. ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกิจ ส�านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม และกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน

การปรับระยะเวลาในบางขั้นตอน การเพ่ิมระยะเวลาของการเปิดโอกาสให้บุคลากร 
ภาครฐัและประชาชนผู้รบับรกิารจากภาครฐัได้เข้ามามีส่วนรว่มในการสะท้อนความคิดเห็น 
เพื่อพัฒนาการบรหิารงานภาครฐัให้ดียิ่งขึ้น

การปรบัประเด็นการประเมนิในแบบวดั OIT บางขอ้ ความรว่มมือระหว่างส�านักงาน ป.ป.ช. 
และส�านักงาน ป.ป.ท. ในการขับเคล่ือนนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)  
และปรบัองค์ประกอบของการตรวจประเมินในบางข้อให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

DECADE OF ITA JOURNEY 11



กลไกด�าเนินการประเมิน ได้แก่ ส�านักงาน ป.ป.ช. มบีทบาทหน้าท่ีในการด�าเนินกระบวนการต่าง ๆ  
ในการประเมนิ เชน่ ด�าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล การตรวจสอบและใหค้ะแนนตามแบบส�ารวจท่ีก�าหนด  
รวมไปถึง มบีทบาทในการใหค้�าปรกึษาแก่หน่วยงานท่ีเขา้รบัการประเมนิทัง้ในด้านกระบวนการประเมนิ 
และในด้านเน้ือหาในการประเมนิ โดยจ�าแนกบทบาทหน้าท่ีในการด�าเนินการประเมนิ ดังนี้

 กลไกขบัเคล่ือน ITA 2565
กลไกส�าคัญและหน่วยงานท่ีเกีย่วขอ้งในการประเมนิ ITA 2565

กลไกก�ากับติดตามการประเมิน ได้แก่ ส�านักงาน ป.ป.ช. ส�านักงาน ป.ป.ท. ส�านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รฐัวสิาหกิจ ส�านักงานปลัดกระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม และกรมส่งเสรมิ 
การปกครองท้องถ่ิน ทัง้ในระดับส่วนกลางและในระดับพ้ืนท่ี จะมบีทบาทในการรว่มก�าหนดแนวทางและ 
รว่มก�ากับติดตามการประเมนิ รวมไปถึงการประสานงานในระหวา่งกระบวนการต่าง ๆ ในการประเมนิ 
แก่หน่วยงานภายใต้การก�ากับดแูลของตนเอง

กลไกอ�านวยการประเมิน ได้แก่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใส 
ในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั คณะอนุกรรมการก�ากับและพัฒนาการประเมนิคณุธรรมและ 
ความโปรง่ใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั และส�านักงาน ป.ป.ช. จะเปน็หน่วยงานศูนยก์ลาง 
และด�าเนินการทางนโยบายท่ีเกีย่วขอ้งกับการประเมนิในภาพรวม รวมไปถึงหลักการและหลักเกณฑต่์าง ๆ 
การก�ากับติดตามการประเมนิ และการด�าเนินการต่อผลการประเมนิ

ส�านักงาน 
ป.ป.ช. ภาค

ส�านักงาน 
ป.ป.ช. 

ประจ�าจงัหวดั

หน่วยงาน 
ภาครฐั 

ในจงัหวดั

หน่วยงาน 
ภาครฐั 

ในส่วนกลาง

ส�านักงาน 
ป.ป.ช. 

ส่วนกลาง
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 หน่วยงานภาครฐัท่ีเขา้รว่ม ITA 2565
การประเมนิ ITA เปน็การประเมนิหน่วยงานภาครฐัทกุหน่วยงานและทัว่ประเทศ

การประเมนิ ITA ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
มหีน่วยงานภาครฐัท่ีเขา้รว่มการประเมนิ มจี�านวนรวมทัง้ส้ิน 8,303 หน่วยงาน ดังนี้

 องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินรปูแบบพิเศษ 2 หน่วยงาน 

 องคก์ารบรหิารส่วนตําบล 5,300 หน่วยงาน 

 เทศบาลตําบล 2,247 หน่วยงาน

 เทศบาลเมอืง  195 หน่วยงาน

 เทศบาลนคร 30 หน่วยงาน 

 องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 76 หน่วยงาน 

 จงัหวดั  76 หน่วยงาน

 สถาบนัอดุมศึกษา 86 หน่วยงาน

กองทนุ 7 หน่วยงาน 

หน่วยงานของรฐัอืน่ ๆ 18 หน่วยงาน 

รฐัวสิาหกิจ 51 หน่วยงาน 

องคก์ารมหาชน 57 หน่วยงาน 

ส่วนราชการระดับกรม 146 หน่วยงาน 

หน่วยงานของอยัการ 1 หน่วยงาน 

หน่วยงานขององคก์รอสิระตามรฐัธรรมนูญ 5 หน่วยงาน 

หน่วยงานของศาล 3 หน่วยงาน 

หน่วยงานของรฐัสภา 3 หน่วยงาน 

หน
่วย

งา
นข

อง
รฐั

อืน่
 ๆ

กองทุน

เทศบาลนคร
จงัหวดั

ส่วนราชการระดับกรม อง
คก์

าร
มห

าช
น

หน่วยงานของรฐัสภา

องคก์ารบรหิาร
ส่วนตําบล

 เทศบาลตําบล
รฐั

วสิ
าห

กิจ
สถาบันอดุมศึกษา

เทศบาลเมือง

หน่วยงานของศาล

หน่
วย

งา
นข

อง
อง

คก์
รอ

สิร
ะต

าม

รฐั
ธรรมนูญ

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

หน่วยงาน

ของอ
ยักา

ร

องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่รปูแบบพิเศษ

 องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินรปูแบบพิเศษ 2 หน่วยงาน 

 องคก์ารบรหิารส่วนตําบล 5,300 หน่วยงาน 

 เทศบาลตําบล 2,247 หน่วยงาน

 เทศบาลเมอืง  195 หน่วยงาน

 เทศบาลนคร 30 หน่วยงาน 

 องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 76 หน่วยงาน 

 จงัหวดั  76 หน่วยงาน

 สถาบนัอดุมศึกษา 86 หน่วยงาน

กองทนุ 7 หน่วยงาน 

หน่วยงานของรฐัอืน่ ๆ 18 หน่วยงาน 

รฐัวสิาหกิจ 51 หน่วยงาน 

องคก์ารมหาชน 57 หน่วยงาน 

ส่วนราชการระดับกรม 146 หน่วยงาน 

หน่วยงานของอยัการ 1 หน่วยงาน 

หน่วยงานขององคก์รอสิระตามรฐัธรรมนูญ 5 หน่วยงาน 

หน่วยงานของศาล 3 หน่วยงาน 

หน่วยงานของรฐัสภา 3 หน่วยงาน 

หน
่วย

งา
นข

อง
รฐั

อืน่
 ๆ

กองทุน

เทศบาลนคร
จงัหวดั

ส่วนราชการระดับกรม อง
คก์

าร
มห

าช
น

หน่วยงานของรฐัสภา
องคก์ารบรหิาร
ส่วนตําบล

 เทศบาลตําบล

รฐั
วสิ

าห
กิจ

สถาบันอดุมศึกษา

เทศบาลเมือง

หน่วยงานของศาล

หน่
วย

งา
นข

อง
อง

คก์
รอ

สิร
ะต

าม

รฐั
ธรรมนูญ

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

หน่วยงาน

ของอ
ยักา

ร

องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่รปูแบบพิเศษ
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ขั้นตอน ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ชว่งเตรยีมความพรอ้มประเมิน

การเผยแพรป่ฏิทนิการประเมนิ

การเผยแพรคู่่มือ 
รายละเอียดการประเมิน

ชว่งด�าเนินการประเมิน

การลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

การระบุข้อมูลผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียภายใน/ภายนอก

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ตามแบบวัด IIT

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ตามแบบวัด EIT

การตอบแบบวัด OIT

การตรวจสอบ 
และให้คะแนนแบบวัด OIT

การชี้แจงเพิ่มเติม 
และยืนยันผลแบบวัด OIT

การประมวลผลการประเมิน

การจัดท�ารายงานผล 
การประเมิน

ชว่งเผยแพรผ่ลการประเมิน

การกล่ันกรอง 
และน�าเสนอผลการประเมิน

การประกาศและเผยแพร่
รายงานผลการประเมิน

 ปฏิทิน ITA 2565
กรอบระยะเวลาแต่ละขัน้ตอนของการประเมนิ ITA 2565

การประเมิน ITA ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ก�าหนดขั้นตอนและกรอบระยะเวลาที่ไม่แตกต่างจาก 
ปทีีผ่า่นมามาก เพ่ือให้หน่วยงานมคีวามคุน้เคยและสามารถวางแผนงานในการปรบัปรุงพฒันาตนเองและด�าเนินการ 
ตามขั้นตอนการประเมินได้ โดยไม่ก่อให้เกิดภาระหรอืเบียดบังภารกิจหน้าที่หลักของหน่วยงานอันมากเกินควร  
แต่ได้มีการปรบัปรุงระยะเวลาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปรบัปรุงพัฒนาในด้านคุณธรรมและความโปรง่ใส 
ของหน่วยงานภาครฐั ตลอดจนเพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนรว่มในการประเมินมากยิ่งขึ้น ดังน้ี

*ระยะเวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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 ขัน้ตอนและรายละเอยีด
 ITA 2565
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 ค�าอธิบายเพ่ิมเติม ในกรณีท่ีหน่วยงานลืมชื่อผู้ใช้งานหรือรหัสผ่านของหน่วยงาน หรือไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ให้กดเลือก  
“ลืมรหัสผ่าน” จากนั้น ระบบจะให้ท่านยืนยันตัวตนผ่านทางอีเมลท่ี์ท่านได้ระบุไว้ในระบบ ITAS และหากการยืนยันตัวตนถูกต้อง 
ระบบจะใหท่้านตัง้รหสัผ่านและเขา้สู่ระบบได้ตามปกติ

 บัญชผู้ีใชง้านและรหัสผ่าน หน่วยงานท่ีเขา้รว่มการประเมิน จะมีผู้ใชง้าน (Username) และรหสัผ่าน (Password) ของหน่วยงาน 
ประกอบด้วย 2 ชุด คือ “ผู้ดูแลระบบ” และ “ผู้บรหิาร” โดยในกรณีหน่วยงานที่เคยเข้ารว่มการประเมินในปีที่ผ่านมา ให้ใชช้ือ่ผู้ใชง้าน 
และรหสัผ่านเดิมในการลงทะเบยีนเขา้รว่มการประเมนิ ส่วนในกรณีหน่วยงานท่ีมกีารเขา้รว่มการประเมนิครัง้แรกหรอืหน่วยงานท่ีจดัตัง้ 
หน่วยงานขึ้นใหม ่ใหใ้ชช้ือ่ผู้ใชง้านและรหสัผ่านใหมท่ี่ส�านักงาน ป.ป.ช. ได้จดัส่งใหเ้รยีบรอ้ยแล้ว

หน่วยงานจะต้องลงทะเบยีนเขา้รว่มการประเมนิซึ่งถือเปน็การเริม่ต้นเขา้สู่กระบวนการประเมนิ

 ขัน้ท่ี 1 ลงทะเบยีนเขา้รว่มการประเมนิ

03
• เขำ้สู่เวบ็ไซต ์https://itas.nacc.go.th  

และเลือกเมนู Log in
• พิมพ ์ผู้ใชง้ำน (Username) 

และรหัสผ่ำน (Password) ของหน่วยงำน

แอดมินของหน่วยงานจะต้องลงทะเบียน 
เข้ารว่มการประเมินในช่วงระยะเวลาที่ก�าหนด

หน่วยงานทบทวนข้อมูลส่วนบุคคลและ 
ช่องทางการติดต่อให้ถูกต้องครบถ้วน เช่น  
ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง และช่องทางการติดต่อ 

แอดมนิเพือ่ความสะดวกในการติดต่อกลับได้

วิธกีารลงทะเบียนเข้ารว่มการประเมิน
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 ขัน้ท่ี 2 ระบุขอ้มูลผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรของหน่วยงานภาครฐั ตัง้แต่ระดับผู้บรหิาร ผู้อ�านวยการ/หวัหน้า ขา้ราชการ/พนักงาน 
ไปจนถึงลกูจา้ง/พนักงานจา้ง ท่ีปฏิบติังานใหกั้บหน่วยงานภาครฐัมาเปน็ระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 1 ป ีนับจากวนัท่ีน�าเขา้ขอ้มูล

หน่วยงานจะต้องระบุขอ้มูลผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียของหน่วยงานเพ่ือใชเ้ปน็พ้ืนฐานในการส�ารวจขอ้มูล

 ค�าอธบิายเพ่ิมเติม หน่วยงานจะต้องระบุจ�านวนผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภายในของหน่วยงาน โดยแอดมนิจะเปน็ผู้ระบุขอ้มูล และผู้บรหิาร 
ของหน่วยงานจะเปน็ผู้ตรวจสอบและอนุมติัขอ้มูล โดยหน่วยงานจะต้องด�าเนินการใหเ้สรจ็ส้ินภายในกรอบระยะเวลาท่ีก�าหนด

• เขำ้สู่เวบ็ไซต ์https://itas.nacc.go.th
• เขำ้สู่เมนู ตัง้ค่ำระบบ
• เขำ้สู่เมนู จดักำรขอ้มูลหน่วยงำน
• เขำ้สู่เมนู จ�ำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน
• พิมพ ์จ�ำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในทัง้หมด

แอดมินระบุจ�านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
ของหน่วยงาน โดยด�าเนินการ ดังน้ี

• เขำ้สู่เวบ็ไซต ์https://itas.nacc.go.th
• เขำ้สู่เมนู แบบส�ำรวจ
• เขำ้สู่เมนู อนุมัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน

ผู้บรหิารของหน่วยงานจะต้องมีการตรวจสอบ 
รบัรองความถูกต้อง และอนุมัติข้อมูลเพื่อให้
ถกูต้องตามขอ้เทจ็จรงิมากทีส่ดุ จึงจะครบถ้วน 

ตามขั้นตอนที่ก�าหนด โดยด�าเนินการ ดังน้ี

วิธกีารน�าเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
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 ค�าอธิบายเพ่ิมเติม ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
ควรมีลักษณะดังต่อไปน้ี
• หน่วยงานจะต้องระบุจ�านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

ของหน่วยงาน โดยพิจารณาตามขอบเขตท่ีก�าหนด และ 
ระบุรายชื่อของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียของหน่วยงาน โดยแอดมนิจะเปน็ผู้น�าเขา้ขอ้มูล และ
ผู้บรหิารของหน่วยงานจะเปน็ผู้ตรวจสอบและอนุมัติขอ้มูล 
โดยหน่วยงานจะต้องด�าเนินการให้เสรจ็ส้ินภายในกรอบ 
ระยะเวลาท่ีก�าหนด

• ขอ้มูลผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภายนอกของหน่วยงาน ควรจะเปน็ 
ขอ้มูลท่ีหน่วยงานได้จดัท�าระบบการจดัเก็บรวบรวมไวจ้าก
การด�าเนินภารกิจหน้าท่ีของหน่วยงานโดยปกติทัว่ไป

• ขอ้มูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของหน่วยงาน ควรจะมี
จ�านวนไม่น้อยกวา่ 3 เท่า ของจ�านวนกลุ่มตัวอย่างขัน้ต�า 
หรอืเท่าท่ีหน่วยงานสามารถใหข้อ้มูลได้

• ขอ้มูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของหน่วยงาน ควรจะมี
ช่องทางการติดต่อที่มีโอกาสติดต่อเพ่ือเก็บข้อมูลได้  
โดยอย่างน้อยจะต้องมขีอ้มูลการติดต่อทางโทรศัพท์

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บรษัิทเอกชน หรอืหน่วยงานของรฐัอืน่ท่ีเคยมารบับรกิารหรอืมาติดต่อตาม
ภารกิจของหน่วยงานภาครฐั ภายในปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

• เขำ้สู่เวบ็ไซต ์https://itas.nacc.go.th
• เขำ้สู่เมนู ตัง้ค่ำระบบ
• เขำ้สู่เมนู จดักำรขอ้มูลหน่วยงำน
• เขำ้สู่เมนู จ�ำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก
• ระบุ ประมำณกำรจ�ำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภำยนอกทัง้หมด
• ระบุรำยชือ่และขอ้มูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก 

โดยสำมำรถด�ำเนินกำรได้ 2 วธิ ีคือ
1. พิมพร์ำยชือ่และขอ้มูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภำยนอกลงในระบบ ITAS โดยตรง
2. ดำวนโ์หลดแบบฟอรม์ (ไฟล ์Excel) จำกระบบ 

ITAS จำกนัน้ พิมพร์ำยชือ่และขอ้มูลผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกลงในแบบฟอรม์  
และน�ำเขำ้ไฟลดั์งกล่ำวเขำ้สู่ระบบ ITAS

แอดมินระบุรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ของหน่วยงาน โดยด�าเนินการ ดังน้ี

• เขำ้สู่เวบ็ไซต ์https://itas.nacc.go.th
• เขำ้สู่เมนู แบบส�ำรวจ
• เขำ้สู่เมนู อนุมัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก

ผูบ้รหิารของหน่วยงานจะต้องมีการตรวจสอบ 
รบัรองความถูกต้อง และอนุมัติข้อมูลเพ่ือให้
ถกูต้องตามขอ้เทจ็จรงิมากทีส่ดุ จึงจะครบถ้วน 

ตามขั้นตอนที่ก�าหนด โดยด�าเนินการ ดังน้ี

วธิกีารน�าเขา้ขอ้มลูผูม้สีว่นได้ส่วนเสียภายนอก
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 ขัน้ท่ี 3 แบบวดั IIT

 แบบวัด IIT แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)  
เป็นแบบวดัท่ีให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค�าตอบตามการรบัรูข้องตนเอง โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  
โดยเป็นการประเมินระดับการรบัรูข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในท่ีมีต่อหน่วยงานตนเอง ใน 5 ตัวชีว้ดั ได้แก่ ตัวชีว้ดัการปฏิบัติหน้าท่ี  
ตัวชีว้ดัการใชง้บประมาณ ตัวชีว้ดัการใชอ้�านาจ ตัวชีว้ดัการใชท้รพัยสิ์นของราชการ และตัวชีว้ดัการแก้ไขปญัหาการทจุรติ

 กลุ่มตัวอย่างของแบบวดั IIT จ�านวนกลุ่มตัวอย่างขัน้ต�า หมายถึง จ�านวนน้อยท่ีสุดท่ีจะต้องมีผู้ตอบแบบวดัใหไ้ด้ครบถ้วน เพ่ือให ้
มีข้อมูลท่ีเพียงพอส�าหรบัการประมวลผลคะแนนจากแบบวดัได้ อย่างไรก็ตาม ระบบไม่ได้จ�ากัดจ�านวนผู้ตอบเพียงจ�านวนขัน้ต�าเท่านัน้ 
หน่วยงานจงึสามารถเชญิชวนใหม้ผู้ีเขา้มามส่ีวนรว่มตอบแบบวดัได้มากท่ีสุด

กลุ่มตัวอย่างขัน้ต�าของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภายใน ก�าหนดจ�านวนรอ้ยละ 10 ของจ�านวนผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภายในทัง้หมด แต่จะต้อง 
มจี�านวนไมน้่อยกวา่ 30 คน กรณีหน่วยงานมผู้ีมส่ีวนได้ส่วนเสียภายในจ�านวนน้อยกวา่ 30 คน ใหเ้ก็บขอ้มูลจากผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภายใน 
ทัง้หมด กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจ�านวนมากกวา่ 4,000 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในไม่น้อยกวา่  
400 คน โดยระบบ ITAS จะค�านวณจ�านวนกลุ่มตัวอย่างขัน้ต�าของแต่ละหน่วยงานโดยอตัโนมติั

แบบวดั IIT เปน็การเปดิโอกาสใหบุ้คลากรภายในหน่วยงานภาครฐัได้สะท้อนการรบัรูต่้อหน่วยงานตนเอง

หน่วยงาน น�า URL หรอื QR code ไปเผยแพร ่
และประชาสัมพันธ์แก่ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ภายในของหน่วยงาน โดยหน่วยงานควร 

ค�านึงถึงช่องทางการเผยแพร่ท่ีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ภายในจะสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและค�านึงถึง 
การเผยแพร่ให้ครอบคลุมท่ัวถึงทุกส่วนงานและ 
ทุกระดับของหน่วยงาน จากน้ัน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในจะเข้ามาตอบแบบวัด IIT ด้วยตนเองผ่านทาง 
URL หรอื QR code ซึ่งจะเป็นการตอบเข้าสู่ระบบ 
ITAS โดยตรง

• เขำ้สู่เวบ็ไซต ์https://itas.nacc.go.th  
จำกนัน้ ด�ำเนินกำรดังน้ี

• เขำ้สู่เมนู กล่องขอ้ควำม (mail box)  
บรเิวณมุมขวำบนของหน้ำแรกในระบบ ITAS

• คัดลอก QR code หรอื URL ชอ่งทำงกำรเขำ้
ตอบแบบวดั IIT

แอดมิน รวมรวมข้อมูลแบบวัด IIT  
ของหน่วยงาน โดยด�าเนินการ ดังน้ี

วิธกีารเก็บข้อมูลแบบวัด IIT
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 ค�าอธบิายเพ่ิมเติม  หน่วยงานมีบทบาทในการส่งเสรมิให้บุคลากรภายในหน่วยงานเข้ามามีส่วนรว่มในการสะท้อนความคิดเห็นต่อ 
การด�าเนินงานและการบรหิารงาน โดยน�าชอ่งทางการเขา้ตอบแบบวดั IIT ไปประชาสัมพันธแ์ละเชญิชวนภายในหน่วยงาน และจะต้อง 
ก�ากับติดตามและส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเข้ามาตอบตามระยะเวลาที่ก�าหนดให้ได้มากที่สุด และไม่น้อยกวา่จ�านวนกลุ่ม 
ตัวอย่างขัน้ต�าตามท่ีก�าหนด

• เขำ้สู่เมนู ติดตำมสถำนะ
• เขำ้สู่เมนู รำยละเอยีดสถำนะกำรตอบ 

แบบวดักำรรบัรู้

ระบบจะค�านวณจ�านวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต�า
โดยอัตโนมัติ จากจ�านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในตามท่ีหน่วยงานระบุไว้ และหน่วยงาน 

สามารถก�ากับติดตามจ�านวนของผู้เข้าตอบแบบวดั IIT  
โดยด�าเนินการ ดังน้ี
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 ตัวชีว้ดัท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี
เปน็ตัวชีว้ดัทีม่วีตัถุประสงค์เพ่ือประเมนิการรบัรูข้องบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบติังานของบุคลากรอ่ืน 

ในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นทีเ่ก่ียวขอ้งกับการปฏิบติังานโดยยดึหลักตามมาตรฐาน มคีวามโปรง่ใส ปฏิบัติงาน 
หรอืด�าเนินการตามขัน้ตอนและระยะเวลาทีก่�าหนดไวอ้ยา่งเครง่ครดั และจะต้องเปน็ไปอยา่งเท่าเทยีมกัน ไมว่า่จะเปน็ 
ผู้มาติดต่อทั่วไปหรอืผู้มาติดต่อที่รูจั้กกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ 
และมคีวามรบัผดิชอบต่องานในหน้าทีท่ีร่บัผดิชอบ ซึง่ล้วนถือเปน็ลักษณะการปฏิบติัหน้าทีใ่นฐานะเจ้าหน้าทีข่องรฐั 
อย่างมีคุณธรรม นอกจากน้ี ยังประเมินการรบัรูใ้นประเด็นที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการเรยีกรบัเงิน ทรพัย์สิน 
หรอืประโยชน์อ่ืน ๆ ของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหน้าที่ และในกรณีช่วงเทศกาล 
หรอืวาระส�าคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรอืแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรพัย์สิน หรอืประโยชน์อ่ืน ๆ  
ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรบัสินบนได้ในอนาคต

ตัวชีว้ดัท่ี 1 กำรปฏิบัติหน้ำท่ี ประกอบด้วยขอ้ค�ำถำมจ�ำนวน 6 ขอ้ ดังน้ี

ประเด็นการประเมิน ระดับ

i1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบติังาน/ใหบ้รกิาร 
แก่ผู้มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี ้มากน้อยเพียงใด

น้อยท่ีสุด
หรอืไมม่เีลย

น้อย มาก มากท่ีสุด

• เป็นไปตามขั้นตอนที่ก�าหนด

• เป็นไปตามระยะเวลาที่ก�าหนด

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ีสุด
หรอืไมม่เีลย

น้อย มาก มากท่ีสุด

i2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบติังาน/ใหบ้รกิาร 
แก่ผู้มาติดต่อทัว่ ๆ ไป กับผู้มาติดต่อท่ีรูจ้กัเปน็การส่วนตัว 
อย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด

 ตัวชีว้ดัและขอ้ค�าถามของแบบวดั IIT
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ประเด็นการประเมิน ระดับ

i3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มพีฤติกรรม
ในการปฏิบติังาน ตามประเด็นดังต่อไปนี ้อย่างไร

น้อยท่ีสุด
หรอืไมม่เีลย

น้อย มาก มากท่ีสุด

• มุ่งผลส�าเรจ็ของงาน

• ให้ความส�าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว

• พรอ้มรบัผิดชอบ หากความผิดพลาด 
เกิดจากตนเอง

ประเด็นการประเมิน ระดับ

i5 นอกเหนือจากการรบัจากญาติหรอืจากบุคคล ท่ีใหกั้นในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติ 
ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรอืวฒันธรรม หรอืใหกั้นตามมารยาทท่ีปฏิบติักัน
ในสังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มกีารรบัส่ิงดังต่อไปนี ้หรอืไม่

มี ไมม่ี

• เงิน

• ทรพัย์สิน

• ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค�านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรบัความบันเทิง 
เป็นต้น

ประเด็นการประเมิน ระดับ

i4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มกีารเรยีกรบัส่ิงดังต่อไปนี ้จากผู้มาติดต่อ
เพ่ือแลกกับการปฏิบติังาน การอนุมติั อนุญาต หรอืใหบ้รกิาร หรอืไม่

มี ไมม่ี

• เงิน

• ทรพัย์สิน

• ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค�านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรบัความบันเทิง 
เป็นต้น

หมายเหตุ: เป็นการเรยีกรบัที่นอกเหนือจากที่กฎหมายก�าหนดให้รบัได้ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบรกิาร ค่าปรบั เป็นต้น
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ประเด็นการประเมิน ระดับ

i6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มกีารใหส่ิ้งดังต่อไปนี ้แก่บุคคลภายนอกหรอืภาคเอกชน 
เพ่ือสรา้งความสัมพันธท่ี์ดีและคาดหวงัใหม้กีารตอบแทนในอนาคต หรอืไม่

มี ไมม่ี

• เงิน

• ทรพัย์สิน

• ประโยชน์อ่ืน ๆ เช่น การยกเว้นค่าบรกิาร การอ�านวยความสะดวก 
เป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น

 ตัวชีว้ดัท่ี 2 การใชง้บประมาณ
เป็นตัวชีว้ดัทีม่วีตัถปุระสงค์เพือ่ประเมนิการรบัรูข้องบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด�าเนินการต่าง ๆ  ของหน่วยงาน 

ของตนเอง ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับต้ังแต่การจัดท�าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ�าปีและเผยแพรอ่ย่างโปรง่ใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรอืพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรือ่งต่าง ๆ 
เชน่ ค่าท�างานล่วงเวลา ค่าวสัดอุุปกรณ์ หรอืค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซือ้จัดจ้างและการตรวจรบั 
พสัดดุ้วย นอกจากน้ี ยังให้ความส�าคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนรว่มในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานตนเองได้

ตัวชีว้ดัท่ี 2 กำรใชง้บประมำณ ประกอบด้วยขอ้ค�ำถำมจ�ำนวน 6 ขอ้ ดังน้ี

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ีสุด
หรอืไมม่เีลย

น้อย มาก มากท่ีสุด

i7 ท่านรูเ้กีย่วกับแผนการใชจ้า่ยงบประมาณประจ�าปี
ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด

ประเด็นการประเมิน ระดับ

i8 หน่วยงานของท่าน ใชจ้า่ยงบประมาณ โดยค�านึงถึง
ประเด็นดังต่อไปนี ้มากน้อยเพียงใด

น้อยท่ีสุด
หรอืไมม่เีลย

น้อย มาก มากท่ีสุด

• คุ้มค่าต่อผลประโยชน์ที่ได้รบั

• เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ต้ังไว้
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ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ีสุด
หรอืไมม่เีลย

น้อย มาก มากท่ีสุด

i9 หน่วยงานของท่าน ใชจ้า่ยงบประมาณเพ่ือประโยชน ์
ส่วนตัว กลุ่ม หรอืพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด

ประเด็นการประเมิน ระดับ

i11 หน่วยงานของท่าน มกีารจดัซือ้จดัจา้ง/การจดัหาพัสด ุ
และการตรวจรบัพัสดใุนลักษณะดังต่อไปนี ้มากน้อยเพียงใด

น้อยท่ีสุด
หรอืไมม่เีลย

น้อย มาก มากท่ีสุด

• โปรง่ใส ตรวจสอบได้

• เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหน่ึง

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ีสุด
หรอืไมม่เีลย

น้อย มาก มากท่ีสุด

i10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มกีารเบกิจา่ยเงนิ
ท่ีเปน็เท็จ เชน่ ค่าท�างานล่วงเวลา ค่าวสัดอุปุกรณ์
หรอืค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด

ประเด็นการประเมิน ระดับ

i12 หน่วยงานของท่าน เปดิโอกาสใหท่้าน มส่ีวนรว่ม
ในการตรวจสอบการใชจ้า่ยงบประมาณ ตามประเด็น 
ดังต่อไปนี ้มากน้อยเพียงใด

น้อยท่ีสุด
หรอืไมม่เีลย

น้อย มาก มากท่ีสุด

• สอบถาม

• ทักท้วง

• รอ้งเรยีน
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 ตัวชีว้ดัท่ี 3 การใชอ้�านาจ
เปน็ตัวชีว้ดัทีม่วีตัถปุระสงค์เพือ่ประเมินการรบัรูข้องบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใชอ้�านาจของผูบ้งัคับบญัชา 

ของตนเอง ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการมอบหมายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้ 
สทิธปิระโยชน์ต่าง ๆ  ซึง่จะต้องเปน็ไปอยา่งเปน็ธรรมและไมเ่ลือกปฏิบติั รวมไปถึงการใชอ้�านาจสัง่การให้ผูใ้ต้บงัคับบญัชา 
ท�าในธุระส่วนตัวของผูบ้งัคับบญัชาหรอืท�าในสิง่ทีไ่ม่ถกูต้อง นอกจากน้ี ยงัประเมินเก่ียวกับกระบวนการบรหิารงาน
บุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอ�านาจ การซื้อขายต�าแหน่ง หรอืการเอ้ือผลประโยชน์ให้กลุ่มหรอืพวกพ้อง

ตัวชีว้ดัท่ี 3 กำรใชอ้�ำนำจ ประกอบด้วยขอ้ค�ำถำมจ�ำนวน 6 ขอ้ ดังน้ี

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ีสุด
หรอืไมม่เีลย

น้อย มาก มากท่ีสุด

i13 ท่านได้รบัมอบหมายงานตามต�าแหน่งหน้าท่ี 
จากผู้บงัคับบญัชาอย่างเปน็ธรรม มากน้อยเพียงใด

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ีสุด
หรอืไมม่เีลย

น้อย มาก มากท่ีสุด

i14 ท่านได้รบัการประเมนิผลการปฏิบติังาน 
จากผู้บงัคับบญัชาอย่างเปน็ธรรม มากน้อยเพียงใด

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ีสุด
หรอืไมม่เีลย

น้อย มาก มากท่ีสุด

i15 ผู้บงัคับบญัชาของท่าน มกีารคัดเลือกผู้เขา้รบั  
การฝึกอบรม การศึกษาดงูาน หรอืการใหท้นุการศึกษา 
อย่างเปน็ธรรม มากน้อยเพียงใด
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ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ีสุด
หรอืไมม่เีลย

น้อย มาก มากท่ีสุด

i17 ท่านเคยถกูผู้บงัคับบญัชาสัง่การใหท้�าในส่ิงท่ีไม ่
ถกูต้อง หรอืมคีวามเส่ียงต่อการทจุรติ มากน้อยเพียงใด

ประเด็นการประเมิน ระดับ

i18 การบรหิารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน
มลัีกษณะดังต่อไปนี ้มากน้อยเพียงใด

น้อยท่ีสุด
หรอืไมม่เีลย

น้อย มาก มากท่ีสุด

• ถูกแทรกแซงจากผู้มีอ�านาจ

• มีการซื้อขายต�าแหน่ง

• เอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรอืพวกพ้อง

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ีสุด
หรอืไมม่เีลย

น้อย มาก มากท่ีสุด

i16 ท่านเคยถกูผู้บงัคับบญัชาสัง่การใหท้�าธรุะส่วนตัว
ของผู้บงัคับบญัชา มากน้อยเพียงใด
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 ตัวชีว้ดัท่ี 4 การใชท้รพัยสิ์นของราชการ
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรบัรูข้องบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรพัย์สินของราชการ  

ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการน�าทรพัย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของ
ตนเองหรอืน�าไปให้ผูอ่ื้น และพฤติกรรมในการขอยมืทรพัยส์นิของราชการ ทัง้การยมืโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน 
และการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก 
นอกจากน้ี หน่วยงานจะต้องมีการจัดท�าแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใช้ทรพัย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร ่
ให้บุคลากรภายในได้รบัทราบและน�าไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการก�ากับดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรพัย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย

ตัวชีว้ดัท่ี 4 กำรใชท้รพัยสิ์นของรำชกำร  ประกอบด้วยขอ้ค�ำถำมจ�ำนวน 6 ขอ้ ดังน้ี

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ีสุด
หรอืไมม่เีลย

น้อย มาก มากท่ีสุด

i19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มกีารเอาทรพัยสิ์น
ของราชการ ไปเปน็ของส่วนตัว หรอืน�าไปใหก้ลุ่ม 
หรอืพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ีสุด
หรอืไมม่เีลย

น้อย มาก มากท่ีสุด

i20 ขัน้ตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรพัยสิ์นของราชการ
ไปใชป้ฏิบติังานในหน่วยงานของท่าน มคีวามสะดวก 
มากน้อยเพียงใด

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ีสุด
หรอืไมม่เีลย

น้อย มาก มากท่ีสุด

i21 ถ้าต้องมกีารขอยืมทรพัยสิ์นของราชการไปใชป้ฏิบติั
งาน บุคลากรในหน่วยงานของท่านมกีารขออนุญาต 
อย่างถกูต้อง มากน้อยเพียงใด
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ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ีสุด
หรอืไมม่เีลย

น้อย มาก มากท่ีสุด

i22 บุคคลภายนอกหรอืภาคเอกชน มกีารน�าทรพัยสิ์น
ของราชการไปใช ้โดยไมไ่ด้ขออนุญาตอย่างถกูต้อง 
จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ีสุด
หรอืไมม่เีลย

น้อย มาก มากท่ีสุด

i23 ท่านรูแ้นวปฏิบติัของหน่วยงานของท่าน เกีย่วกับ 
การใชท้รพัยสิ์นของราชการท่ีถกูต้อง มากน้อยเพียงใด

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ีสุด
หรอืไมม่เีลย

น้อย มาก มากท่ีสุด

i24 หน่วยงานของท่าน มกีารก�ากับดแูลและตรวจสอบ
การใชท้รพัยสิ์นของราชการ เพ่ือปอ้งกันไมใ่หม้กีารน�าไป
ใชป้ระโยชนส่์วนตัว กลุ่ม หรอืพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด
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ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ีสุด
หรอืไมม่เีลย

น้อย มาก มากท่ีสุด

i25 ผู้บรหิารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ใหค้วามส�าคัญ
กับการต่อต้านการทจุรติ มากน้อยเพียงใด

ประเด็นการประเมิน ระดับ

i26 หน่วยงานของท่าน มกีารด�าเนินการ ดังต่อไปนี ้หรอืไม่
มี ไมม่ี

• ทบทวนนโยบายหรอืมาตรการป้องกันการทุจรติในหน่วยงานให้มี
ประสิทธภิาพ

• จัดท�าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติของหน่วยงาน

 ตัวชีว้ดัท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจรติ
เปน็ตัวชีว้ดัท่ีมวัีตถุประสงค์เพ่ือประเมนิการรบัรูข้องบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปญัหาการทุจรติของหน่วยงาน 

ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกับการให้ความส�าคัญของผูบ้รหิารสงูสดุในการต่อต้านการทจุรติอยา่งจรงิจังโดยหน่วยงานจะต้อง 
ทบทวนนโยบายทีเ่ก่ียวขอ้งกับการปอ้งกันการทจุรติในหน่วยงานให้มีประสทิธภิาพ และจัดท�าแผนงานด้านการปอ้งกัน 
และปราบปรามการทจุรติของหน่วยงาน เพือ่ให้เกิดการแก้ไขปญัหาการทจุรติได้อยา่งเปน็รูปธรรม รวมไปถึงการประเมิน 
เก่ียวกับประสทิธภิาพการแก้ไขปญัหาการทจุรติของหน่วยงาน ทีจ่ะต้องท�าให้การทจุรติในหน่วยงานลดลงหรอืไมม่เีลย 
และจะต้องสรา้งความเช่ือม่ันให้บุคลากรภายใน ในการรอ้งเรยีนเมือ่พบเห็นการทจุรติภายในหน่วยงานด้วย นอกจากน้ี 
หน่วยงานจะต้องมกีระบวนการเฝา้ระวงั ตรวจสอบการทจุรติภายในหน่วยงาน รวมถึงการน�าผลการตรวจสอบของ
ฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรบัปรุงการท�างาน เพื่อป้องกันการทุจรติ

ตัวชีว้ดัท่ี 5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจรติ ประกอบด้วยขอ้ค�ำถำมจ�ำนวน 6 ขอ้ ดังน้ี

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ีสุด
หรอืไมม่เีลย

น้อย มาก มากท่ีสุด

i27 หน่วยงานของท่านมปีญัหาการทจุรติท่ียังไมไ่ด้รบั
การแก้ไข มากน้อยเพียงใด
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ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ีสุด
หรอืไมม่เีลย

น้อย มาก มากท่ีสุด

i28 หน่วยงานของท่าน มกีารด�าเนินการดังต่อไปนี ้ 
ต่อการทจุรติในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด

• เผ้าระวังการทุจรติ

• ตรวจสอบการทุจรติ

• ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจรติ

หมายเหตุ: หากหน่วยงานของท่านไม่มีการทุจรติ จึงท�าให้ไม่มีการลงโทษทางวินัย ให้ตอบ "มากที่สุด"

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ีสุด
หรอืไมม่เีลย

น้อย มาก มากท่ีสุด

i29 หน่วยงานของท่าน มกีารน�าผลการตรวจสอบ 
ของฝ่ายตรวจสอบทัง้ภายในและภายนอกหน่วยงาน 
ไปปรบัปรงุการท�างาน เพ่ือปอ้งกันการทจุรติ  
ในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด

หมายเหตุ: ฝ่ายตรวจสอบภายใน หมายถึง ส่วนงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน ฝ่ายตรวจสอบภายนอก หมายถึง หน่วยงานที่มีอ�านาจ

หน้าที่ตรวจสอบการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั เช่น ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส�านักงาน ป.ป.ช. ส�านักงาน ป.ป.ท. เป็นต้น

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ีสุด
หรอืไมม่เีลย

น้อย มาก มากท่ีสุด

i30 หากท่านพบเหน็แนวโน้มการทจุรติท่ีจะเกิดขึ้น 
ในหน่วยงานของท่าน ท่านมคีวามคิดเหน็ต่อประเด็น 
ดังต่อไปนี ้อย่างไร

• สามารถรอ้งเรยีนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก

• สามารถติดตามผลการรอ้งเรยีนได้

• มั่นใจว่าจะมีการด�าเนินการอย่างตรงไปตรงมา

• มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง
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 แบบวดั EIT แบบวดัการรบัรูข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 
เป็นแบบวดัท่ีให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค�าตอบตามการรบัรูข้องตนเอง โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
โดยเปน็การประเมนิระดับการรบัรูข้องผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภายนอกท่ีมต่ีอหน่วยงานท่ีประเมนิ ใน 3 ตัวชีว้ดั ได้แก่ ตัวชีว้ดัคณุภาพการด�าเนินงาน 
ตัวชีว้ดัประสิทธภิาพการส่ือสาร และตัวชีว้ดัการปรบัปรงุระบบการท�างาน

 กลุ่มตัวอย่างของแบบวดั EIT จ�านวนกลุ่มตัวอย่างขัน้ต�า หมายถึง จ�านวนน้อยท่ีสุดท่ีจะต้องมผู้ีตอบแบบวดัใหไ้ด้ครบถ้วน เพ่ือใหม้ี
ขอ้มูลท่ีเพียงพอส�าหรบัการประมวลผลคะแนนจากแบบวดัได้ อย่างไรก็ตาม ระบบไมไ่ด้จ�ากัดจ�านวนผู้ตอบเพียงจ�านวนขัน้ต�าเท่านัน้ หน่วย
งานจงึสามารถเชญิชวนใหม้ผู้ีเขา้มามส่ีวนรว่มตอบแบบวดัได้มากท่ีสุด
กลุม่ตัวอย่างขัน้ต�าของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภายนอก ก�าหนดจ�านวนรอ้ยละ 10 ของประมาณการจ�านวนผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภายนอกทัง้หมด 
แต่จะต้องมจี�านวนไมน้่อยกวา่ 30 คน กรณีหน่วยงานมผู้ีมส่ีวนได้ส่วนเสียภายนอกจ�านวนน้อยกวา่ 30 คน ใหเ้ก็บขอ้มูลจากผู้มส่ีวนได้ 
ส่วนเสียภายนอกทัง้หมด กรณีหน่วยงานมผู้ีมส่ีวนได้ส่วนเสียภายนอกจ�านวนมากกวา่ 4,000 คน ใหเ้ก็บขอ้มูลจากผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย 
ภายนอกไมน้่อยกวา่ 400 คน โดยระบบ ITAS จะค�านวณจ�านวนกลุ่มตัวอย่างขัน้ต�าของแต่ละหน่วยงานโดยอตัโนมติั

แบบวดั EIT เปน็การเปดิโอกาสใหผู้้รบับรกิารหรอืผู้ติดต่อกับหน่วยงานภาครฐัได้สะท้อนประสิทธภิาพภาครฐั

• เขำ้สู่เวบ็ไซต ์https://itas.nacc.go.th
• เขำ้สู่เมนู กล่องขอ้ควำม (mail box)  

บรเิวณมุมขวำบนของหน้ำแรกในระบบ ITAS
• คัดลอก QR code หรอื URL ชอ่งทำง 

กำรเขำ้ตอบแบบวดั EIT

แอดมิน สง่เสรมิให้ผู้รบับรกิารหรอืผู้มาติดต่องาน 
ตามภารกิจให้เข้ามามีส่วนรว่มสะท้อนความ 
คิดเห็นต่อการด�าเนินงานของหน่วยงานได้  

โดยด�าเนินการ ดังน้ี

หน่วยงาน น�า URL หรอื QR code ไปเผยแพร ่
และประชาสัมพันธ์แก่ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกของหน่วยงาน โดยหน่วยงานควร

ค�านึงถึงช่องทางการเผยแพร่ท่ีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกจะสามารถเข้าถึงได้อยา่งสะดวกและค�านึงถึง 
การเผยแพร่ให้ครอบคลุมท่ัวถึงทุกส่วนงานและ 
ทุกภารกิจของหน่วยงาน จากน้ัน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ภายนอกจะเข้ามาตอบแบบวัด EIT ด้วยตนเอง 
ผ่านทาง URL หรือ QR code ซึ่งจะเป็นการตอบ 
เข้าสู่ระบบ ITAS โดยตรง

วิธกีารเก็บข้อมูลแบบวัด EIT

 ขัน้ท่ี 4 แบบวดั EIT
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 ค�าอธบิายเพ่ิมเติม
• หน่วยงานมีบทบาทในการประชาสัมพันธแ์ละส่งเสรมิให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามาตอบตามระยะเวลาที่ก�าหนดให้ได้มากที่สุด 

เท่าท่ีสามารถด�าเนินการได้
• ส�านักงาน ป.ป.ช. จะมบีทบาทหลักในการก�ากับติดตามและการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบวดั EIT ของหน่วยงาน โดยจะมกีารสุ่มคัดเลือก 

กลุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติ และเก็บข้อมูลจากรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตามท่ีหน่วยงานน�าเข้าข้อมูลไว้ในระบบ ITAS  
ทัง้นี ้ส�านักงาน ป.ป.ช. อาจขอรบัขอ้มูลรายชือ่และชอ่งทางการติดต่อผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภายนอกเพ่ิมเติม หรอือาจขอเขา้เก็บรวบรวม 
ขอ้มูลภาคสนามที่หน่วยงาน หรอืแหล่งขอ้มูลตามที่ส�านักงาน ป.ป.ช. ก�าหนด โดยจะเก็บรวบรวมขอ้มูลให้ได้ไม่น้อยกวา่จ�านวนกลุ่ม 
ตัวอย่างขัน้ต�าตามท่ีก�าหนดและมลัีกษณะความเปน็ตัวแทนท่ีดีมากท่ีสุด

• นอกจากนี ้ผู้รบับรกิารหรอืผู้ท่ีเคยติดต่อกับหน่วยงานก็สามารถเขา้รว่มสะท้อนความคิดเหน็ได้ด้วยตนเองโดยตรงทางระบบ ITAS อกีด้วย

• เขำ้สู่เมนู ติดตำมสถำนะ
• เขำ้สู่เมนู รำยละเอยีดสถำนกำรณต์อบ 

แบบวดักำรรบัรู้

ระบบจะค�านวณจ�านวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต�า
โดยอัตโนมัติ จากจ�านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในตามท่ีหน่วยงานระบุไว้ และหน่วยงาน 

สามารถก�ากับติดตามจ�านวนของผูเ้ขา้ตอบแบบวดั EIT 
โดยด�าเนินการ ดังน้ี

DECADE OF ITA JOURNEY 33



 ตัวชีว้ดัและขอ้ค�าถามของแบบวดั EIT

 ตัวชีว้ดัท่ี 6 คณุภาพการด�าเนินงาน
เปน็ตัวชีว้ดัทีม่วีตัถุประสงค์เพ่ือประเมนิการรบัรูข้องผูร้บับรกิาร ผูม้าติดต่อ หรอืผูมี้สว่นได้สว่นเสยีของหน่วยงาน 

ต่อการคุณภาพการด�าเนินงาน ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน 
ขัน้ตอน และระยะเวลาทีก่�าหนดไวอ้ยา่งเครง่ครดั และจะต้องเป็นไปอยา่งเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบติั รวมถึงจะต้อง 
ให้ขอ้มลูเก่ียวกับการด�าเนินการ/ให้บรกิารของหน่วยงานแก่รบับรกิาร ผูม้าติดต่อ หรอืผูมี้สว่นได้สว่นเสยีอยา่งตรงไป 
ตรงมาไม่ปิดบังหรอืบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการรบัรูเ้ก่ียวกับ
ประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าท่ีเรยีกรบัเงิน ทรพัย์สิน หรอืประโยชน์อ่ืน ๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าท่ีด้วย 
นอกจากน้ี ยังประเมนิการรบัรูเ้ก่ียวกับการบรหิารงานและการด�าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน ทีจ่ะต้องค�านึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนและสว่นรวมเปน็หลัก ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรอืกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง

ตัวชีว้ดัท่ี 6 คณุภำพกำรด�ำเนินงำน ประกอบด้วยขอ้ค�ำถำมจ�ำนวน 5 ขอ้ ดังน้ี

ประเด็นการประเมิน ระดับ

e1 เจา้หน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ปฏิบติังาน/ 
ใหบ้รกิารแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี ้มากน้อยเพียงใด

น้อยท่ีสุด
หรอืไมม่เีลย

น้อย มาก มากท่ีสุด

• เป็นไปตามขั้นตอนที่ก�าหนด

• เป็นไปตามระยะเวลาที่ก�าหนด

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ีสุด
หรอืไมม่เีลย

น้อย มาก มากท่ีสุด

e2 เจา้หน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ปฏิบติังาน/ 
ใหบ้รกิารแก่ท่าน กับผู้มาติดต่อคนอืน่ ๆ อย่างเท่าเทียมกัน 
มากน้อยเพียงใด
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ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ีสุด
หรอืไมม่เีลย

น้อย มาก มากท่ีสุด

e3 เจา้หน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มกีารปดิบงัหรอื 
บดิเบอืนขอ้มูลเกีย่วกับการด�าเนินการ/ใหบ้รกิารแก่ท่าน 
มากน้อยเพียงใด

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ีสุด
หรอืไมม่เีลย

น้อย มาก มากท่ีสุด

e5 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มกีารด�าเนินงาน โดยค�านึง  
ถึงประโยชนข์องประชาชนและส่วนรวมเปน็หลัก  
มากน้อยเพียงใด

ประเด็นการประเมิน ระดับ

e4 ในระยะเวลา 1 ปท่ีีผ่านมา ท่านเคยถกูเจา้หน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ 
รอ้งขอใหจ้า่ยหรอืใหส่ิ้งดังต่อไปนี ้เพ่ือแลกกับการปฏิบติังาน การอนุมติั อนุญาต 
หรอืใหบ้รกิาร หรอืไม่

มี ไมม่ี

• เงิน

• ทรพัย์สิน

• ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค�านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง 
เป็นต้น

หมายเหตุ: เป็นการให้ที่นอกเหนือจากที่กฎหมายก�าหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบรกิาร ค่าปรบั เป็นต้น
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 ตัวชีว้ดัท่ี 7 ประสิทธภิาพการส่ือสาร
เปน็ตัวชีว้ดัทีม่วีตัถุประสงค์เพ่ือประเมนิการรบัรูข้องผูร้บับรกิาร ผูม้าติดต่อ หรอืผูมี้สว่นได้สว่นเสยีของหน่วยงาน 

ต่อประสิทธภิาพการสือ่สาร ในประเด็นทีเ่ก่ียวข้องกับการเผยแพรข้่อมูลของหน่วยงานในเรือ่งต่าง ๆ  ต่อสาธารณชน 
ผา่นชอ่งทางทีห่ลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไมซ่บัซอ้น โดยขอ้มูลทีเ่ผยแพรจ่ะต้องครบถ้วนและเปน็ปจัจบุนั 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผลการด�าเนินงานของหน่วยงานและขอ้มูลทีส่าธารณชนควรรบัทราบ รวมถึงการจัดให้มชีอ่งทาง 
ให้ผู้รบับรกิาร ผู้มาติดต่อ หรอืผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งค�าติชมหรอืความคิดเห็นเก่ียวกับการด�าเนินงาน/ 
การให้บรกิาร และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากน้ี ยังประเมินการรบัรูเ้ก่ียวกับ 
การจัดให้มชีอ่งทางให้ผูม้าติดต่อสามารถรอ้งเรยีนการทจุรติของเจ้าหน้าทีใ่นหน่วยงานด้วย ซึง่สะทอ้นถึงการส่ือสาร
กับผู้รบับรกิาร ผู้มาติดต่อ หรอืผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธภิาพ

ตัวชีว้ดัท่ี 7 ประสิทธภิำพกำรส่ือสำร ประเด็นส�ำรวจ ประกอบด้วยขอ้ค�ำถำมจ�ำนวน 5 ขอ้ ดังน้ี

ประเด็นการประเมิน ระดับ

e6 การเผยแพรข่อ้มูลของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ
มลัีกษณะดังต่อไปนี ้มากน้อยเพียงใด

น้อยท่ีสุด
หรอืไมม่เีลย

น้อย มาก มากท่ีสุด

• เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน

• มีช่องทางหลากหลาย

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ีสุด
หรอืไมม่เีลย

น้อย มาก มากท่ีสุด

e7 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มกีารเผยแพรผ่ลงาน 
หรอืขอ้มูลท่ีสาธารณชนควรรบัทราบอย่างชดัเจน  
มากน้อยเพียงใด
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ประเด็นการประเมิน

ระดับ

มี ไมม่ี

e8 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มชีอ่งทางรบัฟงัค�าติชมหรอืความคิดเหน็เกีย่วกับ 
การด�าเนินงาน/การใหบ้รกิาร หรอืไม่

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

มี ไมม่ี

e10 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มชีอ่งทางใหผู้้มาติดต่อรอ้งเรยีนการทจุรติของเจา้หน้าท่ี 
ในหน่วยงาน หรอืไม่

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ีสุด
หรอืไมม่เีลย

น้อย มาก มากท่ีสุด

e9 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มกีารชีแ้จงและตอบค�าถาม 
เมือ่มขีอ้กังวลสงสัยเกีย่วกับการด�าเนินงาน 
ได้อย่างชดัเจน มากน้อยเพียงใด

หมายเหตุ: หากท่านไม่มีข้อกังวลสงสัยให้ตอบ “มากที่สุด”
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 ตัวชีว้ดัท่ี 8 การปรบัปรงุระบบการท�างาน
เปน็ตัวชีว้ดัทีม่วีตัถุประสงค์เพ่ือประเมนิการรบัรูข้องผูร้บับรกิาร ผูม้าติดต่อ หรอืผูมี้สว่นได้สว่นเสยีของหน่วยงาน 

ต่อการปรบัปรุงระบบการท�างาน ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปรบัปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของ 
เจ้าหน้าที่และกระบวนการท�างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการด�าเนินงาน 
เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเรว็มากยิ่งข้ึน โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รบับรกิารหรอืผู้มาติดต่อ เข้ามา
มีส่วนรว่มในการปรบัปรุงพัฒนาการด�าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย ทั้งน้ี นอกจากหน่วยงาน 
จะต้องปรบัปรุงพัฒนา การด�าเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความส�าคัญกับการปรบัปรุงการด�าเนินงานให้ม ี
ความโปรง่ใสมากขึ้นอีกด้วย

ตัวชีว้ดัท่ี 8 กำรปรบัปรงุระบบกำรท�ำงำน ประกอบด้วยขอ้ค�ำถำมจ�ำนวน 5 ขอ้ ดังน้ี

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ีสุด
หรอืไมม่เีลย

น้อย มาก มากท่ีสุด

e11 เจา้หน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อมกีารปรบัปรงุ
คณุภาพการปฏิบติังาน/การใหบ้รกิาร ใหดี้ขึ้น มากน้อย
เพียงใด

หมายเหตุ: หากท่านติดต่อครัง้แรก ให้เปรยีบเทียบกับคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บรกิารที่ท่านคาดหวังไว้ก่อนมาติดต่อ

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ีสุด
หรอืไมม่เีลย

น้อย มาก มากท่ีสุด

e12 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มกีารปรบัปรงุวธิกีารและ 
ขัน้ตอนการด�าเนินงาน/การใหบ้รกิารใหดี้ขึน้ มากน้อยเพียงใด

หมายเหตุ: หากท่านติดต่อครัง้แรก ให้เปรยีบเทียบกับวิธกีารและขั้นตอนการด�าเนินงาน/การให้บรกิารที่ท่านคาดหวังไว้ก่อนมาติดต่อ
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ประเด็นการประเมิน

ระดับ

มี ไมม่ี

e13 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มกีารน�าเทคโนโลยีมาใชใ้นการด�าเนินงาน/การใหบ้รกิาร  
ใหเ้กิดความสะดวกรวดเรว็มากขึ้น หรอืไม่

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ีสุด
หรอืไมม่เีลย

น้อย มาก มากท่ีสุด

e14 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ เปดิโอกาสใหผู้้รบับรกิาร
ผู้มาติดต่อ หรอืผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย เขา้ไปมส่ีวนรว่ม 
ในการปรบัปรงุพัฒนาการด�าเนินงาน/การใหบ้รกิารของ 
หน่วยงานใหดี้ขึ้น มากน้อยเพียงใด

หมายเหตุ: การมีส่วนรว่ม เช่น รว่มวางแผน รว่มด�าเนินการ รว่มแลกเปล่ียนความคิดเห็น และรว่มติดตามประเมินผล เป็นต้น

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ีสุด
หรอืไมม่เีลย

น้อย มาก มากท่ีสุด

e15 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มกีารปรบัปรงุการด�าเนินงาน/ 
การใหบ้รกิาร ใหม้คีวามโปรง่ใสมากขึ้นมากน้อยเพียงใด
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 แบบวดั OIT แบบวดัการเปดิเผยขอ้มูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) เปน็แบบวดัท่ีให ้
ผู้ตอบแสดงหลักฐานวา่มีการเปดิเผยขอ้มูลตามที่ก�าหนดต่อสาธารณชน ผ่านทางการระบุ URL ที่เชือ่มโยงไปยังเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเก็บข้อมูลจากเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเวบ็ไซตห์ลักของหน่วยงานได้ ใน 2 ตัวชีว้ดั ได้แก่ ตัวชีว้ดัการเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย 5  
ตัวชีว้ดัย่อย ได้แก่ ขอ้มูลพ้ืนฐาน การบรหิารงาน การบรหิารเงนิงบประมาณ การบรหิารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล และการส่งเสรมิ
ความโปรง่ใส) และตัวชีว้ดัการปอ้งกันการทจุรติ (ประกอบด้วย 2 ตัวชีว้ดัย่อย ได้แก่ การด�าเนินการเพ่ือปอ้งกันการทจุรติ และมาตรการ 
ภายในเพ่ือปอ้งกันการทจุรติ)

แบบวดั OIT เปน็การรายงานตนเองของหน่วยงานภาครฐัเกีย่วกับการเปดิเผยขอ้มูลบนเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน 

• เขำ้สู่เวบ็ไซต ์https://itas.nacc.go.th
• เขำ้สู่เมนู แบบส�ำรวจ
• เขำ้สู่เมนู แบบตรวจกำรเปดิเผยขอ้มูลสำธำรณะ 

(OIT)

แอดมิน ตอบแบบวัด OIT ของหน่วยงาน  
โดยด�าเนินการ ดังน้ี

การตอบแบบวัด OIT จะต้องระบุข้อมูล 
ให้ครบถ้วนทั้ง 3 ส่วน ได้แก่

• (1) มี / ไม่มี
• (2) URL เพ่ือเชือ่มโยงไปสู่ขอ้มูล
• (3) ระบุค�ำอธบิำยเพ่ิมเติมประกอบค�ำตอบ

• เขำ้สู่เวบ็ไซต ์https://itas.nacc.go.th
• เขำ้สู่เมนู แบบส�ำรวจ
• เขำ้สู่เมนู อนุมัติแบบตรวจ 

กำรเปดิเผยขอ้มูลสำธำรณะ

ผูบ้รหิารของหน่วยงานจะต้องมกีารตรวจสอบ 
รบัรองความถูกต้อง และอนุมัติข้อมูลเพื่อให้ 
ถกูต้องตามขอ้เทจ็จรงิมากทีส่ดุ จึงจะครบถ้วน 

ตามขั้นตอนที่ก�าหนด โดยด�าเนินการ ดังน้ี

 ค�าอธบิายเพ่ิมเติม
• หน่วยงานจะต้องตอบแบบวดั OIT โดยแอดมนิจะเปน็ผู้ระบุ 

ค�าตอบ และผู้บรหิารของหน่วยงานจะเป็นผู้ตรวจสอบและ
อนุมติัค�าตอบในแบบวดั OIT ของหน่วยงาน โดยหน่วยงาน 
จะต้องตอบให้ครบถ้วนทุกข้อและด�าเนินการให้เสร็จส้ิน
ภายในกรอบระยะเวลาท่ีก�าหนด

• หน่วยงานสามารถเพ่ิมชอ่งส�าหรบัระบุ URL ได้ แต่ควรเปน็ 
URL ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกับขอ้ค�าถามนัน้เท่านัน้ และไมค่วรเกิน 
10 URL ต่อขอ้ค�าถาม

วิธกีารตอบแบบวัด OIT

 ขัน้ท่ี 5 แบบวดั OIT
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 เงื่อนไขท่ัวไปเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูล ข้อก�าหนดพ้ืนฐานส�าคัญเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซตข์องหน่วยงาน  
ซึ่งถือเปน็เงือ่นไขท่ัวไปในการประเมินแบบวดั OIT มีดังน้ี
• หน่วยงานจะต้องเปดิเผยขอ้มูลบนเวบ็ไซตห์ลักของหน่วยงาน
• การเปดิเผยขอ้มูลจะพิจารณาด้านความสามารถในการเขา้ถึงขอ้มูลบนเวบ็ไซตห์น่วยงานได้ ดังน้ัน หน่วยงานจะต้องรกัษาและคงสภาพ 

เวบ็ไซตห์ลักของหน่วยงานใหส้าธารณชนสามารถเขา้ถึงได้ทุกชว่งเวลา อย่างไรก็ตาม ในชว่งเวลาในการประเมินแบบวดั OIT พบวา่ 
เกิดเหตุขดัขอ้งหรอืปัญหาทางเทคนิคท�าใหเ้วบ็ไซตห์ลักของหน่วยงานไม่สามารถเขา้ถึงได้ชัว่คราว หน่วยงานจะต้องแก้ไขใหส้ามารถ
เขา้ถึงได้โดยเรว็หรอืภายในระยะเวลา 5 วนั นับแต่วนัท่ีได้รบัแจง้จากส�านักงาน ป.ป.ช.

• การเปดิเผยขอ้มูลจะพิจารณาด้านความสะดวกในการเขา้ถึงขอ้มูลได้ของประชาชนท่ัวไป ดังนัน้ หน่วยงานจะต้องแสดง URL ตามล�าดับ
การเข้าถึงข้อมูลหรอือธบิายให้ชัดเจนวา่ข้อมูลเปิดเผยอยู่ในต�าแหน่งใดบนเวบ็ไซตข์องหน่วยงานและประชาชนทัว่ไปสามารถเข้าถึง 
ได้อย่างไร โดยเฉพาะกรณีหน่วยงานระบุค�าตอบในแบบวดั OIT เปน็ URL ท่ีมลัีกษณะไฟล ์pdf หรอื google drive หรอืกรณีหน่วยงาน
ระบุค�าตอบเปน็หน้าแรก (Home page) ของเวบ็ไซต์

• กรณีท่ีหน่วยงานท่ีไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลใดได้ เน่ืองจากมีข้อจ�ากัดหรอืเหตุผลความจ�าเป็นท�าให้ไม่สามารถเผยแพรข่้อมูลตาม 
รายละเอยีดทีก่�าหนดได้ ใหห้น่วยงานอธบิายเหตุผลความจ�าเปน็มาอย่างละเอยีดโดยจะต้องเปน็เหตุผลทีเ่กีย่วขอ้งกับขอ้จ�ากัดด้านกฎหมาย 
ข้อจ�ากัดอนัสุดวสัิย หรอืข้อจ�ากัดอนัส่งผลต่อความมัน่คง หรอืการแข่งขันทางการค้า (เฉพาะองคก์รท่ีมีภารกิจตามกฎหมายซึ่ง 
โดยทัว่ไปจะมกีารแขง่ขนัทางธรุกิจ) โดยหากพิจารณาแล้วเหน็วา่มเีหตุผลอนัน่าเชือ่ถือได้ จะไมน่�าประเด็นการประเมนินัน้มาคิดคะแนน

• ในกรณีหน่วยงานไมส่ามารถด�าเนินการหรอืจดักิจกรรมโครงการฝึกอบรม ประชมุ สัมมนา หรอืศึกษาดงูานตามหลักเกณฑท่ี์ก�าหนด
ไวใ้นแบบวดั OIT อนัเน่ืองมาจากมติคณะรฐัมนตร ีหรอืค�าสัง่จงัหวดั หรอืค�าสัง่ของแต่ละส่วนราชการ ขอใหร้ะบุเหตุผลท่ีไมส่ามารถ
ด�าเนินการตามประเด็นการประเมนิท่ีก�าหนด รวมถึงระบุค�าสัง่ หรอืประกาศ หรอืมาตรการท่ีส่งผลใหห้น่วยงานไมส่ามารถด�าเนินการ
ได้ไว้ในช่องค�าอธิบายเพ่ิมเติมประกอบค�าตอบ โดยไม่ต้องเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณะทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน  
โดยหากพิจารณาแล้วเหน็วา่มเีหตุผลอนัน่าเชือ่ถือได้ จะไมน่�าประเด็นการประเมนินัน้มาคิดคะแนน

 ค�านิยามส�าคัญ
• “เวบ็ไซต”์ หมายถึง เวบ็ไซตห์ลักของหน่วยงานภาครฐัท่ีใชใ้นการส่ือสารต่อสาธารณะ
• “หน่วยงาน” หมายถึง ภาพรวมของหน่วยงาน ดังนั้น ข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานจะต้องเป็นข้อมูลในภาพรวมของหน่วยงาน  

ไมใ่ชข่อ้มูลของส่วนงานหรอืภารกิจใดภารกิจหน่ึงของหน่วยงาน เวน้แต่ขอ้มูลในหมวดการปฏิบติังาน (o13) และหมวดการใหบ้รกิาร 
(o14 – o17)

• “ปี พ.ศ. 2565” หมายถึง รอบปีที่หน่วยงานบรหิารราชการ หากหน่วยงานบรหิารราชการโดยใช้ปีงบประมาณ ให้ใช้ข้อมูลของ 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 หากหน่วยงานบรหิารราชการโดยใชป้ปีฏิทิน ใหใ้ชข้อ้มูลของป ีพ.ศ. 2565 และหากหน่วยงานบรหิารราชการ
โดยใช้รอบปีอย่างอื่นนอกเหนือจากปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน ให้ใช้ข้อมูลของรอบปีที่หน่วยงานใช้ ประจ�าปี พ.ศ. 2565  
และกรณีที่หน่วยงานบรหิารราชการโดยใชป้ีปฏิทินหรอืรอบปีอืน่ ซึ่งท�าให้ไม่สามารถตอบข้อค�าถามท่ีเกี่ยวข้องกับการก�ากับติดตาม
รอบ 6 เดือน ใหใ้ชข้อ้มูลในรอบ 3 เดือนในการตอบขอ้ค�าถาม

• “อย่างน้อยประกอบด้วย” หมายถึง รายละเอยีดขัน้ต�าท่ีควรจะมีในข้อมูลนั้น ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลจะพิจารณาด้านความถูกต้อง 
และครบถ้วนของข้อมูลเมื่อเปรยีบเทียบกับองคป์ระกอบของข้อมูลในแต่ละข้อ ซึ่งถือเป็นเงือ่นไขขัน้ต�าที่หน่วยงานจะต้องด�าเนินการ 
และเปิดเผยข้อมูลในเรือ่งนั้น โดยในกรณีท่ีองคป์ระกอบของข้อมูลก�าหนดวา่ “อย่างน้อยประกอบด้วย” จะหมายถึงข้อมูลจะต้อง 
มลัีกษณะตรงตามลักษณะท่ีก�าหนดอย่างครบถ้วน

กรณีหน่วยงำนประเภท “จงัหวดั” ก�ำหนดค�ำนิยำม ดังน้ี
• “หน่วยงาน” หมายถึง จงัหวดั ซึ่งมขีอบเขตของการประเมนิในภาพรวมของการบรหิารราชการส่วนภมูภิาคซึ่งมขีอบเขตการประเมนิ 

ครอบคลมุเฉพาะกลไกการบรหิารราชการระดับจงัหวดั ประกอบด้วย ส�านักงานจงัหวดั และส่วนราชการส่วนภมูภิาคทีอ่ยูใ่นการควบคมุ 
ดแูลของผู้วา่ราชการจงัหวดั (ไมร่วมส่วนราชการในจงัหวดัทีข่ึ้นตรงต่อส่วนกลาง และส่วนราชการระดับอ�าเภอ สังกัดกระทรวงมหาดไทย)

• “ผู้บรหิาร” หมายถึง ผู้วา่ราชการจงัหวดั 
ดังนัน้ ในกรณีของจงัหวดั จะต้องเปน็ขอ้มูลในภาพรวมของจงัหวดั ไมใ่ชข่อ้มูลของส่วนราชการภายในจงัหวดัหน่วยใดหน่วยหน่ึง  
เวน้แต่ขอ้มูลในหมวดการปฏิบติังาน (o13) หมวดการใหบ้รกิาร (o14 – o17) และหมวดการจดัซือ้จดัจา้ง (o21 – o24)
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 ตัวชีว้ดัท่ี 9 การเปดิเผยขอ้มูล
เป็นตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพรข้่อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผย

ข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รบัทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน  
ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบรหิารงาน ได้แก่ แผนด�าเนินงาน การปฏิบัติงาน และ 
การให้บรกิาร (3) การบรหิารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ�าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรอื 
การจัดหาพสัด ุ(4) การบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบรหิารทรพัยากรบุคคล การด�าเนินการ 
ตามนโยบายการบรหิารทรพัยากรบุคคล และหลักเกณฑก์ารบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล และ (5) การสง่เสรมิ 
ความโปรง่ใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรือ่งรอ้งเรยีนการทุจรติและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนรว่ม ซึ่งการเผยแพรข้่อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปรง่ใสในการบรหิารงานและการด�าเนินงาน
ของหน่วยงาน

ตัวชีว้ดัท่ี 9 กำรเปดิเผยขอ้มูล ประกอบด้วย 5 ตัวชีว้ดัย่อย ดังน้ี

ตัวชีว้ดัย่อยท่ี 9.1 ขอ้มูลพ้ืนฐาน

ขอ้ ขอ้มูล องคป์ระกอบด้านขอ้มูล 

o1 โครงสรา้ง • แสดงแผนผงัแสดงโครงสรา้งการแบง่สว่นราชการของหน่วยงาน
• แสดงต�าแหน่งที่ส�าคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่าง

เช่น ส�านัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
*กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้แสดงแผนผังโครงสรา้ง ทั้งฝ่ายการเมือง 
และฝ่ายข้าราชการประจ�า

o2 ข้อมูลผู้บรหิาร • แสดงข้อมูลของผู้บรหิารสูงสุด และผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการ
บรหิารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ผู้บรหิารสูงสุด
และรองผู้บรหิารสูงสุด

• แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง  
รูปถ่าย และช่องทางการติดต่อของผู้บรหิารแต่ละคน

*กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้แสดงข้อมูลผู้บรหิารในฝ่ายการเมือง 
และฝ่ายข้าราชการประจ�า

o3 อ�านาจหน้าที่ • แสดงขอ้มลูหน้าทีแ่ละอ�านาจของหน่วยงานตามทีก่ฎหมายก�าหนด

ขอ้มูลพ้ืนฐาน

 ตัวชีว้ดัและขอ้ค�าถามของแบบวดั OIT
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การประชาสัมพันธ์

ขอ้ ขอ้มูล องคป์ระกอบด้านขอ้มูล 

o4 แผนยุทธศาสตรห์รอืแผน
พัฒนาหน่วยงาน

• แสดงแผนการด�าเนินภารกิจของหน่วยงานท่ีมีระยะมากกว่า 1 ปี
• มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย 

ยุทธศาสตรห์รอืแนวทาง เป้าหมาย และตัวชี้วัด
• เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565

o5 ข้อมูลการติดต่อ • แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
• ที่อยู่หน่วยงาน
• หมายเลขโทรศัพท์
• E-mail
• แผนที่ต้ัง

o6 กฎหมายที่เก่ียวข้อง • แสดงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการด�าเนินงานหรอืการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน

ขอ้ ขอ้มูล องคป์ระกอบด้านขอ้มูล 

o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ • แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการด�าเนินงาน 
ตามอ�านาจหน้าที่หรอืภารกิจของหน่วยงาน

• เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2565

ขอ้ ขอ้มูล องคป์ระกอบด้านขอ้มูล 

o8 Q&A • แสดงต�าแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอก
สามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสาร 
ให้ค�าตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสือ่สารได้สองทาง 
ทางหน้าเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอยา่งเชน่ Web board, 
กล่องข้อความถาม-ตอบ, Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้น

o9 Social Network • แสดงต�าแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยง 
ไปยังเครอืข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น 
Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น

การปฏิสัมพันธข์อ้มูล
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ขอ้ ขอ้มูล องคป์ระกอบด้านขอ้มูล 

o10 แผนด�าเนินงานประจ�าปี • แสดงแผนการด�าเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
• มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย  

โครงการหรอืกิจกรรม งบประมาณทีใ่ช ้และระยะเวลาในการด�าเนินการ
• เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565

o11 รายงานการก�ากับติดตาม
การด�าเนินงานประจ�าปี 
รอบ 6 เดือน

• แสดงความก้าวหน้าในการด�าเนินงานตามแผนด�าเนินงาน
ประจ�าปีในข้อ o10

• มีเน้ือหาหรอืรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย 
ความก้าวหน้าการด�าเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม  
และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ด�าเนินงาน

• สามารถจัดท�าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรอืรายไตรมาส 
หรอืราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก
ของปี พ.ศ. 2565

o12 รายงานผลการด�าเนินงาน
ประจ�าปี

• แสดงผลการด�าเนินงานตามแผนด�าเนินงานประจ�าปี
• มขีอ้มลูรายละเอียดสรุปผลการด�าเนินงาน อยา่งน้อยประกอบด้วย 

ผลการด�าเนินการโครงการหรอืกิจกรรม ผลการใชจ่้ายงบประมาณ 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

• เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

ตัวชีว้ดัย่อยท่ี 9.2 การบรหิารงาน

การด�าเนินงาน

ขอ้ ขอ้มูล องคป์ระกอบด้านขอ้มูล 

o13 คู่มือหรอืมาตรฐาน 
การปฏิบัติงาน

• แสดงคู่มือหรอืแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

• มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย 
เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด ส�าหรบัเจ้าหน้าที่หรอืพนักงาน
ต�าแหน่งใด และก�าหนดวิธกีารขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร

• จะต้องมีอย่างน้อย 1 คู่มือ

การปฏิบติังาน
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ขอ้ ขอ้มูล องคป์ระกอบด้านขอ้มูล 

o14 คู่มือหรอืมาตรฐาน 
การให้บรกิาร

• แสดงคู่มือการให้บรกิารประชาชนหรอืคู่มือแนวทางการปฏิบัติ 
ที่ผู้รบับรกิารหรอืผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูล 
ในการขอรบับรกิารหรอืติดต่อกับหน่วยงาน

• มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อยประกอบด้วย 
เปน็บรกิารหรอืภารกิจใด และก�าหนดวธิกีารขัน้ตอนการให้บรกิาร 
หรอืการติดต่ออย่างไร

• หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ

o15 ข้อมูลเชิงสถิติ 
การให้บรกิาร

• แสดงข้อมูลสถิติการให้บรกิารของหน่วยงาน
• สามารถจัดท�าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรอืรายไตรมาส  

หรอืราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก
ของปี พ.ศ. 2565

o16 รายงานผลการส�ารวจ
ความพึงพอใจ 
การให้บรกิาร

• แสดงผลส�ารวจความพึงพอใจการให้บรกิารของหน่วยงาน
• เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

o17 E–Service • แสดงช่องทางการให้บรกิารข้อมูลหรอืธุรกรรมภาครฐัที่
สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครอืข่ายอินเทอรเ์น็ต 
โดยผู้ขอรบับรกิารไม่จ�าเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน

• สามารถเข้าถึงหรอืเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก 
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

ตัวชีว้ดัย่อยท่ี 9.3 การบรหิารเงนิงบประมาณ

แผนการใชจ้า่ยงบประมาณประจ�าปี

ขอ้ ขอ้มูล องคป์ระกอบด้านขอ้มูล 

o18 แผนการใช้จ่าย 
งบประมาณประจ�าปี

• แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
• มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย  

งบประมาณตามแหล่งที่ได้รบัการจัดสรร และงบประมาณ 
ตามประเภทรายการใช้จ่าย

• เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565

การใหบ้รกิาร
* การให้บรกิาร หมายถึง การให้บรกิารตามอ�านาจหน้าทีห่รอืภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงาน ส�าหรบัหน่วยงานทีม่กีารปฏิบติังานหรอื 
การให้บรกิารเป็นจ�านวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพรก่ารปฏิบัติงานหรอืการให้บรกิารที่มีความส�าคัญต่อภารกิจของหน่วยงาน
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ขอ้ ขอ้มูล องคป์ระกอบด้านขอ้มูล 

o19 รายงานการก�ากับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ�าปี รอบ 6 เดือน

• แสดงความก้าวหน้าในการด�าเนินงานตามแผนการใช้จ่าย 
งบประมาณประจ�าปีในข้อ o18

• มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย 
ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ

• สามารถจัดท�าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรอืรายไตรมาส 
หรอืราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก
ของปี พ.ศ. 2565

o20 รายงานผลการใช้จ่าย 
งบประมาณประจ�าปี

• แสดงผลการด�าเนินงานตามแผนการใชจ่้ายงบประมาณประจ�าปี
• มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อย

ประกอบด้วย ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค  
และข้อเสนอแนะ

• เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

ขอ้ ขอ้มูล องคป์ระกอบด้านขอ้มูล 

o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
หรอืแผนการจัดหาพัสดุ

• แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรอืแผนการจัดหาพัสดุตามที่ 
หน่วยงานจะต้องด�าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครฐั พ.ศ. 2560

• เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565
* กรณีไม่มีการจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาทหรอืการจัดจ้างที่กฎหมายไม่ได้
ก�าหนดให้ต้องเผยแพรแ่ผนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานอธบิายเพิ่มเติม 
โดยละเอียด หรอืเผยแพรว่่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีดังกล่าว

o22 ประกาศต่าง ๆ เก่ียวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างหรอื 
การจัดหาพัสดุ

• แสดงประกาศการจัดซือ้จัดจ้างตามทีห่น่วยงานจะต้องด�าเนินการ
ตามพระราชบญัญติัการจัดซ้ือจัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครฐั 
พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผล 
การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

• เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565

o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรอืการจัดหาพสัดรุายเดือน

• แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
• มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น  

งานที่ซื้อหรอืจ้าง วงเงินที่ซื้อหรอืจ้าง ราคากลาง วิธกีารซื้อ 
หรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการ 
คัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่ 
และวันที่ของสัญญาหรอืข้อตกลงในการซื้อหรอืจ้าง เป็นต้น

• เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา  
6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565

* กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพรว่่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง 
ในเดือนน้ัน

การจดัซือ้จดัจา้งหรอืการจดัหาพัสดุ
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ขอ้ ขอ้มูล องคป์ระกอบด้านขอ้มูล 

o24 รายงานผลการจัดซือ้จัดจ้าง 
หรอืการจัดหาพสัดปุระจ�าปี

• แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
• มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณ 

ที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
• เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

ตัวชีว้ดัย่อยท่ี 9.4 การบรหิารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล

การบรหิารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล

ขอ้ ขอ้มูล องคป์ระกอบด้านขอ้มูล 

o25 นโยบายการบรหิาร
ทรพัยากรบุคคล

• เป็นนโยบายหรอืแผนการบรหิารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล 
ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2565

• แสดงนโยบายของผู้บรหิารสูงสุด หรอืแผนการบรหิารและ
พัฒนาทรพัยากรบุคคลที่ก�าหนดในนามของหน่วยงาน

o26 การด�าเนินการตาม
นโยบายการบรหิาร
ทรพัยากรบุคคล

• แสดงการด�าเนินการที่มีความสอดรบัตามนโยบาย 
หรอืแผนการบรหิารและพัฒนาทรพัยากรบุคคลในข้อ o25

• เป็นการด�าเนินการในปี พ.ศ. 2565

o27 หลักเกณฑ์การบรหิารและ
พัฒนาทรพัยากรบุคคล

• แสดงหลักเกณฑ์การบรหิารและพัฒนาทรพัยากรบุคคลที่ยังใช้
บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2565 อย่างน้อยประกอบด้วย

• การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
• การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร
• การพัฒนาบุคลากร
• การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
• การให้คุณให้โทษและการสรา้งขวัญก�าลังใจ

* กรณีหน่วยงานใช้หลักเกณฑ์ขององค์กรกลางบรหิารงานบุคคลหน่วยงาน
สามารถน�าหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพรบ่นเว็บไซต์ของหน่วยงาน

o28 รายงานผลการบรหิารและ 
พัฒนาทรพัยากรบุคคล
ประจ�าปี

• แสดงผลการบรหิารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล
• มีข้อมูลรายละเอียดของการด�าเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย 

ผลการด�าเนินการตามนโยบายการบรหิารทรพัยากรบุคคล  
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะผลการวิเคราะห์การบรหิาร
และพัฒนาทรพัยากรบุคคล

• เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564
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ขอ้ ขอ้มูล องคป์ระกอบด้านขอ้มูล 

o29 แนวปฏิบัติการจัดการ 
เรือ่งรอ้งเรยีนการทุจรติ
และประพฤติมิชอบ

• แสดงคู่มือหรอืแนวทางการด�าเนินการต่อเรือ่งรอ้งเรยีน 
ที่เก่ียวข้องกับการทุจรติและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 
ของหน่วยงาน

• มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย 
รายละเอียดวิธกีารที่บุคคลภายนอกจะท�าการรอ้งเรยีน  
รายละเอียดขั้นตอนหรอืวิธกีารในการจัดการต่อเรือ่งรอ้งเรยีน 
ส่วนงานที่รบัผิดชอบ และระยะเวลาด�าเนินการ

o30 ช่องทางแจ้งเรือ่งรอ้งเรยีน
การทจุรติและประพฤติมชิอบ

• แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรือ่งรอ้งเรยีน 
เก่ียวกับการทุจรติและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน 
ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน โดยแยกต่างหาก 
จากช่องทางการรอ้งเรยีนเรือ่งทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูล
ของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการ
เรือ่งรอ้งเรยีนการทุจรติและประพฤติมิชอบ

• สามารถเข้าถึงหรอืเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก 
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรือ่ง 
รอ้งเรยีนการทุจรติ 
และประพฤติมิชอบ

• แสดงข้อมูลสถิติเรือ่งรอ้งเรยีนการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

• มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรือ่งรอ้งเรยีนการทุจรติและ 
ประพฤติมชิอบ อยา่งน้อยประกอบด้วย จ�านวนเรือ่งรอ้งเรยีนทัง้หมด  
จ�านวนเรือ่งทีด่�าเนินการแล้วเสรจ็ และจ�านวนเรือ่งทีอ่ยูร่ะหวา่งด�าเนินการ

• สามารถจัดท�าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรอืรายไตรมาส  
หรอืราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก
ของปี พ.ศ. 2565

* กรณีไม่มีเรือ่งรอ้งเรยีนให้เผยแพรว่่าไม่มีเรือ่งรอ้งเรยีน

ตัวชีว้ดัย่อยท่ี 9.5 การส่งเสรมิความโปรง่ใส

การจดัการเรือ่งรอ้งเรยีนการทุจรติและประพฤติมชิอบ
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ขอ้ ขอ้มูล องคป์ระกอบด้านขอ้มูล 

o34 นโยบายไม่รบัของขวัญ 
(No Gift Policy)

• แสดงนโยบายว่าผู้บรหิาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน  
จะต้องไม่มีการรบัของขวัญ (No Gift Policy)

• ด�าเนินการโดยผู้บรหิารสูงสุดคนปัจจุบัน
• เป็นการด�าเนินการในปี พ.ศ. 2565

* ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามแนวทางที่ส�านักงาน ป.ป.ท. ก�าหนด

 ตัวชีว้ดัท่ี 10 การปอ้งกันการทุจรติ
เป็นตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพรข่้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผย 

การด�าเนินการต่าง ๆ  ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รบัทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) การด�าเนินการเพือ่ปอ้งกันการทจุรติ 
ได้แก่ เจตจ�านงสุจรติของผู้บรหิารการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจรติ การเสรมิสรา้งวัฒนธรรม
องค์กร และแผนปฏิบติัการปอ้งกันการทจุรติ และ (2) มาตรการภายในเพือ่ป้องกันการทจุรติ ได้แก่ มาตรการภายใน 
เพือ่สง่เสรมิความโปรง่ใสและปอ้งกันการทจุรติ ซึง่การเผยแพรข้่อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความส�าคัญ
ต่อผลการประเมินเพ่ือน�าไปสู่การจัดท�ามาตรการส่งเสรมิความโปรง่ใสภายในหน่วยงาน และมีการก�ากับติดตาม 
การน�าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

ตัวชีว้ดัท่ี 10 กำรป้องกันกำรทุจรติ ประกอบด้วย 2 ตัวชีว้ดัย่อย ดังน้ี

ตัวชีว้ดัย่อยท่ี 10.1 การด�าเนินการเพ่ือปอ้งกันการทุจรติ

เจตจ�านงสุจรติของผู้บรหิาร

ขอ้ ขอ้มูล องคป์ระกอบด้านขอ้มูล 

o32 ช่องทางการรบัฟัง 
ความคิดเห็น

• แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น 
ต่อการด�าเนินงานตามอ�านาจหน้าที่หรอืภารกิจของหน่วยงาน
ผ่านทางช่องทางออนไลน์

• สามารถเข้าถึงหรอืเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก 
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

o33 การเปิดโอกาสให้เกิด 
การมีส่วนรว่ม

• แสดงการด�าเนินการหรอืกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาส 
ให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนรว่มในการด�าเนินงานตามภารกิจ 
ของหน่วยงาน

• เป็นการด�าเนินการในปี พ.ศ. 2565

การเปดิโอกาสใหเ้กิดการมส่ีวนรว่ม
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ขอ้ ขอ้มูล องคป์ระกอบด้านขอ้มูล 

o36 การประเมินความเสี่ยง 
การทุจรติและประพฤติ 
มิชอบประจ�าปี

• แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการด�าเนินงานหรอื 
การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจรติและประพฤติมิชอบ

• มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อยา่งน้อยประกอบด้วย 
เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการ 
และการด�าเนินการในการบรหิารจัดการความเสี่ยง

• เป็นการด�าเนินการในปี พ.ศ. 2565

o37 การด�าเนินการ 
เพื่อจัดการความเสี่ยง 
การทุจรติและ 
ประพฤติมิชอบ

• แสดงการด�าเนินการหรอืกิจกรรมทีแ่สดงถึงการจัดการความเส่ียง 
ในกรณีท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจรติและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน

• เป็นกิจกรรมหรอืการด�าเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการ 
หรอืการด�าเนินการเพื่อบรหิารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o36

• เป็นการด�าเนินการในปี พ.ศ. 2565

การประเมนิความเส่ียงเพ่ือปอ้งกันการทุจรติ

การเสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์ร

ขอ้ ขอ้มูล องคป์ระกอบด้านขอ้มูล 

o38 การเสรมิสรา้งวัฒนธรรม
องค์กร ตามมาตรฐาน 
ทางจรยิธรรม

• แสดงถึงการเสรมิสรา้งวฒันธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน 
มทีศันคติ ค่านิยมในการปฏิบติังานอยา่งซือ่สตัยส์จุรติ มจิีตส�านึกท่ีดี 
รบัผิดชอบต่อหน้าท่ี ตามมาตรฐานทางจรยิธรรมของเจ้าหน้าทีข่องรฐั

• เป็นการด�าเนินการที่หน่วยงานเป็นผู้ด�าเนินการเอง
• เป็นการด�าเนินการในปี พ.ศ. 2565

ขอ้ ขอ้มูล องคป์ระกอบด้านขอ้มูล 

o35 การมีส่วนรว่มของผู้บรหิาร • แสดงการด�าเนินการหรอืกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนรว่ม 
ของผู้บรหิารสูงสุด

• เปน็การด�าเนินการหรอืกิจกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงการให้ความส�าคัญ 
กับการปรบัปรุง พัฒนา และส่งเสรมิหน่วยงานด้านคุณธรรม
และโปรง่ใส

• เป็นการด�าเนินการในปี พ.ศ. 2565
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แผนปอ้งกันการทุจรติ
* กรณีองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินสามารถใช้แผนปฏิบติัการปอ้งกันการทจุรติจากระบบ e-plan โดยจะต้องเผยแพรไ่ฟล์บนเว็บไซต์ 
ของหน่วยงานเพือ่ให้ประชาชนและสาธารณชนสามารถเข้าถึงขอ้มูลได้

ขอ้ ขอ้มูล องคป์ระกอบด้านขอ้มูล 

o39 แผนปฏิบัติการป้องกัน 
การทุจรติ

• แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจรติ 
หรอืพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปรง่ใสของหน่วยงาน

• มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และช่วงเวลาด�าเนินการ

• เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565

o40 รายงานการก�ากับติดตาม
การด�าเนินการป้องกัน 
การทจุรติประจ�าป ีรอบ 6 เดือน

• แสดงความก้าวหน้าในการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจรติตามข้อ o39

• มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย 
ความก้าวหน้าการด�าเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม  
และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ด�าเนินงาน

• สามารถจัดท�าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรอืรายไตรมาส 
หรอืราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก
ของปี พ.ศ. 2565

o41 รายงานผลการด�าเนินการ
ป้องกันการทุจรติประจ�าปี

• แสดงผลการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ
• มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด�าเนินการ อยา่งน้อยประกอบด้วย 

ผลการด�าเนินการโครงการหรอืกิจกรรม ผลการใชจ่้ายงบประมาณ 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

• เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564
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ขอ้ ขอ้มูล องคป์ระกอบด้านขอ้มูล 

o42 มาตรการส่งเสรมิคุณธรรม
และความโปรง่ใสภาย 
ในหน่วยงาน

• แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใส 
ในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั ในปี พ.ศ. 2564

• มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย
ประเด็นที่เป็นข้อบกพรอ่งหรอืจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเรง่ด่วน
ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับ 
ผลการประเมินฯ

• มีการก�าหนดแนวทางการน�าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ 
หรอืมาตรการเพ่ือขับเคล่ือนการสง่เสรมิคณุธรรมและความโปรง่ใส 
ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ 
ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ อย่างน้อยประกอบด้วย 
การก�าหนดผู้รบัผิดชอบหรอืผู้ที่เก่ียวข้อง การก�าหนดขั้นตอน
หรอืวิธกีารปฏิบัติ การก�าหนดแนวทางการก�ากับติดตาม 
ให้น�าไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล

o43 การด�าเนินการตาม
มาตรการส่งเสรมิคุณธรรม
และความโปรง่ใสภายใน
หน่วยงาน

• แสดงความก้าวหน้าหรอืผลการด�าเนินการตามมาตรการ 
เพื่อส่งเสรมิคุณธรรมและความโปรง่ใสภายในหน่วยงาน

• มีข้อมูลรายละเอียดการน�ามาตรการเพื่อส่งเสรมิคุณธรรม 
และความโปรง่ใสภายในหน่วยงานในข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม

• เป็นการด�าเนินการในปี พ.ศ. 2565

ตัวชีว้ดัย่อย 10.2 มาตรการภายในเพ่ือปอ้งกันการทุจรติ

มาตรการส่งเสรมิความโปรง่ใสและปอ้งกันการทุจรติภายในหน่วยงาน
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วธิกีารขอชีแ้จงเพ่ิมเติมแบบวดั OIT
เมือ่ส�านักงาน  ป.ป.ช. ได้ตรวจสอบการเปดิเผยข้อมูลและให้คะแนนแบบวดั  OIT แล้ว หน่วยงานจะได้รบัทราบผลคะแนน 

แบบวัด OIT เบื้องต้น พรอ้มทั้งค�าอธบิายประกอบการให้คะแนน โดยในกรณีที่หน่วยงานไม่เห็นด้วยกับผลคะแนน 
แบบวดั  OIT หน่วยงานสามารถขอชีแ้จงหรอือธบิายเพิม่เติม เพือ่ให้ส�านักงาน ป.ป.ช. ได้สอบทานการให้คะแนนแบบวดั   OIT 
ได้อีกครัง้ แต่จะยึดถือการเปิดเผยข้อมูลตาม URL และข้อมูลเดิมที่ได้ระบุไว้ในระบบ ITAS ในการส่งค�าตอบ 
ในแบบวัด OIT ครัง้แรกเทา่น้ัน เพือ่ให้มคีวามถกูต้องและเปน็ธรรมต่อหน่วยงานมากทีส่ดุ โดยหากพ้นช่วงระยะเวลา 
การชีแ้จงเพิม่เติมแบบวดั  OIT จะถือวา่หน่วยงานไม่ประสงค์ทีจ่ะขอให้สอบทานการให้คะแนนแบบวดั  OIT ทัง้น้ี รูปแบบ 
วิธกีารและระยะเวลาการขอให้สอบทานแบบวัด OIT เป็นไปตามที่ส�านักงาน ป.ป.ช. ก�าหนด
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 ผลการประเมนิ 
 ITA 2565
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 การค�านวณผลการประเมนิ
ระบบ ITAS จะประมวลผลการประเมนิของหน่วยงานภาครฐัโดยอตัโนมติั

 เงือ่นไขการค�านวณและการแสดงผลการประเมิน
หน่วยงานจะไมไ่ด้รบัการประกาศผลการประเมนิอย่างเปน็ทางการและไมม่กีารแสดงผลต่อสาธารณะ ในกรณีดังต่อไปนี้
• กรณีหน่วยงานไมไ่ด้ลงทะเบยีนเขา้รว่มการประเมนิตามขัน้ตอนและระยะเวลาท่ีก�าหนด
• กรณีหน่วยงานไมไ่ด้น�าเขา้และอนุมติัขอ้มูลผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภายในและขอ้มูลผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภายนอกตามขัน้ตอน 

และระยะเวลาท่ีก�าหนด
• กรณีหน่วยงานมจี�านวนผู้ตอบแบบวดั IIT หรอืแบบวดั EIT น้อยกวา่จ�านวนค่าขัน้ต�าท่ีก�าหนด
• กรณีหน่วยงานไมไ่ด้ตอบและอนุมติัแบบวดั OIT ตามขัน้ตอนและระยะเวลาท่ีก�าหนด

II
T

EI
T

O
IT

คะแนนขอ้ค�าถาม คะแนนตัวชีว้ดั

คะแนนเฉล่ียจาก 
ผู้ตอบทุกคน

คะแนนเฉล่ีย 
ของทุกข้อ

คะแนนเฉล่ีย 
ของทุกตัวชี้วัด

ถ่วงน�าหนัก 
รอ้ยละ 30

คะแนนเฉล่ียจาก
ผู้ตอบทุกคน

คะแนนเฉล่ีย 
ของทุกข้อ

คะแนนเฉล่ีย 
ของทุกตัวชี้วัด

ถ่วงน�าหนัก 
รอ้ยละ 30

คะแนนเฉล่ียของ
ทุกตัวชี้วัดย่อย

คะแนนเฉล่ีย 
ของทุกข้อ

คะแนนเฉล่ีย 
ของทุกตัวชี้วัด

ถ่วงน�าหนัก 
รอ้ยละ 40

คะแนนเครือ่งมือ

คะแนน ITA

คะแนนจาก
ผู้ประเมิน

DECADE OF ITA JOURNEY 5504



 ผลคะแนนและระดับผลการประเมนิ
ผลการประเมนิจะมคีะแนนเต็ม 100 คะแนน และจ�าแนกออกเปน็ 7 ระดับ

 ผลตามเปา้หมายตัวชีว้ดัของแผนแมบ่ทฯ
ผลการประเมนิเมือ่เปรยีบเทียบกับค่าเปา้หมายของตัวชีว้ดัระดับประเทศ

คะแนน ระดับ

95.00 – 100 AA

85.00 – 94.99 A

75.00 – 84.99 B

65.00 – 74.99 C

55.00 – 64.99 D

50.00 – 54.99 E

0 – 49.99 F

ผลการประเมนิ ITA เมือ่เปรยีบเทียบตามค่าเปา้หมายของตัวชีว้ดัทีก่�าหนดตามนโยบายและแผนงานระดับประเทศ 
ได้แก่ แผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ ประเด็นท่ี 21 การต่อต้านการทจุรติและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ซึง่ในระยะแรกของแผนแมบ่ทฯ (พ.ศ. 2561 - 2565) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการปอ้งกันและปราบปรามการทจุรติ 
และประพฤติมชิอบ (ฉบบัปรบัปรุง เดือนกันยายน พ.ศ. 2563) แผนปฏิบติัการด้านการต่อต้านการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) และแผนบูรณาการต่อต้านการทุจรติและประพฤติมิชอบ ประจ�าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ซึ่งได้ก�าหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดให้หน่วยงานภาครฐัมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน) 
มีสัดส่วนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80
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 ภาคผนวก

05

กลุ่มเปา้หมายการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด�าเนินงานของ 
หน่วยงานภาครฐั ประจ�าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
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 หน่วยงานภาครฐัท่ีเขา้รว่มการประเมนิ

ประเภทหน่วยงานภาครฐั จ�านวน (แหง่)

หน่วยงานของรฐัสภา 3

หน่วยงานของศาล 3

หน่วยงานขององค์กรอิสระตามรฐัธรรมนูญ 5

หน่วยงานของอัยการ 1

ส่วนราชการระดับกรม 146

องค์การมหาชน 57

รฐัวิสาหกิจ 51

หน่วยงานของรฐัอ่ืน ๆ 18

กองทุน 7

สถาบันอุดมศึกษา 86

องค์กรการปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ 1

รวม 378

หน่วยงานในส่วนกลาง
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 หน่วยงานภาครฐัท่ีเขา้รว่มการประเมนิ

จงัหวดั
จ�านวนหน่วยงานภาครฐั (แหง่)

จงัหวดั อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. อปท.พิเศษ รวม

ภูมิภาค 1 9 9 5 43 190 473 0 729

ภูมิภาค 2 8 8 3 25 182 365 1 592

ภูมิภาค 3 8 8 2 17 342 1,098 0 1,475

ภูมิภาค 4 12 12 3 21 505 957 0 1,510

ภูมิภาค 5 8 8 3 13 348 450 0 830

ภูมิภาค 6 9 9 3 18 184 656 0 879

ภูมิภาค 7 8 8 3 22 187 478 0 706

ภูมิภาค 8 7 7 4 15 157 383 0 573

ภูมิภาค 9 7 7 4 21 152 440 0 631

รวม 76 76 30 195 2,247 5,300 1 7,925

หน่วยงานภาครฐัในระดับพ้ืนท่ี ภมูิภำค 1 - 9

จงัหวดั
จ�านวนหน่วยงานภาครฐั (แหง่)

จงัหวดั อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. รวม

ชัยนาท 1 1 0 1 38 20 61

นนทบุรี 1 1 2 10 10 23 47

ปทุมธานี 1 1 1 10 18 35 66

พระนครศรอียุธยา 1 1 1 5 30 121 159

ลพบุรี 1 1 0 3 20 102 127

สมุทรปราการ 1 1 1 7 14 26 50

สระบุรี 1 1 0 4 34 70 110

สิงห์บุรี 1 1 0 2 6 33 43

อ่างทอง 1 1 0 1 20 43 66

รวม 9 9 5 43 190 473 729

หน่วยงานภาครฐัท่ีเขา้รว่มการประเมิน ภมูิภำค 1
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จงัหวดั
จ�านวนหน่วยงานภาครฐั (แหง่)

จงัหวดั อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. อปท.พิเศษ รวม

จันทบุรี 1 1 0 5 42 34 0 83

ฉะเชิงเทรา 1 1 0 1 33 74 0 110

ชลบุรี 1 1 2 10 36 49 1 100

ตราด 1 1 0 1 14 28 0 45

นครนายก 1 1 0 1 5 39 0 47

ปราจีนบุรี 1 1 0 2 12 55 0 71

ระยอง 1 1 1 2 27 37 0 69

สระแก้ว 1 1 0 3 13 49 0 67

รวม 8 8 3 25 182 365 1 592

หน่วยงานภาครฐัท่ีเขา้รว่มการประเมิน ภมูิภำค 2

จงัหวดั
จ�านวนหน่วยงานภาครฐั (แหง่)

จงัหวดั อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. รวม

ชัยภูมิ 1 1 0 1 35 106 144

นครราชสีมา 1 1 1 4 85 243 335

บุรรีมัย์ 1 1 0 3 60 145 210

ยโสธร 1 1 0 1 23 63 89

ศรสีะเกษ 1 1 0 2 35 179 218

สุรนิทร์ 1 1 0 1 27 144 174

อ�านาจเจรญิ 1 1 0 1 23 39 65

อุบลราชธานี 1 1 1 4 54 179 240

รวม 8 8 2 17 342 1,098 1,475

หน่วยงานภาครฐัท่ีเขา้รว่มการประเมิน ภมูิภำค 3
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จงัหวดั
จ�านวนหน่วยงานภาครฐั (แหง่)

จงัหวดั อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. รวม

กาฬสินธุ์ 1 1 0 2 77 71 152

ขอนแก่น 1 1 1 6 77 140 226

นครพนม 1 1 0 1 21 81 105

บึงกาฬ 1 1 0 1 17 39 59

มหาสารคาม 1 1 0 1 18 123 144

มุกดาหาร 1 1 0 1 24 29 56

รอ้ยเอ็ด 1 1 0 1 72 129 204

เลย 1 1 0 2 27 71 102

สกลนคร 1 1 1 0 65 74 142

หนองคาย 1 1 0 2 17 48 69

หนองบัวล�าภู 1 1 0 1 23 43 69

อุดรธานี 1 1 1 3 67 109 182

รวม 12 12 3 21 505 957 1,510

หน่วยงานภาครฐัท่ีเขา้รว่มการประเมิน ภมูิภำค 4

จงัหวดั
จ�านวนหน่วยงานภาครฐั (แหง่)

จงัหวดั อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. รวม

เชียงราย 1 1 1 0 72 70 145

เชียงใหม่ 1 1 1 4 116 89 212

น่าน 1 1 0 1 18 80 101

พะเยา 1 1 0 2 33 36 73

แพร่ 1 1 0 1 25 57 85

แม่ฮ่องสอน 1 1 0 1 6 42 51

ล�าปาง 1 1 1 3 39 59 104

ล�าพูน 1 1 0 1 39 17 59

รวม 8 8 3 13 348 450 830

หน่วยงานภาครฐัท่ีเขา้รว่มการประเมิน ภมูิภำค 5
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จงัหวดั
จ�านวนหน่วยงานภาครฐั (แหง่)

จงัหวดั อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. รวม

ก�าแพงเพชร 1 1 0 3 22 64 91

ตาก 1 1 1 1 17 49 70

นครสวรรค์ 1 1 1 2 18 121 144

พิจิตร 1 1 0 3 25 73 103

พิษณุโลก 1 1 1 1 24 76 104

เพชรบูรณ์ 1 1 0 3 22 102 129

สุโขทัย 1 1 0 3 18 69 92

อุตรดิตถ์ 1 1 0 1 25 53 81

อุทัยธานี 1 1 0 1 13 49 65

รวม 9 9 3 18 184 656 879

หน่วยงานภาครฐัท่ีเขา้รว่มการประเมิน ภมูิภำค 6

จงัหวดั
จ�านวนหน่วยงานภาครฐั (แหง่)

จงัหวดั อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. รวม

กาญจนบุรี 1 1 0 3 46 72 123

นครปฐม 1 1 1 5 20 90 118

ประจวบคีรขีันธ์ 1 1 0 2 14 44 62

เพชรบุรี 1 1 0 2 13 69 86

ราชบุรี 1 1 0 5 31 75 113

สมุทรสงคราม 1 1 0 1 8 26 37

สมุทรสาคร 1 1 2 2 11 22 39

สุพรรณบุรี 1 1 0 2 44 80 128

รวม 8 8 3 22 187 478 706

หน่วยงานภาครฐัท่ีเขา้รว่มการประเมิน ภมูิภำค 7
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จงัหวดั
จ�านวนหน่วยงานภาครฐั (แหง่)

จงัหวดั อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. รวม

กระบี่ 1 1 0 1 14 46 63

ชุมพร 1 1 0 2 26 50 80

นครศรธีรรมราช 1 1 1 3 50 130 186

พังงา 1 1 0 2 13 36 53

ภูเก็ต 1 1 1 2 9 6 20

ระนอง 1 1 0 2 10 18 32

สุราษฎรธ์านี 1 1 2 3 35 97 139

รวม 7 7 4 15 157 383 573

หน่วยงานภาครฐัท่ีเขา้รว่มการประเมิน ภมูิภำค 8

จงัหวดั
จ�านวนหน่วยงานภาครฐั (แหง่)

จงัหวดั อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. รวม

ตรงั 1 1 1 1 22 75 101

นราธวิาส 1 1 0 3 13 72 90

ปัตตานี 1 1 0 2 15 96 115

พัทลุง 1 1 0 1 48 24 75

ยะลา 1 1 1 2 13 47 65

สงขลา 1 1 2 11 35 92 142

สตูล 1 1 0 1 6 34 43

รวม 7 7 4 21 152 440 631

หน่วยงานภาครฐัท่ีเขา้รว่มการประเมิน ภมูิภำค 9
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จดัท�ำโดย
ส�ำนักประเมนิคณุธรรมและควำมโปรง่ใส
ส�ำนักงำน ป.ป.ช. เลขท่ี 361 ถ.นนทบุรี
ต.ท่ำทรำย อ.เมอืงนนทบุร ีจ.นนทบุร ี11000
โทร. 0 2528 4800 ต่อ 7141 – 7142
E-mail: itas.nacc@gmail.com
Website: https://itas.nacc.go.th

พิมพ์ครัง้ท่ี 1
จ�ำนวนพมิพ:์ 10,000 เลม่

บรรณำธิกำร
นำยทวชิำติ นิลกำญจน์ 
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักประเมนิคณุธรรม 
และควำมโปรง่ใส

กองบรรณำธิกำร
นำยภิญโญยศ ม่วงสมมุข
นำยกฤตนันทน์ เตนำกลุ
นำยอภิรกัษ์ แสงทอง
นำยเทอดธรรม สังขพันธำนนท์
นำงสำวสรอ้ยกนก ศรสีวสัด์ิ

กองกำรจดักำร
นำยพงษ์พันธ์ โตสกลุไกร
นำงภัทรพรรณ สุดแสวง
นำงสำวชญัญำฉัตร อนิโปธำ
นำยวนิ จติรไกรสร
นำยอดิพงษ์ อทุน
นำงสำวอ�ำพรทิพย์ สรรพวุธ

ท่ีปรกึษำ
พลต�ำรวจเอก วชัรพล ประสำรรำชกิจ 
ประธำนกรรมกำร ป.ป.ช.
นำงสุวณำ สุวรรณจฑูะ 
กรรมกำร ป.ป.ช. ในฐำนะประธำนกรรมกำร 
ประเมนิคณุธรรมและควำมโปรง่ใส 
ในกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครฐั
พลเอกบุณยวจัน์ เครอืหงส์ 
กรรมกำร ป.ป.ช.
ศำสตรำจำรย์ ดร.ภักดี โพธิศิร ิ
ประธำนกรรมกำรปฏิรปูประเทศด้ำนกำรป้องกัน 
และปรำบปรำมกำรทจุรติและประพฤติมชิอบ
นำยนิวติัไชย เกษมมงคล 
เลขำธกิำรคณะกรรมกำร ป.ป.ช.
นำยอทิุศ บัวศร ี
รองเลขำธกิำรคณะกรรมกำร ป.ป.ช.
นำยสุทธินันท์ สำรมิำน 
ผู้ชว่ยเลขำธกิำรคณะกรรมกำร ป.ป.ช.
นำยบุญแสง ชรีะภำกร 
ผู้ชว่ยเลขำธกิำรคณะกรรมกำร ป.ป.ช.

ชอ่งทำงกำรเผยแพร่
ดำวน์โหลดได้ท่ี https://itas.nacc.go.th 
หวัข้อเอกสำรดำวน์โหลด

ออกแบบ
บรษิทั ยูโทเปีย มเีดีย อนิเตอรเ์นชนัแนล
(ประเทศไทย) จ�ำกัด

พิมพ์ท่ี
บรษิทั กรงัด์ปรซี ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
จ�ำกัด (มหำชน)
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http://itas.nacc.go.thOFFICE OF 
THE NATIONAL 

ANTI-CORRUPTION 
COMMISSION 

OF THAILAND
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกัน 

และปรำบปรำมกำรทุจรติแห่งชำติ

ITAS NACC 
www.facebook.com/nacc.itas
www.youtube.com
Channel ITAS NACC
Line official account
@ITAS


