


ประเด็นการบรรยาย

• เราอยู่ ณ จุดใดของ ITA?

• ITA คืออะไร ท าไมต้องท า ท าแล้วได้อะไร?

• ITA เก่ียวอะไรกับการต่อต้านคอรร์ัปชัน?

• ITA ช่วยยกระดับ CPI ได้จริงหรือ?

• ITA อยู่ ณ จุดใดในวงการพัฒนาภาครัฐ?

• ITA 2565 มีวิธีการประเมินอย่างไร



เราอยู่ ณ จุดใดของ ITA?
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คืออะไร ?

ท ำไมต้องท ำ?

ท ำแล้วได้อะไร ?

ITA

มาท าความรูจ้ักกันก่อน



ITA ไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือแต่คือกระบวนการพฒันา

Health check-up! Organizational assessment!

Individual Organizational



จุดมุ่งหมำย
ร่วม

หากพ ิจ ารณาปร ะ เด ็นการปร ะ เม ิน  ITA ในภาพรวมจ ะ เห ็น ได ้ว ่า 
ITA ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายในการวัดว่าใครหรือหน่วยงานใดทุจร ิต และ
ประพฤติมิชอบมากกว่ากัน ITA ไม่ได้เป็นเครื่องมือตัดสินว่าหน่วยงาน
ไหนกระท าถูกหรือกระท าผิด แต่จุดมุ่งหมายของ ITA คือเป็นเครื่องมือ
ท่ีช่วยในกระบวนการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ตอบสนองต่อประชาชนและบุคลากรมากข้ึน 

ITA ช่วยให้หน่วยงานภาครัฐมีข้อมูลเพียงพอต่อการก าหนดนโยบาย
หรือการบริหารจัดการที่ตอบสนองต่อ perception ของประชาชน
และบุคลากรภายในองค์กรมากยิ่งข้ึน

ITA ช่วยให้ประชาชนได้เห็นว ่าหน่วยงานภาครัฐร ับฟังและตระหนักถึง
ความคิดเห็นและความรู ้สึกของประชาชนที่ได้ให้ข้อมูลข้อคิดเห็นผ่าน    
ผลการประเมิน EIT ในทางกลับกัน หน่วยงานภาครัฐก็สามารถสะท้อน
ความพยายามในการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานหรือการ ให้บริการ    
ให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนตามที่ได้สะท้อนผ่านผล EIT 
อย่างแท้จริง ซึ่งผลของความพยายามดังกล่าวจะสะท้อนผ่านการรายงาน
ข้อมูลในแบบ OIT ข้อต่างๆ โดยเฉพาะข้อ o43 



ดังน้ัน.... 
ITA จึงไม่ได้ focus เพียงแค่  
กำรได้มำซึ่งค่ำคะแนน หรือ      
ผลกำรประเมิน แต่ยัง focus!
ท่ีผลลัพธ์จำกกระบวนกำรพัฒนำ  
ในระหวำ่งท่ีท ำกำรประเมินด้วย

ผลลัพธ์ท่ีได้จาก ITA ไม่ได้มีเพียงแค่
ค่าคะแนน แต่ยังได้ผลลัพธ์จากการ
ดูแลพัฒนาองค์กรของตนเองให ้มี
ความเข้มแข็ง ลดโอกาสทุจร ิต และ
สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างตรงจุด



ท าไมต้อง ITA

ITA ไม่ได้ต้องการเพยีงแค่
วดัผลแล้วจบเหมือนโพลล์
ท่ัวไป แต่ ITA ต้องการสรา้ง
ความรว่มมือในการพฒันา

ระดับชาติ 

“ทกุคน” ท้ังเจา้หน้าท่ีของรฐั
และประชาชนท่ีเคยติดต่อ
ภาครฐั คือส่วนหน่ึงในการ

รว่มกันสรา้งความ
เปลี่ยนแปลงผ่านการพฒันา
ตามกรอบการประเมิน ITA 

ITA เป็นเครื่องมือท่ีผู้ปฏิบัติงาน
สามารถใช้ค้นหาประเด็นการ

พัฒนา ได้อย่างสะดวก ตรงตาม
ภารกิจ และความต้องการของ
ลูกค้า ดังน้ัน การเก็บข้อมูล IIT 
และ EIT จงึก าหนดให้หน่วยงาน
เป็นผู้ระบุ stakeholder เอง

เพื่อให้หน่วยประเมินสามารถเก็บ
ข้อมูลได้อย่างตรงจุด ซึ่งแตกต่าง
จาก Survey ท่ัวไปท่ีไม่สามารถ
ทราบแหล่งท่ีมาได้ และไม่สามารถ

น าไปวเิคราะห์รว่มกับผลการ
ปฏิบัติท่ีสะท้อนผ่านแบบ OIT ได้

ผลการประเมิน Open data
(OIT) สามารถใช้เป็น

เครื่องมือเติมเต็มช่องวา่ง
ของคะแนน perception ท่ี 
stakeholder มีต่อเราได้ 

และในทางกลับกัน เราก็
สามารถใช้ผลการประเมิน
จากคะแนน Perception
มาพัฒนาในมิติ Open

data และบรกิารผ่านระบบ
สารสนเทศให้สมบูรณ์ข้ึนได้
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แล้วมันเก่ียวอะไร
กับการต่อต้านคอร์รปัชัน?



ITA เชื่อว่า การพัฒนาระบบ
ราชการให้มีประสิทธิภาพ        
ในการบริหารจัดการภาครัฐ    
และการให้บริการสาธารณะ   
คือ ต้นทางในการแก้ไขปัญหา
การทุจริต การใช้ระบบอุปถัมภ์ 
(Patronage System) และระบบ
พวกพ้อง (Spoils System)



ผลพวงของไร้ประสิทธิภำพมักถูก
เติมเต็มควำมด้วยกำรคอร์รัปชัน

ช่องว่างของความไร้ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการภาครัฐ และการให้บริการสาธารณะมักจะ 
ถูกเติมเต็มด้วยการทุจริต การใช้ระบบพวกพ้อง/   
การอุปถัมภ์ท่ีเข้ามาท าหน้าท่ีแทนการปฏิบัติงาน  
บนฐานของกฎหมาย/ประสิทธิภาพท่ีขาดพร่องไป 

ยกตัวอย่างเช่น ความล่าช้ายุ่งยากในการขอใบอนุญาต  
มักจะกลายเป็นช่องว่างให้เกิดการเรียกค่าน้าร้อนน้าชา     
หรือค่าอ านวยความสะดวก 

หรือความล่าช้า ไร้ประสิทธิภาพ และไม่ท่ัวถึงในการรับบริการ
ทางการแพทย์ ได้ก่อให้เกิดธรรมเนียมการให้ค่าน้าร้อนน้าชา 
ให้สินน้าใจ หรือให้การพึ่งพิงผ่านความสัมพันธ์ส่วนบุคคล 
เพื่อให้ได้รับบริการท่ีรวดเร็วข้ึนและมีคุณภาพมากข้ึน



จากผลการพัฒนาหน่ วยงานภาครัฐตามกรอบการประ เมิน  ITA  ท่ี ผ่ านมา  สะ ท้อนให้ เห็นพัฒนาการ ท่ีสามารถ
เห็น ได้อย่ างชัด เจนและ เ ป็นรูปธรรมผ่านการร่วมกันลงมือปฏิบั ติของหน่วยงานภาครัฐ ท่ั วประ เทศ คือ  

พัฒนาการ ในด้ านการ เ ปิด เผยข้อ มูลภาครัฐ  และการป้องกันการทุ จริต

พัฒนำกำรและผลลัพธ์อันเป็นรูปธรรม

ประเด็นการประเมิน
จ านวนหน่วยงานท่ีเปิดเผยข้อมูล

เปลี่ยนแปลง
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

o2 ข้อมูลผู้บรหิำร 2,739 4,991 +2,252 (+27.14%)

o11 รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนประจ ำปี รอบ 6 เดือน 2,701 5,328 +2,627 (+31.66%)

o24 รำยงำนผลกำรจดัซื้อจดัจำ้งหรอืจดัหำพัสดุประจ ำปี 3,166 5,724 +2,558 (+30.83%)

o27 หลักเกณฑ์กำรบรหิำรและพัฒนำทรพัยำกรบุคคล 1,738 4,606 +2,868 (+34.56%)

o35 กำรมีส่วนรว่มของผู้บรหิำร 2,742 5,015 +2,273 (+27.40%)

o38 กำรเสรมิสรำ้งวฒันธรรมองค์กร 2,549 5,172 +2,623 (+31.61%)



กำรพัฒนำหน่วยงำนตำมกรอบ
กำรประเมิน ITA จะช่วยให้

• การปฏิบัติงานหรือการให้บริการ   
มีความโปร่งใสมากยิ่งข้ึน

• ลดโอกาสทุจริตให้น้อยลง

• ยกระดับคุณภาพการให้บริการ
ประชาชน

• เพิ่มความสะดวกให้ผู้มาติดต่อ 
ผู้รับบริการ

• เพิ่มศักยภาพของประชาชนในการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

• ช่วยให้ภาคเอกชนท าธุรกรรมของ
รวดเร็วข้ึน (ลดค่าหล่อลื่ น)

• ช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
ภาครัฐได้ทุกวัน/เวลา 

• ช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

• ช่วยเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย
ภาครัฐ

เรำเริ่มเห็นภำครัฐปรับตัวสู่

กำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำร
สำธำรณะผ่ำนระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ



ITA ช่วยยกระดับ CPI
ได้จรงิหรอื?



Method Data Generated

Survey,
Perceptions, Experiences,

Assessments

Public-Sector Integrity, Transparency, and 
Accountability Measurements

▪ เกณฑ์มาตรฐานและตัวชีว้ดัความโปรง่ใส (สขร.)

▪ Anti-Corruption Initiative Assessment 

(South Korea) 

▪ National Integrity Systems Assessment (TI) 

▪ การประเมินประสิทธภิาพของ อปท. (LPA) 

▪ ตัวชี้วดัท่ี 9-10 ของการประเมิน ITA (ปัจจุบัน)

การประเมินเก่ียวกับการทจุรติ/การต่อต้านทุจรติ

Method Data Generated

Evaluation system, Indicator-
driven case studies

Administrative data, 
Assessment of institutional 
measures/initiatives/efforts



ในกระบวนการพัฒนา ITA ได้มีการศึกษาแหล่งข้อมูล ท่ี ใช้ ในการประเมิน CPI  เพื่ อน ามาแปลงเป็นตัวชี้วัด
ในการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐ ให้มีประสิทธิภาพและเสริมความเข้มแข็ง ในการป้องกันทุจริต ดัง น้ัน คะแนน 

ITA จึง ไม่ ใช่ ค่ าคะแนนท่ีสามารถเทียบเคียงกับการประเมิน CPI  ได้ โดยตรง เนื่ องจาก CPI  มุ่ง เน้นวัด    
การทุจริตทางตรงและทางอ้อมเป็นหลัก แต่ ค่าคะแนน ITA คือด้านกลับของคะแนน CPI  ซึ่ งมีจุด มุ่งหมาย

หลักในการชี้ ให้ เห็นถึงพัฒนาการของหน่วยงานภาครัฐ ในด้านคุณภาพ คุณธรรม และความโปร่ง ใส

การออกแบบเครื่องมือ ITA ให้ตอบสนองต่อ CPI 



ITA อยู่ ณ จุดใดในวงการ?



E-Gov Dev. &
Anti-Corruption

ส านักโพลล์ต่างๆ
หอการค้า, สวนดุสิต, เอแบค, นิด้า, 
ม.กรุงเทพ, ซุปเปอร์โพลล์

สพร. (DGA)
Digital Government Awards 

(ประกวด Data Governance, 
Data.go.th, ผู้น าองค์กรดิจิทัล)

การประเมิน ITA อยู่ ณ จุดใดในวงการ

สถ.
การประเมินประสิทธิภาพของ

องค์กรปกครองส่วนท้อง (LPA) 

สขร. 
เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความ
โปร่งใสส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 
ท่ีก าหนดภายใต้ พ.ร.บ. ข้อมูล

ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

กพ. 
การประเมินผลการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน

Act Ai
เครื่องมือสู้โกงภาคประชาชน 
ระบบตรวจสอบความโปร่งใส 
และแหล่งข้อมูลโครงการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ

วงการพัฒนาระบบราชการและการต่อต้านคอร์รัปชัน



การประเมิน ITA อยู่ ณ จุดใดในวงการ

การระหว่างประเทศ การเมืองระดับชาติ/ท้องถ่ิน
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ในปัจจุบันได้มีกำรต่อยอดขยำยผลกำรน ำ
เครื่ องมือกำรประเมิน ITA ไปใช้ในกำร
ประเมินหน่วยงำนในระดับต่ำกวำ่กรม อำทิ 

• กรงุเทพมหานคร น าไปประเมินส านักงานเขต

• ส านักงานต ารวจแห่งชาติ น าไปประเมินสถานี
ต ารวจนครบาล  

• กรมการปกครอง น าไปประเมินอ าเภอ  

• กระทรวงสาธารณสุข น าไปประเมินเขตสุขภาพ 
และโรงพยาบาล

• ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
น าไปใช้ประเมินส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
โรงเรยีนท่ัวประเทศ

• มหาวิทยาลัยมหิดล น าไปขยายผลประเมินคณะ/
วทิยาลัย/ส านัก/ศูนย์/กอง



ท่ีผ่านมา ITA ถูกน าเสนอผ่านสกู๊ปข่าวผ่านส านักข่าวออนไลน์ชั้นน าจ านวนมาก อาทิ 
The Matter, THE STANDARD, The Reporter, Workpoint Today, Nation TV, 

Amarin TV, Voice TV, SPRING NEWS, ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์ ฯลฯ

การประเมิน ITA อยู่ ณ จุดใดในวงการ



ITA 2565 
มีวธิีการประเมินอย่างไร?



การประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565

▪ นับปีท่ี 10 ของกำรด ำเนินกำรท่ีผ่ำนมำ

▪ นับเป็นปีท่ี 5 ท่ีได้ปรบัเข้ำสู่กำรประเมิน    
ในรปูแบบออนไลน์

▪ นับเป็นปีสุดท้ำยของชว่งระยะท่ี 1 
(พ.ศ.2561–2565) ของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตรช์ำติ ประเด็นกำรต่อต้ำน                   
กำรทุจรติและประพฤติมิชอบ



การประเมิน ITA 2565 ยังคงก าหนดกรอบแนวทางในการด าเนินงานท่ีเชื่อมโยงและต่อเน่ืองจากการ

ประเมินในปีท่ีผ่านมา ท้ังระเบียบวธิกีารประเมิน ตัวชีว้ดัการประเมิน และการประมวลผล เพื่อใหห้น่วยงานได้มีการ

พฒันาการด าเนินงานตามกรอบการประเมิน ITA อย่างต่อเน่ือง (Continuous Improvement) อย่างไรก็ตาม 

กำรประเมิน ITA ในปน้ีี ได้มกีำรเปล่ียนแปลงส ำคัญใน 3 เรื่อง ได้แก่ 

➢ กลไกด ำเนินกำรประเมิน โดยส านักงาน ป.ป.ช. จะเป็นหน่วยเก็บข้อมูลและประเมินผลหลัก โดยก ากับติดตาม

และให้ค าแนะน าร่วมกับหน่วยงานก ากับติดตามการประเมิน ได้แก่ ส า นักงาน ป .ป.ท. ส านักงาน

คณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกิจ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ส านักงาน ก.พ.ร. กรมบัญชกีลาง ผู้วา่ราชการจงัหวดั และนายอ าเภอ

➢ ระยะเวลำในบำงข้ันตอน โดยเพิม่ระยะเวลาของการเปิดโอกาสใหบุ้คลากรภาครฐัและประชาชนผู้รบับรกิารจาก

ภาครฐัได้เข้ามามีส่วนรว่มในการสะท้อนความคิดเหน็เพื่อพฒันาการบรหิารงานภาครฐัใหดี้ยิ่งข้ึน

➢ ประเด็นกำรประเมินในแบบวดั OIT บำงข้อ เพื่อใหส้อดรบักับนโยบายการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจรติของ

ภาครฐั (ข้อ 34) และปรบัข้อความในองค์ประกอบของการตรวจประเมินในบางข้อ ท าใหมี้ความเข้มข้นมากข้ึน

และเพื่อใหมี้ความชดัเจนมากย่ิงข้ึน

Highlight ITA 2565



กลไกอ านวยการประเมิน
➢ คณะกรรมการ ป.ป.ช.
➢ คณะกรรมการประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั
➢ คณะอนุกรรมการก ากับและพฒันาการประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ใสฯ
➢ ส านักงาน ป.ป.ช. (ส านักประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ใส)

กลไกก ากับติดตามการประเมิน

กลไกด าเนินการประเมนิ

กลไกการประเมนิ ITA 2565

➢ ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวดั เป็นหน่วยด าเนินการประเมินหน่วยงานภาครฐัท่ีเข้ารว่มการประเมินของแต่ละ
จังหวดั ประกอบด้วยหน่วยงานภาครฐัประเภท จังหวดั องค์การบริหารส่วนจังหวดั เทศบาลนคร เทศบาลเมือง 
เทศบาลต าบล และองค์การบรหิารส่วนต าบล

➢ ส านักงาน ป.ป.ช. ภาค เป็นหน่วยก ากับและกล่ันกรองการประเมินให้มีความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดและ
เปน็มาตรฐานเดียวกัน โดยจ าแนกการก ากับและกลั่นกรองหน่วยงานภาครฐัท่ีเข้ารว่มการประเมินแต่ละภาค

➢ ส านักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เป็นหน่วยด าเนินการประเมินหน่วยงานภาครัฐท่ีเข้าร่วมการประเมิน
ประเภทหน่วยงานของรฐัสภา หน่วยงานขององค์กรอิสระ หน่วยงานของศาล หน่วยงานของอยัการ ส่วนราชการ
ระดับกรม องค์การมหาชน รฐัวสิาหกิจ หน่วยงานอื่นของรฐั กองทุน สถาบันอดุมศึกษา และกรงุเทพมหานคร 



➢ หน่วยงานของรฐัสภา จ านวน 3 หน่วยงาน
➢ หน่วยงานของศาล จ านวน 3 หน่วยงาน
➢ หน่วยงานขององค์กรอสิระตามรฐัธรรมนูญ จ านวน 5 หน่วยงาน
➢ หน่วยงานของอยัการ จ านวน 1 หน่วยงาน
➢ ส่วนราชการระดับกรม จ านวน 146 หน่วยงาน
➢ องค์การมหาชน จ านวน 57 หน่วยงาน
➢ รฐัวสิาหกิจ จ านวน 51 หน่วยงาน
➢ หน่วยงานของรฐัอื่น ๆ จ านวน 18 หน่วยงาน
➢ กองทุน จ านวน 7 หน่วยงาน
➢ สถาบันอดุมศึกษา จ านวน 86 หน่วยงาน
➢ จงัหวดั จ านวน 76 หน่วยงาน
➢ องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั จ านวน 76 หน่วยงาน
➢ เทศบาลนคร จ านวน 30 หน่วยงาน
➢ เทศบาลเมือง จ านวน 195 หน่วยงาน
➢ เทศบาลต าบล จ านวน 2,247 หน่วยงาน
➢ องค์การบรหิารส่วนต าบล จ านวน 5,300 หน่วยงาน
➢ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรปูแบบพเิศษ จ านวน 2 หน่วยงาน

*หน่วยงานท่ีเขา้รว่มเป็นปีแรก จ านวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานส่งเสรมิวสิาหกิจเพื่อสังคม ส านักงานสภาเกษตรกรแหง่ชาติ 
และมหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช

หน่วยงานท่ีเข้ารว่ม ITA

8,303
หน่วยงานท่ัวประเทศ



บุคลากรของหน่วยงานภาครฐั ต้ังแต่ระดับ
ผู้บรหิาร ผู้อ านวยการ/หวัหน้า ข้าราชการ/
พนักงาน ไปจนถึงลูกจา้ง/พนักงานจา้ง ท่ี

ท างานใหกั้บหน่วยงานภาครฐัมาเป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกวา่ 1 ปี นับต้ังแต่ในปี พ.ศ. 2565

ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน

ผู้มส่ีวนได้ส่วน
เสียภายนอก

การเข้าถึง
ข้อมูลภาครฐั

บุคคล นิติบุคคล บรษิัทเอกชน หรอืหน่วยงานของ
รฐัอื่นท่ีเคยมารบับรกิารหรอืมาติดต่อตามภารกิจ
ของหน่วยงานภาครฐั นับต้ังแต่ในปี พ.ศ. 2565

เวบ็ไซต์หลักของหน่วยงานภาครฐั
ท่ีใชใ้นการส่ือสารต่อสาธารณะ

แบบวดัการรบัรูข้องผู้มส่ีวนได้ส่วน
เสียภายนอก

(EIT)

หน่วยงาน
ภาครฐั

แบบวดัการรบัรูข้องผู้มส่ีวนได้ส่วน
เสียภายใน
(IIT)

แบบตรวจการเปดิเผยขอ้มูล
สาธารณะ
(OIT)

รอ้ยละ 10
ของจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
(รายละเอยีดตามคู่มือการประเมิน)

รอ้ยละ 10
ของจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(รายละเอยีดตามคู่มือการประเมิน)

ทุกหน่วยงาน
หน่วยงานละ 1 เวบ็ไซต์หลัก

การรบัรู้ การเขา้ถึงขอ้มูล
การรบัรู้



กรอบระยะเวลาการประเมนิ ITA 2565 ก าหนดกรอบระยะเวลาหลักเชน่เดียวกับปีท่ีผ่านมา แต่ปรบัระยะเวลา ดังน้ี
➢ เริม่กระบวนการเรว็ขึ้น 1 เดือน คือเริม่ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้ารว่มการประเมนิต้ังแต่เดือนมกราคม
➢ ปรบัระยะเวลาขั้นตอนการตอบแบบวดั IIT และ EIT เพิม่ขึ้นเป็น 3 เดือน เพื่อเปิดโอกาสใหเ้กิดการมส่ีวนรว่มสะท้อนความคิดเหน็

ข้ันตอน ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

การเผยแพรป่ฏิทินการประเมิน

การเผยแพรคู่่มือรายละเอยีดการประเมิน

การลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

การน าเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน/ภายนอก

การเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวดั IIT

การเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวดั EIT

การตอบแบบวดั OIT

การตรวจสอบและใหค้ะแนนแบบวดั OIT

การชีแ้จงเพิม่เติมและยืนยันผลแบบวดั OIT

การประมวลผลการประเมิน

การจดัท ารายงานผลการประเมิน

การกล่ันกรองและน าเสนอผลการประเมิน

การประกาศและเผยแพรร่ายงานผลการประเมิน

ปฏิทินการประเมนิ ITA 2565
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รายละเอยีดการประเมนิ

แบบวดั น้าหนัก ตัวชีว้ดั ตัวชีว้ดัย่อย ขอ้ค าถาม

IIT 30

การปฏิบัติหน้าท่ี – 6

การใชง้บประมาณ – 6

การใชอ้ านาจ – 6

การใชท้รพัยสิ์นของราชการ – 6

การแก้ไขปัญหาการทุจรติ – 6

EIT 30

คณุภาพการด าเนินงาน – 5

ประสิทธภิาพการส่ือสาร – 5

การปรบัปรงุการท างาน – 5

OIT 40

การเปิดเผยขอ้มูล

ขอ้มูลพื้นฐาน 9

การบรหิารงาน 8

การบรหิารเงนิงบประมาณ 7

การบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล 4

การส่งเสรมิความโปรง่ใส 5

การป้องกันการทุจรติ
การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจรติ 8

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจรติ 2

สรปุแบบประเมนิ



รายละเอยีดการประเมิน

หน่วยงานท่ีเข้าร่วมการประเมิน 
จะมีผู้ใช้งาน (Username) 
และรหัสผ่าน (Password) 
ของหน่วยงาน ประกอบด้วย 2 ชดุ 
คือ 

“ผู้ดูแลระบบ” และ “ผู้บริหาร”

โดยในกรณีหน่วยงานท่ีเคยเข้า
ร่วมการประเมินในปีท่ีผ่านมา 
ให้ใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
เดิมในการลงทะเบียนเข้าร่วม
การประเมิน

ลงทะเบยีนการประเมนิ



เหตผุลและความส าคัญของการลงทะเบยีนเขา้รว่มการประเมนิ



1. กรณีลืม Password แต่จ ำ E-mail ท่ีบันทึกไว้

ในระบบ ITAS ได้ (E-mail ในหน้ำข้อมูลส่วนตัว)
ขอให้กดเลือก “ลืมรหัสผ่าน” ในหน้า Login ใน
ระบบ ITAS  จากน้ันระบบจะส่ง E-mail กลับไปยัง
เจ้าของ Username น้ัน  เพื่อให้ยืนยันตัวตนผ่าน
ทาง E-mail และหากการยืนยันตัวตนถูกต้อง
ระบบจะให้ต้ังรหัสผ่านและเข้าสู่ระบบได้ตามปกติ

2. กรณีจ ำ Username ได้ แต่ลืม Password 

และลืมE-mail ท่ีบันทึกไว้ในระบบ ITAS ท ำให้ใช้
งำนฟังก์ชันลืมรหัสผ่ำนไม่ได้
ขอให้หน่วยงานติดต่อมายัง Line Official @ITAS 
เพื่อกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ก่อนแจ้ง
วธิีการด าเนินการแก้ไขทาง Line Official @ITAS 
ต่อไป

3. กรณีลืมท้ัง Username และ Password

ขอให้ผู้บริหารของหน่วยงานท าหนังสือถึง
ส านักงาน ป.ป.ช. (จ.นนทบุรี) โดยจัดท าหนังสือ
เรียนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อแจ้งขอ
รหัสเข้าใช้งานระบบ ITAS ของหน่วยงานอีกครั้ง



ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(ระบุจ านวนอย่างเดียว)
หมายถึง บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ 
ต้ังแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อ านวยการ/
หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึง
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ท่ีปฏิบัติงานให้กับ
หน่วยงานภาครัฐ มาเป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันท่ีน าเข้าข้อมูล 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(ระบุประมาณการจ านวนของท้ังปี 
และข้อมูลรายชื่อ 3 เท่าของขั้นต่า)
หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน 
หรือหน่วยงานของรัฐอื่นท่ีเคยรับ
บริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของ
หน่วยงานภาครัฐ ภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565



จ านวนกลุ่มตัวอย่างข้ันต่า หมายถึง จ านวนน้อยท่ีสุดท่ีจะต้องมีผู้ตอบแบบวดัให้ได้ครบถ้วน เพื่อให้มีข้อมูลท่ี
เพยีงพอส าหรบัการประมวลผลคะแนนจากแบบวดัได้ อย่างไรก็ตาม ระบบไม่ได้จ ากัดจ านวนผู้ตอบ เพยีงจ านวน
ข้ันต่าเท่าน้ัน หน่วยงานจงึสามารถเชญิชวนใหมี้ผู้เข้ามามีส่วนรว่มตอบแบบวดัได้มากท่ีสุด 

*ระบบ ITAS จะค ำนวณจ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงขั้นต่ำของแต่ละหน่วยงำนโดยอัตโนมัติ สำมำรถดูได้ในระบบ ITAS

ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย การก าหนดขนาดกลุม่ตัวอยา่งข้ันต่า

❑ < 30 คน กรณีมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียน้อยกวา่ 30 คน ระบบจะแสดงขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ข้ันต่าอัตโนมัติตามจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังหมดท่ีแอดมินได้กรอกมา ซึ่ง
หมายถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนต้องตอบแบบวดั ระบบจึงจะประมวลผลได้

❑ 30 – 299 คน กรณีมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระหวา่ง 30 - 299 คน ระบบ จะแสดงขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างข้ันต่าให้อัตโนมัติท่ีจ านวน 30 คน ซึ่งหมายถึง ต้องมีผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอย่างน้อย 30 คนตอบแบบวดั ระบบจึงจะประมวลผลได้

❑ 300 – 4,000 ระบบจะค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างข้ันต่าให้อัตโนมัติท่ี  “รอ้ยละ 10” 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังหมดท่ีระบุ 

❑ > 4,000 กรณีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากกวา่ 4,000 คนข้ึนไป ระบบจะแสดงขนาดกลุม่
ตัวอย่างข้ันตา่ใหอ้ตัโนมัติท่ีจ านวน 400 คน ซึ่งหมายถึง ต้องมีผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอย่างน้อย 400 คนตอบแบบวดั ระบบจงึจะประมวลผลได้

Sample Size Determination



จ านวนผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย
ภายใน/ภายนอก

จ านวนท้ังหมดของหน่วยงาน

กลุม่ตัวอยา่งขัน้ต่า
10% ของจ านวนท้ังหมด

รายชื่อ EIT
3 เท่าของข้ันตา่

จ านวนผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภายใน/ภายนอก
ภายใน = จ านวนเจา้หน้าท่ีอายุงาน 1 ปี
ภายนอก = ประมาณการผู้มาใชบ้รกิาร 1 ปี

รายชื่อผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภายนอก
หน่วยงานควรน าเข้าข้อมูลรายชื่อ EIT 
อย่างน้อยจ านวน 3 เท่าของจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างข้ันต่าใชใ้นการเก็บข้อมูล

จ านวนกลุ่มตัวอย่างข้ันต่า
ตัวแทนประชากร หรอืจ านวน IIT หรอื EIT 
ท่ีใชใ้นการประมวลผล

สรปุเรื่องผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย



วธิกีารน าเขา้ขอ้มูลผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภายใน



1

2

วธิกีารน าเขา้ขอ้มูลผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภายนอก



FAQ: Upload ไฟล์ excel
แบบฟอรม์ EIT ไม่ได้ท ำยงัไงดีคะ?
-----------------------------------------

หากไม่สามารถ upload ไฟล์ excel
แบบฟอร์มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(EIT) ได้ ขอให้ตรวจสอบไฟล์ของตามรูป 
"Checklist ส่ิงท่ีควรท าและข้อควร
หลีกเลี่ยงในการ Upload Template EIT" 

หากตรวจสอบไฟล์ครบตามเช็คลิสต์ข้างต้น
แล้วไม่พบข้อผิดพลาด ขอให้ท่านดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม EIT ใหม่อีกครั้งจากระบบ ITAS 
แล้ว copy ข้อมูลจากไฟล์เดิมในช่อง        
[ชื่อ - นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล,   
ช่องทางการติดต่ออื่นๆ] มาลงในไฟล์ใหม่ 
ยกเว้น!! ช่อง [ประเภทการติดต่อ] ห้าม 
copy ให้คลิ๊กเลือกประเภทการติดต่อทีละ
รายชื่อในไฟล์ใหม่



รายละเอยีดการประเมิน
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รายละเอยีดการประเมนิตามแบบวดั IIT

แบบวดัการรบัรูข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)

เป็นแบบวัดท่ีให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อ เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายในท่ีมีต่อ หน่วยงานตนเอง ใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่
▪ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าท่ี
▪ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ
▪ ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ
▪ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ
▪ ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

***หน่วยงานจะต้องก ากับติดตามและส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเข้ามาตอบตามระยะเวลา 
ท่ีก าหนดให้ได้มากท่ีสุด และไม่น้อยกว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่าตามที่ก าหนด 



รายละเอยีดการประเมิน

5 ตัวชีว้ดั

30 ข้อ

30 คะแนน



แบบวดัการรบัรูข้องผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ตัวชี้วดัท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี เป็นตัวชี้วดัท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากร

ภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหน่วยงานของตนเอง ประกอบด้วยข้อ

ค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังน้ี

ประเด็นการประเมิน ระดับ

i1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ใหบ้รกิารแก่ผู้มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ 

มากน้อยเพยีงใด

น้อยท่ีสุด

หรอืไม่มีเลย
น้อย มาก มากท่ีสุด

▪ เป็นไปตามขัน้ตอนท่ีก าหนด

▪ เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด

i2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ใหบ้รกิารแก่ผู้มาติดต่อท่ัว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อท่ี

รูจ้กัเป็นการส่วนตัว อยา่งเท่าเทียมกัน มากน้อยเพยีงใด

i3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มพีฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อยา่งไร

▪ มุง่ผลส าเรจ็ของงาน

▪ ใหค้วามส าคัญกับงานมากกวา่ธรุะส่วนตัว

▪ พรอ้มรบัผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง



แบบวดัการรบัรูข้องผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ตัวชี้วดัท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี เป็นตัวชี้วดัท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากร

ภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหน่วยงานของตนเอง ประกอบด้วยข้อ

ค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังน้ี

ประเด็นการประเมิน ระดับ
i4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มกีารเรยีกรบัส่ิงดังต่อไปน้ี จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับ

การปฏิบัติงาน การอนุมติั อนุญาต หรอืใหบ้รกิาร หรอืไม่
มี ไม่มี

▪ เงนิ

▪ ทรพัยสิ์น

▪ ประโยชน์อื่น ๆ ท่ีอาจค านวณเป็นเงนิได้ เชน่ การลดราคา การรบัความบันเทิง เป็นต้น

i5 นอกเหนือจากการรบัจากญาติหรอืจากบุคคล ท่ีใหกั้นในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม  

ประเพณี หรอืวฒันธรรม หรอืใหกั้นตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคมแลว้ บุคลากรในหน่วยงานของ

ท่าน มกีารรบัส่ิงดังต่อไปน้ี หรอืไม่

มี ไม่มี

▪ เงนิ

▪ ทรพัยสิ์น

▪ ประโยชน์อื่น ๆ ท่ีอาจค านวณเป็นเงนิได้ เชน่ การลดราคา การรบัความบันเทิง เป็นต้น



แบบวดัการรบัรูข้องผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ตัวชี้วดัท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี เป็นตัวชี้วดัท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากร

ภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหน่วยงานของตนเอง ประกอบด้วยข้อ

ค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังน้ี

ประเด็นการประเมิน ระดับ
i6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มกีารใหส่ิ้งดังต่อไปน้ี แก่บุคคลภายนอกหรอืภาคเอกชน เพื่อสรา้ง

ความสัมพนัธท่ี์ดีและคาดหวงัใหม้กีารตอบแทนในอนาคต หรอืไม่
มี ไมม่ี

▪ เงนิ

▪ ทรพัยสิ์น

▪ ประโยชน์อื่น ๆ เชน่ การยกเวน้ค่าบรกิาร การอ านวยความสะดวกเป็นกรณีพเิศษ เป็นต้น



แบบวดัการรบัรูข้องผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ตัวชีว้ดัท่ี 2 การใชง้บประมาณ เป็นตัวชีว้ดัท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินการรบัรูข้องบุคลากร

ภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการ

ใชจ้า่ยเงนิงบประมาณ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังนี้

ประเด็นการประเมิน
ระดับ

น้อยท่ีสุดหรอืไม่

มเีลย
น้อย มาก มากท่ีสุด

i7 ท่านรูเ้ก่ียวกับแผนการใชจ้า่ยงบประมาณประจ าปี ของหน่วยงาน

ของท่าน มากน้อยเพยีงใด

i8 หน่วยงานของท่าน ใชจ้า่ยงบประมาณ โดยค านึงถึงประเด็น

ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพยีงใด

▪ คุ้มค่าต่อประโยชน์ท่ีได้รบั

▪ เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของงบประมาณท่ีต้ังไว้

i9 หน่วยงานของท่าน ใชจ้า่ยงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 

กลุม่หรอืพวกพอ้ง มากน้อยเพยีงใด

i10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มกีารเบิกจา่ยเงนิท่ีเปน็เท็จ เชน่ 

ค่าท างานลว่งเวลา ค่าวสัดุอปุกรณ์ หรอืค่าเดินทาง ฯลฯ 

มากน้อยเพยีงใด



แบบวดัการรบัรูข้องผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ตัวชีว้ดัท่ี 2 การใชง้บประมาณ เป็นตัวชีว้ดัท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินการรบัรูข้องบุคลากร

ภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการ

ใชจ้า่ยเงนิงบประมาณ  ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังน้ี

ประเด็นการประเมิน ระดับ
น้อยท่ีสุดหรอืไม่มีเลย น้อย มาก มากท่ีสุด

i11 หน่วยงานของท่าน มกีารจดัซื้อจดัจา้ง/การจดัหาพสัดุ 

และการตรวจรบัพสัดุในลกัษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพยีงใด

▪ โปรง่ใส ตรวจสอบได้

▪ เอื้อประโยชน์ใหผู้้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง

i12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสใหท่้าน มส่ีวนรว่มในการตรวจสอบ

การใชจ้า่ยงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพยีงใด

▪ สอบถาม

▪ ทักท้วง

▪ รอ้งเรยีน



แบบวดัการรบัรูข้องผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ตัวชีว้ดัท่ี 3 การใชอ้ านาจ เป็นตัวชีว้ดัท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินการรบัรูข้องบุคลากรภายใน

หน่วยงานต่อการใชอ้ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังน้ี

ประเด็นการประเมิน
ระดับ

น้อยท่ีสุด

หรอืไม่มีเลย
น้อย มาก มากท่ีสุด

i13 ท่านได้รบัมอบหมายงานตามต าแหน่งหน้าท่ีจากผู้บังคับบัญชาอยา่งเป็นธรรม 

มากน้อยเพยีงใด

i14 ท่านได้รบัการประเมนิผลการปฏิบัติงาน จากผู้บังคับบัญชาอยา่งเป็นธรรม 

มากน้อยเพยีงใด

i15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มกีารคัดเลอืกผู้เขา้รบัการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน 

หรอืการใหทุ้นการศึกษา อยา่งเป็นธรรม มากน้อยเพยีงใด

i16 ท่านเคยถกูผู้บังคับบัญชาส่ังการใหท้ าธรุะส่วนตัวของ ผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพยีงใด

i17 ท่านเคยถกูผู้บังคับบัญชาส่ังการใหท้ าในส่ิงท่ีไมถ่กูต้อง หรอืมคีวามเส่ียงต่อการทุจรติ 

มากน้อยเพยีงใด

i18 การบรหิารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มลีกัษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพยีงใด

▪ ถกูแทรกแซงจากผู้มอี านาจ

▪ มกีารซื้อขายต าแหน่ง

▪ เอื้อประโยชน์ใหก้ลุม่หรอืพวกพอ้ง



แบบวดัการรบัรูข้องผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ตัวชีว้ดัท่ี 4 การใชท้รพัย์สินของราชการ เป็นตัวชีว้ดัท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินการรบัรูข้อง

บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใชท้รพัย์สินของราชการ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังน้ี

ประเด็นการประเมิน
ระดับ

น้อยท่ีสุด

หรอืไม่มีเลย
น้อย มาก มากท่ีสุด

i19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มกีารเอาทรพัยสิ์นของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว 

หรอืน าไปใหก้ลุม่หรอืพวกพอ้ง มากน้อยเพยีงใด

i20 ขัน้ตอนการขออนุญาตเพื่อยมืทรพัยสิ์นของราชการ ไปใชป้ฏิบัติงานในหน่วยงาน

ของท่าน มคีวามสะดวกมากน้อยเพยีงใด

i21 ถ้าต้องมกีารขอยมืทรพัยสิ์นของราชการไปใชป้ฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน 

มกีารขออนุญาตอยา่งถกูต้อง มากน้อยเพยีงใด

i22 บุคคลภายนอกหรอืภาคเอกชน มกีารน าทรพัยสิ์นของราชการไปใช ้โดยไมไ่ด้ขออนุญาต

อยา่งถกูต้องจากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพยีงใด

i23 ท่านรูแ้นวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เก่ียวกับการใชท้รพัยสิ์นของราชการท่ีถกูต้อง 

มากน้อยเพยีงใด

i24 หน่วยงานของท่าน มกีารก ากับดูแลและตรวจสอบการใชท้รพัยสิ์นของราชการ 

เพื่อป้องกันไมใ่หม้กีารน าไปใชป้ระโยชน์ส่วนตัว กลุม่ หรอืพวกพอ้ง มากน้อยเพยีงใด



แบบวดัการรบัรูข้องผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ตัวชีว้ดัท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจรติเป็นตัวชีว้ดัท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินการรบัรูข้องบุคลากร

ภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจรติของหน่วยงาน ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6ข้อ ดังน้ี

ประเด็นการประเมิน
ระดับ

น้อยท่ีสุด

หรอืไม่มีเลย
น้อย มาก มากท่ีสุด

i25 ผู้บรหิารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ใหค้วามส าคัญกับการต่อต้านการทุจรติ 

มากน้อยเพยีงใด

i26 หน่วยงานของท่าน มกีารด าเนินการ ดังต่อไปนี้ หรอืไม่ มี ไมม่ี

▪ ทบทวนนโยบายหรอืมาตรการป้องกันการทุจรติในหน่วยงานใหม้ปีระสิทธภิาพ

▪ จดัท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติของหน่วยงาน

i27 หน่วยงานของท่านมปีัญหาการทุจรติท่ียงัไมไ่ด้รบัการแก้ไข มากน้อยเพยีงใด

i28 หน่วยงานของท่าน มกีารด าเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจรติในหน่วยงาน 

มากน้อยเพยีงใด

▪ เผ้าระวงัการทุจรติ

▪ ตรวจสอบการทุจรติ

▪ ลงโทษทางวนิัย เมื่อมกีารทุจรติ



แบบวดัการรบัรูข้องผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ตัวชีว้ดัท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจรติเป็นตัวชีว้ดัท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินการรบัรูข้องบุคลากร

ภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจรติของหน่วยงาน ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6ข้อ ดังน้ี

ประเด็นการประเมิน
ระดับ

น้อยท่ีสุด

หรอืไม่มีเลย
น้อย มาก มากท่ีสุด

i29 หน่วยงานของท่าน มกีารน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบท้ังภายในและภายนอก  

หน่วยงานไปปรบัปรงุการท างาน เพื่อป้องกันการทุจรติในหน่วยงาน มากน้อยเพยีงใด

i30 หากท่านพบเหน็แนวโน้มการทุจรติท่ีจะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมคีวามคิดเหน็

ต่อประเด็นดังต่อไปนี้ อยา่งไร

▪ สามารถรอ้งเรยีนและส่งหลกัฐานได้อยา่งสะดวก

▪ สามารถติดตามผลการรอ้งเรยีนได้

▪ มัน่ใจวา่จะมกีารด าเนินการอยา่งตรงไปตรงมา

▪ มัน่ใจวา่จะปลอดภัยและไมม่ผีลกระทบต่อตนเอง



แบบวดัการรบัรูข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(External Integrity and Transparency Assessment: EIT)

เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู ้ของตนเอง มีว ัตถุประสงค์
เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกท่ีมีต่อหน่วยงานท่ีประเมินใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่
▪ ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน
▪ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการส่ือสาร
▪ ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการท างาน 

***หน่วยงานมีบทบาทในการประชาสัมพันธ์/ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามาตอบตามระยะเวลาท่ีก าหนดให้ได้มาก
ท่ีสุดเท่าท่ีสามารถด าเนินการได้ ควบคู่กับการจัดเก็บข้อมูลของส านักงาน ป.ป.ช. ซึ่งจะท าการจัดเก็บข้อมูลให้ได้ไม่น้อยกว่า
จ านวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่าตามท่ีก าหนด 

รายละเอยีดการประเมนิตามแบบวดั EIT



รายละเอยีดการประเมิน

3 ตัวชีว้ดั

30 คะแนน

15 ข้อ



การตอบแบบ EIT ด้วยตนเอง



ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการด าเนินงาน เป็นตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของ

ผู้รบับรกิาร ผู้มาติดต่อ หรอืผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ ดังน้ี

แบบวดัการรบัรูข้องผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ประเด็นการประเมิน
ระดับ

น้อยท่ีสุด

หรอืไม่มีเลย
น้อย มาก มากท่ีสุด

e1 เจา้หน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ใหบ้รกิารแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ 

มากน้อยเพยีงใด

▪ เป็นไปตามขัน้ตอนท่ีก าหนด

▪ เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด

e2 เจา้หน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ใหบ้รกิารแก่ท่าน กับผู้มาติดต่อคนอื่น ๆ 

อยา่งเท่าเทียมกัน มากน้อยเพยีงใด

e3 เจา้หน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มกีารปิดบังหรอืบิดเบือนขอ้มูลเก่ียวกับ

การด าเนินการ/ใหบ้รกิารแก่ท่าน มากน้อยเพยีงใด



ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการด าเนินงาน เป็นตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของ

ผู้รบับรกิาร ผู้มาติดต่อ หรอืผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ ดังน้ี

แบบวดัการรบัรูข้องผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ประเด็นการประเมิน
ระดับ

น้อยท่ีสุด

หรอืไม่มีเลย
น้อย มาก มากท่ีสุด

e4 ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยถกูเจา้หน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ รอ้งขอใหจ้า่ย

หรอืใหส่ิ้งดังต่อไปน้ี เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมติั อนุญาต หรอืใหบ้รกิาร หรอืไม่
มี ไม่มี

▪ เงนิ

▪ ทรพัยสิ์น

▪ ประโยชน์อื่น ๆ ท่ีอาจค านวณเป็นเงนิได้ เชน่ การลดราคา การใหค้วามบันเทิง เป็นต้น

e5 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มกีารด าเนินงาน โดยค านึง ถึงประโยชน์ของประชาชนและ

ส่วนรวมเป็นหลกัมากน้อยเพยีงใด



ตัวชีว้ดัท่ี 7 ประสิทธภิาพการส่ือสาร เป็นตัวชีว้ดัท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธภิาพการ

ส่ือสาร ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการเผยแพรข่้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน 

ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ ดังนี้

แบบวดัการรบัรูข้องผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ประเด็นการประเมิน
ระดับ

น้อยท่ีสุด

หรอืไม่มีเลย
น้อย มาก มากท่ีสุด

e6 การเผยแพรข่อ้มูลของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มลีกัษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพยีงใด

▪ เขา้ถึงงา่ย ไมซ่บัซอ้น

▪ มชีอ่งทางหลากหลาย

e7 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มกีารเผยแพรผ่ลงานหรอืขอ้มูลท่ีสาธารณชนควรรบัทราบ

อยา่งชดัเจน มากน้อยเพยีงใด

e8 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มชีอ่งทางรบัฟังค าติชมหรอืความคิดเหน็เก่ียวกับ

การด าเนินงาน/การใหบ้รกิาร หรอืไม่
มี ไม่มี



ตัวชีว้ดัท่ี 7 ประสิทธภิาพการส่ือสาร เป็นตัวชีว้ดัท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธภิาพการ

ส่ือสาร ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการเผยแพรข่้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน 

ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ ดังนี้

แบบวดัการรบัรูข้องผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ประเด็นการประเมิน
ระดับ

น้อยท่ีสุด

หรอืไม่มีเลย
น้อย มาก มากท่ีสุด

e9 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มกีารชีแ้จงและตอบค าถาม เมื่อมขีอ้กังวลสงสัยเก่ียวกับ

การด าเนินงานได้อยา่งชดัเจน มากน้อยเพยีงใด

e10 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มชีอ่งทางใหผู้้มาติดต่อรอ้งเรยีนการทุจรติของเจา้หน้าท่ีใน

หน่วยงาน หรอืไม่
มี ไม่มี



ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการท างาน เป็นตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่ อประเมิน

การปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน 

ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ ดังนี้

แบบวดัการรบัรูข้องผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ประเด็นการประเมิน
ระดับ

น้อยท่ีสุด

หรอืไม่มีเลย
น้อย มาก มากท่ีสุด

e11 เจา้หน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มกีารปรบัปรงุคณุภาพการปฏิบัติงาน/

การใหบ้รกิาร ใหดี้ขึ้น มากน้อยเพยีงใด

e12 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มกีารปรบัปรงุวธิกีารและขัน้ตอนการด าเนินงาน/

การใหบ้รกิารใหดี้ขึ้น มากน้อยเพยีงใด

e13 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มกีารน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการด าเนินงาน/การใหบ้รกิาร ใหเ้กิด

ความสะดวกรวดเรว็มากขึ้น หรอืไม่
มี ไม่มี

e14 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ เปิดโอกาสใหผู้้รบับรกิาร ผู้มาติดต่อ หรอืผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย 

เขา้ไปมส่ีวนรว่มในการปรบัปรงุพฒันาการด าเนินงาน/การใหบ้รกิารของหน่วยงานให้

ดีขึ้นมากน้อยเพยีงใด

e15 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มกีารปรบัปรงุการด าเนินงาน/การใหบ้รกิาร ใหม้คีวามโปรง่ใส

มากขึ้น มากน้อยเพยีงใด
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แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

เป็นแบบวัดท่ีให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมท้ังระบุ URL เพื่อ
เชื่อมโยงไปสู่แหล่งท่ีอยู่ ของการเปิดเผยข้อมูล และระบุค าอธิบายเพิ่มเติมประกอบ
ค าตอบ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ โดยประเมินใน 2
ตัวชี้วัด ได้แก่
▪ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่

- ข้อมูลพื้นฐาน

- การบริหารงาน
- การบริหารเงินงบประมาณ
- การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การส่งเสริมความโปร่งใส

▪ ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่
- การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

- มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

รายละเอยีดการประเมนิตามแบบวดั OIT



2 ตัวชีว้ดั
7 ตัวชี้วดัย่อย

43 ข้อ

40 คะแนน



หลกัการเปดิเผยขอ้มูลสาธารณะ
และการประเมนิตามแบบ OIT

“การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะทางเว็บไซต์ของหน่วยงานเป็นส่วนหน่ึงของ
การผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตามกฎหมายและแนวนโยบายของรัฐ 
ซึ่งหน่วยงานต้องปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ โดยไม่ต้องรอช่วงเวลาการประเมินฯ 

อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนการประเมิน ITA ได้ก าหนดให้ผู้บริหารของหน่วยงาน
จะต้องกลั่นกรองและอนุมัติข้อมูลก่อนส่งค าตอบเข้าสู่ระบบ ITAS เพื่อให้

ข้อมูลภาครัฐท่ีได้เผยแพร่มีความถูกต้องและประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย”



รายละเอยีดการประเมนิ

เงื่อนไขท่ัวไปส าคัญ 

➢ หน่วยงานจะต้องเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

➢ หน่วยงานจะต้องรักษาและคงสภาพเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้ทุกช่วงเวลา 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีเกิดเหตุจ าเป็นทางเทคนิคท าให้เว็บไซต์หลักของหน่วยงานไม่ สามารถเข้าถึงได้ชั่วคราว 
หน่วยงานจะต้องแก้ไขให้สามารถเข้าถึงได้โดยเร็วหรือภายในระยะเวลา 5 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจากหน่วยประเมิน

➢ หน่วยงานจะต้องอธิบายให้ชัดเจนว่าข้อมูลเปิดเผยอยู่ในต าแหน่งใดบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน และประชาชน
ท่ัวไปสามารถเข้าถึงได้อย่างไรจากหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน เน่ืองจากการตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลจะ
พิจารณาจากความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนท่ัวไป

➢ ในกรณีท่ีหน่วยงานท่ีไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลใดได้ เนื่องจากมีข้อจ ากัดหรือเหตุผลความจ าเป็นท าให้ไม่สามารถ
เผยแพร่ข้อมูลตามรายละเอียดที่ก าหนดได้ ให้หน่วยงานอธิบายเหตุผลความจ าเป็นมา อย่างละเอียดหรือจะต้อง
ระบุเหตุผลด้านกฎหมายหรือข้อจ ากัดอันสุดวิสัยลงในช่องค าอธิบาย เพิ่มเติมประกอบค าตอบ 

➢ ในกรณีหน่วยงานไม่สามารถด าเนินการหรือจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา หรือ ศึกษาดูงานตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในแบบวัด OIT อันเน่ืองมาจากมติคณะรัฐมนตรี หรือค าส่ัง จังหวัด หรือค าส่ังของแต่ละ 
ส่วนราชการ ขอให้ระบุเหตุผลท่ีไม่สามารถด าเนินการตามประเด็น การประเมินท่ีก าหนด รวมถึงระบุค าส่ัง หรือ
ประกาศ หรือมาตรการท่ีส่งผลให้หน่วยงานไม่ สามารถด าเนินการได้ไว้ในช่องค าอธิบายเพิ่มเติมประกอบค าตอบ 
โดยไม่ต้องเผยแพร่ข้อมูล ดังกล่าวต่อสาธารณะทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน โดยหากคณะท่ีปรึกษาพิจารณา
แล้วเห็นว่า มีเหตุผลอันน่าเชื่อถือได้ จะไม่น าประเด็นการประเมินน้ันมาคิดคะแนน 



รายละเอยีดการประเมิน ข้อแนะน ำเพ่ิมเติม 

▪ แนะน าให้เตรียมค าตอบ OIT ล่วงหน้า    
ท้ังในส่วน URL และค าอธิบายเพิ่มเติม    
ท าเก็บไวเ้ป็นไฟลส่์วนตัว (word/excel)    
แล้วค่อย Copy-Paste ลิ้งก์ URL และ
ค าอธิบายเพิ่มเติมลงในระบบ ITAS 

▪ ดาวน์โหลดตารางข้อค าถามแบบไฟล์ 
word มาเตรียมค าตอบล่วงหน้าได้ที่
itas.nacc.go.th/home/listalldocu
ment

▪ แอดมินเป็นผู้ระบุค าตอบ และผู้บริหารเป็น
ผู้ตรวจสอบและอนุมัติค าตอบในแบบ OIT
ของหน่วยงาน  ไม่ควรท าเองคนเดียว

▪ สามารถเพิ่มช่องส าหรับระบุ URL เพิ่มได้ 
แต่ควรเป็น URL ท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับ
ข้อค าถามน้ันเท่าน้ัน และไม่ควรเกิน 10 
URL ต่อข้อค าถาม

▪ สามารถแก้ไขค าตอบได้แม้อนุมัติแล้ว 
ท้ังน้ี ภายในช่วงเวลาการตอบ OIT 
เท่าน้ัน



ตัวอยา่งข้ันตอนการตอบ OIT



ตัวอยา่งข้ันตอนการอนุมัติ/ส่ังแก้ไข



จากการวิเคราะห์เจาะลึกประเด็นท่ีเป็นปัญหา จากการค้นหาถอดบทเรียนหน่วยงานที่
ประสบความส าเร็จเมื่อปี 63 น ามาสู่กลยุทธ์ที่ด าเนินการต่อเนื่องจากปี 64

คือ “การพัฒนาตามกรอบ OIT ต้องเริ่มจากหลังไปหน้า!” 
และควรใช้ OIT เป็นเครื่องมือยกระดับ IIT/EIT ด้วย

ตัวชี้วัดย่อย
คะแนน
ต่อข้อ

จ ำนวน
ข้อ

คะแนน 
OIT

9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 0.44 9 4

9.2 การบริหารงาน 0.50 8 4

9.3 การบริหารเงิน  
งบประมาณ

0.57 7 4

9.4 การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

1.00 4 4

9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 0.80 5 4

10.1 การป้องกันทุจริต 1.25 8 10

10.2 มาตรการภายในเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต

5.00 2 10

รวม 43 40

9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
4 คะแนน

9.2 การบริหารงาน
4 คะแนน

9.3 การบริหารเงิน
งบประมาณ
4 คะแนน

9.4 การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากร

บุคคล
4 คะแนน

9.5 การส่งเสริม
ความโปร่งใส
4 คะแนน

10.1 กำร
ด ำเนินกำรเพ่ือ

ป้องกันกำรทุจริต
10 คะแนน

10.2 มำตรกำร
ภำยในเพื่อป้องกัน

กำรทุจริต
10 คะแนน

แนะน าใหเ้ริม่ท า OIT จากหลงัไปหน้า !



องค์ประกอบด้านขอ้มูล
ขอ้ o1 โครงสรา้ง 

 แสดงใหเ้หน็ถึงชอ่งทาง (URL) ท่ีสามารถ
เขา้ถึงหรอืเชื่อมโยงไปยงัขอ้มูลขา้งต้นได้จาก
เวบ็ไซต์หลกัของหน่วยงาน 

 แสดงแผนผัง โครงสรา้งการแบ่งส่วน
ราชการของหน่วยงาน ท่ีประกอบด้วย 
ต าแหน่งท่ีส าคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน 
ยกตัวอยา่งเชน่ ส านัก กอง ศูนย ์ฝ่าย ส่วน 
กลุม่ เป็นต้น 

หมายเหตุ

1. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ใหแ้สดง
ขอ้มูลท้ังผู้บรหิารในฝ่ายการเมอืงและฝ่าย
ขา้ราชการประจ า

2. กรณีของจงัหวดั ต้องจดัท าขอ้มูลในภาพรวม
ของจงัหวดัในฐานะ 1 หน่วยรบัประเมนิ

ขอ้ผิดพลาด/ขอ้ควรระวงั

⃝ น ากฎหมายมาพรรณาเผยแพรล่งในเวบ็ไซต์  

⃝ ไมแ่สดงแผนผังโครงสรา้งการแบง่ส่วนราชการ 
หลกัเกณฑ์ก าหนดใหต้้องแสดงเป็นแผนผังเท่าน้ัน

⃝ กรณี อปท. ไมม่กีารเปิดเผยโครงสรา้งของฝ่าย
การเมอืง ความเชื่อมโยงกับ IIT/EIT ตัวชีว้ดัท่ี 7 ประสิทธิภำพกำรส่ือสำร



องค์ประกอบด้านขอ้มูล
ขอ้ o2 ขอ้มูลผู้บรหิาร  

 แสดงขอ้มูลของผู้บรหิารสูงสุด และผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการบรหิารของหน่วยงาน อย่าง
น้อยประกอบด้วย 1. ผู้บรหิารสูงสุด 2. รอง
ผู้บรหิารสูงสุด 

 แสดงขอ้มูลของผู้บรหิารแต่ละคน ครบท้ัง       
4 ขอ้ ได้แก่  1. ชื่อ-นามสกุล   2. ต าแหน่ง            
3. รปูถ่าย   4. ชอ่งทางการติดต่อ 

หมายเหตุ

1. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ใหแ้สดงขอ้มูล
ท้ังผู้บรหิารฝ่ายการเมอืงและฝ่ายขา้ราชการประจ า

2. กรณีจงัหวดั ใหแ้สดงข้อมูล ผวจ. และ รอง ผวจ. 

ขอ้ผิดพลาด/ขอ้ควรระวงั

⃝ ไมร่ะบุขอ้มูลชอ่งทางการติดต่อผู้บรหิารใหค้รบ
ตามองค์ประกอบด้านขอ้มูล 

⃝ กรณีผู้บรหิารฝ่ายการเมอืงของ อปท. พน้จาก
ต าแหน่ง ไมไ่ด้แสดงขอ้มูลของผู้ปฏิบติัหน้าท่ี
รกัษาการแทนผู้บรหิารสูงสุดในขณะน้ัน

⃝ ชอ่งทางการติดต่อ ไมส่ามารถติดต่อผู้บรหิาร
แต่ละคนได้โดยตรง (โทรศัพท์/อเีมล) ท้ังน้ี หากใช้
เบอรเ์ดียวกัน ต้องระบุหมายเลขภายใน หรอืหาก
คู่สายเดียวใหร้ะบุเหตผุลด้วย ความเชื่อมโยงกับ IIT/EIT ตัวชีว้ดัท่ี 7 ประสิทธิภำพกำรส่ือสำร



องค์ประกอบด้านขอ้มูล
ขอ้ o3 อ านาจหน้าท่ี  

 แสดงขอ้มูลหน้าท่ีและอ านาจของหน่วยงาน
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

หมายเหตุ

1. ต้องจดัท าเป็นขอ้มูลเฉพาะส่วนของหน้าท่ีและ
อ านาจ หากน า File กฎหมายท้ังฉบบัท่ีมท้ัีงส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งและไมเ่ก่ียวขอ้งกับขอ้มูลหน้าท่ีและ
อ านาจของหน่วยงานมาตอบโดยไมม่คี าอธบิาย
เพิม่เติม จะไมไ่ด้คะแนน

2. กรณีของจงัหวดั ต้องจดัท าขอ้มูลในภาพรวม
ของจงัหวดัในฐานะ 1 หน่วยรบัประเมนิ โดยเป็น
ขอ้มูลหน้าท่ีและอ านาจของกฎหมายของจงัหวดั

**อ านาจหน้าท่ีของจงัหวดั เป็นไปตาม พ.ร.บ.
ระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดิน (ฉบบัท่ี 7) 
พ.ศ.2550 มาตรา 52/1

**อ านาจหน้าท่ีของ อปท. เป็นไปตามกฎหมาย
จดัต้ัง อปท. และกฎหมายก าหนดแผนและขัน้ตอน
การกระจายอ านาจ

ขอ้ผิดพลาด/ขอ้ควรระวงั

⃝ ไมไ่ด้ระบุอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายจดัต้ังของ
หน่วยงาน หรอืน ากฎหมายท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งมาตอบ ความเชื่อมโยงกับ IIT/EIT ตัวชีว้ดัท่ี 7 ประสิทธิภำพกำรส่ือสำร



องค์ประกอบด้านขอ้มูล ขอ้ o4 แผนยุทธศาสตรห์รอืแผนพฒันาหนว่ยงาน  
 แสดงใหเ้หน็ถึงชอ่งทาง (URL) ท่ีสามารถ

เขา้ถึงหรอืเชื่อมโยงไปยังขอ้มูลขา้งต้นได้จาก
เวบ็ไซต์หลกัของหน่วยงาน 

 แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานท่ีมี
ระยะมากกวา่ 1 ปี และบงัคับใชค้รอบคลมุ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 มขีอ้มูลรายละเอยีดของแผนครบ 3 ขอ้                   
1. ยุทธศาสตรห์รอืแนวทาง 2. เป้าหมาย                  
3. ตัวชีว้ดั (กรณี อปท. ฝ่ายการเมอืงและ             
ฝ่ายขา้ราชการประจ า)

หมายเหต ุ

1. ตัวอย่างเชน่ แผนพฒันาท้องถ่ิน แผนพฒันา/
แผนยุทธศาสตรจ์งัหวดั

2. ไมจ่ าเป็นต้องมกีารลงนามในแผนยุทธศาสตร์
หรอืแผนพฒันาหน่วยงาน

ขอ้ผิดพลาด/ขอ้ควรระวงั

⃝ น าแผนงานประจ าปีมาใชใ้นการตอบ 

⃝ แผนยุทธศาสตรท่ี์เผยแพรม่ขีอ้มูลเพยีง
วสัิยทัศน์ พนัธกิจ แต่ไมร่ะบุรายละเอยีดของแผน
ยุทธศาสตร์ ความเชื่อมโยงกับ IIT/EIT ตัวชีว้ดัท่ี 7 ประสิทธิภำพกำรส่ือสำร



องค์ประกอบด้านขอ้มูล

 แสดงใหเ้หน็ถึงชอ่งทาง (URL) ท่ีสามารถ
เขา้ถึงหรอืเชื่อมโยงไปยังขอ้มูลขา้งต้นได้จาก
เวบ็ไซต์หลกัของหน่วยงาน 

 แสดงขอ้มูลการติดต่อของหน่วยงานอย่างน้อย 
ประกอบด้วย 
 ท่ีอยู่หน่วยงาน 
 หมายเลขโทรศัพท์ 
 E-mail 
 แผนท่ีต้ัง (google map หรอื ภาพก็ได้)

หมายเหต ุ

1. หมายเลขโทรศัพท์/E-mail ต้องเป็นของ
ส านักงาน (ไมใ่ชข่องบุคคลากรคนใดคนหนึ่ง)

2. กรณีของจงัหวดั ต้องจดัท าขอ้มูลในภาพรวม
ของจงัหวดัในฐานะ 1 หน่วยรบัประเมนิ โดยจะต้อง
เป็นขอ้มูลการติดต่อของจงัหวดั 

ขอ้ผิดพลาด/ขอ้ควรระวงั

⃝ ขอ้มูลการติดต่อไมค่รบถ้วนท้ัง 4 ประเภท

⃝ ชอ่งทางไมเ่ป็นปัจจบุนั ไมส่ามารถติดต่อได้จรงิ

⃝ ไมส่่ง link ค าตอบใหถู้กต้อง โดยส่งหน้าแรก
ของเวบ็ไซต์ในการตอบแบบ OIT ซึ่งไมป่รากฏ
ขอ้มูลครบตามองค์ประกอบ ความเชื่อมโยงกับ IIT/EIT ตัวชีว้ดัท่ี 7 ประสิทธิภำพกำรส่ือสำร

ขอ้ o5 ขอ้มูลการติดต่อ  



องค์ประกอบด้านขอ้มูล

 แสดงใหเ้หน็ถึงชอ่งทาง (URL) ท่ีสามารถ
เขา้ถึงหรอืเชื่อมโยงไปยงัขอ้มูลขา้งต้นได้จาก
เวบ็ไซต์หลกัของหน่วยงาน 

 แสดงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการด าเนินงาน
หรอืการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

หมายเหต ุ

1. ยกตัวอย่างเชน่ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
ด าเนินการตามภารกิจอ านาจหน้าท่ีตาม พรบ.
การกระจายอ านาจ

2. กรณีของจงัหวดั ต้องจดัท าขอ้มูลในภาพรวม
ของจงัหวดัในฐานะ 1 หน่วยรบัประเมนิ โดยให้
เปิดเผยขอ้มูลกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
ด าเนินงานหรอืการปฏิบติังานของจงัหวดั

ขอ้ผิดพลาด/ขอ้ควรระวงั

⃝ หน่วยงานท่ีไมไ่ด้คะแนนส่วนใหญน่ ากฎหมาย
ท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกับภารกิจ อ านาจหน้าท่ีมาเผยแพร ่

⃝ ต้องเป็นกฎหมายท่ีบังคับใชใ้นปี 2565 และ
เก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน ความเชื่อมโยงกับ IIT/EIT ตัวชีว้ดัท่ี 7 ประสิทธิภำพกำรส่ือสำร

ขอ้ o6 กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง



องค์ประกอบด้านขอ้มูล

 แสดงใหเ้หน็ถึงชอ่งทาง (URL) ท่ีสามารถ
เขา้ถึงหรอืเชื่อมโยงไปยงัขอ้มูลขา้งต้นได้จาก
เวบ็ไซต์หลกัของหน่วยงาน 

 แสดงขอ้มูลขา่วสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับ
การด าเนินงานตามอ านาจหน้าท่ีหรอืภารกิจ
ของหน่วยงาน 

 เป็นขอ้มูลขา่วสารท่ีเกิดขึ้นในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565

หมายเหตุ 

1. อยา่งน้อยท่ีสุดต้องม ี1 ขา่วประชาสัมพนัธ์
และเป็นขา่วในปี 2565 

2. กรณีของจงัหวดั ต้องจดัท าขอ้มูลในภาพรวม
ของจงัหวดัในฐานะ 1 หน่วยรบัประเมนิ           
โดยจะต้องเป็นขา่วสารการด าเนินงานตาม
อ านาจหน้าท่ีหรอืภารกิจของจงัหวดั

ขอ้ผิดพลาด/ขอ้ควรระวงั

⃝ ไมม่กีารเผยแพรข่อ้มูลขา่วประชาสัมพนัธ์
ภายในปีงบประมาณที่ท าการประเมนิ

⃝ ไมต่อบขอ้ค าถามดังกลา่ว ความเชื่อมโยงกับ IIT/EIT ตัวชีว้ดัท่ี 7 ประสิทธิภำพกำรส่ือสำร

ขอ้ o7 ขา่วประชาสัมพนัธ ์



ขอ้ o7 ขา่วประชาสัมพนัธ ์(ตัวอยา่งเพิม่เติม) 



องค์ประกอบด้านขอ้มูล

 แสดงชอ่งทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถ
สอบถามขอ้มูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงาน
สามารถส่ือสารใหค้ าตอบกับผู้สอบถามได้ 
โดยมลีกัษณะเป็นการส่ือสารได้สองทาง  
ผ่านหน้าเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) 
ยกตัวอยา่งเชน่ Web board, กลอ่ง
ขอ้ความถาม-ตอบ, Messenger Live Chat, 
Chatbot เป็นต้น 

ขอ้ผิดพลาด/ขอ้ควรระวงั

⃝ น าหน้าเวบ็ไซต์ “Q&A” ท่ีบุคคลภายนอกไม่
สามารถสอบถามขอ้มูลได้ หรอืไมส่ามารถส่ือสาร
สองทางได้มาใชต้อบขอ้ค าถาม

⃝ หากด าเนินการใหผู้้ติดต่อกรอกรายละเอยีดทาง
หน้าเวบ็ไซต์ แลว้ตอบกลบัทาง E-mail หรอืโทรกลบั
ไมถื่อวา่เป็นการส่ือสารสองทางผ่านเวบ็ไซต์

⃝ น า FAQ (ค าถามท่ีพบบอ่ย) หรอื google 
forms ท่ีมลีกัษณะเป็นการส่ือสารทางเดียว 

⃝ กรณีจงัหวดัไมส่ามารถน า Q&A ของกระทรวง/
กรม มาใชต้อบได้ ความเชื่อมโยงกับ IIT/EIT ตัวชีว้ดัท่ี 7 ประสิทธิภำพกำรส่ือสำร

ขอ้ o8 Q&A 



องค์ประกอบด้านขอ้มูล

 ระบุต าแหน่งบนเวบ็ไซต์ของหน่วยงานท่ี
สามารถเชื่อมโยงไปยงัเครอืขา่ยสังคม
ออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอยา่งเชน่ 
Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น

หมายเหตุ 

1. ต้องเป็น Social Network ของจงัหวดัหรอื
หน่วยงานน้ันๆ กรณีเป็นบัญชใีชง้าน Social 
Network ส่วนบุคคลของผู้บรหิารหรอืเจา้หน้าท่ี
หรอืบุคคลอื่น จะไมไ่ด้คะแนนในขอ้น้ี

2. กรณีจงัหวดั สามารถใช ้Facebook ของ
ส านักงานประชาสัมพนัธจ์งัหวดัมาตอบได้

ขอ้ผิดพลาด/ขอ้ควรระวงั

⃝ ส่ง URL Facebook, Twitter, Instagram 
อยา่งเดียว โดยไมไ่ด้ส่ง URL เวบ็ไซต์หลกัของ
หน่วยงานท่ีแสดงต าแหน่งเชื่อมโยงจากเวบ็ไซต์
ไปยงั Social Network 

⃝ น า Facebook ส่วนบุคคลของ ผู้วา่ฯ/นายก 
อปท. มาตอบ ซึ่งเป็นเพจส่วนบุคคลไมใ่ชเ่พจ
ขององค์กร ความเชื่อมโยงกับ IIT/EIT ตัวชีว้ดัท่ี 7 ประสิทธิภำพกำรส่ือสำร

ขอ้ o9 Social Network 



ขอ้ o10 แผนด าเนินงานประจ าป ี (ตัวอยา่งเพิม่เติม)



องค์ประกอบด้านขอ้มูล

 แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานท่ี
มรีะยะ 1 ปี และบังคับใชใ้นปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565

 มขีอ้มูลรายละเอยีดของแผนครบ 3 ขอ้  

 1. โครงการหรอืกิจกรรม 

 2. งบประมาณที่ใช ้

 3. ระยะเวลาในการด าเนินการ 

หมายเหตุ

1. ไมจ่ าเป็นต้องมกีารลงนามในแผนด าเนินงาน
ประจ าปี

2. ยกตัวอยา่งเชน่ แผนปฏิบัติราชการการ
ประจ าปี (จงัหวดั) แผนการด าเนินงาน
ประจ าปี (อปท.) 

ขอ้ผิดพลาด/ขอ้ควรระวงั

⃝ หน่วยงานไมไ่ด้ด าเนินการตอบแบบ OIT 

⃝ หน่วยงานจดัท าแผนด าเนินงานประจ าปี       
ไมค่รบองค์ประกอบของแผน

ขอ้ o10 แผนด าเนินงานประจ าปี

ความเชื่อมโยงกับ IIT/EIT ตัวชีว้ดัท่ี 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน



องค์ประกอบด้านขอ้มูล

 แสดงรายงานความก้าวหนา้ท่ีมขีอ้มูลครอบคลมุ
ในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565

 มรีายละเอยีดของรายงานครบ 2 ขอ้ 
1. ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละ
โครงการ/กิจกรรม 
2. รายละเอยีดงบประมาณท่ีใชด้ าเนินงาน 

 สามารถเผยแพรข่อ้มูลเป็นแบบรายเดือน หรอื
รายไตรมาส หรอืราย 6 เดือนท่ีมขีอ้มูลครอบคลมุ
ในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 256

หมายเหตุ
1. ความก้าวหน้าในการด าเนินงานสอดคล้องตาม

แผนด าเนินงานประจ าปีในข้อ O10
2. หากไมไ่ด้มกีารเปิดเผยข้อมูลในข้อ O10 จะไม่

สามารถพจิารณาตรวจให้คะแนนในข้อ O11 ได้

ข้อ o11 รายงานการก ากับติดตาม
การด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน

ขอ้ผิดพลาด/ขอ้ควรระวงั

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการจดัท าแผนพฒันา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 
ระบุให ้อปท. รายงานผลการด าเนินงานอย่างน้อยปีละ 
1 ครัง้ภายในเดือนธนัวาคมของทุกปี แต่ไมไ่ด้หา้มไมใ่ห้
หน่วยงานจดัท ารายงานรอบ 6 เดือน ท้ังน้ี การอา้ง
ระเบียบดังกล่าวไมส่ามารถน ามาใชใ้นการยกเวน้ไมน่ า
ประเด็นการประเมนิน้ีมาคิดคะแนนได้ ความเชื่อมโยงกับ IIT/EIT ตัวชีว้ดัท่ี 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน



องค์ประกอบด้านขอ้มูล

 แสดงผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 มรีายละเอยีดสรปุผลการด าเนินงานครบ 3 ขอ้ 

1. ผลการด าเนินการโครงการหรอืกิจกรรม 

2. ผลการใชจ้า่ยงบประมาณ

3. ปัญหา อปุสรรค และขอ้เสนอแนะ 

หมายเหตุ
1. ยกตัวอยา่งเชน่ รายงานประจ าปี (Annual 

Report) /รายงานติดตามและประเมนิผล
แผนพฒันาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564

2. หากไมม่ปีัญหา/อปุสรรค ใหร้ะบุวา่ “ไมม่”ี         
หา้มตัดหวัขอ้ท้ิง

3. กรณีของจงัหวดั ต้องจดัท าขอ้มูลในภาพรวม
ของจงัหวดัในฐานะ 1 หน่วยรบัประเมนิ

ขอ้ผิดพลาด/ขอ้ควรระวงั

⃝ น ารายงานของสองปีงบฯ ท่ีแลว้มาใชใ้นการตอบ

⃝ น าผลการด าเนินงานในแต่ละเดือน/ไตรมาส มา
รวบรวมเป็นเลม่ โดยไมไ่ด้มกีารสรปุขอ้มูลตาม
รายละเอยีดที่ก าหนด ไมส่ามารถใชต้อบได้ ความเชื่อมโยงกับ IIT/EIT

ขอ้ o12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าป ี

ตัวชีว้ดัท่ี 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน



องค์ประกอบด้านขอ้มูล

 แสดงคู่ มือหรือแนวทางการปฏิบั ติงาน ท่ี
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน อย่างน้อย 1 คู่มอื 

 มขีอ้มูลรายละเอยีดในคู่มอืครบ 3 ขอ้ 

1. ชื่อภารกิจ/การปฏิบติังาน 
2. ต าแหน่งของเจา้หน้าท่ีหรอืพนักงานท่ีใช้
คู่มอืน้ัน
3. วธิกีารขัน้ตอนปฏิบติังานตามภารกิจน้ันๆ

หมายเหต ุ

1. จงัหวดัสามารถเลอืกภารกิจของหน่วยงานใด
หน่วยงานหนึ่งในก ากับมาตอบได้ หรอื สามารถ
ใชม้าตรฐานการปฏิบติังานกลางของกรม/
กระทรวงมาตอบได้

2. อปท. สามารถเลอืกภารกิจใดภารกิจหนึ่งใน
หน่วยงานมาตอบได้

3. ขอ้ O13-O17 ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับงานบรกิาร 
ไมจ่ าเป็นต้องเป็นงานบรกิารเดียวกันทุกขอ้

ขอ้ผิดพลาด/ขอ้ควรระวงั

⃝ บางหน่วยงานเกิดความสับสน โดยน าคู่มอืการ
ใหบ้รกิารในข้อ o14 มาใชต้อบข้อ o13 และหลาย
หน่วยงานไมแ่สดงคู่มอืการปฏิบัติงาน ความเชื่อมโยงกับ IIT/EIT ตัวชีว้ดัท่ี 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน

ขอ้ o13 คู่มอืหรอืมาตรฐานการปฏิบติังาน 



องค์ประกอบด้านขอ้มูล

 แสดงคู่มือการให้บรกิารประชาชนหรอืคู่มือแนว
ทางการปฏิบัติท่ีผู้รบับรกิารหรอืผู้มาติดต่อกับ
หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรบับรกิารหรอื
ติดต่อกับหน่วยงาน อย่างน้อย 1 คู่มอื 

 มขีอ้มูลรายละเอยีดในคู่มอืครบ 2 ขอ้ 

1. ชื่อภารกิจ/งานท่ีใหบ้รกิาร 
2. วธิกีารขัน้ตอนการใหบ้รกิาร หรอืวธิกีาร
ติดต่อ 

หมายเหต ุ

1. จงัหวดัสามารถใชข้อ้มูลของส่วนราชการใดส่วน
ราชการหนึ่งหรอืมากกวา่ภายในจงัหวดั มาเปิดเผย
ขอ้มูลบนเวบ็ไซต์ของจงัหวดั โดยคู่มอื/มาตรฐานฯ 
จะจดัท าโดยส่วนราชการน้ัน ๆ หรอืจดัท าโดย
หน่วยงานต้นสังกัดของส่วนราชการน้ัน ๆ ก็ได้ 

2. อปท. สามารถเลอืกภารกิจใดภารกิจหนึ่งใน
หน่วยงานมาตอบได้ และต้องจดัท าขึ้นเอง

3. ต้องเป็นการใหบ้รกิารตามภารกิจของหน่วยงาน

ขอ้ผิดพลาด/ขอ้ควรระวงั

ความเชื่อมโยงกับ IIT/EIT ตัวชีว้ดัท่ี 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน

ขอ้ o14 คู่มอืหรอืมาตรฐานการใหบ้รกิาร 

⃝ บางหน่วยงานเกิดความสับสน โดยน าคู่มอืการ
ปฏิบติังานของเจา้หน้าที่ในข้อ o13 มาใชใ้นการตอบ
ขอ้ o14



องค์ประกอบด้านขอ้มูล

 แสดงขอ้มูลสถิติการใหบ้รกิารของหน่วยงาน 
จ าแนกเป็นรายภารกิจ 

 แสดงขอ้มูลในระยะเวลาอยา่งน้อย 6 เดือน
แรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

***สามารถเผยแพรข่อ้มูลเป็นแบบรายเดือน 
หรอืรายไตรมาส หรอืราย 6 เดือน ได้ 

หมายเหตุ

1. หากเดือนใดไมม่ผีู้รบับรกิารใหแ้สดงสถิติ
เป็น 0

2. จงัหวดัสามารถเลอืกภารกิจของหน่วยงาน
ใดหน่วยงานหนึ่งหรอืหลายแหง่ในก ากับมา
ตอบได้ 

3. อปท. สามารถเลอืกภารกิจใดภารกิจหนึ่ง
หรอืหลายภารกิจในหน่วยงานมาตอบได้

4. ไมใ่หใ้ชส้ถิติการเขา้ชมเวบ็ไซต์มาตอบ

ขอ้ผิดพลาด/ขอ้ควรระวงั

ความเชื่อมโยงกับ IIT/EIT ตัวชีว้ดัท่ี 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน

ขอ้ o15 ขอ้มูลเชงิสถิติการใหบ้รกิาร

⃝ บางหน่วยงานไมแ่สดงสถิติการใหบ้รกิาร โดยระบุ
วา่ไมม่ผู้ีมาติดต่อหรอืรบับรกิาร และไมแ่สดงค่าสถิติ

⃝ ขอ้มูลสถิติการมไีมค่รบหรอืไมค่รอบคลมุ 6 เดือน



องค์ประกอบด้านขอ้มูล

 แสดงผลส ารวจความพงึพอใจการใหบ้รกิาร
ของหน่วยงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมายเหตุ

1. จงัหวดัสามารถเลอืกภารกิจของหน่วยงาน
ใดหน่วยงานหน่ึงในก ากับมาตอบได้ 

2. อปท. สามารถเลอืกภารกิจใดภารกิจหนึ่ง
ในหน่วยงานมาตอบได้

3. เป็นรายงานท่ีจา้งหน่วยงานอื่นส ารวจ หรอื
หน่วยงานส ารวจเองก็ได้ แต่ไมใ่ชก่ารส ารวจ
ความพงึพอในการอบรม/จดัโครงการต่าง ๆ

ขอ้ผิดพลาด/ขอ้ควรระวงั

ความเชื่อมโยงกับ IIT/EIT ตัวชีว้ดัท่ี 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน

ขอ้ o16 รายงานผลการส ารวจความพงึพอใจ
การใหบ้รกิาร 

⃝ หน่วยงานมกีารส ารวจความพงึพอใจในการ
ใหบ้รกิารตามอ านาจหน้าท่ี แต่ไมไ่ด้น าเสนอความพงึ
พอใจการใหบ้รกิารในภาพรวม และบางหน่วยงานมี
การส ารวจความพงึพอใจแต่ไมไ่ด้สรปุรายงานผล
ส ารวจ



องค์ประกอบด้านขอ้มูล

 แสดงชอ่งทางการใหบ้รกิารขอ้มูลหรอื
ธรุกรรมภาครฐัแก่บุคคลภายนอกผ่าน
เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต แบบเบ็ดเสรจ็ โดยท่ีผู้
ขอรบับรกิารไมต้่องเดินทางมายงัหน่วยงาน 

 ต้องเป็นการใหบ้รกิารท่ีสอดคลอ้งกับภารกิจ
ของหน่วยงาน

หมายเหตุ

1. จงัหวดัสามารถเลือกภารกิจของหน่วยงานใด
หน่วยงานหนึ่งในก ากับมาตอบได้

2. อปท. สามารถเลือกภารกิจใดภารกิจหน่ึงใน
หน่วยงานมาตอบได้

3. ตัวอย่างเชน่ การใหบ้รกิารผ่านแอพลิเคชนัของ
หน่วยงาน/การยื่นค ารอ้งต่าง ๆ ผ่าน google forms

ขอ้ผิดพลาด/ขอ้ควรระวงั

ความเชื่อมโยงกับ IIT/EIT ตัวชีว้ดัท่ี 8 กำรปรบัปรงุระบบกำรท ำงำน

ขอ้ o17 E–Service 

⃝ น าชอ่งทางดาวน์โหลดแบบฟอรม์ค ารอ้งมาใชต้อบ
แบบ OIT แล้วใหป้ระชาชนดาวน์โหลดและน าค ารอ้งน้ัน
มายื่น ณ ท่ีท าการหน่วยงาน

⃝ ตัวอย่างท่ีไมใ่ช ่E–Service เชน่ ระบบจองหอ้ง
ประชมุของบุคคลภายในหน่วยงาน/ระบบจองคิว
ออนไลน/์การดาวน์โหลดแบบฟอรม์/การรบัเรื่อง
รอ้งเรยีนออนไลน์/Q&A เป็นต้น



องค์ประกอบด้านขอ้มูล

 แสดงแผนการใชจ้า่ยงบประมาณของ
หน่วยงานท่ีมรีะยะ 1 ปี และบังคับใชใ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 มขีอ้มูลรายละเอยีดของแผนครบ 2 ขอ้

1. งบประมาณตามแหลง่ท่ีได้รบั              
การจดัสรร 

2. งบประมาณตามประเภทรายการ              
ใชจ้า่ย 

หมายเหตุ

ยกตัวอยา่งเชน่ แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ
ประจ าปี หรอื ขอ้บัญญติั/เทศบัญญติั
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี

ขอ้ผิดพลาด/ขอ้ควรระวงั

ความเชื่อมโยงกับ IIT/EIT ตัวชีว้ดัท่ี 2 กำรใชง้บประมำณ

ขอ้ o18 แผนการใชจ้า่ยงบประมาณประจ าปี

⃝ มกีารเปิดเผยการใชจ้า่ยงบประมาณใน
ภาพรวม แต่ไมแ่สดงรายละเอยีดเป็นราย
โครงการ 

⃝ จดัท าแผนการใชจ้า่ยงบประมาณประจ าปีไม่
ครบทุกไตรมาส



องค์ประกอบด้านขอ้มูล

 แสดงรายละเอยีดความก้าวหน้าการใชจ้า่ย
งบประมาณ โดยมขีอ้มูลครอบคลมุใน
ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565

 ความก้าวหน้าในการด าเนินงานต้องสอดคลอ้ง
กับแผนการใชจ้า่ยงบประมาณประจ าปีในขอ้ O18 

หมายเหตุ

1. สามารถเผยแพรข่้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรอืราย
ไตรมาส หรอืราย 6 เดือน ได้

2. ต้องระบุข้อมูลใหช้ดัเจนวา่เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6
เดือนแรก ของปี พ.ศ. 2565

3. หากไมไ่ด้มกีารเปิดเผยข้อมูลในข้อ O18 จะไม่
สามารถพจิารณาตรวจให้คะแนนในข้อ O19 ได้

4. ไมส่ามารถขอ “ไมคิ่ดคะแนน” โดยอา้งข้อจ ากัดตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการจดัท าแผน 
พฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี3) 
พ.ศ.2561 (ก าหนดใหร้ายงานผลได้อย่างน้อยปีละ 1
ครัง้ภายในเดือนธนัวาคมของทุกปี)

ขอ้ผิดพลาด/ขอ้ควรระวงั

ความเชื่อมโยงกับ IIT/EIT

ขอ้ o19 รายงานการก ากับติดตามการใชจ้า่ย                       
งบประมาณประจ าป ีรอบ 6 เดือน 

⃝ หน่วยงานอา้งถึงข้อจ ากัดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ด้วยการจดัท าแผน พฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(ฉบับท่ี3) พ.ศ.2561 ตัวชีว้ดัท่ี 2 กำรใชง้บประมำณ



องค์ประกอบด้านขอ้มูล

 แสดงผลการด าเนินงานตามแผนการใชจ้า่ย
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564

 มรีายละเอยีดสรปุผลการใชจ้า่ยงบประมาณ 
ครบ 2 ขอ้  

 1. ผลการใชจ้า่ยงบประมาณ 

 2. ปัญหา อปุสรรค และขอ้เสนอแนะ 

หมายเหตุ

1. หากไมม่ปีัญหา อปุสรรค ใหร้ะบุวา่ “ไมม่”ี หา้ม
ตัดหวัขอ้ท้ิง

2. กรณี อปท. ตอบด้วยงบแสดงฐานะทาง
การเงนิ ต้องมกีารวเิคราะหผ์ลการใชจ้า่ย
งบประมาณรวมถึงปัญหาอปุสรรค ขอ้เสนอแนะ
ด้วย

ขอ้ผิดพลาด/ขอ้ควรระวงั

ความเชื่อมโยงกับ IIT/EIT

ขอ้ o20 รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ  
ประจ าปี

⃝ มกีารรายงานผลแต่ไมค่รบถ้วนตามองค์ประกอบ
ข้อมูล

ตัวชีว้ดัท่ี 2 กำรใชง้บประมำณ



องค์ประกอบด้านขอ้มูล

 แสดงแผนการจดัซื้อจดัจา้งหรอืแผนการจดัหา
พสัดุตามท่ีหน่วยงานจะต้องด าเนินการตาม
พ.ร.บ.การจดัซื้อจดัจา้งและการบรหิารพสัดุ
ภาครฐั พ.ศ. 2560

 เป็นขอ้มูลการจดัซื้อจดัจา้งในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565

หมายเหตุ

1. กรณีไมม่กีารจดัจา้งท่ีมวีงเงนิเกิน 5 แสนบาท
หรอืการจดัจา้งท่ีกฎหมายไมไ่ด้ก าหนดใหต้้อง
เผยแพรแ่ผนการจดัซื้อจดัจา้ง ใหห้น่วยงานอธบิาย
เพิม่เติมโดยละเอยีด หรอืเผยแพรว่า่ไมม่กีารจดัซื้อ
จดัจา้งในกรณีดังกลา่ว 

2. กรณีของจงัหวดั สามารถใชข้อ้มูลของส่วน
ราชการใดส่วนราชการหนึ่งหรอืมากกวา่ภายใน
จงัหวดัมาเปิดเผยขอ้มูลบนเวบ็ไซต์ของจงัหวดัได้

ขอ้ผิดพลาด/ขอ้ควรระวงั

ความเชื่อมโยงกับ IIT/EIT

ขอ้ o21 แผนการจดัซื้อจดัจา้งหรอื
แผนการจดัหาพสัด ุ

⃝ กรณีหน่วยงานไมไ่ด้จดัท าแผนการจดัซื้อจดัจา้งฯ 
เนื่องจากไมม่โีครงการท่ีมมูีลค่าเกินกวา่ 5 แสนบาท 
จงึไมไ่ด้ตอบและไมไ่ด้ใส่ค าอธบิายเพิม่เติมใน OIT
⃝ บางหน่วยงานใช ้"แผนการจดัหาพสัดุ" ท่ีใชร้ายงาน
ต่อส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดินจงัหวดั (แบบ 
ผด.3) ในการตอบ ตัวชีว้ดัท่ี 2 กำรใชง้บประมำณ



องค์ประกอบด้านขอ้มูล

 แสดงประกาศตามท่ีหน่วยงานจะต้อง
ด าเนินการตามพระราชบัญญติัการจดัซื้อจดั
จา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560
ยกตัวอยา่งเชน่ ประกาศเชญิชวน ประกาศ
ผลการจดัซื้อจดัจา้ง เป็นต้น 

 เป็นขอ้มูลการจดัซื้อจดัจา้งในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565

หมายเหตุ

1. กรณีของจงัหวดั สามารถใชข้อ้มูลของส่วน
ราชการใดส่วนราชการหน่ึงหรอืมากกวา่ภายใน
จงัหวดัมาเปิดเผยขอ้มูลบนเวบ็ไซต์ของจงัหวดัได้

2. เป็นการด าเนินการตามพระราชบัญญติั    
การจดัซื้อจดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั 
พ.ศ. 2560

ขอ้ผิดพลาด/ขอ้ควรระวงั

ความเชื่อมโยงกับ IIT/EIT

ขอ้ o22 ประกาศต่าง ๆ เก่ียวกับการจดัซื้อ
จดัจา้งหรอืการจดัหาพสัดุ

⃝ บางหน่วยงานมปีระกาศการจดัซื้อจดัจา้งแต่ไมไ่ด้
คะแนน เนื่องจากไมส่อดคล้องกันแผนการจดัซื้อจดั
จา้ง ตัวชีว้ดัท่ี 2 กำรใชง้บประมำณ



องค์ประกอบด้านขอ้มูล

 แสดงสรปุผลการจดัซื้อจดัจา้งของหน่วยงาน 
โดยมขีอ้มูลรายละเอยีดผลการจดัซื้อจดัจา้ง 
ยกตัวอย่างเชน่ งานท่ีซื้อหรอืจา้ง วงเงนิท่ีซื้อ
หรอืจา้ง  ราคากลาง  วธิกีารซื้อหรอืจา้ง  
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ  ผู้ได้รบัการ
คัดเลอืกและราคาท่ีตกลง  เหตผุลท่ีคัดเลอืก
โดยสรปุ  เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญาหรอื
ขอ้ตกลงในการซื้อหรอืจา้ง เป็นต้น 

 เปิดเผยขอ้มูลเป็นรายเดือน ท่ีมขีอ้มูล
ครอบคลมุในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หมายเหตุ

1. กรณีไมม่กีารจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดือนใดให้
เผยแพรว่า่ไมม่กีารจดัซื้อจดัจา้งในเดือนน้ัน

2. ต้องจ าแนกขอ้มูลเป็นรายเดือนเท่าน้ัน ดูตัวอย่าง
ได้จากแบบ สขร.1

3. กรณีของจงัหวดั สามารถใชข้อ้มูลของส่วน
ราชการใดส่วนราชการหนึ่งหรอืมากกวา่ภายใน
จงัหวดั มาเปิดเผยขอ้มูลบนเวบ็ไซต์ของจงัหวดั 

ความเชื่อมโยงกับ IIT/EIT

ขอ้ o23 สรปุผลการจดัซื้อจดัจา้ง
หรอืการจดัหาพสัดรุายเดือน 

ตัวชีว้ดัท่ี 2 กำรใชง้บประมำณ

ขอ้ผิดพลาด/ขอ้ควรระวงั

⃝ ไมแ่สดงขอ้มูลเป็นรายเดือน



ขอ้ o23 สรปุผลการจดัซื้อจดัจา้งหรอืการจดัหาพสัดรุายเดือน (ตัวอยา่งเพิม่เติม) 



องค์ประกอบด้านขอ้มูล

 แสดงผลการจดัซื้อจดัจา้งของหน่วยงานของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 มขีอ้มูลรายละเอยีดของรายงานครบ 2 ขอ้

 1. งบประมาณท่ีใชใ้นการจดัซื้อจดัจา้ง 

 2. ปัญหา อปุสรรค และขอ้เสนอแนะ 

หมายเหตุ

1. หากไมม่ปีัญหา อปุสรรค ใหร้ะบุวา่ “ไมม่”ี      
หา้มตัดหวัขอ้ท้ิง

2. กรณีของจงัหวดั สามารถใชข้อ้มูลของส่วน
ราชการใดส่วนราชการหนึ่งหรอืมากกวา่ภายใน
จงัหวดั มาเปิดเผยขอ้มูลบนเวบ็ไซต์ของจงัหวดั

ความเชื่อมโยงกับ IIT/EIT

ขอ้ o24 รายงานผลการจดัซื้อจดัจา้ง
หรอืการจดัหาพสัดปุระจ าปี

ตัวชีว้ดัท่ี 2 กำรใชง้บประมำณ

ขอ้ผิดพลาด/ขอ้ควรระวงั

⃝ รายงานมอีงค์ประกอบขอ้มูลไมค่รบถ้วน 
หน่วยงานบางแหง่ขอ้มูลมคีวามเขา้ใจ
คลาดเคลื่อนเรื่องปีงบประมาณ



องค์ประกอบด้านขอ้มูล

 แสดงนโยบายของผู้บรหิารสูงสุด หรอื
แผนการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคลท่ี
ก าหนดในนามของหน่วยงาน   

 เป็นนโยบายหรอืแผนการบรหิารและพฒันา
ทรพัยากรบุคคลท่ียงัใชบ้ังคับในหน่วยงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หมายเหตุ

1. ตัวอย่างเชน่ ประกาศนโยบายของผู้บรหิาร หรอื
แผน HR ของส านักงาน

2. หากเป็นผู้บรหิารคนเดิม สามารถใชน้โยบายเดิมได้
แต่ต้องมผีลบังคับใชใ้นปี 65

3. แผนอตัราก าลัง/ระเบียบพนักงาน ไมส่ามารถใช้
ตอบข้อนี้ได้

4. มนีโยบาย หรอืแผน อย่างใดอย่างหน่ึงก็ได้

5. กรณีของจงัหวดั ต้องจดัท าข้อมูลในภาพรวมของ
จงัหวดัในฐานะ 1 หน่วยรบัประเมนิ โดยจะต้องเป็น
นโยบายหรอืแผนการบรหิารและพฒันาทรพัยากร
บุคคลของจงัหวดั

ขอ้ผิดพลาด/ขอ้ควรระวงั

ความเชื่อมโยงกับ IIT/EIT ตัวชีว้ดัท่ี 3 กำรใชอ้ ำนำจ (ของผู้บังคับบัญชำ)

ขอ้ o25 นโยบายการบรหิารทรพัยากรบุคคล

⃝ ไมใ่ชน่โยบายการบรหิารทรพัยากรบุคคลของ
ผู้บรหิารสูงสุดของหน่วยงาน



ขอ้ o25 นโยบายการบรหิารทรพัยากรบุคคล (ตัวอยา่งเพิม่เติม) 



องค์ประกอบด้านขอ้มูล

 เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565

 การด าเนินการมคีวามสอดรบัตามนโยบายหรอื
แผนการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคลใน
ขอ้ O25 

หมายเหตุ

1. กรณีของจงัหวดั ต้องจดัท าขอ้มูลในภาพรวม
ของจงัหวดัในฐานะ 1 หน่วยรบัประเมนิ

2. การแจง้เวยีนใหบุ้คลากรภายในทราบนโยบาย
ตามขอ้ O25 ไมใ่ชก่ารด าเนินการตามนโยบาย 
ดังน้ัน หากหน่วยงานแจง้เวยีนอยา่งเดียวจะไมไ่ด้
คะแนน

3. หากไมไ่ด้มกีารเปิดเผยขอ้มูลในข้อ O25 จะไม่
สามารถพจิารณาตรวจใหค้ะแนนในข้อ O26 ได้

4. การด าเนินการต้องสอดคล้องกับนโยบายการ
บรหิารทรพัยากรบุคคลในข้อ o25 

ความเชื่อมโยงกับ IIT/EIT

ขอ้ o26 การด าเนนิการตามนโยบาย
การบรหิารทรพัยากรบุคคล

ขอ้ผิดพลาด/ขอ้ควรระวงั

⃝ กรณีสถานการณ์ Covid-19 รนุแรงจนส่งผลใหไ้ม่
สามารถด าเนินกิจกรรมตามระยะเวลาท่ีก าหนดไวไ้ด้ให้
ระบุไวใ้นชอ่งค าอธบิายเพิม่เติม OIT ตัวชีว้ดัท่ี 3 กำรใชอ้ ำนำจ (ของผู้บังคับบัญชำ)



องค์ประกอบด้านขอ้มูล

 แสดงหลักเกณฑ์การบรหิารและพฒันาทรพัยากร
บุคคลท่ียังใชบ้ังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ครบ 5 ข้อ 

1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

2. การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร 

3. การพฒันาบุคลากร 

4. การประเมนิผลการปฏิบัติงานบุคลากร 

5. การใหคุ้ณใหโ้ทษและการสรา้งขวญัก าลังใจ 
หมายเหตุ

1. ยกตัวอย่างเชน่

แบบท่ี 1 จดัท าเป็นประกาศหลักเกณฑ์ รวม 5 ประเด็น
ในฉบับเดียว

แบบท่ี 2 จดัท ารายละเอยีดหลักเกณฑ์แยกตามประเด็น 
พรอ้มระบุ ประกาศ ระเบียบหลักเกณฑ์กลาง ท่ีออก
โดยผู้ท่ีมอี านาจในการออกประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าว

2. กรณีหน่วยงานใชห้ลักเกณฑ์ขององค์กรกลาง
บรหิารงานบุคคล หน่วยงานสามารถน าหลักเกณฑ์
ดังกล่าวเผยแพรบ่นเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน 

3. หากหน่วยงานเปิดเผยข้อมูลหลักเกณฑ์การบรหิาร
ทรพัยากรบุคคลฯ ในลักษณะกฎหมาย ระเบียบ ฯลฯ 
แนะน าใหม้กีารจดัหมวดหมูต่ามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
เพื่อป้องกันการสับสน ความเชื่อมโยงกับ IIT/EIT

ขอ้ o27 หลกัเกณฑ์การบรหิารและพฒันา
ทรพัยากรบุคคล 

ตัวชีว้ดัท่ี 3 กำรใชอ้ ำนำจ (ของผู้บังคับบัญชำ)



องค์ประกอบด้านขอ้มูล

 แสดงรายงานผลการบรหิารและพฒันา
ทรพัยากรบุคคลของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564

 มขีอ้มูลรายละเอยีดของรายงาน ครบ 2 ขอ้   

 1. ผลการด าเนินการตามนโยบายการ
บรหิารทรพัยากรบุคคล 

 2. ปัญหา อปุสรรค และขอ้เสนอแนะ 

หมายเหตุ

1. หากไมม่ปัีญหา อปุสรรค ใหร้ะบุวา่ “ไมม่”ี      
หา้มตัดหวัขอ้ท้ิง

2. กรณีของจงัหวดั ต้องจดัท าขอ้มูลในภาพรวม
ของจงัหวดัในฐานะ 1 หน่วยรบัประเมนิ

3. ในกรณีท่ีขอ้มูลอยู่ในรปูแบบของรายงาน
ประจ าปีใหห้น่วยงานอธบิายใหช้ดัเจนวา่ขอ้มูล
อยู่ตรงส่วนใดหรอืในหน้าท่ีเท่าไหรข่องรายงาน

ความเชื่อมโยงกับ IIT/EIT

ขอ้ o28 รายงานผลการบรหิารและพฒันา 
ทรพัยากรบุคคลประจ าป ี

ตัวชีว้ดัท่ี 3 กำรใชอ้ ำนำจ (ของผู้บังคับบัญชำ)

ขอ้ผิดพลาด/ขอ้ควรระวงั

⃝ ข้อมูลมคีวามคลาดเคลื่อนของปีงบประมาณ            
หรอืองค์ประกอบข้อมูลไมค่รบถ้วน  หรอืแสดงข้อมูล
ไมต่รงกับประเด็นการประเมนิ

ก.พ. ได้ออกระเบียบ ก.พ. ว่ำด้วย
กำรรำยงำนเก่ียวกับกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลของข้ำรำชกำร
พลเรือน 

1. เพื่อติดตามและประเมินผลการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการ

2.  เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
บรหิารทรพัยากรบุคคล พ.ศ. 2553

3. เพื่อให้ส่วนราชการจัดท ารายงาน
เก่ียวกับการบรหิารทรพัยากรบุคคล
ของข้ าราชการพลเรือนในปีงบ 
ประมาณท่ีผ่านมาส่งให้ส านักงาน 
ก.พ. เป็นประจ าทุกปี



องค์ประกอบด้านขอ้มูล

 แสดงคู่มอืหรอืแนวทางการด าเนินการต่อเรื่อง
รอ้งเรยีนท่ีเก่ียวขอ้งกับการทุจรติและประพฤติ
มชิอบของเจา้หน้าท่ีของหน่วยงาน  

 มขีอ้มูลรายละเอยีดของการปฏิบติังาน                
อย่างน้อยประกอบด้วย 4 ขอ้ 

1. วธิกีารรอ้งเรยีน

2. ขัน้ตอนหรอืวธิกีารในการจดัการต่อ         
เรื่องรอ้งเรยีนของหน่วยงาน 

3. ส่วนงานท่ีรบัผิดชอบ 

4. ระยะเวลาด าเนินการ

หมายเหตุ

1. ต้องเป็นแนวทางการจดัการเรื่องรอ้งเรยีนการ
ทุจรติและประพฤติมชิอบ ของเจา้หน้าท่ีเท่าน้ัน

2. จงัหวดัสามารถใชช้อ่งทาง/วธิกีารของศูนย์ด ารง
ธรรมมาตอบได้

3. คู่มอืการรอ้งทุกข์เรื่องท่ัวไปไมส่ามารถใชต้อบได้

ความเชื่อมโยงกับ IIT/EIT

ขอ้ o29 แนวปฏิบติัการจดัการเรื่องรอ้งเรยีน
การทจุรติและประพฤติมชิอบ 

ขอ้ผิดพลาด/ขอ้ควรระวงั

⃝ น าแนวทางจดัการเรื่องรอ้งเรยีนรอ้งทุกข์ท่ัวไปมา
ใชใ้นการตอบ ไมไ่ด้เป็นแนวปฏิบัติการจดัการเรื่อง
รอ้งเรยีนการทุจรติ และบางแหง่ใชป้ระกาศ เรื่อง 
มาตรการจดัการเรื่องรอ้งเรยีนการทุจรติในการตอบ

ตัวชีว้ดัท่ี 5 กำรแก้ปัญหำกำรทุจรติ 
ตัวชีว้ดัท่ี 7 ประสิทธิภำพกำรส่ือสำร 



องค์ประกอบด้านขอ้มูล

 แสดงชอ่งทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแจง้
เรื่องรอ้งเรยีนเก่ียวกับการทุจรติและประพฤติมิ
ชอบของเจา้หน้าท่ีของหน่วยงานผ่านทาง
ชอ่งทางออนไลน์ของหน่วยงาน 

 เป็นชอ่งทางท่ีแยกจากชอ่งทางการรอ้งเรยีน
เรื่องท่ัวไป และเป็นระบบปิดท่ีคนท่ัวไปไม่
สามารถเขา้ดูได้

หมายเหตุ

1. ชอ่งทางต้องมลีักษณะของการแจง้เรื่องรอ้งเรยีน
การทุจรติโดยตรง เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูล
ของผู้แจง้เบาะแสและเพื่อใหส้อดคล้องกับแนว
ปฏิบัติการจดัการเรื่องรอ้งเรยีนการทุจรติและ
ประพฤติมชิอบ

2. ไมส่ามารถใช ้กระดานสนทนา (Web board) 
หรอื Q&A มาตอบในข้อน้ีได้ เนื่องจากไมม่ี
มาตรการรกัษาความลับ

3. กรณีของจงัหวดั สามารถใชช้อ่งทางของศูนย์
ด ารงธรรมบนหน้าเวบ็ไซต์ของจงัหวดัมาตอบได้

ข้อ o30 ช่องทางแจ้งเรื่องรอ้งเรยีน
การทุจรติและประพฤติมิชอบ 

ขอ้ผิดพลาด/ขอ้ควรระวงั

⃝ ไมไ่ด้แยกชอ่งทางแจง้เรื่องรอ้งเรยีนการทุจรติและ
ประพฤติมชิอบเป็นการเฉพาะจากชอ่งทางแจง้เรื่อง
รอ้งเรยีนรอ้งทุกข์ท่ัวไป เพื่อรกัษาความลับของผู้แจง้ ความเชื่อมโยงกับ IIT/EIT

ตัวชีว้ดัท่ี 5 กำรแก้ปัญหำกำรทุจรติ 
ตัวชีว้ดัท่ี 7 ประสิทธิภำพกำรส่ือสำร 



ขอ้ o30 ชอ่งทางแจง้เรื่องรอ้งเรยีนการทจุรติและประพฤติมชิอบ (ตัวอยา่งเพิม่เติม) 



องค์ประกอบด้านขอ้มูล

 แสดงขอ้มูลสถิติเรื่องรอ้งเรยีนการทุจรติและ
ประพฤติมชิอบของเจา้หน้าท่ีของหน่วยงาน ท่ีมี
ขอ้มูลครอบคลมุในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 มขีอ้มูลความก้าวหน้าการจดัการเรื่องรอ้งเรยีน
การทุจรติและประพฤติมชิอบ ครบ 3 ขอ้

1. จ านวนเรื่องรอ้งเรยีนท้ังหมด 

2. จ านวนเรื่องท่ีด าเนินการแลว้เสรจ็ 

3. จ านวนเรื่องท่ีอยู่ระหวา่งด าเนินการ 

 สามารถเผยแพรข่อ้มูลเป็นแบบรายเดือน หรอื
รายไตรมาส หรอืราย 6 เดือน ได้

หมายเหตุ

1. กรณีไมม่เีรื่องรอ้งเรยีนใหเ้ผยแพรว่า่ไมม่เีรื่อง
รอ้งเรยีน

2. กรณีของจงัหวดั ต้องจดัท าขอ้มูลในภาพรวม
ของจงัหวดัในฐานะ 1 หน่วยรบัประเมนิ

ข้อ o31 ข้อมูลเชงิสถิติเรื่องรอ้งเรยีน
การทุจรติและประพฤติมิชอบ

ขอ้ผิดพลาด/ขอ้ควรระวงั

⃝ หน่วยงานไมม่เีรื่องรอ้งเรยีนการทุจรติจงึไมไ่ด้
จดัท าและเผยแพรข่้อมูลสถิติ ท้ังน้ี หากไมม่สีถิติการ
รอ้งเรยีน ใหเ้ผยแพรใ่หส้าธารณชนทราบวา่ไมม่ี ความเชื่อมโยงกับ IIT/EIT

ตัวชีว้ดัท่ี 5 กำรแก้ปัญหำกำรทุจรติ 
ตัวชีว้ดัท่ี 7 ประสิทธิภำพกำรส่ือสำร 



องค์ประกอบด้านขอ้มูล

 แสดงชอ่งทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถ
แสดงความคิดเหน็ต่อการด าเนินงานตาม
อ านาจหน้าท่ีหรอืภารกิจของหน่วยงานผ่าน
ทางชอ่งทางออนไลน์ 

หมายเหตุ

1. ตัวอยา่งเชน่
- Web board (Q&A)  
- กลอ่งรบัฟังความคิดเหน็
- google forms

2. กรณีของจงัหวดั ต้องจดัท าขอ้มูลใน
ภาพรวมของจงัหวดัในฐานะ 1 หน่วยรบัประเมนิ 
โดยต้องจดัท าเป็นชอ่งทางการรบัฟังความ
คิดเหน็ของจงัหวดั

ขอ้ผิดพลาด/ขอ้ควรระวงั

ความเชื่อมโยงกับ IIT/EIT ตัวชีว้ดัท่ี 8 กำรปรบัปรงุระบบกำรท ำงำน

ขอ้ o32 ชอ่งทางการรบัฟงัความคิดเหน็ 

⃝ หน่วยงานใชช้อ่งทางระบบรอ้งเรยีนรอ้งทุกข์
ในการตอบ หรอืหน่วยงานไมม่ชีอ่งทางการรบั
ฟังความคิดเหน็ทางเวบ็ไซต์ แต่ระบุวธิแีสดง
ความคิดเหน็ผ่านชอ่งทาง social media อื่นๆ
เชน่ line open chat , facebook , e-mail 
เป็นต้น



องค์ประกอบด้านขอ้มูล

 แสดงการด าเนินการหรอืกิจกรรมท่ีแสดงถึง
การเปิดโอกาสใหบุ้คคลภายนอกได้มส่ีวนรว่ม
ในการด าเนินงานตามภารกิจ ของหน่วยงาน 

 เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565

หมายเหตุ

1. ยกตัวอยา่งเชน่ การลงพื้นท่ีท าประชาคม, 
การประกาศรบัฟังความคิดเหน็จากประชาชน

2. หน่วยงานอาจน าเสนอในรปูแบบรายงานผล
การด าเนินงาน, ขา่ว หรอืสรปุผลการด าเนินงาน
ลงในเวบ็ไซต์โดยตรงก็ได้ แต่จะต้องมี
องค์ประกอบ เชน่ ชื่อกิจกรรม วนั เวลาและ
สถานท่ีวตัถปุระสงค์ของการด าเนินการ 
กลุม่เป้าหมายท่ีเขา้รว่ม เป็นต้น

ขอ้ผิดพลาด/ขอ้ควรระวงั

ความเชื่อมโยงกับ IIT/EIT ตัวชีว้ดัท่ี 8 กำรปรบัปรงุระบบกำรท ำงำน

ขอ้ o33 การเปดิโอกาสใหเ้กิดการมส่ีวนรว่ม

⃝ แสดงภาพกิจกรรม แต่ไมม่รีายละเอยีดกิจกรรม
และชว่งเวลาในการจดัวา่อยูใ่นปีงบประมาณใด 
หรอืไมม่กีารจดักิจกรรมโดยได้อา้งถึงขอ้จ ากัด
จากสถานการณ์ Covid-19 แต่ไมไ่ด้ระบุค าส่ัง
หรอืกฎหมายท่ีส่งผลต่อการจดังาน

การประชมุระดมความคิดเหน็
ในการขับเคลื่อนอตุสาหกรรม
ภาพยนตรใ์นประเทศไทย

เชญิ Key Stakeholders ได้แก่ 
กองกิจการภาพยนตรฯ์ กรมการท่องเท่ียว  
สมาคมผู้บรหิารการผลิตภาพยนตร์
สมาคมวชิาชพีภาพยนตรแ์ละดิจทัิลมีเดีย 
บรษิัท กันตนา โมชัน่พคิเจอร ์จ ากัด 
บรษิัท จดีีเอช หา้หา้เก้า จ ากัด 
บรษิัท สหมงคลฟิล์มอนิเตอรเ์นชัน่แนล 
บรษิัท เดอะ สตูดิโอ พารค์ (ประเทศไทย) 
คณะดิจทัิลมีเดียและศิลปะภาพยนตร ์
ม.กรงุเทพ  รว่มประชมุระดมความคิดเหน็



องค์ประกอบด้านขอ้มูล

 แสดงนโยบายวา่
- ผู้บรหิาร เจา้หน้าท่ีและบุคลากรทุกคน 
- จะต้องไมม่กีารรบัของขวญัหรอืของก านัล

จากการปฏิบติัหน้าท่ี 

 ด าเนินการโดยผู้บรหิารสูงสุดคนปัจจบุนั 
(แสดงชื่อใหเ้หน็)

 เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ

1. เป็นขอ้ค าถามใหมใ่นปี 2565

2. ประกาศ No gift policy อาจท าในรปูแบบ
ประกาศส านักงาน ภาพประชาสัมพนัธ ์คลปิ ฯลฯ 
โดยผู้บรหิารจะลงนามหรอืไมล่งนามก็ได้ แต่ต้อง
แสดงชื่อของผู้บรหิารสูงสุดคนปัจจบุนั

3. เนื้อหานโยบายไมร่บัของขวญัฯ จะต้องระบุ
ครอบคลมุท้ังในส่วนของผู้บรหิารและเจา้หน้าท่ี

4. No gift policy คือการไมร่บัของขวญัฯ เลย 
ซึ่งเป็นแนวปฏิบติัท่ีเหนือกวา่กฎหมายก าหนด

ความเชื่อมโยงกับ IIT/EIT

ขอ้ o34 นโยบายไมร่บัของขวญัหรอืของ
ก านัลจากการปฏิบติัหน้าท่ี (No Gift Policy) 

ตัวชีว้ดัท่ี 5 กำรแก้ปัญหำกำรทุจรติ

ขอ้ผิดพลาด/ขอ้ควรระวงั

⃝ ใชป้ระกาศเจตจ านงของผู้บรหิารท่ีหมดวาระ 
หรอืใชป้ระกาศของปีงบฯ ท่ีผ่านมา ในการตอบ 



องค์ประกอบด้านขอ้มูล

 แสดงการด าเนินการหรอืกิจกรรมการมส่ีวน
รว่มของผู้บรหิารสูงสุด ท่ีแสดงถึงการให้
ความส าคัญกับการปรบัปรงุ พฒันา และ
ส่งเสรมิหน่วยงานด้านคณุธรรมและโปรง่ใส 

 เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หมายเหตุ

1. ต้องเป็นกิจกรรมท่ีหน่วยงานด าเนินการเอง 

2. ต้องเป็นกิจกรรมเก่ียวกับการปรบัปรงุ พฒันา 
และส่งเสรมิด้านคณุธรรมและโปรง่ใส เชน่ อบรม 
workshop กิจกรรมการประกาศนโยบาย ฯลฯ

3. อาจน าเสนอในรปูแบบสรปุผลการด าเนินงาน, 
รายงานผลการด าเนินงาน, ขา่ว, หรอืลงขอ้มูล
ในเวบ็ไซต์โดยตรงก็ได้ แต่จะต้องมอีงค์ประกอบ 
เชน่ ชื่อกิจกรรม วนั เวลา สถานท่ี วตัถปุระสงค์
กลุม่เป้าหมาย การด าเนินการของผู้บรหิาร เป็นต้น

ความเชื่อมโยงกับ IIT/EIT ตัวชีว้ดัท่ี 5 กำรแก้ปัญหำกำรทุจรติ

ขอ้ o35 การมส่ีวนรว่มของผู้บรหิาร

ขอ้ผิดพลาด/ขอ้ควรระวงั

⃝ ไมป่รากฏรายละเอยีดการด าเนินการ/กิจกรรม
ท่ีผู้บรหิารสูงสุดคนปัจจุบันเขา้ไปมส่ีวนรว่ม หรอื
มภีาพกิจกรรมแต่ไมม่รีายละเอยีดเน้ือหา 



องค์ประกอบด้านขอ้มูล

 แสดงการด าเนินการหรอืกิจกรรมการมส่ีวน
รว่มของผู้บรหิารสูงสุด ท่ีแสดงถึงการให้
ความส าคัญกับการปรบัปรงุ พฒันา และ
ส่งเสรมิหน่วยงานด้านคณุธรรมและโปรง่ใส 

 เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หมายเหตุ

1. ต้องเป็นกิจกรรมท่ีหน่วยงานด าเนินการเอง 

2. ต้องเป็นกิจกรรมเก่ียวกับการปรบัปรงุ พฒันา 
และส่งเสรมิด้านคณุธรรมและโปรง่ใส เชน่ อบรม 
workshop กิจกรรมการประกาศนโยบาย ฯลฯ

3. อาจน าเสนอในรปูแบบสรปุผลการด าเนินงาน, 
รายงานผลการด าเนินงาน, ขา่ว, หรอืลงขอ้มูล
ในเวบ็ไซต์โดยตรงก็ได้ แต่จะต้องมอีงค์ประกอบ 
เชน่ ชื่อกิจกรรม วนั เวลา สถานท่ี วตัถปุระสงค์
กลุม่เป้าหมาย การด าเนินการของผู้บรหิาร เป็นต้น

ความเชื่อมโยงกับ IIT/EIT ตัวชีว้ดัท่ี 5 กำรแก้ปัญหำกำรทุจรติ

ขอ้ o35 การมส่ีวนรว่มของผู้บรหิาร

ขอ้ผิดพลาด/ขอ้ควรระวงั

⃝ ไมป่รากฏรายละเอยีดการด าเนินการ/กิจกรรม
ท่ีผู้บรหิารสูงสุดคนปัจจุบันเขา้ไปมส่ีวนรว่ม หรอื
มภีาพกิจกรรมแต่ไมม่รีายละเอยีดเน้ือหา 



องค์ประกอบด้านขอ้มูล

 แสดงผลการประเมนิความเส่ียงของการ
ด าเนินงานหรอืการปฏิบติัหน้าท่ี ที่อาจก่อใหเ้กิด
การทุจรติและประพฤติมชิอบ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565

 มขีอ้มูลรายละเอยีดของการประเมนิครบ 3 ขอ้ 

1. เหตกุารณ์ความเส่ียง

2. ระดับของความเส่ียง 

3. มาตรการและการด าเนินการในการบรหิาร
จดัการความเส่ียง

หมายเหตุ

1. ศึกษาวธิกีารประเมนิความเส่ียงการทุจรติได้ท่ี 
https://www.pacc.go.th/acoc_2018/
manual1/

2. รปูแบบและวธิกีารวเิคราะหค์วามเส่ียงการทุจรติ
ไมจ่ าเป็นต้องเป็นแนวทางของส านักงาน ป.ป.ท. 
เสมอไป แต่อย่างน้อยต้องมรีายละเอยีดครบ
ตามองค์ประกอบด้านขอ้มูลท่ีก าหนด

ความเชื่อมโยงกับ IIT/EIT

ขอ้ o36 การประเมนิความเส่ียงการทจุรติ 
และประพฤติมชิอบประจ าป ี

ตัวชีว้ดัท่ี 5 กำรแก้ปัญหำกำรทุจรติ

ขอ้ผิดพลาด/ขอ้ควรระวงั

⃝ รายงานการตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายใน/การ
บรหิารจดัการความเส่ียงโดยท่ัวไปไมส่ามารถน ามาใช้
ตอบในข้อน้ีได้

https://www.pacc.go.th/acoc_2018/manual1/


องค์ประกอบด้านขอ้มูล

 แสดงการด าเนินการหรอืกิจกรรมท่ีแสดงถึง
การจัดการความเส่ียงในกรณีท่ีอาจก่อให้เกิด
การทุจรติและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 เป็นกิจกรรมหรอืการด าเนินการท่ีสอดคลอ้งกับ
มาตรการหรอืการด าเนินการเพื่อบรหิารจดัการ
ความเส่ียงตามขอ้ O36 

หมายเหตุ

1. หากไมไ่ด้มกีารเปิดเผยขอ้มูลในขอ้ O36 จะไม่
สามารถพจิารณาตรวจใหค้ะแนนในขอ้ O37 ได้

2. การด าเนินการต้องสอดคลอ้งกับมาตรการและ
ผลการประเมนิความเส่ียงการทุจรติในขอ้ o36

3. สามารถจดัท าเป็นรปูแบบรายงานความก้าวหน้า
ในการด าเนินการมาตรการในการบรหิารจดัการ
ความเส่ียง 

ความเชื่อมโยงกับ IIT/EIT

ขอ้ o37 การด าเนินการเพื่อจดัการความเส่ียง
การทจุรติและประพฤติมชิอบ 

ตัวชีว้ดัท่ี 5 กำรแก้ปัญหำกำรทุจรติ

ขอ้ผิดพลาด/ขอ้ควรระวงั

⃝ แสดงผลการจดัการความเส่ียงไมส่อดคลอ้ง
กับผลการวเิคราะหค์วามเส่ียงในขอ้ o36 

⃝ ไมส่ามารถพจิารณาได้เนื่องจากไมม่รีายงาน
การประเมนิความเส่ียงการทุจรติในขอ้ o36 



องค์ประกอบด้านขอ้มูล

 แสดงถึงกิจกรรมการเสรมิสรา้งวฒันธรรม
องค์กรให้เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานมีทัศนคติ 
ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจรติ 
มีจิตส านึกท่ีดี รบัผิดชอบต่อหน้าท่ี ตาม
มาตรฐานทางจรยิธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรฐั

 เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หมายเหตุ

1. สอดคลอ้งกับ พ.ร.บ.มาตรฐานทางจรยิธรรม 
พ.ศ. 2562

2. ไมจ่ ากัดรปูแบบการน าเสนอ แต่ควรมเีนื้อหา 
เชน่ ชื่อกิจกรรม วนั เวลา สถานท่ี วตัถุประสงค์ 
กลุม่เป้าหมาย รายละเอยีดกิจกรรม เป็นต้น

ความเชื่อมโยงกับ IIT/EIT

ขอ้ o38 การเสรมิสรา้งวฒันธรรมองค์กร 
ตามมาตรฐานทางจรยิธรรม 

ตัวชีว้ดัท่ี 5 กำรแก้ปัญหำกำรทุจรติ

ขอ้ผิดพลาด/ขอ้ควรระวงั

⃝ กิจกรรมท่ีเป็นการไปรว่มงานกับหน่วยงานอื่น 
ไมส่ามารถน ามาใชต้อบได้

⃝ กิจกรรม/งานส่งเสรมิวฒันธรรมประเพณี
ท้องถ่ิน และกิจกรรมทางศาสนา (ท าบุญ ผ้าป่าตัก
บาตร เวยีนเทียน ทอดกฐิน เดินจงกรมวปัิสสนา น่ัง
สมาธ)ิ ไมส่ามารถน ามาใชต้อบได้

⃝ กิจกรรมท่ีด าเนินการกับบุคลากรภายนอก หรอื
ประชาชนในพื้นท่ี ไมส่ามารถน ามาใชต้อบได้



องค์ประกอบด้านขอ้มูล

 แสดงถึงกิจกรรมการเสรมิสรา้งวฒันธรรม
องค์กรให้เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานมีทัศนคติ 
ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจรติ 
มีจิตส านึกท่ีดี รบัผิดชอบต่อหน้าท่ี ตาม
มาตรฐานทางจรยิธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรฐั

 เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หมายเหตุ

1. สอดคลอ้งกับ พ.ร.บ.มาตรฐานทางจรยิธรรม 
พ.ศ. 2562

2. ไมจ่ ากัดรปูแบบการน าเสนอ แต่ควรมเีนื้อหา 
เชน่ ชื่อกิจกรรม วนั เวลา สถานท่ี วตัถุประสงค์ 
กลุม่เป้าหมาย รายละเอยีดกิจกรรม เป็นต้น

ความเชื่อมโยงกับ IIT/EIT

ขอ้ o38 การเสรมิสรา้งวฒันธรรมองค์กร 
ตามมาตรฐานทางจรยิธรรม 

ตัวชีว้ดัท่ี 5 กำรแก้ปัญหำกำรทุจรติ

ขอ้ผิดพลาด/ขอ้ควรระวงั

⃝ กิจกรรมท่ีเป็นการไปรว่มงานกับหน่วยงานอื่น 
ไมส่ามารถน ามาใชต้อบได้

⃝ กิจกรรม/งานส่งเสรมิวฒันธรรมประเพณี
ท้องถ่ิน และกิจกรรมทางศาสนา (ท าบุญ ผ้าป่าตัก
บาตร เวยีนเทียน ทอดกฐิน เดินจงกรมวปัิสสนา น่ัง
สมาธ)ิ ไมส่ามารถน ามาใชต้อบได้

⃝ กิจกรรมท่ีด าเนินการกับบุคลากรภายนอก หรอื
ประชาชนในพื้นท่ี ไมส่ามารถน ามาใชต้อบได้



องค์ประกอบด้านขอ้มูล

 แสดงแผนปฏิบัติการท่ีมวีตัถปุระสงค์เพื่อ
ป้องกันการทุจรติหรอืพฒันาด้านคณุธรรม
และความโปรง่ใสของหน่วยงาน ท่ีมรีะยะเวลา
บังคับใชค้รอบคลมุปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 มขีอ้มูลรายละเอยีดของแผนฯ ครบ 3 ขอ้      

1. โครงการ/กิจกรรม 

2. งบประมาณ 

3. ระยะเวลาด าเนินการ 

หมายเหตุ

หน่วยงานทุกประเภทสามารถจดัท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจรติด้วยตนเองได้ หรอืกรณี
ของ อปท. จะใชแ้ผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจรติท่ีดาวน์โหลดจากระบบ e-PlanNACC
มาเผยแพรใ่นเวบ็ไซต์ของหน่วยงานก็ได้ 

ความเชื่อมโยงกับ IIT/EIT ตัวชีว้ดัท่ี 5 กำรแก้ปัญหำกำรทุจรติ

ขอ้ o39 แผนปฏิบติัการปอ้งกันการทจุรติ 

ขอ้ผิดพลาด/ขอ้ควรระวงั

⃝ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไมส่ามารถ
น า URL ของ ระบบ e-PlanNACC มาตอบได้ 
เน่ืองจากประชาชนภายนอกไมส่ามารถเขา้ดูได้



องค์ประกอบด้านขอ้มูล

 แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติตามข้อ 
O39 ท่ีมีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6
เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า ครบ 2 ข้อ

1. ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละโครงการ 
/กิจกรรม ท่ีสอดคล้องกับแผนในข้อ O39

2. รายละเอียดงบประมาณท่ีใช้ด าเนินงาน 

หมายเหตุ

1. สามารถเผยแพรข่้อมูลเป็นแบบรายเดือน 
หรอืรายไตรมาส หรอืราย 6 เดือน ได้

2. หากไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลในข้อ O39 จะไม่
สามารถพจิารณาตรวจใหค้ะแนนในขอ้ O40 ได้

ความเชื่อมโยงกับ IIT/EIT

ขอ้ o40 รายงานการก ากับติดตามการด าเนิน 
การปอ้งกันการทจุรติประจ าป ีรอบ 6 เดือน 

ตัวชีว้ดัท่ี 5 กำรแก้ปัญหำกำรทุจรติ

⃝ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไมส่ามารถ
น า URL ของ ระบบ e-PlanNACC มาตอบได้ 
เน่ืองจากประชาชนภายนอกไมส่ามารถเขา้ดูได้

ขอ้ผิดพลาด/ขอ้ควรระวงั



องค์ประกอบด้านขอ้มูล

 แสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจรติ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564

 มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินการ 
ครบ 3 ข้อ

1. ผลการด าเนินการโครงการหรอืกิจกรรม 

2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

3. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

หมายเหตุ

หากไม่มีปัญหา อุปสรรค ให้ระบุวา่ “ไม่มี” ห้าม
ตัดหัวข้อท้ิง

ความเชื่อมโยงกับ IIT/EIT

ขอ้ o41 รายงานผลการด าเนินการปอ้งกัน
การทจุรติประจ าป ี

ตัวชีว้ดัท่ี 5 กำรแก้ปัญหำกำรทุจรติ

⃝ รายงานท่ีเสนอไมแ่สดงความก้าวหน้าของ
โครงการต่างๆ ท าใหไ้มค่รบถ้วนตามเกณฑ์ 

⃝กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไมส่ามารถ
น า URL ของ ระบบ e-PlanNACC มาตอบได้ 
เนื่องจากประชาชนภายนอกไมส่ามารถเขา้ดูได้

ขอ้ผิดพลาด/ขอ้ควรระวงั



องค์ประกอบด้านขอ้มูล

 มกีารวเิคราะหผ์ลการประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดยมขีอ้มูลรายละเอยีดการวเิคราะห ์ได้แก่ 

1. ประเด็นท่ีเป็นขอ้บกพรอ่งหรอืจดุออ่นท่ีจะต้องแก้ไขโดย
เรง่ด่วน 

2. ประเด็นท่ีจะต้องพฒันาใหดี้ขึ้น 

 มกีารก าหนดแนวทาง/มาตรการ เพื่อขบัเคลื่อนการส่งเสรมิ
คุณธรรมและความโปรง่ใสภายในหน่วยงานใหดี้ขึ้น ซึ่งต้อง
สอดคลอ้งกับผล   การวเิคราะหผ์ลการประเมนิ ITA ของ
หน่วยงาน โดยมรีายละเอยีดครบ 3 ขอ้ 

1. การก าหนดผู้รบัผิดชอบหรอืผู้เก่ียวขอ้ง 

2. การก าหนดขัน้ตอนหรอืวธิกีารปฏิบติั 

3. การก าหนดแนวทางการก ากับติดตามใหน้ าไปสู่การปฏิบติั 
และการรายงานผล 

หมายเหตุ

1. “บกพรอ่งใหแ้ก้ไข ดีอยู่แลว้ใหพ้ฒันาต่อยอดใหดี้ย่ิงขึ้น”

2. ควรแยกวเิคราะหเ์ป็นประเด็นใหช้ดัเจน เพื่อใหส้ามารถก าหนด
มาตรการได้ตรงประเด็น

3. กรณีท่ีมผีลคะแนนผ่านเกณฑ์หรอืคะแนนอยู่ในระดับสูงแลว้ 
ควรก าหนดมาตรการเพื่อรกัษา ระดับหรอืยกระดับใหดี้ย่ิงขึ้น 
(ปรบัใหข้อ้มูลมคีวามสมบูรณ์/สอดคลอ้งกับหลกัเกณฑ์ปัจจบุนั) ความเชื่อมโยงกับ IIT/EIT

ขอ้ o42 มาตรการส่งเสรมิคณุธรรม
และความโปรง่ใสภายในหน่วยงาน 

ครอบคลุม 10 ตัวชีว้ดั

ขอ้ผิดพลาด/ขอ้ควรระวงั

ไมม่กีารวเิคราะหผ์ลการประเมนิ ITA ในปี พ.ศ. 2563 หรอืมกีาร
วเิคราะหแ์ต่องค์ประกอบขอ้มูลไมค่รบถ้วน หรอืไมม่มีาตรการ
ส่งเสรมิคุณธรรมและความโปรง่ใสภายในหน่วยงาน หรอืไมไ่ด้
เผยแพรข่อ้มูลทางเวบ็ไซต์



ข้อ o42 มาตรการส่งเสรมิคณุธรรมและความโปรง่ใสภายในหน่วยงาน (ตัวอย่างเพิม่เติม) 



องค์ประกอบด้านขอ้มูล

 แสดงความก้าวหน้าหรือผลการด าเนินการ
ตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน                           
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 รายละเอียดผลการด าเนินการ สอดคล้องกับ
มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42 

หมายเหตุ

1. ควรจดัท าเป็นรายงานแสดงผลการด าเนินการ
ตามมาตรการหรอืรายงานความก้าวหน้า 

2. การด าเนินการต้องมคีวามสอดคลอ้งกับ
แนวทาง/มาตรการ ในขอ้ o42

3. หากไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลในข้อ O42 จะไม่
สามารถพจิารณาตรวจใหค้ะแนนในขอ้ O43 ได้

ความเชื่อมโยงกับ IIT/EIT

ขอ้ o43 การด าเนินการตามมาตรการส่งเสรมิ
คณุธรรมและความโปรง่ใสภายในหน่วยงาน

⃝ ไมม่รีายละเอยีดการด าเนินการตามมาตรการ
ส่งเสรมิคุณธรรมและความโปรง่ใสฯ ท่ีสอดคลอ้ง
เชื่อมโยงมาจาก ขอ้ O42 หรอืขอ้มูลท่ีแสดงไมต่รง
กับประเด็นการประเมนิ หรอืไมไ่ด้เผยแพรข่อ้มูล
ทางเวบ็ไซต์

ขอ้ผิดพลาด/ขอ้ควรระวงั

ครอบคลุม 10 ตัวชีว้ดั



ขอ้ o43 การด าเนินการตามมาตรการส่งเสรมิคณุธรรมและความโปรง่ใสภายในหน่วยงาน (ตัวอยา่งเพิม่เติม)
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การชีแ้จงเพิม่เติมแบบวดั OIT

“หลกัการส าคัญของการชีแ้จงเพิม่เติมแบบวดั OIT คือ
การเพิม่ปฏิสัมพนัธแ์ละความสมบูรณ์ของผลการประเมนิ”

หลังจากสิ้นสุดระยะ เวลาที่หน่วยประ เมินได้ตรวจสอบและให้คะแนนแบบ OIT 
แล้ว  หน่วยงานจะได้ร ับทราบผลคะแนนของแบบว ัด OIT พร ้อมทั้งค าอธ ิบาย
ประกอบการให ้คะแนนของหน่วยประเมิน  โดยในกรณีที ่หน่วยงานเห ็นว ่าการ
พิจารณาให้คะแนนของหน่วยประเมินอาจมีความเข้าใจผิดในสาระส าคัญ หน่วยงาน
สามารถขอรับค าอธิบายเพิ่มเติม หรือชี้แจงเพิ่มเติมต่อหน่วยประเมินได้ เพื่อเปิด
โอกาสให้หน่วยงานได้ทักท้วงการพิจารณาให้คะแนนของหน่วยประเมินหรือยืนยันผล
การให้คะแนนแก่หน่วยงานได้ และท าให้หน่วยงานได้ร ับแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนาให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ในการประเมินปีต่อไปได้ ทั้งนี้ รูปแบบ วิธีการและ
ระยะเวลาการชี้แจงเพิ่มเติมเป็นไปตามท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด



❑ กรณีไม่เหน็ด้วยกับผล OIT
▪ เหน็วา่หน่วยประเมินอาจไม่พบข้อมูลตามท่ีมีการเปิดเผย
▪ เหน็วา่หน่วยประเมินอาจส าคัญผิดบางประการเก่ียวข้อมูล
▪ เหน็วา่หน่วยประเมินอาจพจิารณาไม่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด

❑ การขอชีแ้จงเพิม่เติมเก่ียวกับข้อมูลท่ีได้ระบุไวใ้นแบบ OIT หรอืท่ีได้เปิดเผยไว ้             
บนเวบ็ไซต์ของหน่วยงานในการตอบครัง้แรกเท่าน้ัน

❑ การขอชีแ้จงเพิม่เติมตามชอ่งทางและระยะเวลาท่ีก าหนดเท่าน้ัน

❑ หากพน้ชว่งระยะเวลาการชีแ้จง เพิม่เติมแบบวดั OIT จะถือวา่หน่วยงานไม่
ประสงค์ท่ีจะขอใหห้น่วยประเมินได้ทบทวนการใหค้ะแนนแบบวดั OIT

เงื่อนไขการขอชีแ้จงเพิม่เติมแบบวดั OIT



❑ 1. หน่วยงานภาครฐัท่ีเข้ารบัการประเมินสามารถ Login เพื่อเข้าดูคะแนนแบบวดั OIT เบื้องต้นในระบบ ITAS 
ได้ต้ังแต่วนัท่ี 1 - 15 มิถุนายน 2564

❑ 2. หากเหน็ด้วยกับผลการตรวจใหค้ะแนนแบบวดั OIT หน่วยงานไม่ต้องด าเนินการชีแ้จงเพิม่เติมใดๆ โดยถือ
วา่หน่วยงานยอมรบัผลการตรวจใหค้ะแนนแบบวดั OIT 

❑ 3. หากไม่เหน็ด้วยกับผลการตรวจใหค้ะแนนแบบวดั OIT หน่วยงานสามารถชีแ้จงใหร้ายละเอยีดการตอบแบบ
วดั OIT เพิม่เติมได้ ผ่านแบบฟอรม์การชีแ้จงแบบวดั OIT ของแต่ละจงัหวดั โดยชีแ้จงเพิม่เติมเฉพาะในข้อท่ีไม่
เหน็ด้วยกับผลการตรวจใหค้ะแนน เพื่อใหห้น่วยประเมินได้สอบทานข้อมูลท่ีได้เปดิเผยไวจ้าก Link ค าตอบแบบ
วดั OIT เดิมท่ีหน่วยงานได้บนัทึกไวใ้นระบบ ITAS  ซ้าอกีครัง้ โดยจะไม่มีการพจิารณาลงิก์ค าตอบใหม่ 

❑ 4. หน่วยงานสามารถด าเนินการชีแ้จงเพิม่เติมแบบวดั OIT ได้เพยีงครัง้เดียว และเม่ือส่งข้อมูลแลว้จะไม่
สามารถแก้ไขหรอืส่งแบบฟอรม์ชีแ้จงเพิม่เติมแบบวดั OIT ได้อกี

❑ 5. เม่ือหน่วยงานด าเนินการชีแ้จงเพิม่เติมแบบวดั OIT แล้ว หน่วยประเมินจะท าการสอบทานข้อมูลและ
พจิารณาการใหค้ะแนนอกีครัง้ระหวา่งวนัท่ี 16 – 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งเม่ือพจิารณาผลแลว้เสรจ็ ระบบ 
ITAS จะท าการประมวลผลคะแนนการประเมินต่อไป 

❑ 6. หลักเกณฑ์การประเมิน ITA ไม่ได้ก าหนดข้ันตอนการอทุธรณ์ผลการประเมิน ITA ภายหลังจากข้ันตอนการ
ชีแ้จงยืนยันเพิม่เติมแบบวดั OIT แล้วเสรจ็ ดังน้ัน ผลการพจิารณาค าชีแ้จงยนืยนัเพิม่เติมแบบวดั OIT ของ
หน่วยประเมินถือวา่เป็นท่ีส้ินสุด 

ข้ันตอนการชีแ้จงเพิม่เติมแบบวดั OIT
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การประมวลผลคะแนน ITA
เงื่อนไขการประกาศและแสดงผลการประเมนิ

กรณีท่ีหน่วยงานด าเนินการไมค่รบถ้วนตามขั้นตอนท่ีก าหนด จะไมไ่ด้รบัการประกาศผลการประเมนิอย่างเป็นทางการและไมแ่สดงผลการ
ประเมนิต่อสาธารณะ แต่แสดงใหห้น่วยงานรบัทราบเท่าน้ัน โดยมเีงื่อนไขการประกาศและแสดงผลการประเมนิ ดังน้ี

❑ กรณีหน่วยงานไมไ่ด้ลงทะเบียนเข้ารว่มการประเมนิตามขั้นตอนและระยะเวลาท่ีก าหนด

❑ กรณีหน่วยงานไมไ่ด้น าเข้าข้อมูลผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภายในและข้อมูลผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภายนอกตามขั้นตอนและระยะเวลาท่ีก าหนด

❑ กรณีหน่วยงานไมไ่ด้ตอบแบบ OIT ตามขั้นตอนและระยะเวลาท่ีก าหนด

❑ กรณีหน่วยงานมจี านวนผู้ตอบแบบ IIT น้อยกวา่จ านวนค่าขั้นต่าท่ีก าหนด

คะแนน แบบ IIT แบบ EIT แบบ OIT

คะแนนขอ้ค าถาม
คะแนนเฉลี่ยของ

ข้อค าถามจากผู้ตอบทุกคน

คะแนนเฉลี่ยของ

ข้อค าถามจากผู้ตอบทุกคน
คะแนนของข้อค าถาม

คะแนนตัวชีว้ดัยอ่ย – –

คะแนนเฉลี่ยของ

ทุกข้อค าถาม

ในตัวชีว้ดัย่อย

คะแนนตัวชีว้ดั
คะแนนเฉลี่ยของ

ทุกข้อค าถามในตัวชีว้ดั

คะแนนเฉลี่ยของ

ทุกข้อค าถามในตัวชีว้ดั

คะแนนเฉลี่ยของ

ทุกตัวชีว้ดัย่อยในตัวชีว้ดั

คะแนนแบบส ารวจ
คะแนนเฉลี่ยของ

ทุกตัวชีว้ดัในแบบส ารวจ

คะแนนเฉลี่ยของ

ทุกตัวชีว้ดัในแบบส ารวจ

คะแนนเฉลี่ยของ

ทุกตัวชีว้ดัในแบบส ารวจ

น้าหนกัแบบส ารวจ รอ้ยละ 30 รอ้ยละ 30 รอ้ยละ 40

คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบส ารวจท่ีถ่วงน้าหนัก



ผลการประเมิน ITA

คะแนนs 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

ตัวชีว้ดั ค่าเปา้หมาย

ปี 2563 2564 2565

รอ้ยละของหน่วยงาน
ท่ีผ่านเกณฑ์การ
ประเมนิ ITA
(85 คะแนน)

50% 65% 80%

ผลการประเมิน ITA ตามเป้าหมายแผนงาน
ระดับประเทศ

การประมวลผลคะแนน ITA





แผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ



ITA Day และ ITA Awards



Q & A




