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การประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด�าเนนิงานของหนว่ยงานภาครฐั (Integrity and Transparency Assessment) 
หรือการประเมิน ITA นั้น ในปัจจุบันถือเป็นมาตรการท่ีส�าคัญในการพัฒนาภาครัฐในด้านคุณธรรม ความโปร่งใส  
อันจะน�าไปสู่การป้องกันการทุจริตในภาครัฐได้ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐแต่ละหน่วยงาน 
ได้รับทราบสถานะของตนเองในด้านคณุธรรม ความโปรง่ใส ตลอดจนใชใ้หเ้กิดประโยชนใ์นการน�าไปปรบัปรุงพฒันาตนเอง 
นอกจากนี ้ ยังช่วยใหห้นว่ยงานในระดับกระทรวง ระดับจังหวัด หรอืหนว่ยงานก�ากับดูแลการปฏิบติัราชการ สามารถ 
น�าผลการประเมนิไปใชป้ระโยชนใ์นการพัฒนาการบรหิารงานภาครฐัภายใต้การก�ากับดูแลได้ โดยท่ีผา่นมาการประเมนิ ITA  
ก็ได้ส่งผลใหเ้กิดการพฒันาและการเปล่ียนแปลงใหเ้หน็ได้อย่างชัดเจนและเปน็รูปธรรม

การประเมนิ ITA ประจ�าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 นัน้ยงัคงใชก้รอบแนวทางหลักในการประเมนิเชน่เดียวกับในปท่ีีผา่นมา  
อย่างไรก็ตาม ส�านกังาน ป.ป.ช. ก็ได้มคีวามพยายามท่ีจะพฒันาใหก้ารประเมนิ ITA มปีระสิทธภิาพมากยิง่ขึน้ โดยมกีารรบัฟัง 
ความคิดเหน็และรวบรวมความคิดเหน็จากผูเ้ก่ียวขอ้งต่าง ๆ  และได้มคีวามรว่มมอืในการขบัเคล่ือนงานปอ้งกันการทจุรติ
รว่มกับ ส�านกังาน ป.ป.ท. และส�านกังาน ก.พ. สง่ผลใหก้ารประเมนิ ITA จะมกีารปรบัปรุงท่ีส�าคัญในส่วนท่ีเปน็การขบัเคล่ือน 
รว่มกันดังกล่าว รวมไปถึง ได้มกีารปรบัปรุงพฒันาระบบ ITAS ซึง่เปน็ระบบหลักท่ีใช้ในการประเมนิใหม้กีารท�างานท่ีดีย่ิงขึน้  
สง่ผลใหก้ารประเมนิ ITA ประจ�าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 จะมกีารเปล่ียนแปลงการใชง้านบางสว่นเพื่อใหเ้กิดความสะดวก 
และส่งเสรมิใหป้ระชาชนเข้าตอบแบบวัดได้อย่างสะดวกและมัน่ใจมากย่ิงขึน้

นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2566 ถือเป็นปีท่ีส�าคัญและท้าทายของหน่วยงานภาครัฐท่ัวประเทศจะได้พัฒนาตนเอง 
ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อใหม้ผีลการประเมนิในภาพรวมบรรลุค่าเปา้หมายตามท่ีแผนแมบ่ทฯ ก�าหนดไว้  
อันถือเปน็การ “เติบโตสู่เปา้หมาย” รว่มกันของหนว่ยงานภาครัฐท่ัวประเทศ

คู่มอืฉบับนี ้ มวัีตถุประสงค์เพื่อใหห้นว่ยงานท่ีรับการประเมนิน�าไปใช้ศกึษาใหเ้กิดความรู้ความเข้าใจอย่างละเอียด 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติการประเมิน ITA ให้ถูกต้องและลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติการซึ่งอาจส่งผลต่อ 
ผลการประเมินของหน่วยงานได้ และเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินการเสริมสร้างด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ใหเ้กิดขึน้ในหนว่ยงานภาครฐั อันจะน�าไปสูก่ารพฒันาระบบการบรหิารงานภาครฐัของประเทศไทยใหม้ปีระสทิธภิาพและ
ลดโอกาสในการทจุรติและประพฤติมชิอบได้ต่อไป

ส�ำนักประเมนิคุณธรรมและควำมโปรง่ใส 
ส�านกังาน ป.ป.ช.

ค�ำน�ำ
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การประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงานของหนว่ยงานภาครัฐ หรอื Integrity and Transparency 
Assessment หรือท่ีเรียกว่าการประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคล่ือนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่ง  
โดยเป็นเครื่องมือในเชิงบวกท่ีมุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิด เปรียบเสมือนเคร่ืองมือ
ตรวจสุขภาพองค์กรประจ�าปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐท่ัวประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหา 
การด�าเนนิงานด้านคณุธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมนิท่ีได้จะชว่ยใหห้นว่ยงานภาครฐัสามารถน�าไปใช ้
ในการปรบัปรุงพฒันาองค์กรใหม้ปีระสทิธภิาพในการปฏิบติังาน การใหบ้รกิาร สามารถอ�านวยความสะดวก และตอบสนอง 
ต่อประชาชนได้ดีย่ิงขึน้ ซ่ึงถือเปน็การยกระดับมาตรฐานการด�าเนนิงานภาครัฐ ดังนัน้ การประเมนิ ITA จึงไมไ่ด้เปน็เพยีง
การประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสเพียงเท่านัน้ แต่ยงัเปน็การประเมนิประสทิธภิาพการปฏิบติังานและการใหบ้รกิาร 
ประชาชน เพื่อให้ทราบถึงช่องว่างของความไม่เป็นธรรมและความด้อยประสิทธิภาพ ส�าหรับน�าไปจัดท�าแนวทาง 
มาตรการต่าง ๆ ในการปอ้งกันการทจุริตและประพฤติมชิอบในระบบราชการไทยต่อไป

การประเมิน ITA ถือเป็นเคร่ืองมือท่ีหน่วยงานภาครัฐได้ส�ารวจและประเมินตนเอง เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูล 
อันสง่ผลใหเ้กิดความตระหนกัและปรับปรุงการบรหิารงานและก�ากับดแูลการด�าเนนิงานใหม้ปีระสิทธภิาพ เกิดประโยชน์
ต่อประชาชน และใหค้วามส�าคัญกับด้านคณุธรรมและความโปรง่ใสขององค์กรตนเองมากยิง่ขึน้ นอกจากนี ้การประเมนิ ITA  
ยังส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงและพัฒนาการของหน่วยงานภาครัฐในทางปฏิบัติอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความต่ืนตัวและหนัมาใหค้วามสนใจต่อการพัฒนาแพลตฟอรม์อิเล็กทรอนกิสข์องตนเองใหทั้นสมยัและนา่สนใจมากขึน้ 
ท่ีส�าคัญคือสง่ผลใหห้นว่ยงานมกีารจัดการขอ้มลูขา่วสารอยา่งเปน็ระบบระเบยีบและเตรยีมความพรอ้มในการเปดิเผย 
ขอ้มลูต่อสาธารณะใหไ้ด้รับทราบและสง่เสรมิใหเ้กิดการตรวจสอบอีกด้วย

นอกจากนี้ ในด้านของประชาชนและสังคมไทยแล้ว การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือท่ีทุกคนจะได้มีส่วนร่วม 
ในการสะท้อนความคิดเหน็เพ่ือน�าไปสูพั่ฒนาการบรหิารงานภาครฐั เพื่อใหป้ระชาชนคนไทยได้รับบรกิารจากภาครฐัท่ีดีขึน้  
และยังสง่ผลใหป้ระชาชนและสาธารณชนมโีอกาสได้มสีว่นรว่มก�ากับติดตามและตรวจสอบการด�าเนนิงานของภาครัฐ
ได้มากขึน้อีกด้วย

การประเมนิ ITA ได้เริม่ด�าเนนิการมาต้ังแต่ปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 และมกีารพฒันามาเปน็ระยะ โดยการประเมนิ ITA  
ประจ�าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 นี ้นอกจากจะยังมกีารประเมนิอยา่งต่อเนื่องกับปท่ีีผา่นมาแล้ว ยงัถือเปน็ชว่งพฒันา
เครื่องมือการประเมิน ITA นี้ให้มีประสิทธภิาพในการยกระดับธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริต 
ในหนว่ยงานภาครัฐได้มากยิง่ขึน้

กำรประเมิน ITA
การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงานของหน่วยงานภาครฐั
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การประเมิน ITA ในปีท่ีผ่านมา มีส่วนท�าให้หน่วยงานภาครัฐท้ังในส่วนกลางและในระดับพื้นท่ีท่ัวประเทศได้เกิด 
การปรับตัว ปรับปรุง และพัฒนาการด�าเนินงานตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน โดยเฉพาะในเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับ 
การปฏิบติังานหรอืใหบ้รกิารแก่ประชาชน และการน�าขอ้มลูของหนว่ยงานมาเผยแพร่ต่อสาธารณชน ซ่ึงแสดงใหเ้หน็ 
ถึงความก้าวหน้าและพัฒนาการของภาครัฐเก่ียวกับการพัฒนาการบริหารงานเพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ นอกจากนี้ ยังถือเป็นการลดโอกาสหรือความเส่ียงท่ีจะเกิดการทุจริตหรือ
ประพฤติมชิอบของเจ้าหนา้ท่ีของรฐัด้วย การประเมนิ ITA จึงถือเปน็ส่วนหนึง่ในการกระตุน้ใหเ้กิดการ “เติบโต” ในด้าน 
คณุธรรมและความโปรง่ใสของหนว่ยงานภาครฐั

อย่างไรก็ตาม นับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา แม้ว่าผลการประเมิน ITA จะมีทิศทางและแนวโน้มท่ีสูงขึ้น 
ตามล�าดับ แต่เมื่อเปรยีบเทียบกับค่า “เปา้หมาย” ตามแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทจุรติ 
และประพฤติมชิอบแล้ว ก็ยงัถือว่ามผีลการประเมนิท่ียังไมบ่รรลุค่าเปา้หมายท่ีวางไว้ได้

ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2566 จึงถือเป็นปีท่ีส�าคัญและท้าทายของหน่วยงานภาครัฐท่ัวประเทศจะได้พัฒนาตนเอง 
ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อใหม้ผีลการประเมนิในภาพรวมบรรลุค่าเปา้หมายตามท่ีแผนแมบ่ทฯ ก�าหนดไว้  
อันถือเปน็การ “เติบโตสู่เปา้หมาย” ร่วมกันของหนว่ยงานภาครัฐท่ัวประเทศนั่นเอง

เติบโตสู่เป้ำหมำย
2566: ปีแห่งความท้าทายในการเตบิโตไปสูเ่ป้าหมาย
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หลักกำรพื้นฐำนของกำรประเมินITA
ITA เป็นการประเมนิคุณลักษณะด้านคณุธรรมและความโปร่งใส 
โดยใช้ข้อมลูครอบคลมุรอบด้าน

IIT

OIT

EIT
ส่วนที่ 1 : แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียภำยใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment) หรือแบบวดั IIT 
โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐทุกระดับ 
ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้มีโอกาส
สะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรม 
และความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง  
โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน  
5 ตัวชี้วัด ได้แก่

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ�านาจ
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต

ส่วนที ่3 : แบบวดักำรเปิดเผยข้อมลูสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment) หรอืแบบวดั OIT
เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน  
แบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

ตัวชี้วัดที่ 9  การเปิดเผยข้อมูล โดยมีตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
ตัวชี้วัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต มีตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การด�าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ส่วนที่ 2 : แบบวัดกำรรับรู ้ของผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสียภำยนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment) หรอืแบบวดั EIT 
โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ
หน่วยงานภาครัฐในช่วงปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดง 
ความคิดเห็นต่อการด�าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครฐั โดยสอบถามการรบัรูแ้ละความคดิเห็นใน  
3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด�าเนินงาน 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ตัวชี้วัดที่ 8  การปรับปรุงระบบการท�างาน 

การประเมนิ ITA เปน็เครื่องมอืท่ีมกีารเก็บขอ้มลูอย่างรอบด้านและหลากหลายมติิ ก�าหนดระเบยีบวิธกีารประเมนิผล 
ท่ีเปน็ไปตามหลักการทางสถิติและทางวิชาการเพื่อใหผ้ลการประเมนิสามารถสะท้อนสุขภาวะขององค์กรในด้านคณุธรรม 
และความโปรง่ใสได้อยา่งแท้จรงิ โดยมกีารเก็บข้อมลูจาก 3 ส่วน ดังนี ้
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ของการประเมิน ITA
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ควำมส�ำคัญของกำรประเมิน ITA
ITA ถกูก�าหนดเป็นนโยบายและเป้าหมายตามแผนงานระดบัประเทศ

  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580)  
ได้ก�าหนดใหก้ารประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด�าเนนิงานของหนว่ยงานภาครฐั เปน็หนึ่งในตัวชีวั้ด 
ของแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยในระยะท่ี 2 ได้ก�าหนดให้ภายในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2570 หนว่ยงานท่ีเขา้รว่มการประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงานของหนว่ยงานภาครฐั
ผา่นเกณฑ์ (85 คะแนนขึน้ไป) จ�านวนไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 100 

  คณะรฐัมนตรีในการประชุมเมื่อวันท่ี 4 มกราคม 2565 ได้มมีติเหน็ชอบขอ้เสนอเชงิกลยุทธต์ามท่ีส�านกังาน ป.ป.ช. 
เสนอ โดยสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี ้

 กระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเร่งรัดส่งเสริมสนบัสนนุใหเ้กิดการพฒันาต่อยอด 
องค์ความรูแ้ละทักษะการเปดิเผยขอ้มลู การปอ้งกันการทุจริต และการใหบ้ริการสาธารณะทางเว็บไซต์ 
ของหนว่ยงานใหม้คีณุภาพและเปน็ไปตามมาตรฐานการประเมนิท่ีก�าหนด

 ผูว่้าราชการจังหวัดและนายอ�าเภอต้องส่งเสริมสนบัสนนุและใหค้�าแนะน�าในด้านกระบวนการบริหารจัดการ 
ภายในหนว่ยงานแก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินอย่างใกล้ชิด

 ส�านกังานปลัดส�านกันายกรฐัมนตรต้ีองขบัเคล่ือนร่างพระราชบญัญติัขอ้มลูขา่วสารของราชการ (ฉบบัท่ี ..)  
พ.ศ. ... ใหส้อดคล้องกับหลักการท่ีก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เพื่อยกระดับ  
การเปดิเผยขอ้มลูขา่วสารของหนว่ยงานภาครัฐใหเ้ปน็หนา้ท่ีหลักท่ีต้องปฏิบติั

 หนว่ยงานก�ากับดูแลการปฏิบติัราชการของหนว่ยงานภาครัฐต้องด�าเนนิการก�ากับติดตามการประเมนิฯ  
และผลักดันใหห้นว่ยงานภายใต้ก�ากับดูแลด�าเนนิการใหเ้ปน็ไปตามแนวทางการประเมนิท่ีก�าหนด

 หนว่ยงานภาครฐัต้องใหค้วามร่วมมอืและเขา้ร่วมการประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงาน  
ของหนว่ยงานภาครฐั ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2570 โดยการก�าหนดกลุ่มเปา้หมายหนว่ยงานท่ีเขา้รว่ม  
การประเมนิฯ แนวทางการประเมนิฯ และเคร่ืองมอืการประเมนิฯ ใหเ้ปน็ไปตามท่ีส�านกังาน ป.ป.ช. ก�าหนด
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ITA 2566
ITA 2566 มแีนวทางประเมินอย่างไร

การประเมิน ITA ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นั้น เพื่อเป็นการผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการพัฒนา 
อยา่งต่อเนื่องและสามารถบรรลเุปา้หมายได้อย่างพร้อมเพรียงกันท่ัวประเทศ การประเมนิ ITA จึงยังคงมกีรอบแนวทาง 
ในการประเมนิเชน่เดียวกับปท่ีีผา่นมา เพื่อใหห้นว่ยงานท่ีมกีารพฒันาในระดับดีแล้วยงัคงรกัษามาตรฐานการด�าเนนิงาน
และการปฏิบติัใหม้เีสถียรภาพมากยิง่ข้ึน และหนว่ยงานท่ียังมจุีดท่ีต้องปรับปรุงใหม้กีารพฒันาตามมาตรฐานเดียวกัน 
กับทกุหนว่ยงานท่ัวประเทศได้ นอกจากนี ้ การประเมนิ ITA ประจ�าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 นั้น ส�านกังาน ป.ป.ช.  
จะเปน็หนว่ยงานหลักในการปฏิบติัการประเมนิเชน่เดียวกับปท่ีีผา่นมา อยา่งไรก็ตาม ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 นี ้ 
ก็มนีโยบายในการปรบัปรุงในรายละเอียดของเคร่ืองมอืการประเมนิในบางประการ สรุปได้ดังนี้

 Zวิธีกำรเข้ำตอบออนไลน์ ในการเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐเข้าร่วมตอบแบบวัด IIT และการเปิดโอกาส 
ให้ผู้รับบริการหรือติดต่อกับภาครัฐเข้าร่วมตอบแบบวัด EIT จะเป็นการเข้าตอบด้วยตนเองโดยตรงทางระบบ ITAS  
และการเข้าตอบมีการปรับเป็นการใช้หมายเลขโทรศัพท์และยืนยันตัวตนด้วยรหัสผ่านครั้งเดียว (OTP) ท้ังนี ้ 
เพื่อความสะดวกและเพิ่มโอกาสในการเข้าตอบของผู้ท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วมสะท้อนความคิดเห็นต่อหน่วยงานภาครัฐ  
และท่ีส�าคัญเพ่ือสรา้งความเชื่อมัน่ในความปลอดภัยของผูต้อบมากยิง่ขึน้ 

 Zกำรจัดเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก การจัดเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จะมุ่งเน้น 
การมสีว่นรว่มของผูร้บับริการหรอืติดต่อกับหนว่ยงานภาครฐัในการเข้าตอบด้วยตนเอง โดยหนว่ยงานจะต้องก�ากับติดตาม
ให้มีผู้ตอบตามเง่ือนไขท่ีก�าหนด ส่วนผู้ประเมินจะเป็นผู้วิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จากนั้น 
จะมีการจัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายโดยตรง ท้ังนี้ เพื่อลดปัญหาเก่ียวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ 
ลดโอกาสในกรณีการล็อคผลค�าตอบ

 Zระยะเวลำ ในขั้นตอนการเปิดโอกาสให้เข้าร่วมการประเมินท้ังแบบวัด IIT และแบบวัด EIT นั้นมีการปรับ 
ระยะเวลาให้มากขึ้น จากเดิมมีระยะเวลา 3 เดือน เพิ่มเป็นระยะเวลา 6 เดือน เพื่อเพิ่มโอกาสท่ีจะมีผู้เข้าร่วม 
การประเมินมากยิ่งขึ้น และเพิ่มระยะเวลาการตอบแบบวัด OIT เป็นระยะเวลา 4 เดือน ท้ังนี้ จะมีประกาศผล 
การประเมนิภายในเดือนสิงหาคม 

 Zประเด็นค�ำถำมในแบบวัด OIT จากความร่วมมอืทางนโยบายของส�านกังาน ป.ป.ช. ร่วมกับส�านกังาน ป.ป.ท.  
ในการขับเคล่ือนประเด็นนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และความร่วมมือของส�านักงาน ป.ป.ช. กับ 
ส�านักงาน ก.พ. ในการขับเคล่ือนการด�าเนินงานตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 น�าไปสู่ 
การปรับปรุงประเด็นขับเคล่ือนภาครัฐใน 2 ประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติมในแบบวัด OIT รวมท้ังมีการปรับลดบางข้อ 
และปรับปรุงข้อความอันเป็นองค์ประกอบของบางข้อให้ชัดเจนมากย่ิงขึ้น ในส่วนแบบวัด IIT และแบบวัด EIT นั้น 
มีการปรับปรุงข้อความในข้อค�าถามให้มีความกระชับและชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อลดความเส่ียงท่ีจะเกิดการสับสนของ 
ผูต้อบได้ 

 Zระบบ ITAS การปรับปรุงในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ท่ีส�าคัญคือการปรับฟังก์ชันการใช้งานให้เป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน  
สะดวกต่อการมีส่วนร่วม และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนท่ีจะเข้ามาใช้ประโยชน์จากการประเมิน ITA มากยิ่งข้ึน  
และเพื่อรองรับเครื่องมอืการประเมนิในอนาคตอีกด้วย
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หน่วยงำนภำครัฐที่เข้ำร่วมกำรประเมิน ITA 2566 
ITA 2566 มหีน่วยงานภาครัฐท่ีเข้าร่วมการประเมนิ 
มจี�านวนรวมท้ังส้ิน 8,323 หน่วยงาน

หนว่ยงานของรัฐสภา จ�านวน 3  หนว่ยงาน 

หนว่ยงานของศาล จ�านวน 3  หนว่ยงาน 

หนว่ยงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนญู จ�านวน 5  หนว่ยงาน 

หนว่ยงานของอัยการ จ�านวน 1  หนว่ยงาน 

ส่วนราชการระดับกรม จ�านวน 159 หนว่ยงาน 

องค์การมหาชน จ�านวน 59 หนว่ยงาน 

รัฐวิสาหกิจ จ�านวน 51 หนว่ยงาน 

หนว่ยงานของรัฐอ่ืน ๆ จ�านวน 17 หนว่ยงาน 

กองทุน จ�านวน 12 หนว่ยงาน 

สถาบันอุดมศกึษา จ�านวน 87 หนว่ยงาน 

จังหวัด จ�านวน 76 หนว่ยงาน 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด จ�านวน 76 หนว่ยงาน 

เทศบาลนคร จ�านวน 30 หนว่ยงาน 

เทศบาลเมอืง จ�านวน 195 หนว่ยงาน 

เทศบาลต�าบล จ�านวน 2,247 หนว่ยงาน 

องค์การบริหารส่วนต�าบล จ�านวน 5,300 หนว่ยงาน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ จ�านวน 2 หนว่ยงาน 

หมำยเหตุ : หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินครั้งแรกจ�านวนรวม 20 แห่ง โดยประกอบด้วยส่วนราชการระดับกรมจ�านวน 13 แห่ง องค์การมหาชน
จ�านวน 2 แห่ง และกองทุนจ�านวน 5 แห่ง
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ปฏิทินกำรประเมิน ITA 2566 
กรอบระยะเวลาแต่ละขัน้ตอนของการประเมนิ ITA 2566

การประเมิน ITA ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ก�าหนดขั้นตอนและกรอบระยะเวลาท่ีไม่แตกต่างจาก 
ปท่ีีผา่นมามาก เพื่อใหห้นว่ยงานมคีวามคุ้นเคยและสามารถวางแผนงานในการปรับปรุงพัฒนาตนเองและด�าเนนิการ 
ตามขัน้ตอนการประเมนิได้ แต่ได้มกีารปรับปรุงระยะเวลาท่ีส�าคัญในขัน้ตอนการเข้าตอบแบบวัด IIT และแบบวัด EIT  
เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานของรัฐและผู้รับบริการหรือติดต่อกับภาครัฐได้มีโอกาสและช่วงระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
ในการมสีว่นรว่มในการประเมนิมากย่ิงขึน้และแบบวัด OIT เพื่อใหห้นว่ยงานมรีะยะเวลาในการด�าเนนิการมากข้ึน ดังนี้

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

ช่วงเตรียมความพร้อมประเมิน 

การเผยแพร่ปฏิทินและคู่มือการประเมิน 

ช่วงด�าเนินการประเมิน 

การลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ 

การน�าเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ภายใน/ภายนอก 

การเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัด IIT 

การเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัด EIT 

การตอบแบบวัด OIT 

การตรวจสอบและให้คะแนนแบบวัด OIT 

การชี้แจงเพิ่มเติมและยืนยันผลแบบวัด OIT 

การประมวลผลการประเมิน 

การจัดท�ารายงานผลการประเมิน 

ช่วงเผยแพร่ผลการประเมิน 

การกลั่นกรองและน�าเสนอผลการประเมิน 

การประกาศผลการประเมิน

*ระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
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รำยละเอียด 
กำรประเมนิ ITA 2566
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กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประเมิน

 Zวิธีกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประเมิน 

แอดมนิของหนว่ยงานจะต้องลงทะเบยีนเขา้รว่มการประเมนิในช่วงระยะเวลาท่ีก�าหนด โดยนอกจากจะเพื่อยนืยนั 
การเข้าร่วมการประเมินแล้ว ยังเพื่อให้ทุกหน่วยงานได้ทบทวนข้อมูลของแอดมิน เช่น ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง และ 
ช่องทางการติดต่อแอดมิน เพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับได้ และตราสัญลักษณ์หน่วยงาน (โดยจะต้องเป็น 
ไฟล์สกุล JPG หรือ PNG เท่านั้น)

 Zบัญชีผู้ใช้งำนและรหัสผ่ำน 

หนว่ยงานท่ีเข้าร่วมการประเมนิ จะมผีูใ้ช้งาน (Username) และรหสัผา่น (Password) ของหนว่ยงาน 2 ชุด คือ

• “ผูดู้แลระบบ (แอดมนิ)” : ชื่อผูใ้ช้งานขึน้ต้นด้วยตัวอักษร “a” และตัวเลข 4 ตัว

• “ผูบ้ริหาร” : ชื่อผูใ้ชง้านข้ึนต้นด้วยตัวอักษร “t” และตัวเลข 4 ตัว

ท้ังนี ้ในกรณีหนว่ยงานท่ีเคยเข้าร่วมการประเมนิในปท่ีีผา่นมา ใหใ้ช้ชื่อผูใ้ช้งานและรหสัผา่นเดิมในการลงทะเบียน 
เข้าร่วมการประเมนิ ส่วนในกรณีหนว่ยงานท่ีเข้าร่วมการประเมนิครั้งแรก ใหใ้ช้ผูใ้ช้งานและรหสัผา่นตามท่ีส�านกังาน  
ป.ป.ช. จัดส่งให้

* กรณีที่หน่วยงานไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ  ITAS  ได้  เนื่องมาจากลืมชื่อผู้ใช้งานหรือรหัสผ่าน  ให้กดเลือก “ลืมรหัสผ่าน” จากนั้น ระบบจะให้ท่าน 
ยืนยันตัวตนผ่านทางอีเมลที่ท่านได้ระบุไว้ในระบบ  ITAS  โดยเมื่อท่านยืนยันตัวตนถูกต้องระบบจะให้ท่านสามารถตั้งรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ  ITAS  
ได้ตามปกติ
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กำรระบุข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 Zผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อ�านวยการ/หัวหน้า 
ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง/พนักงานจ้างเหมาบริการท่ีปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานภาครัฐ 
มาเปน็ระยะเวลาไมน่อ้ยกว่า 1 ป ี(ปฏิบติังานก่อนวันท่ี 1 ม.ค. 2565)

ระบุข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

หนว่ยงานจะต้องระบุจ�านวนผูม้สีว่นได้สว่นเสยีภายในของหนว่ยงาน โดยแอดมนิจะเปน็ผูร้ะบุขอ้มลู และผูบ้รหิาร 
ของหนว่ยงานจะเปน็ผูต้รวจสอบและอนมุติั ท้ังนีจ้ะต้องด�าเนนิการภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด

 Zมีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก 

ผูม้ส่ีวนได้สว่นเสยีภายนอก หมายถึง บุคคล นติิบุคคล บริษัทเอกชน หรือหนว่ยงานของรัฐอ่ืนท่ีเคยมารับบรกิารหรอื 
มาติดต่อตามภารกิจของหนว่ยงานภาครัฐ ในรอบปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 

ระบุข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

หนว่ยงานจะต้องระบุประมาณการจ�านวนผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียภายนอกของหนว่ยงาน โดยแอดมนิจะเปน็ผูร้ะบุขอ้มลู  
และผูบ้รหิารของหนว่ยงานจะเปน็ผูต้รวจสอบและอนมุติัข้อมลู ท้ังนี ้จะต้องด�าเนนิการภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด

*หน่วยงานอาจประมาณการจากผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา

INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT MANUAL 202320



ITA 2023: GROWTH & GOALS 21



แบบวดั IIT

INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT MANUAL 202322



แบบวัด IIT
Internal Integrity and Transparency Assessment

 Z แบบวัด IIT 

แบบวัดการรบัรูข้องผูม้สีว่นได้สว่นเสยีภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) เปน็แบบวัด 
ท่ีให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค�าตอบตามการรับรู้หรือประสบการณ์ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลการรับรู้ 
จากผูม้สีว่นได้สว่นเสยีภายใน ท่ีมต่ีอหนว่ยงานตนเอง ใน 5 ตัวชีวั้ด ได้แก่ ตัวชีวั้ดการปฏิบติัหนา้ท่ี ตัวชีวั้ดการใช้งบประมาณ  
ตัวชีวั้ดการใช้อ�านาจ ตัวชีวั้ดการใชท้รพัย์สินของราชการ และตัวช้ีวัดการแก้ไขปญัหาการทุจริต

 Zวิธีกำรรวบรวมข้อมูลแบบวัด IIT 

เปน็บทบาทหนา้ท่ีของหนว่ยงานท่ีจะได้ประชาสมัพนัธเ์พื่อใหบุ้คลากรภายในได้มโีอกาสได้เขา้มามสีว่นรว่มสะท้อน 
ความคิดเหน็ต่อการปฏิบติัราชการของหนว่ยงาน ดังนี ้

• หนว่ยงานน�าช่องทางการเข้าตอบแบบวัด IIT และ Code ของหนว่ยงานไปเผยแพร่และประชาสัมพันธแ์ก่บุคลากร 
ภายในของหนว่ยงาน 

• บุคลากรภายในของหน่วยงานเข้ามาตอบแบบวัด IIT ด้วยตนเองทางระบบ ITAS โดยผู้ตอบจะต้องยืนยันตัวตน 
โดยการระบุ Code ของหนว่ยงานใหถ้กูต้อง จึงจะสามารถเข้าตอบได้ 

ขนาดกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างข้ันต�าของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ก�าหนดจ�านวนร้อยละ 10 ของจ�านวนผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
ท้ังหมด แต่จะต้องมีจ�านวนไม่น้อยกว่า 30 คน กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจ�านวนน้อยกว่า 30 คน  
ใหเ้ก็บข้อมลูจากผูม้ส่ีวนได้สว่นเสยีภายในท้ังหมด กรณหีนว่ยงานมผีูม้สีว่นได้ส่วนเสยีภายในจ�านวนมากกว่า 4,000 คน  
ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในไม่น้อยกว่า 400 คน โดยระบบ ITAS จะค�านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ 
แต่ละหนว่ยงานโดยอัตโนมติั

เงื่อนไขส�าคัญ/ค�าอธิบายเพิ่มเติม

• หน่วยงานควรจะค�านึงถึงการเผยแพร่ให้ทุกคนได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน และจะต้องระมัดระวังและป้องกัน 
ไมใ่หม้กีารน�า Code ไปเผยแพร่แก่บุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด

• หน่วยงานมีบทบาทในการส่งเสริมให้บุคลากรภายในของหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็น 
ต่อการด�าเนนิงานและการบรหิารงานของหนว่ยงานตนเอง และจะต้องก�ากับติดตามใหเ้ข้ามาตอบตามระยะเวลาท่ีก�าหนด 
ใหไ้ด้มากท่ีสดุ โดยจะต้องไมน่อ้ยกว่าขนาดกลุ่มตัวอย่างตามท่ีก�าหนด
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 Zรำยละเอียดตัวชี้วัดและข้อค�ำถำมของแบบวัด IIT

ตัวชี้วัดที่ 1 กำรปฏิบัติหน้ำที่ ประกอบด้วยข้อค�ำถำมจ�ำนวน 6 ข้อ ดังนี้ 

ข้อ ค�ำถำม

ระดับ

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย
น้อย มำก มำกที่สุด

i1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการ
แก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและ 
ระยะเวลา มากน้อยเพียงใด

ข้อ ค�ำถำม

ระดับ

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย
น้อย มำก มำกที่สุด

i2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการ
แก่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อย
เพียงใด

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 

เปน็ตัวช้ีวัดท่ีมวัีตถปุระสงค์เพื่อประเมนิการรับรูข้องบุคลากรภายในหนว่ยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืน 
ในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส  
ปฏิบติังานหรอืด�าเนนิการตามข้ันตอนและระยะเวลาท่ีก�าหนดไว้อยา่งเครง่ครดั และจะต้องเปน็ไปอย่างเท่าเทียมกัน  
ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อท่ัวไปหรือผู้มาติดต่อท่ีรู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น  
เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าท่ี 
ในฐานะเจ้าหนา้ท่ีของรัฐอย่างมคุีณธรรม นอกจากนี ้ ยงัประเมนิการรบัรูใ้นประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกับพฤติกรรมการ
เรยีกรบัเงิน ทรพัยส์นิ ของขวัญ ของก�านลั หรอืผลประโยชนเ์พื่อแลกกับการปฏิบติัหนา้ท่ี หรอืท่ีอาจสง่ผลใหม้ ี
การปฏิบัติหนา้ท่ีอย่างไมเ่ปน็ธรรมเพื่อเปน็การตอบแทน หรือมกีารใหแ้ก่บุคคลภายนอกเพื่อสร้างความสัมพันธ ์
ท่ีดีและคาดหวังใหม้กีารตอบแทนในอนาคต
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ข้อ ค�ำถำม

ระดับ

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย
น้อย มำก มำกที่สุด

i3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติงานหรือ 
ให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และ 
รับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด

ข้อ ค�ำถำม

ระดับ

ไม่มี มี

i4 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของก�านัล  
หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายก�าหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ)  
เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการ หรือไม่

ข้อ ค�ำถำม

ระดับ

ไม่มี มี

i5 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของก�านัล  
หรือผลประโยชน์ จากบุคคลอื่น ที่อาจส่งผลให้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม 
เพื่อเป็นการตอบแทน หรือไม่

ข้อ ค�ำถำม

ระดับ

ไม่มี มี

i6 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการให้เงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของก�านัล  
หรือผลประโยชน์ แก่บุคคลภายนอกเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มี 
การตอบแทนในอนาคต หรือไม่
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ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 

เป็นตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด�าเนินการต่าง ๆ  
ของหนว่ยงานของตนเอง  ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  นบัต้ังแต่การจัดท�าแผนการใชจ่้าย 
งบประมาณประจ�าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท�า 
งบประมาณ ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และ 
ไมเ่อ้ือประโยชนแ์ก่ตนเองหรือพวกพ้อง หรือการเบิกจ่ายเงินอย่างไมถู่กต้อง ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการตรวจรับพัสดุด้วย

ตัวชี้วัดที่ 2 กำรใช้งบประมำณ ประกอบด้วยข้อค�ำถำมจ�ำนวน 6 ข้อ ดังนี้

ข้อ ค�ำถำม

ระดับ

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย
น้อย มำก มำกที่สุด

i7 ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของ 
หน่วยงานหรือของส่วนงานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่  
มากน้อยเพียงใด

ข้อ ค�ำถำม

ระดับ

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย
น้อย มำก มำกที่สุด

i8 ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการ 
งบประมาณ มากน้อยเพียงใด
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ข้อ ค�ำถำม

ระดับ

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย
น้อย มำก มำกที่สุด

i9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม 
วัตถุประสงค์และคุ้มค่า มากน้อยเพียงใด

ข้อ ค�ำถำม

ระดับ

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย
น้อย มำก มำกที่สุด

i10 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ 
เพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง  
มากน้อยเพียงใด

ข้อ ค�ำถำม

ระดับ

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย
น้อย มำก มำกที่สุด

i11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน 
ที่เป็นเท็จ เช่น ค่าท�างานล่วงเวลา ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด

ข้อ ค�ำถำม

ระดับ

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย
น้อย มำก มำกที่สุด

i12 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง  
ที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง  
มากน้อยเพียงใด
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ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ�านาจ

เป็นตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ�านาจของ 
ผูบ้งัคับบญัชาของตนเอง ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกับการมอบหมายงานการประเมนิผลการปฏิบติังาน การคัดเลือก
บุคลากรเพื่อใหสิ้ทธปิระโยชนต่์าง ๆ ซึ่งจะต้องเปน็ไปอย่างเปน็ธรรมและไมเ่ลือกปฏิบติั รวมไปถึงการส่ังการให ้
ผู้ใต้บังคับบัญชาท�าในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือท�าในสิ่งท่ีไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังประเมินเก่ียวกับ 
กระบวนการบริหารงานบุคคล เชน่ การสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง โยกยา้ย เล่ือนต�าแหนง่ ท่ีอาจมกีารเอ้ือประโยชน์ 
ใหบุ้คคลใดบุคคลหนึง่หรอืพวกพอ้ง

ตัวชี้วัดที่ 3 กำรใช้อ�ำนำจ  ประกอบด้วยข้อค�ำถำมจ�ำนวน 6 ข้อ ดังนี้

ข้อ ค�ำถำม

ระดับ

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย
น้อย มำก มำกที่สุด

i13 ท่านได้รับมอบหมายงานตามต�าแหน่งหน้าที่ 
จากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรม  
มากน้อยเพียงใด

ข้อ ค�ำถำม

ระดับ

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย
น้อย มำก มำกที่สุด

i14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
จากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรม  
มากน้อยเพียงใด

ข้อ ค�ำถำม

ระดับ

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย
น้อย มำก มำกที่สุด

i15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ 
ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด
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ข้อ ค�ำถำม

ระดับ

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย
น้อย มำก มำกที่สุด

i16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท�าธุระส่วนตัว 
ของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด

ข้อ ค�ำถำม

ระดับ

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย
น้อย มำก มำกที่สุด

i17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท�าในสิ่งที่ 
ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต  
มากน้อยเพียงใด

ข้อ ค�ำถำม

ระดับ

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย
น้อย มำก มำกที่สุด

i18 การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย  
เลื่อนต�าแหน่ง ในหน่วยงานของท่าน  
มีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด
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ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ

เปน็ตัวชีวั้ดท่ีมวัีตถุประสงค์เพื่อประเมนิการรบัรูข้องบุคลากรภายในหนว่ยงานต่อการใชท้รพัย์สนิของราชการ  
ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกับการก�าหนดแนวทางในการใชท้รพัยสิ์นของราชการอย่างถกูต้องใหเ้จ้าหนา้ท่ีในหนว่ยงาน 
ได้รบัทราบและยดึถือปฏิบติั ซึง่ควรจะต้องสง่เสริมใหก้ารใช้ทรัพย์สินของราชการเปน็ไปอย่างถูกต้อง  มคีวามสะดวก 
และมีการก�ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างสม�าเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าท่ีของ 
หนว่ยงานมกีารใช้ทรพัยส์นิของราชการเพื่อประโยชนส่์วนตัว

ตัวชี้วัดที่ 4 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร ประกอบด้วยข้อค�ำถำมจ�ำนวน 6 ข้อ ดังนี้ 

ข้อ ค�ำถำม

ระดับ

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย
น้อย มำก มำกที่สุด

i19 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน  
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 
มากน้อยเพียงใด

ข้อ ค�ำถำม

ระดับ

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย
น้อย มำก มำกที่สุด

i20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สิน 
ของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานมีความสะดวก 
มากน้อยเพียงใด

ข้อ ค�ำถำม

ระดับ

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย
น้อย มำก มำกที่สุด

i21 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการขออนุญาต 
ยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน 
อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด
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ข้อ ค�ำถำม

ระดับ

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย
น้อย มำก มำกที่สุด

i22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน�า 
ทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาต 
อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด

ข้อ ค�ำถำม

ระดับ

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย
น้อย มำก มำกที่สุด

i23 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการใช้ 
ทรัพย์สินของราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว  
มากน้อยเพียงใด

ข้อ ค�ำถำม

ระดับ

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย
น้อย มำก มำกที่สุด

i24 หน่วยงานของท่าน มีการก�ากับดูแลและ 
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ  
อย่างสม�่าเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการน�าไปใช้ 
ประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด
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ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต

เป็นตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
ของหนว่ยงาน ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการใหค้วามส�าคัญของผูบ้ริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจรงิจัง 
และความพยายามของหนว่ยงานในการปอ้งกันการทุจรติ โดยการจัดท�ามาตรการภายในหนว่ยงานท่ีมปีระสทิธภิาพ  
การเผยแพร่และก�ากับติดตามการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การน�าผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุง 
การท�างาน รวมไปถึง การสง่เสรมิการใหข้อ้มลู เบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหนา้ท่ีภายในหนว่ยงาน  
และมกีารตรวจสอบและลงโทษอยา่งจรงิจังเมื่อพบว่ามเีจ้าหนา้ท่ีภายในหนว่ยงานกระท�าความผดิ

ตัวชี้วัดที่ 5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต ประกอบด้วยข้อค�ำถำมจ�ำนวน 6 ข้อ ดังนี้ 

ข้อ ค�ำถำม

ระดับ

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย
น้อย มำก มำกที่สุด

i25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน  
ให้ความส�าคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด

ข้อ ค�ำถำม

ระดับ

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย
น้อย มำก มำกที่สุด

i26 มาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานท่าน  
สามารถป้องกันการทุจริตได้จริงมากน้อยเพียงใด

ข้อ ค�ำถำม

ระดับ

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย
น้อย มำก มำกที่สุด

i27 ท่านทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม 
หรือประมวลจริยธรรมส�าหรับเจ้าหน้าที่ของ 
หน่วยงานท่าน มากน้อยเพียงใด
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ข้อ ค�ำถำม

ระดับ

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย
น้อย มำก มำกที่สุด

i28 หน่วยงานของท่าน มีการน�าผลการประเมิน ITA 
ไปปรับปรุงการท�างาน เพื่อป้องกันการทุจริต 
ในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด

ข้อ ค�ำถำม

ระดับ

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย
น้อย มำก มำกที่สุด

i29 หากท่านพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน 
ท่านมั่นใจที่จะแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียนต่อ 
ส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ มากน้อยเพียงใด

ข้อ ค�ำถำม

ระดับ

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย
น้อย มำก มำกที่สุด

i30 หากมีเจ้าหน้าที่กระท�าการทุจริต หน่วยงาน 
ของท่านจะมีการตรวจสอบและลงโทษอย่าง 
จริงจัง มากน้อยเพียงใด
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แบบวัด EIT
External Integrity and Transparency Assessment

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)  
เป็นแบบวัดท่ีให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค�าตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลการรับรู้ของผู้ม ี
สว่นได้สว่นเสยีภายนอกท่ีมต่ีอหนว่ยงานท่ีประเมนิ ใน 3 ตัวชีวั้ด ได้แก่ ตัวชีวั้ดคณุภาพการด�าเนนิงาน ตัวชีวั้ดประสทิธภิาพ
การส่ือสาร และตัวชีวั้ดการปรบัปรุงระบบการท�างาน

 Zวิธีกำรรวบรวมข้อมูลแบบวัด EIT

การเก็บรวบรวมขอ้มลูแบบวัด EIT จะมกีารจ�าแนกออกเปน็ 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ผู้รับบริกำรหรือติดต่อรำชกำรเข้ำตอบด้วยตนเอง

เปน็บทบาทหนา้ท่ีของหนว่ยงานท่ีจะได้ประชาสมัพนัธเ์พื่อใหผู้ร้บับรกิารหรอืติดต่อราชการกับหนว่ยงานได้มโีอกาส 
เข้ามามีส่วนร่วมสะท้อนความคิดเห็นต่อการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน โดยหน่วยงานน�าช่องทางการเข้าตอบ 
แบบวัด EIT ทางระบบ ITAS ไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แก่ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการของหน่วยงาน และ 
ผูร้บับรกิารหรือผูติ้ดต่อกับภาครฐัจะเขา้มาตอบแบบวัด EIT ด้วยตนเองทางระบบ ITAS

ขนำดกลุ่มตัวอย่ำง (ส่วนที่ 1)

กลุม่ตัวอยา่งข้ันต�าของผูม้สีว่นได้สว่นเสยีภายนอก (ส่วนท่ี 1) ก�าหนดจ�านวนรอ้ยละ 10 ของประมาณการจ�านวน 
ผูม้สีว่นได้สว่นเสยีภายนอกท้ังหมด แต่จะต้องมจี�านวนไมน่อ้ยกว่า 30 คน กรณีหนว่ยงานมผีูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียภายนอก 
จ�านวนนอ้ยกว่า 30 คน ใหเ้ก็บขอ้มลูจากผูม้สีว่นได้ส่วนเสียภายนอกท้ังหมด กรณหีนว่ยงานมผีูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียภายนอก 
จ�านวนมากกว่า 4,000 คน ใหเ้ก็บขอ้มลูจากผูม้สีว่นได้ส่วนเสียภายนอกไมน่อ้ยกว่า 400 คน โดยระบบ ITAS จะค�านวณ 
ขนาดกลุม่ตัวอย่างของแต่ละหนว่ยงานโดยอัตโนมติั

เงื่อนไขส�าคัญ/ค�าอธิบายเพิ่มเติม

• หนว่ยงานควรจะค�านงึถึงการเผยแพรใ่หผู้ร้บับรกิารหรอืติดต่อกับหนว่ยงานสามารถพบเหน็ได้ง่าย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
บนหนา้เว็บไซต์ของหนว่ยงานด้วย

• หนว่ยงานมบีทบาทในการสง่เสรมิใหผู้ร้บับรกิารหรอืติดต่อกับหนว่ยงานเขา้มามสีว่นรว่มในการสะท้อนความคิดเหน็ 
ต่อการด�าเนนิงานและการบรหิารงานของหนว่ยงานตนเอง และจะต้องก�ากับติดตามใหเ้ข้ามาตอบตามระยะเวลาท่ีก�าหนด 
ใหไ้ด้มากท่ีสดุ โดยจะต้องไมน่อ้ยกว่าจ�านวนกลุม่ตัวอย่างขัน้ต�าตามท่ีก�าหนด
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ส่วนที่ 2 ผู้ประเมินจัดเก็บข้อมูล

เปน็บทบาทหนา้ท่ีของผูป้ระเมนิท่ีจะมกีารวิเคราะหก์ลุ่มเปา้หมาย คัดเลือก และจัดเก็บขอ้มลู จากผูม้ส่ีวนได้สว่นเสยี 
ภายนอกท่ีส�าคัญของหนว่ยงาน ท้ังผูร้บับรกิาร ผูไ้ด้รับผลกระทบ หรือผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียทางใดทางหนึง่จากการก�าหนด 
นโยบาย การปฏิบัติหนา้ท่ี หรือการด�าเนนิงานตามภารกิจของหนว่ยงาน

ขนำดกลุ่มตัวอย่ำง (ส่วนที่ 2)

กลุม่ตัวอยา่งขัน้ต�าของผูม้สีว่นได้สว่นเสียภายนอก (ส่วนท่ี 2) ก�าหนดจ�านวนร้อยละ 10 ของจ�านวนกลุ่มตัวอย่างของ 
สว่นท่ี 1 แต่จะต้องมจี�านวนไมน่อ้ยกว่า 10 คน

เงื่อนไขส�าคัญ/ค�าอธิบายเพิ่มเติม

• ผู้ประเมินอาจมีการประสานงานเพื่อสอบถามหรือขอข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ภายนอกท่ีส�าคัญของหนว่ยงานเพื่อใหส้อดคล้องกับบริบทของหนว่ยงาน

• ผูป้ระเมนิจะมกีารประสานงานเพ่ือสัมภาษณห์รอืเก็บขอ้มลูความคิดเหน็จากผูม้สีว่นได้สว่นเสียภายนอกท่ีส�าคัญตาม 
ระยะเวลาท่ีก�าหนด จากนัน้ บนัทึกขอ้มลูในระบบ ITAS

 Zรำยละเอียดตัวชี้วัดและข้อค�ำถำมของแบบวัด EIT

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด�าเนินงาน

เปน็ตัวช้ีวัดท่ีมวัีตถปุระสงค์เพื่อประเมนิการรบัรู้ของผูรั้บบรกิาร ผูม้าติดต่อ หรอืผูม้สีว่นได้สว่นเสยีของหนว่ยงาน 
ต่อคุณภาพการด�าเนินงาน ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีท่ีเป็นไปตามมาตรฐาน  
ขัน้ตอน และระยะเวลาท่ีก�าหนด และจะต้องเปน็ไปอยา่งเท่าเทียมกันไมเ่ลือกปฏิบติั และมคีวามรบัผดิชอบต่อหนา้ท่ี
ใหเ้กิดผลสมัฤทธิข์องงาน นอกจากนี ้พฤติกรรมการถูกเจ้าหนา้ท่ีเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของก�านลั หรอื 
ผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือปฏิบัติหน้าท่ี รวมไปถึง การรับรู้ต่อการท�างานหรือโครงการต่าง ๆ  
เพื่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ประชาชนและสว่นรวมมากท่ีสุด

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภำพกำรด�ำเนินงำน ประกอบด้วยข้อค�ำถำมจ�ำนวน 5 ข้อ ดังนี้

ข้อ ค�ำถำม

ระดับ

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย
น้อย มำก มำกที่สุด

e1 หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตาม
ขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด
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ข้อ ค�ำถำม

ระดับ

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย
น้อย มำก มำกที่สุด

e2 หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน  
อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  
มากน้อยเพียงใด

ข้อ ค�ำถำม

ระดับ

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย
น้อย มำก มำกที่สุด

e3 หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน  
โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่  
มากน้อยเพียงใด

ข้อ ค�ำถำม

ระดับ

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย
น้อย มำก มำกที่สุด

e5 หน่วยงานมีการท�างาน หรือโครงการต่าง ๆ  
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและส่วนรวม  
มากน้อยเพียงใด

ข้อ ค�ำถำม

ระดับ

ไม่มี มี

e4 ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ  
ของก�านัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายก�าหนด เช่น ค่าธรรมเนียม  
ค่าปรับ) เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่
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ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร ประกอบด้วยข้อค�ำถำมจ�ำนวน 5 ข้อ ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

เปน็ตัวช้ีวัดท่ีมวัีตถปุระสงค์เพื่อประเมนิการรบัรู้ของผูรั้บบรกิาร ผูม้าติดต่อ หรอืผูม้สีว่นได้สว่นเสยีของหนว่ยงาน
ต่อประสทิธภิาพการสื่อสาร ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการเผยแพรข่อ้มลูของหนว่ยงานในเรื่องต่าง ๆ  ต่อสาธารณชน 
ผา่นชอ่งทางท่ีหลากหลาย สามารถเขา้ถึงได้ง่าย และไมซ่บัซอ้น โดยขอ้มลูท่ีเผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเปน็ปจัจุบนั  
มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน ในขณะเดียวกันหน่วยงาน 
ก็จะต้องมีการอธิบายหรือชี้แจงต่อประชาชนได้อย่างชัดเจนด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานก็ควรจะมีช่องทางท่ี 
เปดิโอกาสใหป้ระชาชนหรอืผูร้บับรกิารสามารถใหค้�าติชม ความคิดเหน็ ขอ้เสนอแนะในการปฏิบติังาน หรือขอ้มลู 
การทุจรติของเจ้าหนา้ท่ีของหนว่ยงานได้

ข้อ ค�ำถำม

ระดับ

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย
น้อย มำก มำกที่สุด

e6 หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มากน้อยเพียงใด

ข้อ ค�ำถำม

ระดับ

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย
น้อย มำก มำกที่สุด

e7 หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชน
หรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน  
มากน้อยเพียงใด

ข้อ ค�ำถำม

ระดับ

ไม่มี มี

e8 หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงาน 
หรือการให้บริการหรือไม่
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ข้อ ค�ำถำม

ระดับ

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย
น้อย มำก มำกที่สุด

e9 หน่วยงานสามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม  
หรือให้ค�าอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน  
มากน้อยเพียงใด

ข้อ ค�ำถำม

ระดับ

ไม่มี มี

e10 หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีที่พบว่า 
มีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่
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ข้อ ค�ำถำม

ระดับ

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย
น้อย มำก มำกที่สุด

e12 วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ  
สะดวกรวดเร็วกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด

หมายเหตุ: หากท่านติดต่อครั้งแรก ให้เปรียบเทียบกับวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติ/การให้บริการที่ท่านคาดหวังไว้ก่อนมาติดต่อ

ข้อ ค�ำถำม

ระดับ

ไม่มี มี

e13 หน่วยงานมีระบบการให้บริการออนไลน์หรือไม่

ตัวชี้วัดที่ 8 กำรปรับปรุงระบบกำรท�ำงำน  ประกอบด้วยข้อค�ำถำมจ�ำนวน 5 ข้อ ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท�างาน 

เป็นตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ 
หนว่ยงานต่อการปรบัปรุงระบบการท�างาน ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการปรบัปรุงพฒันาหนว่ยงาน ท้ังการปฏิบติังาน 
ของเจ้าหน้าท่ี และกระบวนการท�างาน ขั้นตอน วิธีการบริการ และการพัฒนาการให้บริการผ่านทางออนไลน์ 
ใหส้ะดวกรวดเร็วมากย่ิงข้ึน รวมไปถึง การเปดิโอกาสใหบุ้คคลภายนอกได้เขา้ไปมส่ีวนรว่มในการปรับปรุงพฒันา 
การด�าเนนิงานใหดี้ข้ึนและเกิดความโปรง่ใสมากย่ิงขึน้

ข้อ ค�ำถำม

ระดับ

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย
น้อย มำก มำกที่สุด

e11 การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่  
ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด

หมายเหตุ: หากท่านติดต่อครั้งแรก ให้เปรียบเทียบกับการปฏิบัติ/การให้บริการท่ีท่านคาดหวังไว้ก่อนมาติดต่อ
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ข้อ ค�ำถำม

ระดับ

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย
น้อย มำก มำกที่สุด

e15 หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มี 
ความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด

ข้อ ค�ำถำม

ระดับ

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย
น้อย มำก มำกที่สุด

e14 หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไป 
มีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการด�าเนินงาน 
ให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด

หมายเหตุ: การมีส่วนร่วม เช่น ร่วมวางแผน ร่วมด�าเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
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แบบวดั OIT
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แบบวัด OIT
Open Data Integrity and Transparency Assessment

แบบวัดการเปดิเผยขอ้มลูสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) เปน็แบบวัด 
ท่ีใหห้นว่ยงานแสดงหลักฐานว่ามกีารเปดิเผยขอ้มลูตามท่ีก�าหนดต่อสาธารณชน ผา่นการระบุ URL ท่ีเช่ือมโยงไปยงัเว็บไซต์ 
ของหนว่ยงานลงในระบบ ITAS โดยมวัีตถุประสงค์เพ่ือเก็บขอ้มลูจากเว็บไซต์ของหนว่ยงาน และท�าการประเมนิระดับ
การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานท่ีประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงานใน  
2 ตัวช้ีวัด ได้แก่ ตัวช้ีวัดการเปดิเผยขอ้มลู (ประกอบด้วย 5 ตัวชีวั้ดยอ่ย ได้แก่ ขอ้มลูพื้นฐาน การบรหิารงาน การจัดซื้อจัดจ้าง  
การบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล และการสง่เสริมความโปร่งใส) และตัวชีวั้ดการปอ้งกันการทุจริต (ประกอบด้วย  
2 ตัวช้ีวัดยอ่ย ได้แก่ การด�าเนนิการเพื่อปอ้งกันการทุจริต และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส)

 Zวิธีกำรตอบแบบวัด OIT

เปน็บทบาทหนา้ท่ีของหนว่ยงานท่ีจะรายงานขอ้มลูเพื่อแสดงใหเ้หน็ว่าได้มกีารเผยแพรข้่อมลูหรือการด�าเนนิการต่าง ๆ   
จากนัน้ ผูป้ระเมนิจะได้ตรวจสอบและใหค้ะแนนตามหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนด

เงื่อนไขส�าคัญ/ค�าอธิบายเพิ่มเติม

• หนว่ยงานจะต้องตอบแบบวัด OIT โดยแอดมนิจะเปน็ผูร้ะบุค�าตอบ และผูบ้รหิารของหนว่ยงานจะเปน็ผูต้รวจสอบ 
และอนมุติัค�าตอบในแบบวัด OIT ของหนว่ยงาน โดยหนว่ยงานจะต้องตอบใหค้รบถ้วนทุกขอ้และด�าเนนิการใหเ้สร็จสิน้
ภายในกรอบระยะเวลาท่ีก�าหนด

• หนว่ยงานจะต้องเปดิเผยข้อมลูบนเว็บไซต์หลักของหนว่ยงาน

• การเปดิเผยขอ้มลูจะพจิารณาด้านความสามารถในการเข้าถึงขอ้มลูบนเว็บไซต์หนว่ยงานได้ ดังนัน้ หนว่ยงานจะต้อง
รักษาและคงสภาพเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้ทุกช่วงเวลา อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลา 
ในการประเมนิแบบวัด OIT หากพบว่าเกิดเหตุขดัขอ้งหรือปญัหาทางเทคนคิท�าใหเ้ว็บไซต์หลักของหนว่ยงานไมส่ามารถ 
เข้าถึงได้ชัว่คราว หนว่ยงานจะต้องแก้ไขใหส้ามารถเขา้ถึงได้โดยเร็วหรือภายในระยะเวลา 5 วัน นบัแต่วันท่ีได้รับแจ้งจาก 
ส�านกังาน ป.ป.ช. และภายในกรอบระยะเวลาตามปฏิทินการประเมนิท่ีก�าหนด

• กรณท่ีีหนว่ยงานท่ีไมส่ามารถเปดิเผยขอ้มลูใดได้ เนื่องจากมขีอ้จ�ากัดหรอืเหตผุลความจ�าเปน็ท�าใหไ้มส่ามารถเผยแพร ่
ขอ้มลูตามรายละเอียดท่ีก�าหนดไว้ได้ ใหห้นว่ยงานอธบิายเหตผุลความจ�าเปน็มาอย่างละเอียดโดยจะต้องเปน็เหตุผลท่ี
เก่ียวขอ้งกับข้อจ�ากัดด้านกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ค�าส่ัง ประกาศ หรือมาตรการของส่วนราชการ ขอ้จ�ากัดอันสดุวิสัย  
หรอืขอ้จ�ากัดอันสง่ผลต่อความมั่นคง หรอืขอ้จ�ากัดด้านการแขง่ขันทางการค้า (เฉพาะองค์กรท่ีมภีารกิจตามกฎหมาย 
ซึง่โดยท่ัวไปจะมกีารแขง่ขนัทางธรุกิจ) โดยหากพจิารณาแล้วเหน็ว่ามเีหตผุลอันนา่เชื่อถือได้ จะไมน่�าประเด็นการประเมนินัน้ 
มาคิดคะแนน
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• หนว่ยงานจะต้องระบุ URL เพื่อประกอบการตรวจสอบและใหค้ะแนนแบบวัด OIT โดยสามารถระบุได้อย่างนอ้ย 1 URL  
และไมเ่กินจ�านวนท่ีก�าหนดในระบบ ITAS และอย่างนอ้ยจะต้องแสดง URL ท่ีสามารถเช่ือมโยงไปถึงข้อมลูนัน้โดยตรง

• ในกรณีท่ีหน่วยงานบริหารราชการโดยใช้ปีปฏิทินหรือรอบปีอ่ืน ซึ่งท�าให้ไม่สามารถตอบข้อค�าถามท่ีเก่ียวข้องกับ 
การก�ากับติดตามรอบ 6 เดือน ใหใ้ชข้อ้มลูในรอบ 3 เดือนในการตอบข้อค�าถาม

• องค์ประกอบขอ้มลูในส่วน “ปญัหา/อุปสรรค” และ “ขอ้เสนอแนะ” หนว่ยงานจะต้องมกีารวิเคราะหถึ์งปญัหา อุปสรรค 
จากการด�าเนินงาน รวมไปถึง ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาในเร่ืองนั้น โดยระบุรายละเอียดในเนื้อหารายงาน 
ใหช้ดัเจน ท้ังนี ้หากวิเคราะหแ์ล้วพบว่าไมม่ปีญัหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ ใหร้ะบุในรายงานว่าไมม่ปีญัหา อุปสรรค  
และข้อเสนอแนะ

 Zรำยละเอียดตัวชี้วัดและข้อค�ำถำมของแบบวัด OIT

ค�ำนิยำมที่ส�ำคัญ

• “เว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์หลักของหนว่ยงานภาครัฐท่ีใช้ในการส่ือสารต่อสาธารณะ

• “หน่วยงาน” หมายถึง ภาพรวมของหน่วยงาน ดังนั้น ข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานจะต้องเป็นข้อมูลในภาพรวม 
ของหน่วยงาน ไม่ใช่ข้อมูลของส่วนงานหรือภารกิจใดภารกิจหนึ่งของหน่วยงาน เว้นแต่ข้อมูลในหมวดการปฏิบัติงาน  
และหมวดการใหบ้รกิาร

• “ป ีพ.ศ. 2566” หมายถึง รอบปงีบประมาณท่ีหนว่ยงานใช้ในการบริหารราชการ

• “อย่างนอ้ยประกอบด้วย” หมายถึง รายละเอียดขัน้ต�าท่ีต้องมกีารเปดิเผยในขอ้มลูนัน้ ซึง่การเปดิเผยขอ้มลูจะพจิารณา
ด้วยความถูกต้องและครบถ้วนของขอ้มลูเมื่อเปรยีบเทียบกับองค์ประกอบของขอ้มลูในแต่ละขอ้ ซึง่ถือเปน็เง่ือนไขขัน้ต�า 
ท่ีหนว่ยงานจะต้องด�าเนนิงานและเปดิเผยขอ้มลูในเร่ืองนัน้

กรณีหน่วยงำนประเภท “จังหวัด” ก�ำหนดค�ำนิยำม ดังนี้

• “หนว่ยงาน” หมายถึง จังหวัด ซ่ึงมขีอบเขตของการประเมนิในภาพรวมของการบรหิารราชการส่วนภมูภิาคครอบคลมุ 
เฉพาะกลไกการบริหารราชการระดับจังหวัด ประกอบด้วย ส�านักงานจังหวัด และส่วนราชการส่วนภูมิภาคท่ีอยู่ใน 
การควบคุมดแูลของผูว่้าราชการจังหวัด (ไมร่วมส่วนราชการในจังหวัดท่ีข้ึนตรงต่อส่วนกลาง และส่วนราชการระดับอ�าเภอ) 
ดังนัน้ ในกรณขีองจังหวัด จะต้องเปน็ขอ้มลูในภาพรวมของจังหวัด ไมใ่ช่ขอ้มลูของส่วนราชการภายในจังหวัดหนว่ยใด 
หนว่ยหนึง่ เว้นแต่ขอ้มลูในหมวดการปฏิบติังาน หมวดการใหบ้ริการ และหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง

• “ผูบ้ริหาร” หมายถึง ผูว่้าราชการจังหวัด
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ตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล

o1  โครงสร้าง •   แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน* 
•   แสดงต�าแหน่งที่ส�าคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น ส�านัก กอง 
ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น 

* กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ให้แสดงแผนผัง 
โครงสร้าง ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจ�า

o2 ข้อมูลผู้บริหาร •   แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน 
อย่างน้อยประกอบด้วย*   
(1) ผู้บริหารสูงสุด  
(2) รองผู้บริหารสูงสุด

•   แสดงข้อมูลของผู้บริหารแต่ละคน อย่างน้อยประกอบด้วย 
(1) ชื่อ-นามสกุล  
(2) ต�าแหน่ง  
(3) รูปถ่าย  
(4) ช่องทางการติดต่อ

* กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ให้แสดงข้อมูลผู้บริหาร 
ในฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจ�า

o3 อ�านาจหน้าที่ •  แสดงข้อมูลเฉพาะที่อธิบายถึงหน้าที่และอ�านาจของหน่วยงาน*
* ต้องไม่เป็นการแสดงข้อมูลกฎหมายทั้งฉบับ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐำน 
ข้อมูลพื้นฐาน 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 

เปน็ตัวชีวั้ดท่ีมวัีตถปุระสงค์เพื่อประเมนิการเผยแพรข่อ้มลูท่ีเปน็ปจัจุบนับนเว็บไซต์ของหนว่ยงาน เพื่อเปดิเผย 
ขอ้มลูต่าง ๆ ของหนว่ยงานใหส้าธารณชนได้รบัทราบใน 5 ประเด็น คือ (1) ขอ้มลูพื้นฐาน ได้แก่ ขอ้มลูพื้นฐาน  
ข่าวประชาสัมพันธ ์ และการปฏิสัมพันธข์้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด�าเนินงาน การปฏิบัติงาน และ 
การใหบ้รกิาร (3) การจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพสัดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ได้แก่ นโยบายการบรหิารทรพัยากรบุคคล การด�าเนนิการตามนโยบายการบรหิารทรพัยากรบุคคล และ 
หลักเกณฑ์การบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหนว่ยงาน ได้แก่ การจัดการ
เรื่องรอ้งเรยีนการทุจรติและประพฤติมชิอบ และการเปดิโอกาสใหเ้กิดการมสีว่นรว่ม ซึง่การเผยแพรข่อ้มลูในประเด็น 
ขา้งต้นแสดงถึงความโปรง่ใสในการบริหารงานและการด�าเนนิงานของหนว่ยงาน
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล

o7  ข่าวประชาสัมพันธ์ •   แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานตามอ�านาจหน้าที่ 
หรือภารกิจของหน่วยงาน 

•  เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2566 

การประชาสัมพันธ์ 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล

o8  Q&A •   แสดงต�าแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถาม 
ข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้ค�าตอบกับผู้สอบถามได้  
โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A)  
ยกตัวอย่างเช่น Messenger Live Chat, Chatbot

o9 Social Network •   แสดงต�าแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram 

o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคล

•  แสดงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล

o4 แผนยุทธศาสตร์หรือ 
แผนพัฒนาหน่วยงาน

•   แสดงแผนการด�าเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี 
•   มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย  
(1) ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง  
(2) เป้าหมาย  
(3) ตัวชี้วัด 

•   เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566

o5 ข้อมูลการติดต่อ •   แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย  
(1) ที่อยู่หน่วยงาน  
(2) หมายเลขโทรศัพท์ 
(3) E-mail  
(4) แผนที่ตั้ง

o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง •  แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล

o11  แผนด�าเนินงานและ 
การใช้งบประมาณประจ�าปี 

•  แสดงแผนการด�าเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
•   มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย 
(1) โครงการหรือกิจกรรม 
(2) งบประมาณที่ใช้ 
(3) ระยะเวลาในการด�าเนินการ

•  เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2566

o12 รายงานการก�ากับติดตาม 
การด�าเนินงานและการใช้ 
งบประมาณประจ�าปี  
รอบ 6 เดือน

•   แสดงรายงานผลความก้าวหน้าในการด�าเนินงานตามแผนด�าเนินงานประจ�าปี 
ในข้อ o11

•   มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย   
(1) ความก้าวหน้าการด�าเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม 
(2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ด�าเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม

•   สามารถจัดท�าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน  
ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566

o13 รายงานผลการด�าเนินงาน
ประจ�าปี

•  แสดงรายงานผลการด�าเนินงานตามแผนด�าเนินงานประจ�าปี
•   มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด�าเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย 
(1) ผลการด�าเนินโครงการหรือกิจกรรม 
(2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
(3) ปัญหา/อุปสรรค 
(4) ข้อเสนอแนะ

•  เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 กำรบริหำรงำน 
การด�าเนินงาน 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล

o14  คู่มือหรือมาตรฐาน 
การปฏิบัติงาน 

•   แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติ 
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน*

•   มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย  
(1) เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด 
(2) ส�าหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานต�าแหน่งใด 
(3) ก�าหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร

•  จะต้องมีอย่างน้อย 1 คู่มือ
* กรณีมีองค์กรกลางที่มีหน้าที่ก�าหนดมาตรฐานการปฏิบัติในเรื่องนั้น หน่วยงานสามารถน�าข้อมูลดังกล่าว
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้

การปฏิบัติงาน
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล

o15 คู่มือหรือมาตรฐาน 
การให้บริการ 

•   แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือ 
ผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน

•   มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อยประกอบด้วย 
(1) บริการหรือภารกิจใด 
(2) ก�าหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร

•  หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ

o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  •  แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน 
•   สามารถจัดท�าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน  
ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566 

o17 รายงานผลการส�ารวจ 
ความพึงพอใจการให้บริการ 

•  แสดงผลส�ารวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน 
•  เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565 

o18 E–Service  •   แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจ 
ของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จ�าเป็นต้องเดินทาง
มายังหน่วยงาน 

•  สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

การให้บริการ* 
* การให้บริการ หมายถึง การให้บริการตามอ�านาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงาน ส�าหรับหน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ 
เป็นจ�านวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่มีความส�าคัญต่อภารกิจของหน่วยงาน

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล

o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ

•   แสดงแผนการจดัซือ้จดัจ้างหรอืแผนการจดัหาพสัดตุามทีห่น่วยงานจะต้องด�าเนินการ 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560*

•  เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566
* กรณีไม่มีการจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาทหรือการจัดจ้างที่กฎหมายไม่ได้ก�าหนดให้ต้องเผยแพร่
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานอธิบายเพิ่มเติมโดยละเอียด หรือเผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง 
ในกรณีดังกล่าว

o20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือ 
การจัดหาพัสดุ 

•   แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่หน่วยงานจะต้องด�าเนินการตาม 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 

•  เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล

o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุรายเดือน

•  แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน*
•   มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง  
วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป  
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น

•   เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ 
ปี พ.ศ. 2566

*กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น

o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจ�าปี

•  แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
•   มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย  
(1) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง  
(2) สรุปรายการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง  
(3) ปัญหา/อุปสรรค  
(4) ข้อเสนอแนะ

•  เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล

o23 นโยบายหรือแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

•  เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
•   แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคลที่ก�าหนดในนามของหน่วยงาน

•  เป็นนโยบายหรือแผนฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566

o24 การด�าเนินการตามนโยบาย
หรือแผนการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

•   แสดงรายงานผลความก้าวหน้าการด�าเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหาร 
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในข้อ o23

•   มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย 
(1) ความก้าวหน้าการด�าเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม 
(2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ด�าเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม

•   สามารถจัดท�าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน  
ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล

o27 แนวปฏิบัติการจัดการ 
เรื่องร้องเรียนการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

•   แสดงคู่มือหรือแนวทางการด�าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต 
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 

•   มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย  
(1) รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะท�าการร้องเรียน  
(2) รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน  
(3) ส่วนงานที่รับผิดชอบ  
(4) ระยะเวลาด�าเนินการ 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล

o25 หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

•  แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล*
•   หลักเกณฑ์ฯ อย่างน้อยประกอบด้วย 
(1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
(2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
(3) การพัฒนาบุคลากร 
(4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
(5) การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก�าลังใจ

•  เป็นหลักเกณฑ์ฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566
* กรณีมีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่มีหน้าที่ก�าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องนั้น หน่วยงานสามารถ 
น�าหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้

o26 รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจ�าปี

•  แสดงรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
•   มีข้อมูลรายละเอียดของการด�าเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย 
(1) ผลการด�าเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(2) สรุปข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล เช่น อัตราก�าลัง การแต่งตั้ง/โยกย้าย  
การฝึกอบรม/พัฒนา เป็นต้น 
(3) ปัญหา/อุปสรรค 
(4) ข้อเสนอแนะ

•  เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล

o30 การเปิดโอกาสให้เกิด 
การมีส่วนร่วม 

•   แสดงรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน

•   มีข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม อย่างน้อยประกอบด้วย 
(1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม 
(2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม 
(3) ผลจากการมีส่วนร่วม 
(4) การน�าผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการด�าเนินงาน

•  เป็นการด�าเนินการในปี พ.ศ. 2566

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล

o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

•   แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของ 
หน่วยงาน โดยแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป เพื่อเป็นการ
คุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการ 
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

•  สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

•   แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ 
หน่วยงาน* 

•   มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
อย่างน้อยประกอบด้วย 
(1) จ�านวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 
(2) จ�านวนเรื่องที่ด�าเนินการแล้วเสร็จ 
(3) จ�านวนเรื่องที่อยู่ระหว่างด�าเนินการ 

•   สามารถจัดท�าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน  
ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566 

*กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน
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ตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล

o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย 
No Gift Policy จาก 
การปฏิบัติหน้าที่ 

•  เป็นประกาศอย่างเป็นทางการที่มีการลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด*
•   มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าตนเองและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงาน 
จะไม่รับของขวัญและของก�านัลทุกชนิดในก่อน/ขณะ/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผล 
ให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต

•  เป็นการประกาศส�าหรับปี พ.ศ. 2566
*ผู้บริหารสูงสุดที่ด�ารงต�าแหน่งใน ปี พ.ศ. 2566

o32 การสร้างวัฒนธรรม  
No Gift Policy 

•   แสดงการด�าเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตส�านึกหรือสร้างวัฒนธรรม 
ให้เจ้าหน้าทีใ่นการปฏเิสธการรบัของขวญัและของก�านลัทกุชนดิจากการปฏิบตัหิน้าที่

•   เป็นการด�าเนินกจิกรรมในลกัษณะการประชมุ การสัมมนา เพือ่ถ่ายทอดหรือ 
มอบนโยบาย หรือเสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจ

•  เป็นการด�าเนินการในปี พ.ศ. 2566

o33 รายงานผลตามนโยบาย  
No Gift Policy

•   แสดงการประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏบิตัหิน้าที่
•  เป็นรายงานรอบ 6 เดือนของปี พ.ศ. 2566

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 กำรด�ำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต 
นโยบาย No Gift Policy* 

*ดูแนวทางและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ส�านักงาน ป.ป.ท.

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 

เปน็ตัวชีวั้ดท่ีมวัีตถปุระสงค์เพื่อประเมนิการเผยแพรข่อ้มลูท่ีเปน็ปจัจุบนับนเว็บไซต์ของหนว่ยงาน เพื่อเปดิเผย 
การด�าเนนิการต่าง ๆ ของหนว่ยงานใหส้าธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) การด�าเนนิการเพื่อปอ้งกัน 
การทุจริต ได้แก่ นโยบายไม่รับของขวัญ การประเมินความเส่ียงเพื่อการป้องกันการทุจริต และแผนปฏิบัติการ 
ป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ได้แก่ มาตรการเสริมสร้างมาตรฐาน 
ทางจริยธรรม มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลใน
ประเด็นขา้งต้นแสดงถึงการใหค้วามส�าคัญต่อผลการประเมนิ เพื่อน�าไปสูก่ารจัดท�ามาตรการสง่เสรมิความโปรง่ใส 
ภายในหนว่ยงาน และมกีารก�ากับติดตามการน�าไปสู่การปฏิบัติอย่างเปน็รูปธรรม
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล

o34 การประเมินความเสี่ยง 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจ�าปี 

•   แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการด�าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ 
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

•   มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย  
(1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง  
(2) มาตรการและการด�าเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

•  เป็นการด�าเนินการในปี พ.ศ. 2566 

o35 การด�าเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

•   เป็นกิจกรรมหรือการด�าเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการด�าเนินการ 
เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o34 

•  เป็นการด�าเนินการในปี พ.ศ. 2566 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล

o36 แผนปฏิบัติการป้องกัน 
การทุจริต 

•   แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐาน
จริยธรรม หรือธรรมาภิบาลของหน่วยงาน

•   มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย 
(1) โครงการ/กิจกรรม 
(2) งบประมาณ* 
(3) ช่วงเวลาด�าเนินการ

•  เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566
*กรณีการด�าเนินการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ให้ระบุในแผนว่าไม่ได้ใช้งบประมาณด�าเนินการ

o37 รายงานการก�ากับติดตาม 
การด�าเนินการป้องกัน 
การทุจริตประจ�าปี  
รอบ 6 เดือน 

•   แสดงรายงานความก้าวหน้าในการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ตามข้อ o36

•   มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย 
(1) ความก้าวหน้าการด�าเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม 
(2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ด�าเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม

•   สามารถจัดท�าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน  
ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

แผนป้องกันการทุจริต
* กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตจากระบบ e-plan โดยจะต้องเผยแพร่ไฟล์บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
เพื่อให้ประชาชนและสาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
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ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม* 
* ดูแนวทางและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ส�านักงาน ก.พ.

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล

o39 ประมวลจริยธรรมส�าหรับ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

•  แสดงประมวลจริยธรรมส�าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ*
•   แสดงข้อก�าหนดจริยธรรม* (ถ้ามี) เพื่อก�าหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตน 
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

* กรณีประมวลจริยธรรมจะต้องด�าเนินการโดยองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่รับผิดชอบ  
กรณีข้อก�าหนดจริยธรรมจะต้องด�าเนินการโดยหน่วยงานเอง

o40 การขับเคลื่อนจริยธรรม  •   แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน  
อย่างน้อยประกอบด้วย 
(1) การจัดตั้งทีมให้ค�าปรึกษาตอบค�าถามทางจริยธรรมหรือคณะท�างานขับเคลื่อน 
เรื่องจริยธรรม 
(2) การจัดท�าแนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา
และเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม 
(3) การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ในหลักสูตร หรือกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน

•  เป็นการด�าเนินการในปี พ.ศ. 2566

o41 การประเมินจริยธรรม 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

•   แสดงรายงานการน�าการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง

•   แสดงการก�าหนดให้มีการน�าผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ 
ประกอบการพิจารณาในหลักเกณฑ์บริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการใด 
กระบวนการหนึ่ง

•  เป็นการด�าเนินการในปี พ.ศ. 2566

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล

o38 รายงานผลการด�าเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจ�าปี

•  แสดงรายงานผลการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ�าปี
•   มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด�าเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย 
(1) ผลการด�าเนินโครงการหรือกิจกรรม 
(2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
(3) ปัญหา/อุปสรรค 
(4) ข้อเสนอแนะ

•  เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล

o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

•   แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2565 

•   มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย  
(1) ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 
(2) ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ 

•   มีการก�าหนดแนวทางการน�าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการ 
เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น  
ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ  
อย่างน้อยประกอบด้วย  
(1) การก�าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  
(2) การก�าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ  
(3) การก�าหนดแนวทางการก�ากับติดตามให้น�าไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล 

o43 การด�าเนินการตาม 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใสภายใน 
หน่วยงาน 

•   แสดงความก้าวหน้าหรือผลการด�าเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตามข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
โดยมีข้อมูลรายละเอียดการน�ามาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน

•   แสดง QR code แบบวัด EIT บนเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับบริการหรือ 
ติดต่อราชการมีโอกาสมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน

•  เป็นการด�าเนินการในปี พ.ศ. 2566

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 
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วธิกีารขอช้ีแจงเพิม่เตมิ 
แบบวดั OIT
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หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาท่ีหน่วยประเมินได้ตรวจสอบและให้คะแนนแบบวัด OIT แล้ว หน่วยงานจะได้รับทราบ 
ผลคะแนนของแบบวัด OIT พร้อมท้ังค�าอธิบายประกอบการให้คะแนนของหน่วยประเมิน โดยในกรณีท่ีหน่วยงาน 
เหน็ว่าการพิจารณาใหค้ะแนนของหนว่ยประเมนิอาจมคีวามเข้าใจผดิในสาระส�าคัญ หนว่ยงานสามารถชี้แจงเพิ่มเติม 
ต่อหน่วยประเมินได้ เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานได้ทักท้วงการพิจารณาให้คะแนนของหน่วยประเมินหรือยืนยันผล 
การให้คะแนนแก่หน่วยงานได้ และท�าให้หน่วยงานได้รับแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาให้มีความถูกต้องสมบูรณ ์
ในการประเมนิปต่ีอไปได้ ท้ังนี ้รูปแบบ วิธกีารและระยะเวลาการชี้แจงเพิ่มเติมเปน็ไปตามท่ีส�านกังาน ป.ป.ช. ก�าหนด

เงื่อนไขส�าคัญ/ค�าอธิบายเพิ่มเติม

• กรณีท่ีหนว่ยงานอาจขอช้ีแจงเพิม่เติม ได้แก่

• กรณีเหน็ว่าหนว่ยประเมนิอาจไมพ่บข้อมลูตามท่ีได้มกีารเปดิเผยไว้

• กรณีเหน็ว่าหนว่ยประเมนิอาจส�าคัญผดิบางประการเก่ียวกับขอ้มลูท่ีได้มกีารเปดิเผยไว้

• กรณีเหน็ว่าหนว่ยประเมนิอาจพจิารณาใหค้ะแนนไมส่อดคล้องตามหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนด

• การขอชีแ้จงเพิม่เติมเก่ียวกับขอ้มลูท่ีได้ระบุไว้ในแบบวัด OIT หรอืท่ีได้เปดิเผยไว้บนเว็บไซต์ของหนว่ยงานในการตอบ 
ครัง้แรกเท่านัน้

• การขอชีแ้จงเพ่ิมเติมจะต้องด�าเนนิการตามช่องทาง วิธกีาร และระยะเวลาท่ีก�าหนดเท่านัน้

วิธีกำรขอชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัด OIT
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ผลกำรประเมนิ  
ITA 2566
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กำรค�ำนวณผลกำรประเมิน
การประมวลผลคะแนน มีขัน้ตอนการประมวลผลคะแนนตามล�าดบั ดงันี้

คะแนน แบบวัด IIT แบบวัด EIT (1) แบบวัด EIT (2) แบบวัด OIT

คะแนน 
ข้อค�าถาม

คะแนนเฉลี่ยของ 
ข้อค�าถามจากผูต้อบทกุคน

คะแนนเฉลี่ยของ 
ข้อค�าถามจากผูต้อบทกุคน

คะแนนเฉลี่ยของ 
ข้อค�าถามจากผูต้อบทกุคน

คะแนนของ 
ข้อค�าถาม

คะแนน 
ตัวชี้วัดย่อย

– – – คะแนนเฉลี่ยของ  
ทกุข้อค�าถาม ในตวัชีว้ดัย่อย

คะแนน 
ตัวชี้วัด

คะแนนเฉลีย่ของ  
ทกุข้อค�าถามในตัวชีว้ดั

คะแนนเฉลี่ยของ  
ทุกข้อค�าถามในตัวชี้วัด

คะแนนเฉลี่ยของ  
ทุกข้อค�าถามในตัวชี้วัด

คะแนนเฉลีย่ของ  
ทกุตวัชีว้ดัย่อยในตวัชีว้ดั

คะแนน 
แบบวัด

คะแนนเฉลี่ยของ 
ทุกตัวชี้วัดในแบบวัด IIT

คะแนนเฉลี่ยของ  
ทกุตวัชีว้ดัในแบบวดั EIT (1)

คะแนนเฉลี่ยของ  
ทกุตวัชีว้ดัในแบบวดั EIT (2)

คะแนนเฉลี่ยของ  
ทุกตัวชี้วัดในแบบวัด OIT

น�้าหนัก 
แบบส�ารวจ

ร้อยละ 30 ร้อยละ 15 ร้อยละ 15 ร้อยละ 40

คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบส�ารวจที่ถ่วงน�้าหนัก

เงื่อนไขการค�านวณและแสดงผลการประเมิน

กรณท่ีีเครื่องมอืการประเมนิใดท่ีไมไ่ด้มกีารปฏิบติัการประเมนิตามวิธกีาร ขัน้ตอน หรือระยะเวลาท่ีก�าหนด เครื่องมอื 
การประเมนินัน้จะไมถ่กูประมวลผลคะแนน ดังนี้

• กรณีหนว่ยงานไมไ่ด้ลงทะเบียนเขา้ร่วมการประเมนิ จะไมป่ระมวลผลคะแนนท้ังหมด

•  กรณีหน่วยงานไม่ได้ระบุข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในตามวิธีการท่ีก�าหนด หรือมีจ�านวนผู้ตอบแบบวัด IIT  
นอ้ยกว่าจ�านวนข้ันต�าท่ีก�าหนด จะไมป่ระมวลผลคะแนนแบบวัด IIT

• กรณีหน่วยงานไม่ได้ระบุข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตามวิธีการท่ีก�าหนด หรือมีจ�านวนผู้ตอบแบบวัด EIT  
(สว่นท่ี 1) นอ้ยกว่าจ�านวนข้ันต�าท่ีก�าหนด จะไมป่ระมวลผลคะแนนแบบวัด EIT (ส่วนท่ี 1)

• กรณมีจี�านวนผูต้อบแบบวัด EIT (สว่นท่ี 2) นอ้ยกว่าจ�านวนขัน้ต�าท่ีก�าหนด จะไมป่ระมวลผลคะแนนแบบวัด EIT 
(สว่นท่ี 2)

•  กรณีหนว่ยงานไมไ่ด้ตอบแบบวัด OIT ตามวิธกีารท่ีก�าหนด จะไมป่ระมวลผลคะแนนแบบวัด OIT

หมำยเหตุ :  แบบวัด EIT (1) หมายถึง ส่วนที่หน่วยงานประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการกับหน่วยงานได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม
สะท้อนความคิดเห็นต่อการปฏิบัติราชการของหน่วยงานด้วยตนเอง

  แบบวัด EIT (2) หมายถึง ส่วนที่ผู้ประเมินวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่ส�าคัญของหน่วยงาน
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เครื่องมือ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย ข้อ คะแนน/ข้อ

IIT 
รวม 30 ข้อ 
รวม 30 คะแนน

ตัวชี้วัด 1 (6 คะแนน) 
คะแนนเฉลี่ยของข้อ i1-i6

- 6 1

ตัวชี้วัด 2 (6 คะแนน) 
คะแนนเฉลี่ยของข้อ i7 - i12

- 6 1

ตัวชี้วัด 3 (6 คะแนน) 
คะแนนเฉลี่ยของข้อ i13 - i18

- 6 1

ตัวชี้วัด 4 (6 คะแนน) 
คะแนนเฉลี่ยของข้อ i19 - i24

- 6 1

ตัวชี้วัด 5 (6 คะแนน) 
คะแนนเฉลี่ยของข้อ i25 - i30

- 6 1

EIT 
รวม 15 ข้อ 
ส่วนที่ 1 : 15 
ส่วนที่ 2 : 15 
รวม 30 คะแนน

ตัวชี้วัด 6 (5 คะแนน) 
คะแนนเฉลี่ยของข้อ e1 - e5

- 5 1

ตัวชี้วัด 7 (5 คะแนน) 
คะแนนเฉลี่ยของข้อ e6 - e10

- 5 1

ตัวชี้วัด 8 (5 คะแนน) 
คะแนนเฉลี่ยของข้อ e11 - e15

- 5 1

โครงสร้ำงคะแนน
สดัส่วนน�า้หนักคะแนนของแต่ละข้อในแต่ละเครือ่งมอืและแต่ละตวัช้ีวดั ดังนี้
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เครื่องมือ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย ข้อ คะแนน/ข้อ

OIT 
รวม 43 ข้อ 
รวม 40 คะแนน

ตัวชี้วัด 9 (20 คะแนน) 
คะแนนเฉลี่ยของตัวชี้วัดย่อย 9.1 – 9.5

ตัวชี้วัดย่อย 9.1 (4 คะแนน)  
คะแนนเฉลี่ยของข้อ o1 - o10

10 0.4

ตัวชี้วัดย่อย 9.2 (4 คะแนน)  
คะแนนเฉลี่ยของข้อ o11 - o18

8 0.5

ตัวชี้วัดย่อย 9.3 (4 คะแนน)  
คะแนนเฉลี่ยของข้อ o19 - o22

4 1

ตัวชี้วัดย่อย 9.4 (4 คะแนน)  
คะแนนเฉลี่ยของข้อ o23 - o26

4 1

ตัวชี้วัดย่อย 9.5 (4 คะแนน)  
คะแนนเฉลี่ยของข้อ o27 - o30

4 1

ตัวชี้วัด 10 (20 คะแนน) 
คะแนนเฉลี่ยของตัวชี้วัดย่อย 10.1 – 10.2

ตัวชี้วัดย่อย 10.1 (10 คะแนน)  
คะแนนเฉลี่ยของข้อ o31 - o38

8 1.25

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 (10 คะแนน)  
คะแนนเฉลี่ยของข้อ o39 - o43

5 2
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คะแนน ระดับ

95.00 – 100 AA

85.00 – 94.99 A

75.00 – 84.99 B

65.00 – 74.99 C

55.00 – 64.99 D

50.00 – 54.99 E

0 – 49.99 F

ผลคะแนนและระดับผลกำรประเมิน
ผลการประเมนิจะประกอบด้วย ค่าคะแนน โดยมีคะแนนเตม็ 100 คะแนน  
และระดบัผลการประเมนิ โดยจ�าแนกออกเป็น 7 ระดบั ดงันี้
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ผลคะแนนตำมเป้ำหมำยตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ

กำรประกำศผลกำรประเมิน

ผลการประเมนิ ITA เมื่อเปรยีบเทียบตามค่าเปา้หมายของตัวช้ีวัดท่ีก�าหนดตามนโยบายและแผนงานระดับประเทศ 
ได้แก่ แผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นท่ี 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิอบ (พ.ศ. 2561 - 2580)  
ซึ่งในระยะท่ีสองของแผนแม่บทฯ (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้ก�าหนดค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัดให้หน่วยงานภาครัฐ 
มผีลการประเมนิ ITA ผา่นเกณฑ์ (85 คะแนน) มสีดัส่วนไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 100

ส�านกังาน ป.ป.ช. จะประกาศผลการประเมนิ ITA ต่อสาธารณะ และแจ้งรายละเอียดผลการประเมนิใหห้นว่ยงาน 
ได้รับทราบผา่นทางระบบ ITAS ตามระยะเวลาท่ีก�าหนด ท้ังนี ้ ภายหลังจากการประกาศผลการประเมนิดังกล่าวแล้ว 
จะถือว่าผลการประเมนิเปน็ท่ีสิน้สดุ
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ส�านักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ส�านักงาน ป.ป.ช. เลขที่ 361 ถ.นนทบุรี
ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0 2528 4800 ต่อ 4744 – 4745
E-mail: itas.nacc@gmail.com 
Website: https://itas.nacc.go.th

พิมพ์ครั้งที่ 1
จ�านวนพิมพ์: 10,000 เล่ม

บรรณำธิกำร
นายทวิชาติ นิลกาญจน์ 
ผู้อ�านวยการส�านักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

กองบรรณำธิกำร
นายภิญโญยศ ม่วงสมมุข
นายจตุรพร จิรพงศ์ไพโรจน์
นายกฤตนันทน์ เตนากุล
นายอภิรักษ์ แสงทอง
นางสาวสร้อยกนก ศรีสวัสดิ์

กองกำรจัดกำร
นางภัทรพรรณ สุดแสวง
นายพงษ์พันธ์ โตสกุลไกร
นางสาวชัญญาฉัตร อินโปธา
นายวิน จิตรไกรสร
นายเทอดธรรม สังขพันธานนท์
นายอดิพงษ์ อทุน
นายก้องภพ ทองแจ่ม
นางสาวอ�าพรทิพย์ สรรพวุธ

ที่ปรึกษำ
พลต�ารวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ
ประธานกรรมการ ป.ป.ช. และ 
ประธานกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
นางสุวณา สุวรรณจูฑะ
กรรมการ ป.ป.ช.
นายนิวัติไชย เกษมมงคล
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
นายอุทิศ บัวศรี
รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ ดร.ภักดี โพธิศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศาล บุปผเวส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์

ช่องทำงกำรเผยแพร่
ดาวน์โหลดได้ที่ https://itas.nacc.go.th

ผลิตและออกแบบ
บริษัท ยูโทเปีย มีเดีย อินเตอร์เนชันแนล
(ประเทศไทย) จ�ากัด 
E-mail: admin@utopia-th.com
Website: utopia-th.com

พิมพ์ที่
บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

จัดท�ำโดย
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