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Introduction

ITA คืออะไร ?

ITA มีความเป็นมาอย่างไร ?

ITA มีหลักการอย่างไร ?



จุดมุ่งหมายร่วม

หากพิจารณาประเด็นการประเมิน ITA ในภาพรวมจะเห็นได้ว่า ITA ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายในการ
วัดว่าใครหรือหน่วยงานใดทุจริต และประพฤติมิชอบมากกว่ากัน ITA ไม่ได้เป็นเครื่องมือตัดสิน
ว่าหน่วยงานไหนกระท าถูกหรือกระท าผิด แต่ จุดมุ่งหมายของ ITA คือเป็นเครื่องมือที่ช่วยใน
กระบวนการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ตอบสนองต่อประชาชนและ
บุคลากรมากขึ้น 

ITA ช่วยให้หน่วยงานภาครัฐมีข้อมูล เพียงพอต่อการก าหนดนโยบายหรือการบริหารจัดการ ท่ี
ตอบสนองต่อ percept ion ของประชาชนและบุคลากรภายในองค์กรมากยิ่ งขึ้น

ITA ช่ว ย ให้ป ระชาชน ได้เ ห็น ว่าหน่ว ย ง านภาครัฐ ร ับฟัง และตระหนักถึง ค ว ามคิด เห็นและ
ความรู ้ส ึก ขอ งประชาชน ที ่ไ ด ้ใ ห้ข ้อ มูล ข ้อค ิด เห ็น ผ่า นผลการประ เมิน  EIT ในทางกลับก ัน 
หน่วยงานภาครัฐก็สามารถสะท้อนความพยายามในการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานหรือการ
ให้บริการให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนตามที่ได้สะท้อนผ่านผล EIT อย่างแท้จริง 
ซึ่งผลของความพยายามดังกล่าวจะสะท้อนผ่านการรายงานข้อมูลในแบบ OIT ข้อต่าง  ๆ 
โดยเฉพาะข้อ o43 
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ท าไมต้อง ITA ?

ITA ไม่ได้ต้องการเพียงแค่วัดผลแล้วจบ
เหมือนโพลล์ท่ัวไป แต่ ITA ต้องการสร้าง
ความร่วมมือในการเปลี่ยนแปลงพัฒนา
ระดับชาติ “ทุกคน” ท้ังเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
และประชาชนท่ีเคยติดต่อภาครัฐ คือส่วน
หนึ่งในการร่วมกันสร้างความเปล่ียนแปลง
ผ่านการพัฒนาตามกรอบการประเมิน ITA 

ITA เป็นเครื่องมือท่ีผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้
ค้นหาประเด็นการพัฒนา ได้อย่างสะดวก 

ตรงตามภารกิจ และความต้องการของลูกค้า 
ดังนั้น การเก็บข้อมูลจาก IIT และ EIT จึง

ก าหนดให้หน่วยงานเป็นผู้ระบุ stakeholder 
เองเป็นหลัก เพื่อให้คณะท่ีปรึกษาสามารถ
ช่วยเก็บข้อมูลได้อย่างตรงจุด ซึ่งแตกต่าง

จาก Survey ท่ัวไปท่ีไม่สามารถทราบ
แหล่งท่ีมาได้ และไม่สามารถน าไปวิเคราะห์
ร่วมกับผลการปฏิบัติที่สะท้อนผ่าน OIT ได้

ผลการประเมิน Open data (OIT) 
สามารถใช้เป็นเครื่องมือเติมเต็มช่องว่าง

ของคะแนน perception ท่ี 
stakeholder มีต่อเราได้ และในทาง

กลับกัน เราก็สามารถใช้ ผลการประเมิน
จาก Perception มาพัฒนาในมิติ Open
data และบริการผ่านระบบสารสนเทศให้

สมบูรณ์ขึ้นได้
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การตรวจสุขภาพประจ าปี

Health check-up! Organizational assessment!

Individual Organizational

เราตรวจสุขภาพประจ าปี เพื่อช่วยให้เราตรวจพบ
โรคก่อนที่จะแสดงอาการหรือเกิดการลุกลาม 

ช่วยให้เราวางแผนการรักษาที่ เหมาะสมได้ตั้งแต่
เนิ่น ๆ ช่วยให้เราวางแผนในการดูแลตนเอง  เพื่อ

หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะท าให้เกิด
ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ และที่ส าคัญยังช่วยลด
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในระยะยาวได้อีกด้วย

การบริหารจัดการภาครัฐก็เช่นกัน เราตรวจ
สุขภาพองค์กรประจ าปีผ่านการตรวจประเมิน 
ITA ก็เพื่อช่วยให้รู้ถึงสถานะหรือปัญหาการ
ท างานอย่างรอบด้าน ช่วยให้เราวางแผน

พัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้น ช่วยให้มีข้อมูล
เตรียมการป้องกันปัญหาทุจริต   ที่อาจสร้าง
ความเสียหายในภายหลัง  และช่วยสร้างการ

ยอมรับจากประชาชน 



Introduction

หน่วยงานภาครัฐ

สาธารณชน

เจ้าหน้าที่

ของรัฐ

ประชาชนผู้รับบริการ

. . . “ ITA ป ร ะ เ ม ิน ห น ่ว ย ง า น ภ า ค ร ัฐ ที่
ครอบคลุมทุกมิติในการด า เนินงานภาครัฐ 
ซึ่งล้วนแต่มีความส าคัญและสามารถสะท้อน
ให้เห็นถึงคุณลักษณะด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน“ ...
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Introduction Corruption Perceptions Index (CPI) x ITA



Introduction แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ



Introduction แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ



Introduction มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565

คณะรัฐมนตรี ได้พิจารณาเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 และได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับกองทัพเรือ 
ดังนี้
1. รับทราบผลการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. เห็นชอบให้มอบหมายส านักงาน ป.ป.ท. ก ากับติดตามการประเมินฯ และผลักดันให้มี
การด าเนินการตามแนวทางการประเมินที่ก าหนดในหน่วยงานประเภทกรมหรือเทียบเท่า
3. เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมิน ITA ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2570  โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมายหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วม
การประเมินฯ แนวทางการประเมินฯ และเครื่องมือการประเมินฯ ให้เป็นไปตามที่
ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด



ITA 2565 มีแนวทางประเมินยังไง ?

ITA 2565 เหมือน/ต่างกับปีที่ผ่านมายังไง ?

ITA 2565 ต้องท าอะไร เมื่อไหร่ ?

ITA 2565



การประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

▪ นับปีที่ 10 ของการด าเนินการที่ผ่านมา

▪ นับเป็นปีที่ 5 ที่ได้ปรับเข้าสู่การประเมินในรูปแบบออนไลน์

▪ นับเป็นปีสุดท้ายของช่วงระยะที่ 1 (พ.ศ.2561–2565) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ITA 2565



การประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยังคงก าหนดกรอบแนวทางในการด าเนินงานที่เชื่อมโยงและต่อเนื่องจากการประเมินในปีที่ผ่านมา ทั้งแนวคิด

หลัก ระเบียบวิธีการประเมิน ตัวช้ีวัดการประเมิน ประเด็นการประเมิน และการประมวลผลการประเมิน โดยด าเนินการประเมินทั้งหมดผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITAS) เพื่อให้หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินได้มีการพัฒนาการด าเนินงานตามกรอบและ

หลักเกณฑ์การประเมิน ITA ได้อย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม การประเมิน ITA ในปีน้ีมีการปรับเปลี่ยนที่ส าคัญ 3 เรื่อง ได้แก่ 

➢ กลไกด าเนินการประเมิน โดยส านักงาน ป.ป.ช. จะเป็นหน่วยเก็บข้อมูลและประเมินผลหลัก และมีการก ากับติดตามและให้ค าแนะน าร่วมกับหน่วยงานก ากับติดตามการ

ประเมิน ได้แก่ ส านักงาน ป.ป.ท. ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส านักงาน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมบัญชีกลาง ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอ

➢ ระยะเวลาในบางขั้นตอน โดยเฉพาะการเพิ่มระยะเวลาของการเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐและประชาชนผู้รับบริการจากภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสะท้อนความ

คิดเห็นเพื่อพัฒนาการบริหารงานภาครัฐให้ดียิ่งขึ้น

➢ ประเด็นการประเมินในแบบวัด OIT บางข้อ เพื่อให้สอดรับกับนโยบายการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตของภาครัฐ (ข้อ 34) และปรับข้อความในองค์ประกอบของการ

ตรวจประเมินในบางข้อ ท าให้มีความเข้มข้นมากขึ้นและเพื่อให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ITA 2565



➢ หน่วยงานของรัฐสภา จ านวน 3 หน่วยงาน
➢ หน่วยงานของศาล จ านวน 3 หน่วยงาน
➢ หน่วยงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ จ านวน 5 หน่วยงาน
➢ หน่วยงานของอัยการ จ านวน 1 หน่วยงาน
➢ ส่วนราชการระดับกรม จ านวน 146 หน่วยงาน
➢ องค์การมหาชน จ านวน 57 หน่วยงาน
➢ รัฐวิสาหกิจ จ านวน 51 หน่วยงาน
➢ หน่วยงานของรัฐอื่น ๆ จ านวน 18 หน่วยงาน
➢ กองทุน จ านวน 7 หน่วยงาน
➢ สถาบันอุดมศึกษา จ านวน 86 หน่วยงาน
➢ จังหวัด จ านวน 76 หน่วยงาน
➢ องค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 76 หน่วยงาน
➢ เทศบาลนคร จ านวน 30 หน่วยงาน
➢ เทศบาลเมือง จ านวน 195 หน่วยงาน
➢ เทศบาลต าบล จ านวน 2,247 หน่วยงาน
➢ องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 5,300 หน่วยงาน
➢ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จ านวน 2 หน่วยงาน

*หน่วยงานท่ีเข้าร่วมเป็นปีแรก จ านวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ITA 2565

8,303
หน่วยงานทั่วประเทศ



กลไกอ านวยการประเมิน
➢ คณะกรรมการ ป.ป.ช.
➢ คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
➢ คณะอนุกรรมการก ากับและพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
➢ ส านักงาน ป.ป.ช. (ส านักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส)

กลไกก ากับติดตามการประเมิน

กลไกด าเนินการประเมิน

ITA 2565

➢ ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด เป็นหน่วยด าเนินการประเมินหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินของแต่ละจังหวัด ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐประเภท จังหวัด 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล

➢ ส านักงาน ป.ป.ช. ภาค เป็นหน่วยก ากับและกลั่นกรองการประเมินให้มีความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดและเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยจ าแนกการก ากับและ

กลั่นกรองหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินแต่ละภาค

➢ ส านักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เป็นหน่วยด าเนินการประเมินหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินประเภทหน่วยงานของรัฐสภา หน่วยงานขององค์กรอิสระ 

หน่วยงานของศาล หน่วยงานของอัยการ ส่วนราชการระดับกรม องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ กองทุน สถาบันอุดมศึกษา และกรุงเทพมหานคร 
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บทบาทหน้าที่ หน่วยงาน ช่องทางการสื่อสาร
▪ อ านวยการการขับเคลื่อนในภาพรวม

▪ ก ากับติดตามการประเมินในภาพรวม

▪ ควบคุมมาตรฐานทางวิชาการในภาพรวม

▪ สนับสนุนและแก้ไขปัญหาทางเทคนิค

▪ ศูนย์กลางการสื่อสาร

▪ ก ากับติดตามการประเมินในระดับภาค

▪ ควบคุมมาตรฐานทางวิชาการของทุกจังหวัดภายในภาค

▪ รายงานความก้าวหน้าระดับภาค

▪ ก ากับติดตามการประเมินหน่วยงานภาครัฐ

▪ ด าเนินการประเมินหน่วยงานภาครับฐตามกรอบแนวทางให้เป็น

อย่างถูกต้อง

▪ ให้ค าแนะน าปรึกษาแก่หน่วยงานภาครัฐ

ส านักคุณธรรมและความ
โปร่งใส

ส านักงาน ป.ป.ช. ภาค

ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ า
จังหวัด

ส านักคุณธรรมและความ
โปร่งใส

หน่วยงานภาครัฐ



รายละเอียดการประเมิน
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รายละเอียดการประเมิน

บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อ านวยการ/
หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจา้ง ที่ท างาน

ให้กับหน่วยงานภาครัฐมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่ในปี 
พ.ศ. 2565

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก

สาธารณชน

บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นท่ีเคยมารบับริการหรือ
มาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานภาครฐั นับตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2565

เว็บไซต์หลักของหน่วยงานภาครัฐท่ีใช้ในการสื่อสาร
ต่อสาธารณะ

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(EIT)

หน่วยงานภาครัฐ

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
(IIT)

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(OIT)

ร้อยละ 10
ของจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
(รายละเอียดตามคูม่ือการประเมิน)

ร้อยละ 10
ของจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

(รายละเอียดตามคูม่ือการประเมิน)

ทุกหน่วยงาน
หน่วยงานละ 1 เว็บไซต์หลัก

การรับรู้ การเข้าถึงข้อมูล
การรับรู้



รายละเอียดการประเมิน

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)

เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อ หน่วยงานตนเอง ใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่
▪ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่
▪ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ
▪ ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ
▪ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ
▪ ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

***หน่วยงานจะต้องก ากับติดตามและส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเข้ามาตอบตามระยะเวลา 
ท่ีก าหนดให้ได้มากที่สุด และไม่น้อยกว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าตามที่ก าหนด 

การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบวัด IIT



รายละเอียดการประเมิน

▪ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าท่ี
▪ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ
▪ ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ
▪ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ
▪ ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

5 ตัวชี้วัด

30 ข้อ

30 คะแนน

แบบวัด IIT



รายละเอียดการประเมิน

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(External Integrity and Transparency Assessment: EIT)

เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมินใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่
▪ ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน
▪ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร
▪ ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการท างาน 

***หน่วยงานมีบทบาทในการประชาสัมพันธ์ /ส่ งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามาตอบตามระยะเวลาที่ก าหนดให้ได้มากที่สุดเท่าที่สามารถด าเนินการได้  ควบคู่กับการจัดเก็บข้อมูล
ของส านักงาน ป.ป.ช. ซึ่ งจะท าการจัดเก็บข้อมูลให้ ได้ ไม่น้อยกว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าตามที่ก าหนด 

การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบวัด EIT



รายละเอียดการประเมิน

▪ ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน
▪ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร
▪ ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการท างาน 

3 ตัวชี้วัด

15 ข้อ

30 คะแนน

แบบวัด EIT



รายละเอียดการประเมิน เก็บรวบรวมข้อมูลแบบ EIT



รายละเอียดการประเมิน

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL เพื่อเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ ของการเปิดเผย
ข้อมูล และระบุค าอธิบายเพิ่มเติมประกอบค 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

แบบวัด OIT



รายละเอียดการประเมิน

▪ การเปิดเผยข้อมูล
▪ การป้องกันการทุจริต

2 ตัวชี้วัด
7 ตัวชี้วัดย่อย

43 ข้อ
40 คะแนน

แบบวัด OIT



รายละเอียดการประเมิน

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล

o1 โครงสร้าง o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
o แสดงต าแหน่งที่ส าคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น ส านัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
*กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แสดงแผนผังโครงสร้าง ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจ า

o2 ข้อมูลผู้บริหาร o แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ด ารงต าแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ผู้บริหารสูงสุดและรองผู้บริหารสูงสุด
o แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง รูปถ่าย และช่องทางการติดต่อของผู้บริหารแต่ละคน
*กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แสดงข้อมูลผู้บริหารในฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจ า

o3 อ านาจหน้าที่ o แสดงข้อมูลหน้าที่และอ านาจของหน่วยงานตามท่ีกฎหมายก าหนด

o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา
หน่วยงาน

o แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย และตัวชี้วัด 
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565

o5 ข้อมูลการติดต่อ แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
o ที่อยู่หน่วยงาน
o หมายเลขโทรศัพท์
o E-mail
o แผนที่ตั้ง

o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง o แสดงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ประเด็นการประเมินในแบบวัด OIT



รายละเอียดการประเมิน

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล

o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
o เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2565

o8 Q&A o แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้ค าตอบกับผู้สอบถาม
ได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ, 
Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้น

o9 Social Network o แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, 
Instagram เป็นต้น 

o10 แผนด าเนินงานประจ าปี o แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย  โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณท่ีใช้ ระยะเวลาในการด าเนินการ 
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565

o11 รายงานการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน

o แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีในข้อ o10
o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย  ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละโครงการ /กิจกรรม และรายละเอียด

งบประมาณท่ีใช้ด าเนินงาน
o สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565

ประเด็นการประเมินในแบบวัด OIT



รายละเอียดการประเมิน

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล

o12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการด าเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา 

อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด ส าหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานต าแหน่งใด ก าหนด

วิธีการข้ันตอนการปฏิบัติอย่างไร
o จะต้องมีอย่างน้อย 1 คู่มือ

o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ o แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการ หรือ
ติดต่อกับหน่วยงาน

o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อยประกอบด้วย บริการหรือภารกิจใด ก าหนดวิธีการข้ันตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร
o หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ

o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ o แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน
o สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565

o16 รายงานผลการส ารวจความพึง
พอใจการให้บริการ

o แสดงผลส ารวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

ประเด็นการประเมินในแบบวัด OIT



รายละเอียดการประเมิน

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล

o17 E–Service o แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่
จ าเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน

o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจ าปี
o แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร และงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565

o19 รายงานการก ากับติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปี รอบ 6 
เดือน

o แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีในข้อ o18
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ
o สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565

o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี

o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการ
จัดหาพัสดุ

o แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560

o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565
* กรณีไม่มีการจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาทหรือการจัดจ้างที่กฎหมายไม่ได้ก าหนดให้ต้องเผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง ให้หน่วยงานอธิบายเพิ่มเติมโดยละเอียด หรือเผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้าง
ในกรณีดังกล่าว

ประเด็นการประเมินในแบบวัด OIT



รายละเอียดการประเมิน

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล

o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ. 2560
ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 

o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ

จัดหาพัสดุรายเดือน
o แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้า ง เป็น
ต้น

o เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565
*กรณีไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้างในเดือนนั้น

o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุประจ าปี

o แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

o25 นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล

o เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2565
o แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ก าหนดในนามของหน่วยงาน

o26 การด าเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

o แสดงการด าเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในข้อ o25
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2565

ประเด็นการประเมินในแบบวัด OIT



รายละเอียดการประเมิน
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล

o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2565 อย่างน้อยประกอบด้วย
o การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
o การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
o การพัฒนาบุคลากร
o การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
o การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ

* กรณีหน่วยงานใช้หลักเกณฑ์ขององค์กรกลางบริหารงานบุคคล หน่วยงานสามารถน าหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจ าปี

o แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o มีข้อมูลรายละเอียดของการด าเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปัญหาอุปสรรค และ

ข้อเสนอแนะผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย  รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือ

วิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ และระยะเวลาด าเนินการ
o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ
o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทาง

ออนไลน์ของหน่วยงาน โดยแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป เพ่ือเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพ่ือให้สอดคล้ อง
กับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

ประเด็นการประเมินในแบบวัด OIT



รายละเอียดการประเมิน

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล

o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

o แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
o มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างน้อยประกอบด้วย จ านวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด จ านวนเรื่องที่

ด าเนินการแล้วเสร็จ และจ านวนเรื่องที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 
o สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565
*กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน

o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2565

o34 นโยบายไม่รับของขวัญ
(No Gift Policy)

o แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน จะต้องไม่มีการรับของขวัญ (No Gift Policy)
o ด าเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2565
*ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแนวทางที่ส านักงาน ป.ป.ท. ก าหนด

o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด
o เป็นการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2565

ประเด็นการประเมินในแบบวัด OIT



รายละเอียดการประเมิน

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล

o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบประจ าปี

o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการใน

การบริหารจัดการความเสี่ยง
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2565

o37 การด าเนินการเพ่ือจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
o เป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการด าเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o36
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2565

o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

o แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกที่ ดี 
รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

o เป็นการด าเนินการที่หน่วยงานเป็นผู้ด าเนินการเอง
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2565

o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต o แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย  โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และช่วงเวลาด าเนินการ
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565

ประเด็นการประเมินในแบบวัด OIT



รายละเอียดการประเมิน

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล

o40 รายงานการก ากับติดตามการ
ด าเนินการป้องกันการทุจริต
ประจ าปี รอบ 6 เดือน

o แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามข้อ o39
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณที่

ใช้ด าเนินงาน
o สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565

o41 รายงานผลการด าเนินการป้องกัน
การทุจริตประจ าปี

o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการด าเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา 

อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

o แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2564
o มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย
o ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ 
o มีการก าหนดแนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ อย่างน้อยประกอบด้วย การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง การก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การก าหนดแนวทางการก ากับติดตามให้น าไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล

ประเด็นการประเมินในแบบวัด OIT



รายละเอียดการประเมิน

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล

o43 การด าเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน

o แสดงความก้าวหน้าหรือผลการด าเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2565

ประเด็นการประเมินในแบบวัด OIT



รายละเอียดการประเมิน
เงื่อนไขทั่วไปส าคัญ 

➢ หน่วยงานจะต้องเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

➢ หน่วยงานจะต้องรักษาและคงสภาพเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้ทุก ช่วงเวลา อย่างไรก็ตาม ในกรณีเกิดเหตุจ าเป็นท างเทคนิคท าให้
เว็บไซต์หลักของหน่วยงานไม่ สามารถเข้าถึงได้ชั่วคราว หน่วยงานจะต้องแก้ไขให้สามารถเข้าถึงได้โดยเร็วหรือภายในระยะเวลา 5 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจากคณะที่
ปรึกษาการประเมิน

➢ หน่วยงานจะต้องอธิบายให้ชัดเจนว่าข้อมูลเปิดเผยอยู่ ในต าแหน่งใดบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน และประชาชนท่ัวไปสามารถเข้าถึงได้อย่างไร จากหน้าเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน เนื่องจากการ ตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลจะพิจารณาจากความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนท่ัวไป

➢ กรณีท่ีหน่วยงานท่ีไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลใดได้ เนื่องจากมีข้อจ ากัดหรือเหตุผลความจ าเป็นท าให้ ไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลตามรายละเอีย ดที่ก าหนดได้ ให้หน่วยงาน
อธิบายเหตุผลความจ าเป็นมา อย่างละเอียดหรือจะต้องระบุเหตุผลด้านกฎหมายหรือข้อจ ากัดอันสุดวิสัยลงในช่องค าอธิบาย เพิ่มเติมประกอบค าต อบ 

➢ ในกรณีหน่วยงานไม่สามารถด าเนินการหรือจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา หรือ ศึกษาดูงานตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในแบบวัด OIT อันเนื่องมาจากมติ
คณะรัฐมนตรี หรือค าสั่ง จังหวัด หรือค าสั่งของแต่ละส่วนราชการ ขอให้ระบุเหตุผลท่ีไม่สามารถด าเนินการตามประเด็น การประเมินท่ีก าหนด รวมถึงระบุค าสั่ง หรือ
ประกาศ หรือมาตรการที่ส่งผลให้หน่วยงานไม่ สามารถด าเนินการได้ไว้ในช่องค าอธิบายเพิ่มเติมประกอบค าตอบ โดยไม่ต้องเผยแพร่ข้อมูล ดังก ล่าวต่อสาธารณะทาง
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน โดยหากคณะท่ีปรึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่า มีเหตุผลอันน่าเชื่อถือได้ จะไม่น าประเด็นการประเมินนั้นมาคิดคะแนน

แบบวัด OIT



ผลคะแนน ITA

ผลการประเมิน ITA

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

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย

ปี 2563 2564 2565

ร้อยละของหน่วยงานท่ีผ่านเกณฑ์
การประเมิน ITA

(85 คะแนน)

50% 65% 80%

ผลการประเมิน ITA ตามเป้าหมายแผนงานระดับประเทศ

การประมวลผลคะแนน



THANK YOU



ระเบียบวาระที่ ๒     
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและคณะ

ชี้แจงเป้าหมายและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้าน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ และตอบข้อซักถาม 



ระเบียบวาระที่ ๓      
ศสส.ทร. ชี้แจงผลการด าเนินการที่ผ่านมา แนวทางและผลการด าเนินการตามมาตราการ  

ส่งเสริมการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ ทร. ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
รวมทั้งติดตามผลการด าเนินการของหน่วยต่าง ๆ ใน ทร. ในไตรมาสที่ ๑



๑. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ ทร. ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔

หัวข้อการบรรยาย
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

๒. มาตรการส่งเสริมการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ ทร. และ
แนวทางการปรับปรุงตามแบบประเมิน ITA (IIT  EIT  และ OIT)

๓. ผลการด าเนินการ และแผนการด าเนินการต่อไป



8 อันดับ คะแนนสูงสุดของ กห.

คะแนน

97.69

ระดับผล

AA

ผลการประเมิน  ITA ของ ทร. ประจ าปี ๒๕๖๔
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) 



ผลการประเมิน  ITA ของ นขต.กห., เหล่าทัพ และหน่วยงานในก ากับของ กห.

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

สป. บก.ทท. ทบ. ทร. ทอ. อผศ. สทป. บอท.
ปี 63 92.29 92.89 93.88 92.60 93.98 88.57 80.33 94.02
ปี 64 96.52 97.02 94.17 97.69 94.75 96.55 92.26 92.76

97.69
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75.00

80.00

85.00

90.00

95.00

100.00

(เปรียบเทียบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

92.60



IIT
96.26

ผลการประเมิน  ITA ของ ทร. (รายตัวชี้วัด)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

EIT
96.03

OIT
100



ข้อเสนอแนะของ ส านักงาน ป.ป.ช. (จากการตรวจประเมิน ทร. ปี งป.๖๔)

๑. ตัวชี้วัดด้านการปฏิบัติหน้าที่ ปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการให้ดีขึ้น ก ากับใหเ้ป็นไปตามข้ันตอนและระยะเวลาที่ก าหนด

๒. ตัวชี้วัดด้านการใช้งบประมาณ ประชาสัมพันธ์การใช้จ่ายงบประมาณ และให้มีการตรวจสอบ (สอบถาม หรือร้องเรียน)

๓. ตัวชี้วัดด้านการใช้อ านาจ แสวงหามาตรการป้องกันไม่ให้การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานถูกแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ 

๔. ตัวชี้วัดด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ ก าหนดขั้นตอนการขออนุญาตไปใช้ปฏิบัติงาน และให้ความรู้ที่ถูกต้อง

๕. ตัวชี้วัดด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต เฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทางวินัยอย่างจริงจังเมื่อพบการทุจริต

แบบประเมิน IIT



ข้อเสนอแนะของ ส านักงาน ป.ป.ช. (จากการตรวจประเมิน ทร. ปี งป.๖๔)

๑. ตัวชี้วัดด้านคุณภาพการด าเนินงาน
- ตรวจสอบการให้บริการตามข้ันตอนหรือระยะเวลาที่ก าหนด 
- ตรวจสอบ และป้องกันมิให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 
- ให้ความส าคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมการมุ่งเน้นผลส าเร็จของงาน และให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว 
- ความรับผิดรับชอบหากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง หรือบุคลากรในหน่วยงาน

๒. ตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร
- ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะให้เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน หลากหลาย 
- สร้างช่องทางการร้องเรียน การติดตามผลการร้องเรียน 
- สร้างความมั่นใจในการจัดการการทุจริต ตลอดจนปกป้องผู้กระท าการร้องเรียน โดยหากพบทุจริตในหน่วยงาน

๓. ตัวชี้วัดด้านการปรับปรุงระบบการท างาน เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วม

แบบประเมิน EIT



ข้อเสนอแนะของ ส านักงาน ป.ป.ช. (จากการตรวจประเมิน ทร. ปี งป.๖๔)

๑. ตัวชี้วัดด้านการเปิดเผยข้อมูล
พัฒนาช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชนผ่านทาง Website และ Social Network และ

ผู้บริหารสามารถชี้แจงในประเด็นค าถาม (Q&A) ได้อย่างชัดเจน 

แบบประเมิน 0IT



รายงานผลการประเมิน ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔
และมาตรการส่งเสริมการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ ทร. ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕

ให้ นขต.ทร. ปรับปรุงการด าเนินการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ ทร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามตัวชี้วัด
ที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลให้ ศสส.ทร. ทราบทุกไตรมาส (ไม่เกิน ๑๕ ม.ค.๖๕, ๑๕ เม.ย.๖๕, ๑๕ ก.ค.๖๕ และ ๑๕ ก.ย.๖๕)



มาตรการส่งเสริมการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ ทร.
ผนวก ก แนวทางการปรับปรุงในส่วนของแบบประเมิน IIT และ EIT

บันทึก ศสส.ทร. ที่  กห.๐๕๕๑/๓๘ 
ลงวันที่ ๒๘ ก.ย.๖๔ เรื่องรายงานผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด า เนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ของ ทร. ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔



มาตรการส่งเสริมการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ ทร.
ผนวก ข แนวทางการปรับปรุงในส่วนของแบบประเมิน OIT



ดา้นการปฏบิตัหินา้ที่

ผลการด าเนินการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  IIT
ตามมาตรการส่งเสริมการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ ทร. 

ตวัช้ีวดั การปฏบิตัหิน้าาีี่

คะแนนการประเมินฯ ร้อยละ ๙๖.๙๖

การด าเนินการ

• ผบ.ทร. ได้กรุณาสั่งการในที่ประชุม นขต.ทร. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น เข้มงวดกวดขันก าลังพลให้เป็นไปตามระเบียบ 
กห.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและการรักษาจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๔ ในเรื่องดังกล่าว 

• ทร. ได้บรรจุสาระหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาลไว้ทุกหลักสูตร
• ศสส.ทร. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การปลูกจิตส านึกด้านการป้องกันและปราบปราบการทุจริต ให้แก่ผู้ประสานงานของ

หน่วยต่าง ๆ โดยมีวิทยากรจากส านักงาน ปปช. (๑๔ – ๑๕ ธ.ค.๖๔)



ผลการด าเนินการ ด้านแบบประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  IIT
ตามมาตรการส่งเสริมการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ ทร. 

ตวัช้ีวดั ใชาจา่ยงบประมาณ คะแนนการประเมินฯ ร้อยละ ๙๕.๙๗

การด าเนินการ
• ทร. ได้ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรืออย่างต่อเนื่อง 
• ให้ สปช.ทร. น าผลการประเมินฯ ชี้แจงในการประชุม นขต.ทร. เป็นประจ าทุกเดือน เพื่อให้หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงได้รับทราบและด าเนินการแก้ไข



ดา้นการปฏบิตัหินา้ที่

ผลการด าเนินการ ด้านแบบประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  IIT
ตามมาตรการส่งเสริมการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ ทร. 

คะแนนการประเมินฯ ร้อยละ ๙๖.๘๗ตวัช้ีวดั การใชาอ า้าจ

การด าเนินการ
๑. ทร. ก าหนดขั้นตอนในการพิจารณาคัดสรรผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ อย่างชัดเจน โดยพิจารณาจากหลักขีดสมรรถนะ ตามแนวทางรับราชการ

ของ ทร. รวมทั้งได้พิจารณาร่วมกันในบอร์ดของ คยปอ.ทร. เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและโปร่งใส ส าหรับนายทหารประทวนได้พิจารณาปรับ
ย้ายโดยหน่วยเจ้าของสายวิทยาการที่รับผิดชอบ และเสนอพิจารณาตามล าดับชั้น

๒. หน่วยขึ้นตรง ทร. ที่เป็นสายวิทยาการ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดก าลังพล ทร. เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ อย่างทั่วถึงทั้ง
สัญญาบัตร และประทวน เพื่อให้ก าลังพล ทร. ทุกระดับมีความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติงานตามต าแหน่งต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



ผลการด าเนินการ ด้านแบบประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  IIT
ตามมาตรการส่งเสริมการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ ทร. 

ตวัช้ีวดั การใชาี รพัยส์ิ้ ของราชการ คะแนนการประเมินฯ ร้อยละ ๙๔.๖๕

การด าเนินการ
• ทร. ได้ก าหนดแนวทางการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อการสวัสดิการต่าง ๆ ทั้งในด้านสถานที่ สิ่งก่อสร้าง ที่ดิน 

ยานพาหนะ (รถและเรือ)และครุภัณฑ์ต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน 



ดา้นการปฏบิตัหินา้ที่

ผลการด าเนินการ ด้านแบบประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  IIT
ตามมาตรการส่งเสริมการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ ทร. 

ตวัช้ีวดั การใชาี รพัยส์ิ้ ของราชการ คะแนนการประเมินฯ ร้อยละ ๙๔.๖๕

การด าเนินการ
• หน่วยต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ ได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนตามแนวทางดังกล่าว



ดา้นการปฏบิตัหินา้ที่

ผลการด าเนินการ ด้านแบบประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  IIT
ตามมาตรการส่งเสริมการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ ทร. 

ตวัช้ีวดั การแก าไขปญัหนาการีจุรติ คะแนนการประเมินฯ ร้อยละ ๙๖.๘๘

การด าเนินการ
• ทร. อนุมัติ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทร. ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
• ปรับโครงสร้าง ศสส.ทร. พร้อมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน เพื่อรองรับการด าเนินการแก้ไขปัญหาทุจริตในเรื่องต่าง ๆ 

อาทิ การจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและการบัญชี และอื่น ๆ 



ดา้นการปฏบิตัหินา้ที่

ผลการด าเนินการ ด้านแบบประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  EIT
ตามมาตรการส่งเสริมการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ ทร. 

การด าเนินการ
• นขต.ทร. ได้พัฒนาระบบงานให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยผ่านช่องทางที่หลากหลาย และ

สามารถเข้ารับบริการในพื้นที่ต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีขั้นตอนการให้บริการที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด คุณภาพการด าเนินงาน คะแนนการประเมินฯ ร้อยละ ๙๖.๗๑



ดา้นการปฏบิตัหินา้ที่

ผลการด าเนินการ ด้านแบบประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  EIT
ตามมาตรการส่งเสริมการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ ทร. 

ตัวชี้วัด คุณภาพการด าเนินงาน คะแนนการประเมินฯ ร้อยละ ๙๖.๗๑

การด าเนินการ
• นขต.ทร. ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการรับทราบข้อมูลความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียได้ผ่านทาง Website ของหน่วย



ดา้นการปฏบิตัหินา้ที่

ผลการด าเนินการ ด้านแบบประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  EIT
ตามมาตรการส่งเสริมการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ ทร. 

ตัวชี้วัด ประสิทธิภาพการสื่อสาร คะแนนการประเมินฯ ร้อยละ ๙๕.๙๙

การด าเนินการ
• ศสส.ทร. ได้สร้างช่องทางการร้องเรียนและตอบค าถามในประเด็นต่าง ๆ ไว้ในช่องทางของ Website กองทัพเรือ รวมทั้ง

ได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการให้กับผู้ร้องเรียนได้รับทราบอย่างชัดเจน



ดา้นการปฏบิตัหินา้ที่

ผลการด าเนินการ ด้านแบบประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  EIT
ตามมาตรการส่งเสริมการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ ทร. 

การด าเนินการ
• หน่วยที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการผ่านช่องทางต่าง ๆ และ

น าข้อมูลและข้อเสนอแนะดังกล่าวไปปรับปรุงกระบวนการท างาน ให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น    

ตัวชี้วัด การปรับปรุงระบบการท างาน คะแนนการประเมินฯ ร้อยละ ๙๕.๓๘



ดา้นการปฏบิตัหินา้ที่

ผลการด าเนินการ ด้านแบบประเมินการเปิดเผยข้อมูล OIT
ตามมาตรการส่งเสริมการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ ทร. 

การด าเนินการ
พัฒนาช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชนผ่านทาง Website และ Social Network 

และผู้บริหารสามารถชี้แจงในประเด็นค าถาม (Q&A) ได้อย่างชัดเจน 

ตัวชี้วัด การเปิดเผยข้อมูล คะแนนการประเมินฯ ร้อยละ ๑๐๐



การด าเนินการของ ทร.

การท าแบบวัด IIT
- ก าลังพล ทร. ประเมิน 
๑ มี.ค.๖๕ - ๓๑ พ.ค.๖๕

การท าแบบวัด EIT
- บุคคลภายนอก ประเมิน 
๑ มี.ค.๖๕ - ๓๑ พ.ค.๖๕

การท าแบบวัด OIT
- ทุกหน่วยอัพเดตเว็บไซต์ให้เสร็จสิ้น ภายใน ๓๑ ม.ค.๖๕

หน่วยงานของ ทร.
ส่วนบัญชาการ
ส่วนก าลังรบ

ส่วนยุทธบริการ
ส่วนการศึกษาและวิจัย
หน่วยเฉพาะกิจ ทร.

IIT EIT

OIT

ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือ (ศสส.ทร.)

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ ใน webpage ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือ



จบการบรรยาย



ระเบียบวาระที่ ๓      
ศสส.ทร. ชี้แจงผลการด าเนินการที่ผ่านมา แนวทางและผลการด าเนินการตามมาตราการ  

ส่งเสริมการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ ทร. ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
รวมทั้งติดตามผลการด าเนินการของหน่วยต่าง ๆ ใน ทร. ในไตรมาสที่ ๑



ระเบียบวาระที่ ๔

ผบ.ทร. มอบนโยบายและเรื่องสั่งการ
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