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คลินิก ITA 
การประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั 

Integrity and Transparency Assessment : ITA 

 
ชนิดา อาคมวฒันะ และ คณะ 

กลุ่มพฒันาระบบและวชิาการ ส านักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแหง่ชาติ 



 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั INTEGRITY AND 

TRANSPARENCY ASSESSMENT หรือ ITA ถือเป็น 

มาตรการ การป้องกนัการทุจริตเชิงรุกท่ีส  าคญัของ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
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 ITA มีวัตถุประสงค์ในการประเมินเพื่อให้หน่วยงาน         

ที่ไดร้ับการประเมินทราบถึงระดับคุณธรรมและความ

โปรง่ใสเป็นประจ  าทุกปี  

 มุ่งให้หน่วยงานเกิดความตระหนัก และน ากรอบการ

ประเมินที่ก  าหนด ไปพฒันาระบบงาน ออกแบบกลไกและ

วางหลักการบริหารราชการที่ดี จัดท ามาตรการส่งเสริม

คุณธรรมและความโปร่งใส ป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต  

 มุ่งใหห้น่วยงาน ปรับปรุงแกไ้ขขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน

ตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้ง เพื่อลดโอกาส ลดความเสี่ยง ที่จะท าให้

เกิดการทุจริตในหน่วยงาน  

 ให้หน่วยงานให้ความส าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลการ

บริหาร และการให้บริการ ตลอดจนข้อมูลที่ส่งผลต่อ

ภาพลกัษณท์ี่ดีของหน่วยงาน อันจะสะทอ้นความโปร่งใส

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
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INTEGRITY  

AND  

TRANSPARENCY  

ASSESSMENT : ITA 



 ITA มีเน้ือหาในการประเมินครอบคลุม

หลายดา้นซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั  

 การรบัรูใ้นหน่วยงานดา้น  

 คุณธรรม  

 ความโปร่งใส  

 การทุจริตทั้งทางตรง ทางออ้ม  

ซ่ึงระดบัของการรบัรูด้งักล่าวจะเป็นประโยชนต์่อ

หน่วยงานในการน าไปพัฒนาระบบงาน ปรบัปรุง 

แก้ไข ลดโอกาส หรือความเสี่ยง ท่ีจะเกิดการ

ทุจริตในหน่วยงาน  
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Over View 
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 การทุจริต ถือเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนทัว่โลก และ

มีแนวโนม้ทวีความรุนแรงข้ึนเร่ือยๆ  

 ผลกระทบจากการทุจริต ไม่เพียงแตจ่ะท าให้

ประเทศชาติตอ้งสูญเสียงบประมาณไปเป็น

จ  านวนมหาศาล แตย่งัส่งผลใหป้ระชาชน

ไดร้บัการบริการสาธารณะจากหน่วยงาน

ภาครฐัท่ีไม่มีคุณภาพ 
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 จากการประเมินดชันีการรบัรูก้ารทุจริต หรือ 

CPI โดยองคก์รเพ่ือความโปรง่ใสนานาชาต ิ

ตั้งแตปี่ 2538 เป็นตน้มา จนถึงปี 2562 

 พบว่า 20 กว่าปีท่ีผ่านมาประเทศไทย ยงัมี

คะแนนอยูใ่นระดบัที่ไม่สูงมากนกั  

 ซ่ึงคะแนนดงักลา่วสะทอ้นถึงสถานการณก์ารทุจริต

ของประเทศไทยที่ยงัคงความรุนแรงและ

ตอ้งไดร้บัการแกไ้ขโดยเรว็ 
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Corruption Perceptions Index 2019 



 จะเห็นไดจ้ากทุกภาคส่วนของประเทศได้

พยายามแกไ้ขปัญหาการทุจริตอยา่งจริงจงั

และตอ่เน่ือง  

 ท่ีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนในปัจจุบนัคือ          

การก าหนดใหก้ารตอ่ตา้นการทุจรติ เป็น   

ส่วนหน่ึงใน ยุทธศาสตรช์าต ิ 20 ปี  
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ยุทธศาสตรช์าติ พ.ศ.2561 - 2580 
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 รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 65 

 รฐัพึงจดัใหม้ียุทธศาสตรช์าติเป็นเป้าหมายในการพฒันาประเทศอยา่งยัง่ยนื

ตามหลกัธรรมาภิบาล 

 พระราชบญัญตักิารจดัท ายุทธศาสตรช์าต ิพ.ศ.2560 มาตรา 5  

 บญัญติัใหม้ียุทธศาสตรช์าติเป็นเป้าหมายในการพฒันาประเทศอยา่งยัง่ยนื         

ตามหลกัธรรมาภิบาล เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการจดัท าแผนต่างๆ ใหส้อดคลอ้ง

และบรูณาการกนั 

 

https://www.youtube.com/watch?v=APFBEnhB8cg&feature=youtu.be
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https://youtu.be/APFBEnhB8cg 

ประเด็นยุทธศาสตร ์

1. ภาครฐัท่ียึดประชาชนเป็นศนูยก์ลาง ตอบสนองความตอ้งการ และใหบ้ริการ

อยา่งสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

2. ภาครฐับริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรช์าติเป็นเป้าหมายและ

เชื่อมโยงการพฒันาในทุกระดบั ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้ นท่ี  

3. ภาครฐัมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกบัภารกิจ ส่งเสริมใหป้ระชาชนและทุกภาคส่วน

มีส่วนร่วมในการพฒันาประเทศ 

4. ภาครฐัมีความทนัสมยั 

5. บุคคลากรภาครฐัเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลกัคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก             

มีความสามารถสูง มุ่งมัน่ และเป็นมืออาชีพ 

6. ภาครฐัมีความโปรง่ใส ปลอดจากการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

7. กฎหมายมีความสอดคลอ้งเหมาะสมกบับริบทต่างๆ และมีเท่าท่ีจ าเป็น 

8. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบติัต่อประชาชนโดยเสมอภาค 



 โดยก าหนดรายละเอียดการด าเนินงานไวใ้น

แผนแม่บท ประเด็นท่ี 21 การตอ่ตา้นการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือใหภ้าคส่วน

ตา่ง ๆ สามารถด าเนินการไดส้อดคลอ้งกนั  

 โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มคะแนน CPI  

ให้ได้อ ยู่ ท่ีระดับ 73 คะแนน ในปี 

2580 หรือ ให้ติดอันดับ 1 ใน 20    

ของโลก  
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Corruption Perception Index 

2037 



 โดยการเพ่ิมเป้าหมายดังกล่าว ไดก้  าหนดใหก้าร

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นตัวช้ีวัด

ส าคญัในการผลักดนัความส าเรจ็เชิงยุทธศาสตร ์ 

 โดยก าหนดใหใ้นช่วงปี พ .ศ.2561 ถึง 2565 

หน่วยงานภาครฐัรอ้ยละ 80 ข้ึนไป ตอ้งมีผลการ

ประเมินในระดบั 85 คะแนนข้ึนไป 
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CPI   

ใหไ้ดอ้ยูท่ี่ระดบั 73 คะแนน  

ในปี 2580  

 

หรือ ใหต้ิดอนัดบั 1 ใน 20 

ของโลก  
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แผนยอ่ย : การป้องกนัการทุจรติและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 

61 – 65 66 – 70 71 – 75 86 - 80 
ประชาชนมีวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์
การประเมิน ITA 
 
 
 
 

ร้อยละ 80 
(85 คะแนนขึ้นไป) 

ร้อยละ 100 
(85 คะแนนขึ้นไป) 

ร้อยละ 80 
(90 คะแนนขึ้นไป) 

ร้อยละ 100 
(90 คะแนนขึ้นไป) 



 นอกจากน้ี  การประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ    

ยั ง ถู ก ก า ห น ด ใ ห้ เ ป็ น ก ล ยุ ท ธ์ ส  า คั ญ              

ภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติว่าดว้ยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 พ.ศ. 

2560 – 2564 อีกดว้ย 
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INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT : ITA 



 

แนวทาง 
การประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใสในการ

ด าเนินงาน 

ของหน่วยงานภาครฐั  

(Integrity and Transparency Assessment : ITA)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
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 ใชก้รอบแนวทางการประเมินเช่นเดียวกับ

การประเมิน ITA 2562 ท่ีผ่านมา  

 การประเมิน ITA 2563 มีการปรบัปรุงใน

รายละเอียดของระเบียบวิธีการประเมิน

และประเด็นการประเมินในบางส่วน 

(เล็กนอ้ย) 

 ระเบียบวิธีการประเมิน 

 OIT 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiXqYn_wcLbAhXVeisKHVx9A_AQjRx6BAgBEAU&url=https://www.shopify.com/blog/14681601-google-analytics-for-ecommerce-a-beginners-guide&psig=AOvVaw1bONkegkpNFva8HY3NClp6&ust=1528493989658363


1) การปฏิบตัหินา้ที่ (Bribery-Fraud) 

2) การใชง้บประมาณ (Budget Misallocation) 

3) การใชอ้  านาจ (Power Distortion) 

4) การใชท้รพัยส์ินของทางราชการ(Asset 

Misappropriation) 

5) การแกไ้ขปัญหาการทุจริต (Anti – Corruption 

Improvement 

10 ตวัช้ีวดั 

6) คณุภาพการด าเนินงานของหน่วยงาน(Service Quality) 

7) ประสิทธิภาพการสื่อสารของหน่วยงาน (Communication 

Efficiency) 

8) การปรบัปรุงระบบการท างานของหน่วยงาน  (Procedure 

Improvement) 

9) การเปิดเผยขอ้มูล (Open Data) 

10) การป้องกนัการทุจริต (Anti – Corruption Practice) 
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กรอบการประเมิน 
จะเป็นประโยชน์ตอ่หน่วยงานในการน าไปสูก่ารปรบัปรงุแกไ้ขตนเอง  

และสง่ผลตอ่การยกระดบั CPI ของประเทศไทย อย่างมีนยัส าคญั แตไ่ม่ใช่ทัง้หมด 

รวมถึงสง่เสรมิใหเ้กิดความโปรง่ใสและการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ ซ่ึงเป็นทิศทางในระดบัสากล 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwikzI3C2LHbAhXIfisKHToKBoUQjRx6BAgBEAU&url=http://montsame.mn/en/read/13714&psig=AOvVaw2wifrqf3C2ayV5-BKhqCKs&ust=1527915918294904


3 เครื่องมือ 

แบบวดัการรบัรูข้องผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียภายใน 

Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) 

แบบวดัการรบัรูข้องผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียภายนอก 

External Integrity and Transparency Assessment (EIT) 

แบบตรวจการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ 

Open Data Integrity  and Transparency Assessment (OIT) 
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จะเป็นประโยชน์ตอ่หน่วยงานในการน าไปสูก่ารปรบัปรงุแกไ้ขตนเอง  

และสง่ผลตอ่การยกระดบั CPI ของประเทศไทย อย่างมีนยัส าคญั แตไ่ม่ใช่ทัง้หมด 

รวมถึงสง่เสรมิใหเ้กิดความโปรง่ใสและการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ ซ่ึงเป็นทิศทางในระดบัสากล 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwikzI3C2LHbAhXIfisKHToKBoUQjRx6BAgBEAU&url=http://montsame.mn/en/read/13714&psig=AOvVaw2wifrqf3C2ayV5-BKhqCKs&ust=1527915918294904


การประเมิน 

Internal Integrity and 

Transparency Assessment (IIT) 

1. การปฏิบตัหินา้ที่  

2. การใชง้บประมาณ  

3. การใชอ้  านาจ  

4. การใชท้รพัยส์ินของทาง

ราชการ 

5. การแกไ้ขปัญหาการทุจริต  

External Integrity and 

Transparency Assessment (EIT) 

6. คณุภาพการด าเนินงานของ

หน่วยงาน 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร

ของหน่วยงาน  

8. การปรบัปรุงระบบการ

ท างานของหน่วยงาน 

Open Data Integrity  and 

Transparency Assessment (OIT) 

9. การเปิดเผยขอ้มูล  

10. การป้องกนัการทุจริต 
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แบบ น ้าหนกั ตวัช้ีวดั ตวัช้ีวดัยอ่ย ขอ้ค าถาม 

IIT 30 

การปฏิบติัหนา้ท่ี – 6 

การใชง้บประมาณ – 6 

การใชอ้ านาจ – 6 

การใชท้รพัยสิ์นของราชการ – 6 

การแกไ้ขปัญหาการทุจริต – 6 

EIT 30 

คุณภาพการด าเนินงาน – 5 

ประสิทธิภาพการส่ือสาร – 5 

การปรบัปรุงการท างาน – 5 

OIT 40 

การเปิดเผยขอ้มลู 

ขอ้มลูพ้ืนฐาน 9 

การบริหารงาน 8 

การบริหารเงินงบประมาณ 7 

การบริหารและพฒันาทรพัยากรบุคคล 4 

การส่งเสริมความโปร่งใส 5 

การป้องกนัการทุจริต 
การด าเนินการเพ่ือป้องกนัการทุจริต 8 

มาตรการภายในเพ่ือป้องกนัการทุจริต 2 

น ้าหนกัและขอ้ค าถาม 
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คะแนน ระดบั 

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 

คะแนนและระดบัผลการประเมิน 

ผลการประเมินจะมี 2 ลกัษณะ คือค่าคะแนน โดยมีคะแนน

เต็ม 100 คะแนน และระดบัผลการประเมิน (Rating Score) 

โดยจ าแนกออกเป็น 7 ระดบั ดงัน้ี 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiXqYn_wcLbAhXVeisKHVx9A_AQjRx6BAgBEAU&url=https://www.shopify.com/blog/14681601-google-analytics-for-ecommerce-a-beginners-guide&psig=AOvVaw1bONkegkpNFva8HY3NClp6&ust=1528493989658363
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กระบวนการประเมิน ITA ผ่านระบบ ITAS 
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เป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่

ทันสมัย สามารถบริหารจัดการขอ้มูลได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

 ก ากับติดตามการประเมินไดอ้ย่างทัน

สถานการณ ์รวมไปถึงสามารถวิเคราะห์

และประมวลผลการประเมินได้อย่าง

อตัโนมติั  

 การด าเนินการประเมินสามารถท าได้

อยา่งรวดเร็ว และเป็นมาตรฐานเดียวกนัทัว่

ประเทศ 

 ตอบสนองต่อการน าข้อมูลไปสู่การ

ปรับปรุงหน่วยงานที่รับการประเมิน 

และการวางแผนในการป้องกันการ

ทุจริตทั้งระดบันโยบายและระดบัปฏิบติั 

ระบบ ITAS 

Integrity and Transparency Assessment System 
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ปี 2562 
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เครื่องมือการประเมินและตวัช้ีวดั 
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แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(Internal Integrity and Transparency Assessment :IIT) 
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แบบวดัการรบัรูข้องผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียภายใน 

•การปฏิบตัหินา้ที่ 

•การใชง้บประมาณ 

•การใชอ้  านาจ 

•การใชท้รพัยส์ินของราชการ 

•การแกไ้ขปัญหาการทุจริต 

5 ตวัช้ีวดั 30 ค าถาม 

IIT 

ประเมินการรบัรู ้

ที่มีตอ่...... 
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 มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการรับรู ้ของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในท่ีมีต่อ

หน่วยงานตนเอง ประกอบดว้ยตัวช้ีวัดการปฏิบัติหน้าท่ี ตัวช้ีวัดการใชง้บประมาณ 

ตัวช้ีวดัการใชอ้ านาจ ตัวช้ีวดัการใชท้รพัยสิ์นของราชการ และตัวช้ีวดัการแกไ้ขปัญหา

การทุจริต 

 ผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียภายใน หมายถึง บุคคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่ระดับ

ผูบ้ริหาร ผูอ้ านวยการ/หวัหน้า ขา้ราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจา้ง/พนักงานจา้ง ท่ี

ท างานใหก้บัหน่วยงานภาครฐัมาเป็นระยะเวลาไมน่้อยกวา่ 1 ปี  

 การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างขั้นต า่ จ านวนรอ้ยละ 10 ของจ านวนผูม้ีส่วนไดส้่วน

เสียภายใน  

o แต่จะตอ้งมีจ านวนไม่น้อยกว่า 30 ตัวอย่าง กรณีหน่วยงานมีผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสียภายในจ านวนน้อยกว่า 30 คน ใหเ้ก็บขอ้มูลจากผูม้ีส่วนไดส้่วน

เสียภายในทั้งหมด  

o กรณีหน่วยงานมีผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียภายในจ านวนมากกวา่ 4,000 คน ให้

เก็บขอ้มลูจากผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียภายในไมน่้อยกวา่ 400 ตวัอยา่ง  

  

  

  

  

  

  



การรวบรวมขอ้มูล IIT 

 หน่วยงานระบุจ านวนของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียภายใน ลงในระบบ ITAS เพื่อใหร้ะบบสามารถ

ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งขั้นต า่ของหน่วยงาน 

 หน่วยงานน า URL หรือ QR code ช่องทางการเขา้ตอบแบบส ารวจ IIT ของหน่วยงาน ไปเผยแพร่

และประชาสัมพันธ์แก่ผู ้มีส่วนไดส้่วนเสียภายในของหน่วยงาน โดยหน่วยงานควรค านึงถึง

ช่องทางการเผยแพร่ท่ีผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียภายในจะสามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งสะดวกและการเผยแพร่

ครอบคลุมทัว่ถึงทุกส่วนงานและทุกระดบัของหน่วยงาน จากน้ัน ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียภายในจะเขา้

มาตอบแบบส ารวจ IIT ดว้ยตนเองผ่านทาง URL หรือ QR code ซ่ึงจะเป็นการตอบเขา้สู่ระบบ 

ITAS โดยตรง 

 ทั้งน้ี ใหห้น่วยงานก ากับติดตามและส่งเสริมใหผู้ ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเขา้มาตอบตาม

ระยะเวลาท่ีก าหนดใหไ้ดม้ากท่ีสุด และไมน่้อยกวา่จ านวนกลุ่มตวัอยา่งขั้นต า่ตามท่ีก าหนด 
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ขอ้ควรระวงั 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบ IIT หน่วยงานจะตอ้งก ากบัตดิตามและสง่เสริมให ้

ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียภายในเขา้มาตอบตามระยะเวลาท่ีก าหนดใหไ้ดม้ากท่ีสุด  

และไม่นอ้ยกว่าจ  านวนกลุม่ตวัอยา่งขั้นต  า่ตามท่ีก าหนด 
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แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  
(External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 
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 มีวัตถุประสงคเ์พ่ือประเมินระดับการรับรูข้องผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกท่ีมีต่อ

หน่วยงานท่ีประเมิน ประกอบดว้ยตวัช้ีวดัคุณภาพการด าเนินงาน ตวัช้ีวดัประสิทธิภาพ

การส่ือสาร และตวัช้ีวดัการปรบัปรุงระบบการท างาน  

 ผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงาน

ของรัฐอ่ืนท่ีเคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ (ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

 การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างขั้นต า่ ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียภายนอก การก าหนดขนาด

กลุ่มตัวอย่างขั้นต า่ จ านวนรอ้ยละ 10 ของจ านวนผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียภายนอก แต่

จะตอ้งมีจ านวนไมน่้อยกวา่ 30 ตวัอยา่ง  

o กรณีหน่วยงานมีผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียภายในจ านวนน้อยกวา่ 30 คน ใหเ้ก็บ

ขอ้มลูจากผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียภายในทั้งหมด  

o กรณีหน่วยงานมีผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียภายในจ านวนมากกวา่ 4,000 คน ให้

เก็บขอ้มลูจากผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียภายในไมน่้อยกวา่ 400 ตวัอยา่ง  
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•คณุภาพการด าเนินงาน 

•ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

•การปรบัปรุงระบบการท างาน 

3 ตวัช้ีวดั 15 ค าถาม 

EIT 

แบบวดัการรบัรูข้องผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียภายนอก 

ประเมินการรบัรู ้

ที่มีตอ่...... 



การรวบรวมขอ้มูล EIT 

 ใหห้น่วยงานน า URL หรือ QR code ไปเผยแพร่และประชาสมัพนัธแ์ก่ผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียภายนอกของ

หน่วยงานท่ีมารบับริการหรือมาติดต่อกบัหน่วยงาน โดยหน่วยงานควรค านึงถึงช่องทางการเผยแพร่ท่ีผูม้ี

ส่วนไดส้่วนเสียภายนอกจะสามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งสะดวก ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียภายนอกจะเขา้มาตอบแบบ

ส ารวจ EIT ดว้ยตนเองผ่านทาง URL หรือ QR code ซ่ึงจะเป็นการตอบเขา้สู่ระบบ ITAS โดยตรง 

 คณะท่ีปรึกษาการประเมินจะวเิคราะหผู์มี้ส่วนไดส้่วนเสียภายนอกท่ีส าคญัของหน่วยงาน เพ่ือใหส้ามารถ

เก็บรวบรวมข้อมูลท่ีมีคุณภาพสอดคลอ้งกับภารกิจของหน่วยงาน จากน้ันจะก าหนดแนวทางและ

ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามหลักทางวิชาการ ทั้งน้ี อาจเก็บขอ้มูลจากรายช่ือผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย

ภายนอกตามท่ีหน่วยงานจดัส่งขอ้มูลในระบบ ITAS หรือ อาจขอรบัขอ้มูลเพิ่มเติม หรืออาจขอเขา้เก็บ

รวบรวมขอ้มลูภาคสนามท่ีหน่วยงาน หรือแหล่งขอ้มลูตามท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 

 ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียภายนอก สามารถเขา้มาตอบแบบส ารวจ EIT ของหน่วยงานได ้โดยการคน้หาช่องทาง

การเขา้ตอบจากระบบ ITAS เพื่อใหผู้ม้ีส่วนไดส้่วนเสียภายนอกท่ีเคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับ

หน่วยงานในปี พ.ศ. 2563 ไดมี้โอกาสไดเ้ขา้มาตอบแบบส ารวจ EIT ไดด้ว้ยตนเองในระบบ ITAS 

โดยตรง 
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ขอ้ควรระวงั เช่น... 

 ไม่ใช่ผูสู้งอายุ จา่ยเบ้ียผูสู้งอายุ อยา่งเดียว 

 ขอ้มูลมากจากบางหน่วยงาน เช่น ในจงัหวดั มีขอ้มูลเพียงผูม้ารบับริการของ

ขนส่งจงัหวดั  

 ตอ้งวิเคราะห ์และจดัเก็บฐานขอ้มูลผูม้ารบับริการ กระจายตวัในทุกภารกิจ 

 หรืออาจเก็บหนา้งานบริการ 
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เตรียมอะไร 

 เตรียมจดัท าฐานขอ้มูลรายช่ือผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียภายนอก (ช่วงรอบ 6 เดือนท่ีผ่านมา) 

 ระบุจ  านวนผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียภายนอก เพ่ือใหร้ะบบ ITAS ค านวณผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย

ภายนอกขั้นต  า่  

 ใครท า ใครเก็บ แลว้จะส่งมาท่ีใด เม่ือไหร่ อยา่งไร 

 Admin จะท าหนา้ท่ี key ฐานขอ้มูลตา่ง ๆ เหล่านั้น ใส่มาใน excel ระบบ ITAS 
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แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 
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 มีวตัถุประสงคเ์พ่ือประเมินระดบัการเปิดเผยขอ้มลูต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้

ประชาชนสามารถเขา้ถึงได ้ประกอบดว้ยตัวช้ีวดัการเปิดเผยขอ้มูล และตัวช้ีวดัการ

ป้องกนัการทุจริต 

 หน่วยงานตอบแบบส ารวจ OIT ลงในระบบ ITAS 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบ OIT ด าเนินการโดย ใหห้น่วยงานตอบลงในระบบ ITAS 

โดยการตอบค าถามมี/ไม่มี พรอ้มทั้งระบุ URL เพ่ือเช่ือมโยงไปสู่แหล่งท่ีอยูข่องขอ้มูล 

และระบุค าอธิบายเพ่ิมเติมประกอบค าตอบ (โดยผูดู้แลระบบของหน่วยงานเป็นผูก้รอก

ขอ้มูลและผูบ้ริหารจะตอ้งตรวจสอบและอนุมัติขอ้มูล) จากน้ัน คณะท่ีปรึกษาการ

ประเมินจะตรวจสอบการเปิดเผยขอ้มูลตามแบบ OIT โดยตรวจสอบจากค าตอบและ 

URL ของหน่วยงาน และพิจารณาใหค้ะแนนโดยอา้งอิงตามความครบถ้วนของ

องคป์ระกอบตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในแต่ละประเด็นการประเมิน 

 คณะที่ปรึกษาการประเมิน จะตรวจสอบขอ้มูลตามแบบ OIT โดยตรวจสอบการ

เผยแพร่ขอ้มลูบนเวบ็ไซตข์องหน่วยงานจากค าตอบของหน่วยงานท่ีเขา้ร่วมการประเมิน 

ตามเกณฑ์การประเมินท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด จากน้ัน ท าการใหค้ะแนนและให้

ความเห็นตามแบบส ารวจ OIT และบนัทึกขอ้มลูในระบบ ITAS  

  

  

  



หมายถึง เว็บไซต ์หมายถึง เว็บไซตห์ลกั

ของหน่วยงานภาครัฐท่ีใชใ้นการส่ือสารต่อ

สาธารณะ 
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เว็บไซต ์ 

ขอ้มูลจะตอ้งเขา้จากเว็บไซตห์ลกัเทา่นั้น 
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•การเปิดเผยขอ้มูล 

•การป้องกนัการทุจริต 

2 ตวัช้ีวดั 43 ขอ้มูล 

OIT 

แบบตรวจการเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ 



ขอ้ควรระวงั 

หน่วยงานจะตอ้งท าความเขา้ใจในรายละเอียดของแตล่ะขอ้ค าถาม  

สอบทานขอ้มูลและการเปิดเผยขอ้มูลในการตอบค าถามใหช้ดัเจนมากท่ีสุด  

 

ทั้งน้ี หลงัจากส้ินสุดระยะเวลาในขั้นตอนการตอบค าถามแลว้  

หน่วยงานจะไมส่ามารถแกไ้ขขอ้มูลหรือส่งขอ้มูลเพ่ิมเติมได ้
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ขอ้ควรระวงั 

โดยทัว่ไปหน่วยงานจะตอ้งรกัษาและคงสภาพเว็บไซตห์ลกัของหน่วยงานให้

สาธารณชนสามารถเขา้ถึงไดทุ้กช่วงเวลา อยา่งไรก็ตาม  

ในกรณีเกิดเหตจุ  าเป็นทางเทคนิคท าใหเ้วบ็ไซตห์ลกัของหน่วยงานไม่สามารถเขา้ถึงไดช้ัว่คราว หน่วยงานจะตอ้งแกไ้ข 

ใหส้ามารถเขา้ถงึไดโ้ดยเรว็และภายในระยะเวลาท่ีก าหนดในขัน้ตอนการตรวจสอบการเปิดเผยขอ้มูล 

42 



ขอ้ควรระวงั 

กรณีที่หน่วยงานที่ไม่สามารถเปิดเผยขอ้มูลใดได ้เน่ืองจากมีขอ้จ  ากดัหรือเหตผุลความ

จ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถเผยแพร่ขอ้มูลตามรายละเอียดที่ก  าหนดได ้ใหห้น่วยงานอธิบาย

เหตผุลความจ  าเป็นมาอยา่งละเอียด โดยจะตอ้งมีสาเหตดุา้นกฎหมายหรือขอ้จ  ากดัอนั

สุดวิสยั เพ่ือใหค้ณะท่ีปรึกษาการประเมินพิจารณาไม่น าขอ้นั้นมารว่มในการประมวลผล  
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ถอดรหสั ตวัช้ีวดั IIT 



1.การปฏิบตัหินา้ที่ (Bribery-Fraud) 

การปฏิบตังิาน /การใหบ้ริการ  

ตามภารกิจ 

 มาตรฐาน  

 ขั้นตอน  

 ระยะเวลาการใหบ้ริการ 

 ความเท่าเทียมในการใหบ้ริการ 

 Service ของบุคคลากร 

 

พฤตกิรรมการปฏิบตังิาน (งานที่

เก่ียวขอ้งกบัการอนุมตั ิอนุญาต ใช้

อ านาจหนา้ที่ในทางมิชอบ) 

 ปัญหาการรบัสนิบน 

 พฤตกิรรมการเรยีกรบัฯ จากผูม้า

ตดิตอ่หรอืผูม้ารบับรกิาร เพื่อแลกกบั

การอนุมตั ิอนุญาต หรอืใหบ้รกิาร  

 การรบัเงิน ทรพัยส์นิ หรอื ประโยชน์

อื่นๆ 

 No gift policy 

 การใหเ้พื่อหวงัสิง่ตอบแทนกบั

บุคคลภายนอก/ภาคเอกชน 

พฤตกิรรมการปฏิบตังิาน (ตอ่) 

(Competency) 

 มุ่งผลส าเรจ็ของงาน 

 ไม่ท าเรือ่งสว่นตวัในเวลางาน 

 พรอ้มรบัผิดชอบ  
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 นโยบายท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการปฏิบติัหน้าท่ี หน่วยงานพึงใหค้วามส าคญั

กบัการพฒันา มาตรฐาน กระบวนงาน ท่ีมีความโปรง่ใส ปฏิบัติงาน

เป็นไปตามขั้นตอนท่ีก าหนดไว ้อยา่งเครง่ครดัและเท่าเทียมกนั  

 มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยดีิจิทัล มาปรบัปรุงการปฏิบัติงานตาม

ภารกิจ และอ านวยความสะดวกต่อประชาชนผู ้มาขอรับบริการ 

อนุมติั อนุญาต ต่างๆ เพื่อลดการใชดุ้ลพินิจ ลดปัญหาการรบัสินบน 

และประชาชนสามารถเขา้ถึงขอ้มูล ติดตามความกา้วหน้าในขั้นตอน

ต่างๆ ไดอ้ยา่งสะดวก  

 การพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานใหป้ฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ       

มีความมุ่งมัน่ ซ่ือสัตย ์สุจริต ปราศจากพฤติกรรมการเรียกรับเงิน 

ทรพัยสิ์น หรือประโยชน์  อ่ืน ๆ เพื่อแลกกบัการปฏิบติัหน้าท่ี และใน

กรณีชว่งเทศกาลหรือวาระส าคญั ต่าง ๆ 

 การส่ือสารองคก์รใหบุ้คคลากร ไดร้บัรู ้ถึงนโยบายและแนวปฏิบติั 



2. การใชง้บประมาณ (Budget Misallocation) 

ขอ้มูลงบประมาณ  

กลไกช่องทางการมีส่วนรว่มในการตรวจสอบ 

 ขอ้มลู รายละเอียดงบประมาณ

รายจา่ยประจ าปี และการถ่ายทอด

เพื่อใหบุ้คคลากรรบัรู ้

 การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้

จา่ยงบประมาณ 

 

มุมมองที่บุคคลากรมีตอ่การใชจ้า่ย

งบประมาณของหน่วยงาน 

 การใชจ้า่ยเงินงบประมาณ ที่คุม้ค่า 

ไม่บิดเบือนวตัถุประสงค ์

 การใชง้บประมาณ เพื่อประโยชน์

สว่นตวั กลุ่ม หรอืพวกพอ้ง  

สถานการณ/์การใชจ้า่ยงบประมาณ/ 

การจดัซ้ือจดัจา้ง 

 การเบิกจา่ยเงินงบประมาณที่เป็นเท็จ 

 การจดัซ้ือจดัจา้งและการตรวจรบั 

 โปรง่ใส ตรวจสอบได ้

 เอ้ือประโยชนใ์หผู้ป้ระกอบการรายใดรายหน่ึง 
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 การจดัท าและเผยแพร ่แผนการใชจ้า่ยงบประมาณประจ าปี  

 มีระบบการก ากับ ตรวจสอบการใชง้บประมาณ ใหเ้ป็นไปอย่าง

โปร่งใส คุม้ค่า และเปิดโอกาสใหบุ้คลากรภายในไดร้่วมตรวจสอบ

การใชจ้า่ยงบประมาณ  

 มีมาตรการและกระบวนการการจัดซ้ือจัดจา้งและการตรวจรับพัสดุ     

ท่ีโปร่งใส ป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น และก าหนดแนวทางสู่การ

ปฏิบัติอย่างเคร่งครดัและชดัเจน และเปิดเผยขอ้มูลการจดัซ่ือจดัจา้ง

ต่อสาธารณะ  

 การส่ือสารองค์กรใหบุ้คคลากร และคู่คา้ คู่สัญญา ตัวแทน ไดร้ับรู ้    

ถึงนโยบายและแนวปฏิบัติ: ส่ือสาร ประชาสัมพันธ์ บอร์ด info 

graphic อยา่งง่าย group line การถ่ายทอดจากผูบ้ริหารลงระดับ

บุคคล ฯลฯ เพราะแบบส ารวจถามเร่ืองการรบัรู ้



3. การใชอ้  านาจ (Power Distortion) 

HR for no HR 

 การมอบหมายงานอยา่งเป็นธรรม 

 การประเมินความดีความชอบ ตาม

ระดบัคุณภาพของผลงาน 

 การคดัเลือกผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

การศึกษาดูงาน หรือการให้

ทุนการศึกษา อยา่งเป็นธรรม 

พฤตกิรรมการใชอ้  านาจของ

ผูบ้ริหาร 

 การสัง่ใหท้  าธุระสว่นตวัของ

ผูบ้งัคบับญัชา 

 การสัง่ใหท้  าในสิง่ที่ไม่ถูกตอ้งหรอืมี

ความเสีย่งตอ่การทุจรติ  

ระบบงานการบริหารงานบุคคล 

 ระบบการบรหิารงานบุคคลตามหลกัธรรมาภิบาล 

 ถูกแทรกแซงจากผูมี้อ  านาจ 

 มีการซ้ือขายต าแหน่ง 

 เอ้ือประโยชนใ์หก้ลุ่มหรอืพวกพอ้ง 
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 การก าหนดเป็นวาระส าหรับผู ้บริหาร (เพราะเป็นการประเมิน

ผูบ้ริหาร) 

 ผูบ้ริหารทุกระดับตอ้งตระหนักถึงการใชอ้ านาจท่ีเกี่ยวขอ้งกับ

การมอบหมายงาน และการบริหารงานบุคคล อย่างเคร่งครัด 

ประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งเป็นธรรม  

 การคดัเลือกบุคลากรเพื่อใหไ้ดร้บัสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เป็นไป

อยา่งเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบติั  

 นอกจากน้ี หน่วยงานยงัตอ้งพฒันาระบบการบริหารงานทรพัยากร

บุคคลให ้ มีความโปร่งใส ประกาศนโยบายใหผู้ป้ฏิบตัิงานไดร้บั

ทราบอย่างทัว่ถึง มีการพฒันาระบบการบริหารทรพัยากรบุคคลเชิง

ยุทธศาสตร์ ป้องกันการแทรกแซงจากผูมี้อ านาจ หรือการแสวงหา

ประโยชน์ของกลุ่มหรือพวกพอ้ง  

 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการบริหารทรัพยากร

บุคคล เผยแพร่หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

การส่ือสารองคก์รดา้นการบริหารงานบุคคลใหท้ัว่ถึงทั้งองคก์ร  



4. การใชท้รพัยส์ินของราชการ  

(Asset Misappropriation) 
สถานการณก์ารน าทรพัยสิ์น 

ของราชการไปใช ้

 การเอาทรพัยสิ์นของราชการ 

ไปเป็นของส่วนตวั หรือน าไป

ใหก้ลุ่มหรือพวกพอ้ง  

แนวทาง ขั้นตอน 

 ขั้นตอนการขออนุญาต 

 การก ากบัดูแล 

 

การสรา้งวฒันธรรมที่ถูกตอ้ง 

 การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและ

ผลประโยชน์ส่วนรวม 

 การส่ือสาร 

 การสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ 

 จิตส านึก 
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 มีกระบวนการอนุญาตการใชท้รพัยสิ์นทางราชการท่ีถูกตอ้ง และ

มีระบบการก ากบัตรวจสอบการใชท้รพัยสิ์นทางราชการ  

 มีการรณรงค ์ส่งเสริม ไม่ใหเ้กิดการน าทรพัยสิ์นทางราชการ ไป

ใชใ้นการส่วนตวั  

 รวมถึงมีการถ่ายทอดความรู ้การปรบัฐานคิด แยกแยะระหวา่ง

ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 

 สรา้งวฒันธรรมใหม่ในการปฏิบติังาน 

 ส่ือสารใหบุ้คลากรภายในไดมี้ความรูใ้นแนวปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง  



5. การแกไ้ขปัญหาการทุจริต  

(Anti – Corruption Improvement) 

บทบาทของผูบ้ริหารสูงสุดในการให้

ความส าคญักบัการแกไ้ขปัญหาทุจริต 

 ภาวะ “การน า” : action 

 บทบาทในการแกไ้ขปัญหาการทุจริต

ในหน่วยงาน 

 การตรวจสอบ 

 ลงโทษทางวนัิย เมื่อมีการทุจริต 

 

การด าเนินการเพื่อแกไ้ขปัญหา 

การทุจริต  

 ทบทวนนโยบายหรือมาตรการท่ี

เก่ียวขอ้ง 

 แผนงานดา้นการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริต 

 การน าผลการตรวจสอบของฝ่าย

ตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก

หน่วยงาน ไปปรบัปรุงการท างาน 

เพื่อป้องกนัการทุจริต 

 

 

กลไกภายใน 

 กลไกการป้องกนัการทุจริต 

 การเฝ้าระวงั 

 กลไกการจดัการเร่ืองรอ้งเรียน 
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 ผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงานตอ้งใหค้วามส าคัญในการต่อตา้น

การทุจริตอย่างจริงจัง ก าหนดนโยบาย มาตรการ ส่ือสารและ

ถ่ายทอดลงสู่ระดับปฏิบัติ /การประกาศเจตจ านงสุจริตในการ

บริหาร การ review นโยบายต่าง ๆ  

 จดัท าแผนการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีอาจจะก่อใหเ้กิดการทุจริต 

แผนป้องกันการทุจริต มาตรการ และแนวทางปฏิบัติภายใน

หน่วยงาน เพื่อให ้แกไ้ขปัญหาการทุจริตไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม 

และท าใหป้ลอดจากการทุจริตในท่ีสุด รวมถึงสรา้งการรบัรูข้อง

บุคลากรภายในต่อการแกไ้ขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานอยา่ง

ทัว่ถึงและต่อเน่ือง  

 จดัท าแผนการปรบัปรุงองคก์ร ตาม ขอ้ O42 

 ส่ือสารใหบุ้คลากรไดร้บัทราบ 
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ถอดรหสั ตวัช้ีวดั EIT 



6. คณุภาพการด าเนินงาน (Service Quality) 

การปฏิบตังิาน/การใหบ้ริการ  

ของเจา้หนา้ที่  

 การใหบ้ริการอยา่งเท่าเทียม  

 มีมาตรฐาน โปร่งใส ไมม่ีการติด

สินบน 

 การใหข้อ้มลูท่ีตรงไปตรงมา 

ประสบการณต์รงของ 

ผูม้ารบับริการ 

 การถูกรอ้งขอฯ ใหจ้า่ยฯ เพื่อแลก

กบัการอนุมติั อนุญาต หรือ

ใหบ้ริการ 

 

 

คณุภาพของงาน 

 การด าเนินงานเกิดประโยชน์ต่อประชาชน/

ส่วนรวม/พื้ นท่ี 

 แผนงาน โครงการ 

 บทบาทการแกไ้ขปัญหา 

 งานตามภารกิจ 
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ผูบ้ริหาร และ Admin 

จะตอ้งวิเคราะหข์อ้ค าถาม

แตล่ะขอ้ว่าเก่ียวขอ้งกบั

อะไร 



บทบาท 
ของผู้บริหาร และ ADMIN  

กับการขับเคลื่อนและก ากับติดตาม 
เครื่องมือการประเมิน IIT และ EIT และตัวชี้วัดที่ 1– 8  

58 

 มุ่งเน้นการพฒันาการปฏิบติังานและการใหบ้ริการใหเ้ป็นไปตาม 

มาตรฐาน ขั้นตอน ใหมี้ความมีความโปรง่ใสและมีความเท่าเทียม 

ต่อตา้นการใหแ้ละการรบัสินบนในทุกรปูแบบ และจดัท าคู่มือการ

ใหบ้ริการประชาชน  

 การพฒันาเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อรองรบัการปฏิบติังานและ        

การใหบ้ริการ และการอ านวยความสะดวก พรอ้มวเิคราะหก์ารรบัรู ้

หรือความพึงพอใจของผูม้ารบับริการ ผูม้าติดต่อ หรือผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสียของหน่วยงานอยูเ่สมอเพื่อน ามาพฒันาและปรบัปรุงการ

ปฏิบติังานใหมี้คุณภาพยิง่ขึ้ น  

 ส่ือสารต่อผูร้บับริการดา้นการพฒันาการใหบ้ริการอยา่งสม า่เสมอ 

เพื่อสรา้งภาพลกัษณอ์งคก์รต่อสายตาประชาชนใหดี้ยิ่งขึ้ น 



7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร (Communication Efficiency) 

การเผยแพรข่อ้มูลของหน่วยงาน 

 ขอ้มลู 

 ส่ือสารผลงาน 

 ช้ีแจงขอ้กงัวล สงสยั 

การพฒันาช่องทางการสื่อสาร 

 หลากหลาย เขา้ถึงง่าย 

 

 

ช่องทางการมีส่วนรว่ม 

และรบัเรื่องรอ้งเรียน 

 ช่องทาง  

 กลไกการตอบสนอง 
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ผูบ้ริหาร และ Admin 

จะตอ้งวิเคราะหข์อ้ค าถาม

แตล่ะขอ้ว่าเก่ียวขอ้งกบั

อะไร 



บทบาท 
ของผู้บริหาร และ ADMIN  

กับการขับเคลื่อนและก ากับติดตาม 
เครื่องมือการประเมิน IIT และ EIT และตัวชี้วัดที่ 1– 8  
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 หน่วยงานต้องมุ่งมั่นในการพัฒนาช่องทางการสื่อสาร ที่หลากหลาย 
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และพื้นที่ เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน  

 พัฒนาข้อมูลข่าวสารใน website และโซเชียลมีเดียต่างๆ ให้เป็น
ปัจจุบันเสมอ  

 สร้างกลไกการมีส่วนร่วม และเพิ่มช่องทาง ส่งค าติชม รับความ
คิดเห็น ข้อเสนอจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือประชาชน ให้สามารถ
สะท้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  

 พร้อมทั้งจัดให้มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงาน 



8. การปรบัปรุงระบบงาน (Procedure Improvement) 

ปรบัปรุงคุณภาพการใหบ้ริการ 

 การปรบัปรุงคุณภาพการปฏิบติังาน/

การใหบ้ริการใหดี้ข้ึน 

 เคร่ืองมือทางการบริหาร 

 

เทคโนโลย/ีนวตักรรม 

 การน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการ

ด าเนินงาน/การใหบ้ริการใหเ้กิด

ความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน  

 ระบบดิจิทลั 

 

 

การสื่อสาร:ดา้นการปรบัปรุงและ

พฒันาคณุภาพ 

 การส่ือสาร 

 การสรา้งภาพลกัษณท์นัสมยั 
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ผูบ้ริหาร และ Admin 

จะตอ้งวิเคราะหข์อ้ค าถาม

แตล่ะขอ้ว่าเก่ียวขอ้งกบั

อะไร 



บทบาท 
ของผู้บริหาร และ ADMIN  

กับการขับเคลื่อนและก ากับติดตาม 
เครื่องมือการประเมิน IIT และ EIT และตัวชี้วัดที่ 1– 8  
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 หน่วยงานต้องมีการประเมิน วิเคราะห์องค์กร และระบบการท างาน
อย่างสม่ าเสมอ เช่น การประเมินการรับรู้ของผู้มารับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อน ามาปรับปรุงการท างาน  

 รวมทั้งการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ เพื่อท าให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น  

 รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้มารับบริการ หรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนรวม
ในการปรับปรุงหรือพัฒนาการพัฒนาคุณภาพเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ถอดรหสั ตวัช้ีวดั OIT 



จุด Check Point ของเครื่องมือ OIT ตัวชี้วัดที่ 9 – 10  
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ข้อควรระวัง 
การเปิดเผยข้อมูล พิจารณาจาก 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบของการเปิดเผย และองค์ประกอบของ

ข้อมูล โดยจะต้องสอดคล้องตามเงื่อนไขครบถ้วนทั้ง 2 องค์ประกอบ จึงจะถือว่าเป็นการเปิดเผย

ข้อมูลตามหลักเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด 
องค์ประกอบของการเปิดเผย พิจารณาตามเงื่อนไข ดังนี้ 

• สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ผ่าน URL 

• ข้อมูลเผยแพร่ที่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

• ข้อมูลเผยแพร่ในหัวข้อที่สอดคล้องกับเนื้อหาของข้อมูล ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใจและ

เข้าถึงได้องค์ประกอบของข้อมูลจะแตกต่างกันในแต่ละข้อตามที่ปรากฏในรายละเอียดต่อไป 
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โปรดดรูายละเอียดองคป์ระกอบของขอ้มูล

ตามแนวทางการประเมิน 



 

ส านักประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใส 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

 เลขท่ี 361 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 

www.nacc.go.th , www.facebook.com/ita.nacc 
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Back Up 



ยุทธศาสตรท่ี์ 6 การบริหารจดัการในภาครฐั การป้องกนัการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสงัคมไทย 

เป้าหมายท่ี 3 : เพ่ิมคะแนนดชันีการรบัรูก้ารทุจริตใหสู้งข้ึน  ตวัช้ีวดั : ระดบัคะแนนของดชันีการรบัรูก้ารทุจริตสูงกวา่รอ้ยละ 50 เมื่อส้ินสุดแผน 

แนวทางท่ี 1  ปลกูฝังวิธีคิด ปลกุจติส  านึก  
ใหมี้วฒันธรรมและพฤตกิรรมซ่ือสตัยสุ์จรติ 

แนวทางท่ี 2 ป้องกนัการทุจรติและประพฤตมิิชอบ แนวทางท่ี 3 ปราบปรามการทุจรติ 

เป้าหมาย  :  ประเทศไทยปลอดการทุจรติและประพฤตมิิชอบ 

ตวัช้ีวดั : ดชันีการรบัรูก้ารทุจริต อยูใ่นอนัดบั 1 ใน 60 และ/หรือไดค้ะแนนไม่ต  า่กว่า 48 คะแนน ภายในปี พ.ศ. 2563 

61 62 63 64 65 

คะแนน 44 47 48 50 >50 

ล าดบั  70 61 60 57 <54 

6. ดา้นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ   6.2 การต่อตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ  าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563  957.0879 ลบ.  

แผนพฒันาฯ 12 

ยุทธศาสตรจ์ดัสรร  

งบประมาณ 2563 

แผนงานบูรณาการ 

แนวท า ง  

   ดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครฐั  4.6 ภาครฐัมีความโปรง่ใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ตวัช้ีวดัแนวทาง 

แผนบูรณาการ 

ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี 

สังคมไทยมีภาพลักษณค์วามซ่ือสัตยสุ์จริตดีข้ึน  ภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได  ้ผลสมัฤทธ์ิ 

ตวัช้ีวดัที่ 

1.1 รอ้ยละของเด็กและเยาวชนไทย มีพฤตกิรรมที่ยดึมัน่

ความซ่ือสตัยสุ์จริต (รอ้ยละ 46) 

1.2 รอ้ยละของประชาชนที่มีวฒันธรรม ค่านิยมสุจริต มี

ทศันคตแิละพฤตกิรรมในการตอ่ตา้นการทุจริตและ

ประพฤตมิิชอบ(รอ้ยละ46) 

1.3 รอ้ยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑก์ารประเมิน ITA  

(รอ้ยละ 50 ของหน่วยงานที่ประเมิน ITA ไดค้ะแนน 85 

คะแนนข้ึนไป) 

 

ตวัช้ีวดัที่ 2.1 จ านวนคดีทุจริตในภาพรวมลดลง รอ้ยละ 6 

2.2 คดีทุจริตในหน่วยงานลดลง 

     - จ านวนขอ้รอ้งเรียนเจา้หนา้ท่ีภาครฐัท่ีถูกช้ีมูลเรื่องวินยั  

(ทุจริต) ลดลงรอ้ยละ 6 

     - จ านวนขอ้รอ้งเรียนเจา้หนา้ที่ภาครฐัที่ถูกช้ีมูลว่ากระท า 

การทุจริต ลดลงรอ้ยละ 6 

2.3 จ านวนคดีทุจริตที่เก่ียวขอ้งกบัผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง  

ลดลงรอ้ยละ 15 

ตวัช้ีวดัที่ 

3.1 กระบวนการด าเนินคดีทุจริตที่

จ าเป็นตอ้งขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลา

ปกตทิี่กฎหมายก าหนด ไม่เกินรอ้ยละ 50 

3.2 จ านวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวน 

คดีทุจริตถูกฟ้องกลบั ไม่เกินรอ้ยละ 6  

ของจ านวนคดีที่ส่งฟ้อง 

 

169.2639  ลา้นบาท (17.69%) งบประมาณ 296.0334  ลา้นบาท  (30.93 %) 491.7906  ลา้นบาท  (51.38%) 

(21) ประเด็น การต่อตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตรช์าต ิ

ล าดบัและคะแนนดชันีการรบัรูก้ารทุจริต  อา้งอิงจากขอ้มูลท่ีองคก์รโปร่งใสนานาชาติประกาศ ปี 2561   (ขอ้มูล 3 ก.ย.62)  
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(ตัวอย่าง)  ข้อมูลในการจัดท ามาตรการป้องกนัการรับสินบน 

มาตรการ แนวทาง 

สร้างวัฒนธรรมต่อต้าน
การรับสินบนทุกรูปแบบ 

• ให้มีการขับเคลื่อนสร้างวัฒนธรรมขององค์กรในการต่อต้านการรับสินบน โดยผู้บริหารสูงสุดของงหน่วยงาน
แสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการรับสินบน “ Tone from the Top” เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้บริหารระดับ
รองลงมาตลอดจน ข้าราชการเจ้าหน้าที่ทุกระดับในหน่วยงาน ให้มีการขับเคลื่นอนอย่างเป็นรูปธรรม 

การรับของขวัญ /
สินน้ าใจ /  
ค่าอ านวยความสะดวก 

• ห้ามเจ้าหน้าที่ หรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครวัรับของขวัญ/สินน้ าใจ/ค่าอ านวยความสะดวก หรือ
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด กรณีมีการให้โดยเสน่ห์หา ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว เสียสละ 
ให้ปฏิเสธการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดทั้งสิ้น 

หากจุดอ่อนคือ การรับสินบน  



71 
(ตัวอย่าง)  ข้อมูลในการจัดท ามาตรการป้องกนัการรับสินบน 

มาตรการ แนวทาง 

การให้ของขวัญแก่
ผู้บังคับบัญชา/บุคคลใน
ครอบครัวของผู้งคบับัญา
เนื่องในโอกาสต่าง ๆ 

• ให้ใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ 
• กรณีมีการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดให้ปฏิบัติตาม มติ ครม. 7  มกราคม 2540 ให้ถือปฎิบัติว่า

ข้าราชการชั้น 
• ผู้น้อย พึงงดการให้ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชา หรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการ

ชั้นผู้ใหญ่  
หากฝ่าฝืนมติ ครม. ให้ถือว่ามีความผิดวินัย ทั้งผู้ให้และผู้รับ 

กรณีมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อรักษา
ไมตรี มิตรภาพ หรือ
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบุคคล  

• การรับนี้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับฯ จะต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น
ต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
สถาบัน หรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดในทันทีที่สามารถกระท าได้ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหาร
สูงสุด วินิจฉัย ว่ามีเหตุผลความจ าเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์นั้นไว้ ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้ในทันที หากเป็นกรณี ที่ไม่สามารถคืนได้ก็ให้ส่ง
มอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ฯ ให้กับหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น (โดยการให้/รับของขวัญตามปกติ
ประเพณีนิยมนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้/รับ ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท มิได้) 
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(ตัวอย่าง ต่อ )  ข้อมูลในการจัดท ามาตรการป้องกนัการรับสนิบน 

มาตรการ แนวทาง 

การรับเลี้ยง/การเลี้ยงรับรอง • ในการไปปฏิบัติหน้าที่ เช่นการตรวจรับ การตรวจสถานที่เพื่อพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตต่างๆ การสอบสวน
ตามข้อร้องเรียน ห้ามรับเลี้ยง หรือให้มีการจัดเลี้ยงรับรอง เลี้ยงต้อนรับ กรณีมีความจ าเป็นที่ไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้ ให้ยึดหลักความเหมาะสม 

สร้างเครือข่าย • เสริมสร้างพัฒนาเครือข่ายของหน่วยงาน ตลอดจนภาคประชาชน ให้เป็นเครือข่ายเฝ้าระวังและแจ้ง
เบาะแส 

• เปิดช่องทางการรับแจ้งเบาะแส 
• ก าหนดมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแส 

เฝ้าระวังความเสี่ยง • ความเสี่ยงต่อการรับสินบนของเจ้าหน้าที่อาจเปลี่ยนแปลงได้เสมอ ต้องมีการทบทวนประเมินผลมาตรการ
ป้องกันการรับสินบนเป็นระยะเพื่อปรับปรุงพัฒนามาตรการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
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(ตัวอย่าง) ข้อมูลในการจัดท ามาตรการป้องกนัผลประโยชน์ทับซ้อน 

มาตรการ แนวทาง 

 การใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจ
ส่วนตัว 

• ไม่ใช้เวลาราชการ ทรัพย์สิน บุคคลากร บริการ หรือสิ่งอ านวยความสะดวกของทางราชการไปเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยระเบียบ กฎหมาย 

 ห้ามเข้ามีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมเพื่อ
ประโยชน์ตนเองหรือผูอ้ื่น 

• ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่นมาประกอบการใช้ดุลยพินิจ 
• ไม่เสนอ/อนุมัติโครงการ การด าเนินการ นิติกรรม สัญญา ซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่นจะได้ประโยชน์อันมิ

ควรได้โดยชอบด้วยระเบียบ กฎหมาย 
• ไม่ริเริ่ม เสนอ จัดท า หรืออนุมัติ โครงการ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นทั้งทางตรงและ

ทางอ้อม 
• ไม่ให้ข้อมูลภายในของหน่วยงานที่ยังเป็นความลับซึ่งตนได้รับหรือทราบ 

หากจุดอ่อนคือ ผลประโยชน์ทับซ้อน 
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(ตัวอย่าง) ข้อมูลในการจัดท ามาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

มาตรการ แนวทาง 

การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดย
ธรรมจรรยา  

• ไม่เรียกรับหรือยอมจะรับหรือยอมให้ผู้อื่นเรียกรับหรือยอมจะรับซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  
• พึงระมัดระวังค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมของนิติบุคคลเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี หรือในบางโอกาสถือเป็นการ

แสดงออกของมารยาททางสังคม ของขัญ อาจมีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเงิน สินค้า บริการ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ อาจ
ถือเป็นการรับสินบนหากเพื่อเป็นการจูงใจเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการอันมิชอบด้วยหน้าที่ (เจตนา/ มูลค่า/ 
ช่วงเวลา ) การรับนี้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับฯ จะต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
นั้นต่อผู้บังคับบัญชา  ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
สถาบัน หรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดในทันทีที่สามารถกระท าได้ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุด 
วินิจฉัย ว่ามีเหตุผลความจ าเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
นั้นไว้ ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้ในทันที หากเป็นกรณี ที่ไม่สามารถคืนได้ก็ให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ฯ ให้กับหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น (โดยการให้/รับของขวัญตามปกติประเพณีนิยมนั้น 

• เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้/รับ ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท มิได้) กรณีมีการให้ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดให้ปฏิบัติตาม มติ ครม. 7 มกราคม 2540 ให้ถือปฎิบัติว่าข้าราชการชั้นผู้น้อย พึงงดการให้
ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชา หรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หากฝ่าฝืนมติ 
ครม. ให้ถือว่ามีความผิดวินัย ทั้งผู้ให้และผู้รับ 
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(ตัวอย่าง) ข้อมูลในการจัดท ามาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 

 
หน่วยงานท าการวิเคราะห์ภาระงานที่มีการใช้ดุลยพินิจ 

 ใช้เป็นข้อมูลในการจัดท ามาตรการ  
เพื่อให้มีการใช้ดุลยพินิจเป็นมาตรฐานเดียวกัน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้   

  

  
  

  

  

  

 

 (1) กลุ่มภารกิจหรือลักษณะงานทีจ่ะต้องมีการใช้ดุลยพินิจ 

    (2) จัดท ามาตรการ กลไก ตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ  

 (3) มีการก าหนดกลไกการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 

หากจุดอ่อนคือ การใช้ดุลพินิจ 



input 

Process 

Output /Outcome 

76 (ตัวอย่าง) แนวคิดการพัฒนามาตรการภายในของหน่วยงานเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 
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  มีลักษณะเป็นค าสั่ง ประกาศ /ข้อสั่งการ/แนวปฏิบัต ิ

อย่างเป็นทางการ 

โดยผู้บริหารสูงสดุของหน่วยงาน 

หรือผู้บริหารทีไ่ด้รับมอบอ านาจลงนาม 

มาตรการที่ก าหนดไว้ต้องน าไปสู่การบังคบัใช้  

หรือการขับเคลื่อนตามมาตรการ 
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การสื่อสารองค์กรด้านการป้องกันการทจุริต 

- จัดให้มีการสื่อสารหรือประชาสัมพันธ์นโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตให้ผู้

มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทราบ ผ่านกิจกรรม การด าเนินการของส่วนราชการ และเพิ่มช่องทาง

ประชาสัมพันธ์ เช่น เว็บไซต์ อินทราเน็ต facebook Line เสียงตามสาย สื่อวิทยุ โทรทัศน์ ฯ 

ทั้งนี้เพื่อให้ ผู้บริหาร และข้าราชการเจ้าหน้าที่เกิดความตระหนักในปัญหาการทุจริต และถือ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบของส่วนราชการอย่างเคร่งครัด   
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- สถิติคดี ผลการรับเรื่อง 
- ผลการพิจารณาคดีส าคัญ ที่พิจารณาแล้วและได้มีการเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อ 
  ประชาสัมพันธ์ ต่างๆ  
- การลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในการป้องกันและปราบปราม 
  การทุจริต เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
- กิจกรรมต่างๆ ด้านการป้องกันการทุจริต การสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคม ในการเฝ้าระวังและ
แจ้งเบาะแสการทุจริต  
- ผลงานวิชาการด้านการป้องกันการทุจริต/ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลภาครัฐ เป็นต้น  

ข้อมูลด้านการป้องกันการทจุริตที่ต้องเปิดเผย  


