


คืออะไร ?

ท ำไมต้องท ำ?

ท ำแล้วได้อะไร ?

ITA

มาท าความรูจ้ักกันก่อน



ITA ไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือแต่คือกระบวนการพฒันา

Health check-up! Organizational assessment!

Individual Organizational



ITA ไม่ได้ focus เพียงแค่
กำรได้มำซึ่งค่ำคะแนน หรือ      
ผลกำรประเมิน แต่ยัง focus!
ท่ีผลผลิตจำกกระบวนกำรพัฒนำ  
ในระหวำ่งท่ีท ำกำรประเมินด้วย

ผลที่ได้จาก ITA ไม่ได้มีเพียงแค่ 
ค่าคะแนน แต่ยังได้ผลผลิตและผลลัพธ์
จากการดูแลพัฒนาองค์กรของตนเอง
ให ้ม ีความ เข้มแข็ง  ลดโอกาสทุจร ิต 
แ ล ะ ส า ม า ร ถ ต อ บ ส น อ ง ต ่อ ค ว า ม
ต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุด



แนวคิด
และ

จุดมุ่งหมำย

หา ก พ ิจ า ร ณ า ป ร ะ เด ็นก า ร ป ร ะ เ ม ิน  ITA ในภ า พ ร ว ม จ ะ เ ห ็น ได ้ว ่า 
ITA ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายในการวัดว่าใครหรือหน่วยงานใดทุจร ิต และ
ประพฤติมิชอบมากกว่ากัน ITA ไม่ได้เป็นเครื่องมือตัดสินว่าหน่วยงาน
ไหนกระท าถูกหรือกระท าผิด แต่จุดมุ่งหมายของ ITA คือเป็นเครื่องมือ
ท่ีช่วยในกระบวนการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ตอบสนองต่อประชาชนและบุคลากรมากข้ึน 

ITA ช่วยให้หน่วยงานภาครัฐมีข้อมูลเพียงพอต่อการก าหนดนโยบาย
หรือการบริหารจัดการที่ตอบสนองต่อ perception ของประชาชน
และบุคลากรภายในองค์กรมากยิ่งข้ึน

ITA ช่วยให้ประชาชนได้เห็นว ่าหน่วยงานภาครัฐรับฟังและตระหนักถึง
ความคิดเห็นและความรู ้สึกของประชาชนที่ได้ให้ข้อมูลข้อคิดเห็นผ่าน    
ผลการประเมิน EIT ในทางกลับกัน หน่วยงานภาครัฐก็สามารถสะท้อน
ความพยายามในการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานหรือการ ให้บริการ    
ให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนตามท่ีได้สะท้อนผ่านผล EIT 
อย่างแท้จริง ซึ่งผลของความพยายามดังกล่าวจะสะท้อนผ่านการรายงาน
ข้อมูลในแบบ OIT ข้อต่างๆ โดยเฉพาะข้อ o43 



E-Gov Dev. &
Anti-Corruption

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

สพร. (DGA)
Digital Government Awards 

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

การบูรณาการและความเชื่อมโยงกับเครื่องมืออื่นๆ

สถ.
การประเมินประสิทธิภาพของ

องค์กรปกครองส่วนท้อง (LPA) 

สขร. 
เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความ
โปร่งใสส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ีก าหนดภายใต้ พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

กพ. 
การประเมินผลการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน

Act Ai
เครื่องมือสู้โกงภาคประชาชน 
ระบบตรวจสอบความโปร่งใส 
และแหล่งข้อมูลโครงการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ

ในวงการพัฒนาระบบราชการและการต่อต้านคอร์รัปชัน



แนวคิดเบ้ืองหลัง ITA 



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



ผลพวงของไร้ประสิทธิภำพมักถูก
เติมเต็มควำมด้วยกำรคอร์รัปชัน

ช่องว่างของความไร้ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการภาครัฐ และการให้บริการสาธารณะมักจะ 
ถูกเติมเต็มด้วยการทุจริต การใช้ระบบพวกพ้อง/   
การอุปถัมภ์ท่ีเข้ามาท าหน้าท่ีแทนการปฏิบัติงาน  
บนฐานของกฎหมาย/ประสิทธิภาพท่ีขาดพร่องไป 

ยกตัวอย่างเช่น ความล่าช้ายุ่งยากในการขอใบอนุญาต  
มักจะกลายเป็นช่องว่างให้เกิดการเรียกค่าน้าร้อนน้าชา     
หรือค่าอ านวยความสะดวก 
หรือความล่าช้า ไร้ประสิทธิภาพ และไม่ท่ัวถึงในการรับบริการ
ทางการแพทย์ ได้ก่อให้เกิดธรรมเนียมการให้ค่าน้าร้อนน้าชา 
ให้สินน้าใจ หรือให้การพึ่งพิงผ่านความสัมพันธ์ส่วนบุคคล 
เพื่อให้ได้รับบริการท่ีรวดเร็วข้ึนและมีคุณภาพมากข้ึน



กำรพัฒนำหน่วยงำนตำมกรอบ
กำรประเมิน ITA จะช่วยให้

• การปฏิบัติงานหรือการให้บริการ   
มีความโปร่งใสมากยิ่งข้ึน

• ลดโอกาสทุจริตให้น้อยลง
• ยกระดับคุณภาพการให้บริการ

ประชาชน
• เพิ่มความสะดวกให้ผู้มาติดต่อ 

ผู้รับบริการ
• เพิ่มศักยภาพของประชาชนในการ

เข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
• ช่วยให้ภาคเอกชนท าธุรกรรมของ

รวดเร็วข้ึน (ลดค่าหล่อลื่ น)
• ช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึง

ภาครัฐได้ทุกวัน/เวลา 
• ช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน
• ช่วยเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย

ภาครัฐ

เรำเริ่มเห็นภำครัฐปรับตัวสู่
กำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำร
สำธำรณะผ่ำนระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ



ITA เชื่อว่ำเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐส่วนใหญ่
มีควำมสุจริตเป็นท่ีต้ัง
ITA เชื่อว่า เจ้าหน้าท่ีของรัฐโดยส่วนใหญ่มีความสุจริต
เป็นท่ีต้ังและต้องการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อความ
มั่นคงและปลอดภัยในชีวิตของตนเอง เน่ืองมาจากใน
ปัจจุบันเรามีรัฐและมีกฎหมายคุ้มครอง ดังน้ัน การ
ออกแบบกลไก เครื่องมือและกระบวนการประเมิน ITA 
จงึวางอยู่บนรากฐานทางความคิดท่ีเชื่อในความสุจรติใจ
ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
อย่างไรก็ตาม ในสายงานในด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตบางส่วนก็ยังคงมีความเชื่อว่า เจ้าหน้าท่ีของรัฐ
หรือมนุษย์น้ันโดยธรรมชาติแล้ว ล้วนมีความเห็นแก่ตัวเป็น
ท่ีต้ัง และท าตามตัณหา/ความโลภของตนเองเพื่อให้ได้มา
ซึ่งความมั่งค่ังและความปลอดภัยในชีวิต ดังน้ัน คนกลุ่มน้ี
จึงมักจะมองเจ้าหน้าท่ีของรัฐว่าจ้องจะโกง และต้องคอยจับ
ตามองตลอดเวลา 



- ควำมเชื่อมั่นในควำมสุจริตสำมำรถเป็นได้ท้ังจุดแข็งและจุดอ่อน -
การประเมนิผ่านระบบ ITAS ซึ่งออกแบบภายใต้ความเชื่อมัน่ในความสุจรติใจของ

เจา้หน้าท่ีสามารถเป็นจดุออ่นได้ จงึต้องมรีะเบียบวธิแีละการกลั่นกรองเข้ามารองรบั



การควบคุมคุณภาพ/มาตรฐานทางวชิาการ

การประเมิน ITA เป็นไปตามหลักการวิจัยประเมินผล (Evaluation Research) 
มีการก าหนดข้ันตอนตามระเบียบวิธีวิจัยและเปิดให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม

ระเบียบวธิวีจิยัทางสังคมศาสตร์ ระเบียบวธิกีารประเมนิ ITA

ก าหนด Conceptual Framework
- การทบทวนวรรณกรรม
- การสร้างกรอบแนวความคิดและสมมติฐาน
การออกแบบวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ
- กลุ่มเป้าหมายและประชากร 
- การก าหนดขนาดของตัวอย่าง/สูตร
- เครื่องมือท่ีใช้ในการสุ่มและวิธีการสุ่ม
การสรา้งเครื่องมือ/มาตรวดั/วธิีเก็บข้อมูล
- การสร้างและทดสอบเครื่องมือเก็บข้อมูล
- การก าหนดแนวทาง/วิธีการจัดเก็บข้อมูล
การวิเคราะห์/สังเคราะห์/ให้ข้อเสนอแนะ
- การจัดระเบียบข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
- การเขียนรายงานการวิจัย

ก าหนดกรอบ/รายละเอียดการประเมิน
- การทบทวนผลการประเมิน/ผลการก ากับฯ
- การก าหนดกรอบเกณฑ์การประเมินประจ าปี
การออกแบบวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ
- ทบทวนหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายและประชากร 
- ก าหนดขนาดตัวอย่างตามสูตร Yamane
- ก าหนดวิธีการสุ่ม/การกระจายตัว/การเก็บเพิ่ม
การสรา้งเครื่องมือ/มาตรวดั/วธิีเก็บข้อมูล
- การสร้างและทดสอบแบบวัด IIT, EIT,OIT
- จัดเก็บข้อมูลท้ังรูปแบบออนไลน์และลงพื้นที่
การวิเคราะห์/สังเคราะห์/ให้ข้อเสนอแนะ
– ระบบ ITAS จะจัดระเบียบข้อมูลท่ีได้ท้ังหมด
- คณะท่ีปรึกษาเขียนข้อเสนอแนะและรายงานผล



ค่าคะแนน ITA
ต่างจาก CPI อย่างไร?



Method Data Generated

Survey,
Perceptions, Experiences,

Assessments

Public-Sector Integrity, Transparency, and 
Accountability Measurements

▪ เกณฑ์มาตรฐานและตัวชีว้ดัความโปรง่ใส (สขร.)
▪ Anti-Corruption Initiative Assessment 

(South Korea) 

▪ National Integrity Systems Assessment (TI) 

▪ การประเมินประสิทธภิาพของ อปท. (LPA) 

▪ ตัวชี้วดัท่ี 9-10 ของการประเมิน ITA (ปัจจุบัน)

การประเมินเก่ียวกับการทจุรติ/การต่อต้านทุจรติ

Method Data Generated

Evaluation system, Indicator-

driven case studies

Administrative data, 

Assessment of institutional 

measures/initiatives/efforts



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

ITA จึง ไม่ ใช่ ค่ าคะแนนท่ีสามารถเทียบเคียงกับการประเมิน CPI  ได้ โดยตรง เ น่ืองจาก CPI  มุ่ง เ น้นวัด    
การทุจริตทางตรงและทางอ้อมเป็นหลัก แต่ ค่าคะแนน ITA คือด้านกลับของคะแนน CPI  ซึ่ งมี จุดมุ่งหมาย

หลักในการชี้ ให้ เห็นถึงพัฒนาการของหน่วยงานภาครัฐ ในด้านคุณภาพ คุณธรรม และความโปร่ง ใส

การออกแบบเครื่องมือ ITA ให้ตอบสนองต่อ CPI 



ITA 2565 
มีวธิีการประเมินอย่างไร?



การประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565

▪ นับปีท่ี 10 ของกำรด ำเนินกำรท่ีผ่ำนมำ
▪ นับเป็นปีท่ี 5 ท่ีได้ปรบัเข้ำสู่กำรประเมิน    

ในรปูแบบออนไลน์
▪ นับเป็นปีสุดท้ำยของชว่งระยะท่ี 1 

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



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

กลไกก ากับติดตามการประเมิน

กลไกด าเนินการประเมนิ

กลไกการประเมิน ITA 2565

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

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

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



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

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

หน่วยงานท่ีเข้ารว่ม ITA

8,303
หน่วยงานท่ัวประเทศ



ใครบ้างท่ีเก่ียวข้องกับ ITA?
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เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จังหวดันครสวรรค์เป็นจังหวดัเดียวท่ีผ่านค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติฯ คือ ร้อยละ 50 ของหน่วยงานในจังหวัดผ่าน 85 คะแนน 
และยังมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดท่ี 82.52



ความส าเร็จของจังหวัดนครสวรรค์เกิดขึ้นจากการให้ความส าคัญ
ของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ (นายอรรถพร สิงหวิชัย) 
และการประสานความร่วมมือขับเคล่ือนงานใน 2 ระดับ 

ถอดบทเรียนการบริหารจัดการ

ระดับนโยบาย
#มอบหมาย ถ่ายทอด ส่ังการ ก ากับ ชัดเจน
#ให้ความส าคัญครอบคลุมทุกหน่วยงานภายในจังหวัด 

ทั้งส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระดับปฏิบัติ
#ปปช. สถจ. และส านักงานจังหวัด ร่วมมือกันผลักดัน
#ท างานทั้งแบบ Online และ On ground ครบทุกอ าเภอ
#เป็นจุดเช่ือมระหว่างคณะที่ปรึกษาและทุกหน่วยงาน
#Workshop ทั้ง “ก่อน-ระหว่าง-หลัง” การประเมินฯ

และยกระดับ ITA นครสวรรค์





กรอบแนวคิด และ
เครื่องมือการประเมิน



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

ท างานใหกั้บหน่วยงานภาครฐัมาเป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกวา่ 1 ปี นับต้ังแต่ในปี พ.ศ. 2565

ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน

ผู้มส่ีวนได้ส่วน
เสียภายนอก

การเข้าถึง
ข้อมูลภาครฐั

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

เวบ็ไซต์หลักของหน่วยงานภาครฐั
ท่ีใชใ้นการส่ือสารต่อสาธารณะ

แบบวดัการรบัรูข้องผู้มส่ีวนได้ส่วน
เสียภายนอก

(EIT)

หน่วยงาน
ภาครฐั

แบบวดัการรบัรูข้องผู้มส่ีวนได้ส่วน
เสียภายใน

(IIT)

แบบตรวจการเปดิเผยข้อมูล
สาธารณะ

(OIT)

รอ้ยละ 10
ของจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
(รายละเอยีดตามคู่มือการประเมิน)

รอ้ยละ 10
ของจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

(รายละเอยีดตามคู่มือการประเมิน)

ทุกหน่วยงาน
หน่วยงานละ 1 เวบ็ไซต์หลัก

การรบัรู้ การเขา้ถึงขอ้มูล
การรบัรู้
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ตัวชี้วดัและข้อค าถาม
ในการประเมิน ITA 2565 



34



รายละเอยีดการประเมิน
แบบวดั น้าหนัก ตัวชีว้ดั ตัวชีว้ดัย่อย ขอ้ค าถาม

IIT 30

การปฏิบัติหน้าท่ี – 6
การใชง้บประมาณ – 6

การใชอ้ านาจ – 6
การใชท้รพัยสิ์นของราชการ – 6
การแก้ไขปัญหาการทุจรติ – 6

EIT 30

คณุภาพการด าเนินงาน – 5
ประสิทธภิาพการส่ือสาร – 5
การปรบัปรงุการท างาน – 5

OIT 40

การเปิดเผยขอ้มูล

ขอ้มูลพื้นฐาน 9
การบรหิารงาน 8

การบรหิารเงนิงบประมาณ 7
การบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล 4

การส่งเสรมิความโปรง่ใส 5

การป้องกันการทุจรติ
การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจรติ 8

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจรติ 2

สรปุแบบประเมนิ



INTERNAL
Integrity and Transparency 

Assessment



รายละเอยีดการประเมินตามแบบวดั IIT

แบบวดัการรบัรูข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)

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

***หน่วยงานจะต้องก ากับติดตามและส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเข้ามาตอบตามระยะเวลา 
ท่ีก าหนดให้ได้มากท่ีสุด และไม่น้อยกว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่าตามที่ก าหนด 



แบบวดัการรบัรูข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
ตัวชีวั้ดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี เป็นตัวชีว้ดัท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินการรบัรูข้องบุคลากรภายในหน่วยงานต่อ

การปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหน่วยงานของตนเอง ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังน้ี

ประเด็นการประเมิน
ระดับ

ความเชื่อมโยงน้อยท่ีสุด
หรอืไม่มีเลย น้อย มาก มากท่ีสุด

i1 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน ปฏิบัติงำน/ให้บรกิำรแก่ผู้มำติดต่อ 
ตำมประเด็นดังต่อไปน้ี มำกน้อยเพียงใด

ขอ้ o13 คู่มอืหรอืมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน 
ขอ้ o14 คู่มอืหรอืมาตรฐาน
การใหบ้รกิาร 

▪ เป็นไปตามขัน้ตอนท่ีก าหนด
▪ เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด

i2 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน ปฏิบัติงำน/ให้บรกิำรแก่
ผู้มำติดต่อท่ัว ๆ ไป กับผู้มำติดต่อท่ีรูจ้กัเป็นกำรส่วนตัว     
อย่ำงเท่ำเทียมกันมำกน้อยเพียงใด

ขอ้ o17 E–Service 

i3 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน มีพฤติกรรมในกำรปฏิบัติงำน 
ตำมประเด็นดังต่อไปน้ี อย่ำงไร ขอ้ o38 การเสรมิสรา้ง

วฒันธรรมองค์กร ตาม
มาตรฐานทางจรยิธรรม 

▪ มุง่ผลส าเรจ็ของงาน
▪ ใหค้วามส าคัญกับงานมากกวา่ธรุะส่วนตัว
▪ พรอ้มรบัผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง



แบบวดัการรบัรูข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
ประเด็นการประเมิน

ระดับ
ความเชื่อมโยง

มี ไม่มี

i4 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน มีกำรเรยีกรบัส่ิงดังต่อไปน้ีจำกผู้มำติดต่อ เพ่ือแลกกับ  
กำรปฏิบัติงำน กำรอนุมัติ อนุญำต หรอืให้บรกิำร หรอืไม่

ขอ้ o36 การประเมนิ
ความเส่ียงการทุจรติ และ
ประพฤติมชิอบประจ าปี 

ขอ้ o37 การด าเนินการ
เพื่อจดัการความเส่ียงการ
ทุจรติและประพฤติมชิอบ 

ขอ้ o29 แนวปฏิบติัการ
จดัการเรื่องรอ้งเรยีนการ
ทุจรติและประพฤติมชิอบ 

ขอ้ o30 ชอ่งทางแจง้
เรื่องรอ้งเรยีนการทุจรติ
และประพฤติมชิอบ 

ขอ้ o39 แผนปฏิบติัการ
ป้องกันการทุจรติ 

▪ เงนิ
▪ ทรพัยสิ์น
▪ ประโยชน์อื่นๆท่ีอาจค านวณเป็นเงนิได้ เชน่ การลดราคา การรบัความบันเทิง เป็นต้น

i5  นอกเหนือจำกกำรรบัจำกญำติหรอืจำกบุคคลท่ีให้กันในโอกำสต่ำงๆ โดยปกติตำม  
ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรอืวฒันธรรมหรอืให้กันตำมมำรยำทท่ีปฏิบัติกันในสังคมแล้ว   
บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนมีกำรรบัส่ิงดังต่อไปน้ี หรอืไม่

▪ เงนิ
▪ ทรพัย์สิน
▪ ประโยชน์อื่นๆท่ีอาจค านวณเปน็เงนิได้ เชน่ การลดราคา การรบัความบันเทิง เป็นต้น

i6 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน มีกำรให้ส่ิงดังต่อไปน้ี แก่บุคคล ภำยนอกหรอืภำคเอกชน 
เพ่ือสรำ้งควำมสัมพันธ์ท่ีดีและคำดหวงัให้มีกำรตอบแทนในอนำคต หรอืไม่

▪ เงนิ
▪ ทรพัยสิ์น
▪ ประโยชน์อื่นๆ เชน่ การยกเวน้ค่าบรกิาร การอ านวยความสะดวกเป็นกรณีพเิศษ เป็นต้น



แบบวดัการรบัรูข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
ตัวชี้วัดท่ี 2 กำรใช้งบประมำณ เป็นตัวชีว้ดัท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินการรบัรูข้องบุคลากรภายในหน่วยงาน

ต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการใชจ้า่ยเงนิงบประมาณ ประกอบด้วย
ข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังน้ี

ประเด็นการประเมิน
ระดับ

ความเชื่อมโยงน้อยท่ีสุด
หรอืไม่มีเลย น้อย มาก มากท่ีสุด

i7  ท่ำนรูเ้ก่ียวกับแผนกำรใชจ้ำ่ยงบประมำณประจ ำปี ของหน่วยงำน
ของท่ำน มำกน้อยเพียงใด

ข้อ o18 แผนการใชจ้า่ย
งบประมาณประจ าปี

i8  หน่วยงำนของท่ำน ใชจ้ำ่ยงบประมำณ โดยค ำนึงถึงประเด็น
ดังต่อไปน้ี มำกน้อยเพียงใด

▪ คุ้มค่าต่อประโยชน์ท่ีได้รบั
▪ เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของงบประมาณท่ีต้ังไว้

ข้อ o18 แผนการใชจ้า่ย
งบประมาณประจ าปี
ข้อ o19 รายงานการก ากับ
ติดตามการใชจ้า่ยงบประมาณ
ประจ าปี รอบ 6 เดือน 
ข้อ o20 รายงานผลการใชจ้า่ย
งบประมาณ ประจ าปี

i9  หน่วยงำนของท่ำน ใชจ้ำ่ยงบประมำณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 
กลุ่มหรอืพวกพ้อง มำกน้อยเพียงใด

i10  บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน มีกำรเบิกจำ่ยเงนิท่ีเป็นเท็จ เชน่ 
ค่ำท ำงำนล่วงเวลำ ค่ำวสัดุอุปกรณ์ หรอืค่ำเดินทำง ฯลฯ 
มำกน้อยเพียงใด

ข้อ o36 การประเมนิความเส่ียง
การทุจรติ และประพฤติมชิอบ
ประจ าปี 



แบบวดัการรบัรูข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ประเด็นการประเมิน
ระดับ

ความเชื่อมโยงน้อยท่ีสุด
หรอืไม่มีเลย น้อย มาก มากท่ีสุด

i11 หน่วยงำนของท่ำน มีกำรจดัซื้อจดัจำ้ง/กำรจดัหำพัสดุ 
และกำรตรวจรบัพัสดุในลักษณะดังต่อไปน้ี มำกน้อยเพียงใด

▪ โปรง่ใส ตรวจสอบได้
▪ เอื้อประโยชน์ใหผู้้ประกอบการรายใดรายหน่ึง

ข้อ o21 แผนการจดัซื้อจดัจา้ง
หรอืแผนการจดัหาพสัดุ 
ข้อ o22 ประกาศต่าง ๆ 
เก่ียวกับการจดัซื้อจดัจา้งหรอื
การจดัหาพสัดุ
ข้อ o23 สรปุผลการจดัซื้อจดั
จา้งหรอืการจดัหาพสัดุรายเดือน 
ข้อ o24 รายงานผลการจดัซื้อ
จดัจา้งหรอืการจดัหาพสัดุ
ประจ าปี

i12 หน่วยงำนของท่ำน เปิดโอกำสให้ท่ำนมีส่วนรว่มในกำรตรวจสอบ
กำรใชจ้ำ่ยงบประมำณ ตำมประเด็นดังต่อไปน้ี มำกน้อยเพียงใด

▪ สอบถาม
▪ ทักท้วง
▪ รอ้งเรยีน

ข้อ o29 แนวปฏิบัติการจดัการ
เรื่องรอ้งเรยีนการทุจรติและ
ประพฤติมชิอบ 
ข้อ o30 ชอ่งทางแจง้เรื่อง
รอ้งเรยีนการทุจรติและ
ประพฤติมชิอบ 



แบบวดัการรบัรูข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ประเด็นการประเมิน
ระดับ

ความเชื่อมโยงน้อยท่ีสุด
หรอืไม่มีเลย น้อย มาก มากท่ีสุด

i13 ท่ำนได้รบัมอบหมำยงำนตำมต ำแหน่งหน้ำท่ี จำกผู้บังคับบัญชำ
อย่ำงเป็นธรรม มำกน้อยเพียงใด

ข้อ o25 นโยบายการบรหิาร
ทรพัยากรบุคคล
ข้อ o26 การด าเนินการตาม
นโยบายการบรหิารทรพัยากร
บุคคล
ข้อ o27 หลักเกณฑ์การบรหิาร
และพฒันาทรพัยากรบุคคล
ข้อ o28 รายงานผลการบรหิาร
และพฒันา ทรพัยากรบุคคล
ประจ าปี 

i14 ท่ำนได้รบักำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน จำกผู้บังคับบัญชำอย่ำง
เป็นธรรม มำกน้อยเพียงใด

i15 ผู้บังคับบัญชำของท่ำน มีกำรคัดเลือกผู้เข้ำรบักำรฝึกอบรม 
กำรศึกษำดูงำน หรอืกำรให้ทุนกำรศึกษำ อย่ำงเป็นธรรม 
มำกน้อยเพียงใด

i16 ท่ำนเคยถูกผู้บังคับบัญชำส่ังกำรให้ท ำธุระส่วนตัวของ  
ผู้บังคับบัญชำ มำกน้อยเพียงใด

ข้อ o38 การเสรมิสรา้ง
วฒันธรรมองค์กร ตาม
มาตรฐานทางจรยิธรรม 

ตัวชีว้ดัท่ี 3 กำรใชอ้ ำนำจ เป็นตัวชีว้ดัท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินการรบัรูข้องบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้
อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังน้ี



แบบวดัการรบัรูข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ประเด็นการประเมิน
ระดับ

ความเชื่อมโยงน้อยท่ีสุด
หรอืไม่มีเลย น้อย มาก มากท่ีสุด

i17 ท่ำนเคยถูกผู้บังคับบัญชำส่ังกำรให้ท ำในส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง หรอื
มีควำมเส่ียงต่อกำรทุจรติ มำกน้อยเพียงใด

ขอ้ o36 การประเมนิความ
เส่ียงการทุจรติ และ
ประพฤติมชิอบประจ าปี 
ขอ้ o37 การด าเนินการเพื่อ
จดัการความเส่ียงการทุจรติ
และประพฤติมชิอบ 

i18 กำรบรหิำรงำนบุคคลของหน่วยงำนของท่ำน มีลักษณะ
ดังต่อไปน้ี มำกน้อยเพียงใด

▪ ถกูแทรกแซงจากผู้มอี านาจ
▪ มกีารซื้อขายต าแหน่ง
▪ เอื้อประโยชน์ใหก้ลุม่หรอืพวกพอ้ง

ขอ้ o25 นโยบายการบรหิาร
ทรพัยากรบุคคล
ขอ้ o26 การด าเนินการตาม
นโยบายการบรหิาร
ทรพัยากรบุคคล
ขอ้ o27 หลกัเกณฑ์การ
บรหิารและพฒันาทรพัยากร
บุคคล 



แบบวดัการรบัรูข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
ตัวชี้วัดท่ี 4 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร เป็นตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรบัรูข้องบุคลากรภายใน

หน่วยงานต่อการใชท้รพัย์สินของราชการ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังน้ี

ประเด็นการประเมิน
ระดับ

ความเชื่อมโยงน้อยท่ีสุด
หรอืไม่มีเลย น้อย มาก มากท่ีสุด

i19 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน มีกำรเอำทรพัย์สินของรำชกำร 
ไปเป็นของส่วนตัว หรอืน ำไปให้กลุ่มหรอืพวกพ้อง มำกน้อย  
เพียงใด

ข้อ o38 การเสรมิสรา้ง
วฒันธรรมองค์กร ตาม
มาตรฐานทางจรยิธรรม 

i20 ขั้นตอนกำรขออนุญำตเพ่ือยืมทรพัย์สินของรำชกำร ไปใช้
ปฏิบัติงำนในหน่วยงำนของท่ำน มีควำมสะดวกมำกน้อยเพียงใด

ข้อ o13 คู่มอืหรอืมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน i21 ถ้ำต้องมีกำรขอยืมทรพัย์สินของรำชกำรไปใชป้ฏิบัติงำน  

บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน มีกำรขออนุญำตอย่ำงถูกต้อง 
มำกน้อยเพียงใด

i22 บุคคลภำยนอกหรอืภำคเอกชน มีกำรน ำทรพัย์สินของรำชกำร  
ไปใช ้โดยไม่ได้ขออนุญำตอย่ำงถูกต้องจำกหน่วยงำนของท่ำน 
มำกน้อยเพียงใด

ข้อ o14 คู่มอืหรอืมาตรฐานการ
ใหบ้รกิาร



แบบวดัการรบัรูข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ประเด็นการประเมิน
ระดับ

ความเชื่อมโยงน้อยท่ีสุด
หรอืไม่มีเลย น้อย มาก มากท่ีสุด

i23 ท่ำนรูแ้นวปฏิบัติของหน่วยงำนของท่ำน เก่ียวกับกำรใช้
ทรพัย์สินของรำชกำรท่ีถูกต้อง มำกน้อยเพียงใด

ขอ้ o13 คู่มอืหรอืมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน 
ขอ้ o14 คู่มอืหรอืมาตรฐาน
การใหบ้รกิาร

i24 หน่วยงำนของท่ำน มีกำรก ำกับดูแลและตรวจสอบกำรใช้
ทรพัย์สินของรำชกำร เพ่ือป้องกันไม่ให้มีกำรน ำไปใชป้ระโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรอืพวกพ้อง มำกน้อยเพียงใด

ขอ้ o36 การประเมนิความ
เส่ียงการทุจรติ และ
ประพฤติมชิอบประจ าปี 
ขอ้ o37 การด าเนินการเพื่อ
จดัการความเส่ียงการทุจรติ
และประพฤติมชิอบ



แบบวดัการรบัรูข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ประเด็นการประเมิน
ระดับ

ความเชื่อมโยงน้อยท่ีสุด
หรอืไม่มีเลย น้อย มาก มากท่ีสุด

i25  ผู้บรหิำรสูงสุดของหน่วยงำนของท่ำน ให้ควำมส ำคัญกับ
กำรต่อต้ำนกำรทุจรติ มำกน้อยเพียงใด

ข้อ o35 การมส่ีวนรว่มของ
ผู้บรหิาร
ข้อ o34 นโยบายไมร่บัของขวญั
หรอืของก านัลจากการปฏิบัติ
หน้าท่ี (No Gift Policy) 

i26  หน่วยงำนของท่ำน มีกำรด ำเนินกำร ดังต่อไปน้ี หรอืไม่
▪ ทบทวนนโยบายหรอืมาตรการป้องกันการทุจรติใน  

หน่วยงานใหม้ปีระสิทธภิาพ
▪ จดัท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ

ของหน่วยงาน

ระดับ ข้อ o39 แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจรติ 
ข้อ o42 มาตรการส่งเสรมิ
คุณธรรมและความโปรง่ใส
ภายในหน่วยงาน 

มี ไม่มี

ตัวชี้วัดท่ี 5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต เป็นตัวชี้วดัท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินการรบัรู้ของบุคลากรภายใน
หน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจรติของหน่วยงาน ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6ข้อ ดังน้ี



แบบวดัการรบัรูข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ประเด็นการประเมิน
ระดับ

ความเชื่อมโยงน้อยท่ีสุด
หรอืไม่มีเลย น้อย มาก มากท่ีสุด

i27  หน่วยงำนของท่ำนมีปัญหำกำรทุจรติท่ียังไม่ได้รบักำรแก้ไข 
มำกน้อยเพียงใด

ข้อ o31 ข้อมูลเชงิสถิติเรื่อง
รอ้งเรยีนการทุจรติและ
ประพฤติมชิอบ

i28 หน่วยงำนของท่ำน มีกำรด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี ต่อกำรทุจรติ
ในหน่วยงำน มำกน้อยเพียงใด

▪ เผ้าระวงัการทุจรติ
▪ ตรวจสอบการทุจรติ
▪ ลงโทษทางวนัิย เมื่อมีการทุจรติ

ข้อ o31 ข้อมูลเชงิสถิติ เรื่อง
รอ้งเรยีนการทุจรติ และ
ประพฤติมชิอบ

ตัวชี้วัดท่ี 5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต เป็นตัวชี้วดัท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินการรบัรู้ของบุคลากรภายใน
หน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจรติของหน่วยงาน ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6ข้อ ดังน้ี



แบบวดัการรบัรูข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ประเด็นการประเมิน
ระดับ

ความเชื่อมโยงน้อยท่ีสุด
หรอืไม่มีเลย น้อย มาก มากท่ีสุด

i29 หน่วยงำนของท่ำน มีกำรน ำผลกำรตรวจสอบของฝ่ำยตรวจสอบ
ท้ังภำยในและภำยนอกหน่วยงำนไปปรับปรุงกำรท ำงำน 
เพ่ือป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำน มำกน้อยเพียงใด

ข้อ o41 รายงานผลการ
ด าเนินการป้องกันการทุจรติ
ประจ าปี 
ข้อ o43 การด าเนินการตาม
มาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและ
ความโปรง่ใสภายในหน่วยงาน 

i30 หำกท่ำนพบเห็นแนวโน้มกำรทุจรติท่ีจะเกิดข้ึนในหน่วยงำน
ของท่ำน ท่ำนมีควำมคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปน้ี อย่ำงไร

▪ สามารถรอ้งเรยีนและส่งหลกัฐานได้อยา่งสะดวก
▪ สามารถติดตามผลการรอ้งเรยีนได้
▪ มัน่ใจวา่จะมกีารด าเนินการอยา่งตรงไปตรงมา
▪ มัน่ใจวา่จะปลอดภัยและไมม่ผีลกระทบต่อตนเอง

ข้อ o29 แนวปฏิบัติการจดัการ
เรื่องรอ้งเรยีนการทุจรติและ
ประพฤติมชิอบ 

ข้อ o30 ชอ่งทางแจง้เรื่อง
รอ้งเรยีนการทุจรติและ
ประพฤติมชิอบ 

ตัวชี้วัดท่ี 5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต เป็นตัวชี้วดัท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินการรบัรู้ของบุคลากรภายใน
หน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจรติของหน่วยงาน ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6ข้อ ดังน้ี



EXTERNAL
Integrity and Transparency 

Assessment



แบบวดัการรบัรูข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(External Integrity and Transparency Assessment: EIT)

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

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

รายละเอยีดการประเมินตามแบบวดั EIT



การตอบแบบ EIT ด้วยตนเอง



แบบวดัการรบัรูข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ตัวชีว้ดัท่ี 6 คุณภาพการด าเนินงาน เป็นตัวชีว้ดัท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินการรบัรูข้องผู้รบับรกิาร ผู้มาติดต่อ 

หรอืผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ ดังน้ี

ประเด็นการประเมิน
ระดับ

ความเชื่อมโยงน้อยท่ีสุด
หรอืไม่มีเลย น้อย มาก มากท่ีสุด

e1 เจา้หน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ปฏิบติังาน/ใหบ้รกิารแก่ท่าน 
ตามประเด็นดังต่อไปน้ี มากน้อยเพยีงใด

ขอ้ o13 คู่มอืหรอืมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน 
ขอ้ o14 คู่มอืหรอืมาตรฐาน
การใหบ้รกิาร 

▪ เป็นไปตามขัน้ตอนท่ีก าหนด
▪ เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด

e2 เจำ้หน้ำท่ีของหน่วยงำนท่ีท่ำนติดต่อ ปฏิบัติงำน/ให้บรกิำรแก่ท่ำน 
กับผู้มำติดต่อคนอื่น ๆ อย่ำงเท่ำเทียมกัน มำกน้อยเพียงใด

ขอ้ o17 E–Service 

ขอ้ o14 คู่มอืหรอืมาตรฐาน
การใหบ้รกิาร 

e3 เจำ้หน้ำท่ีของหน่วยงำนท่ีท่ำนติดต่อ มีกำรปิดบังหรอืบิดเบือน   
ข้อมูลเก่ียวกับกำรด ำเนินกำร/ให้บรกิำรแก่ท่ำน มำกน้อยเพียงใด

ขอ้ o13 คู่มอืหรอืมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน 
ขอ้ o14 คู่มอืหรอืมาตรฐาน
การใหบ้รกิาร 



แบบวดัการรบัรูข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ประเด็นการประเมิน

ระดับ
ความเชื่อมโยง

มี ไม่มี

e4  ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยถูกเจา้หน้าท่ีของหน่วยงานท่ี
ท่านติดต่อ รอ้งขอให้จา่ยหรอืใหส่ิ้งดังต่อไปน้ี เพื่อแลกกับการ
ปฏิบติังาน การอนุมติั อนุญาต หรอืใหบ้รกิาร หรอืไม่

▪ เงิน
▪ ทรัพย์สิน
▪ ประโยชน์อื่นๆท่ีอาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น 

การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น

ข้อ o36 การประเมินความเส่ียงการ
ทุจรติ และประพฤติมิชอบประจ าปี 
ข้อ o37 การด าเนินการเพื่อจดัการ
ความเส่ียงการทุจรติประพฤติมิชอบ
ข้อ o29 แนวปฏิบัติการจดัการเรื่อง
รอ้งเรยีนการทุจรติประพฤติมิชอบ 
ข้อ o30 ชอ่งทางแจง้เรื่องรอ้งเรยีน
การทุจรติและประพฤติมิชอบ 
ข้อ o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจรติ 

ประเด็นการประเมิน
ระดับ

ความเชื่อมโยงน้อยท่ีสุด
หรอืไม่มีเลย น้อย มาก มากท่ีสุด

e5 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ 
ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลักมากน้อยเพยีงใด

ข้อ o33 การเปิดโอกาสใหเ้กิดการมี
ส่วนรว่ม
ข้อ o8 Q&A 

ข้อ o32 ชอ่งทางการรบัฟังความ
คิดเหน็  



แบบวดัการรบัรูข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ตัวชีว้ดัท่ี 7 ประสิทธภิาพการส่ือสาร เป็นตัวชีว้ดัท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธภิาพการส่ือสาร ในประเด็นท่ี

เก่ียวข้องกับการเผยแพรข้่อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ ดังน้ี

ประเด็นการประเมิน
ระดับ

ความเชื่อมโยงน้อยท่ีสุด
หรอืไม่มีเลย น้อย มาก มากท่ีสุด

e6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีลักษณะ
ดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด

▪ เขา้ถึงงา่ย ไมซ่บัซอ้น
▪ มชีอ่งทางหลากหลาย

ตัวชีว้ดัท่ี 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน/
การประชาสัมพนัธ/์            
การปฏิสัมพนัธข้์อมูล

ตัวชีว้ดัท่ี 9.2 แผนด าเนินงาน/
การปฏิบัติงาน/การใหบ้รกิาร

ตัวชีว้ดัท่ี 9.3 แผนการใชจ้า่ย
งบประมาณประจ าปี/การจดัซื้อ
จดัจา้งหรอืการจดัหาพสัดุ

ตัวชีว้ดัท่ี 9.5 การจดัการเรื่อง
รอ้งเรยีนการทุจรติและ
ประพฤติมชิอบ/การเปิดโอกาส
ใหม้ส่ีวนรว่ม

e7  หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการเผยแพรผ่ลงานหรอืข้อมูลท่ี
สาธารณชนควรรบัทราบอย่างชดัเจน มากน้อยเพยีงใด



แบบวดัการรบัรูข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ประเด็นการประเมิน

ระดับ
ความเชื่อมโยงน้อยท่ีสุด

หรอืไม่มีเลย น้อย มาก มากท่ีสุด

e8  หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือ
ความคิดเห็นเก่ียวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่

ขอ้ o32 ชอ่งทางการรบัฟัง
ความคิดเหน็  
ขอ้ o8 Q&A 

e9  หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบค าถาม 
เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเก่ียวกับการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน 
มากน้อยเพียงใด

ขอ้ o8 Q&A 

ขอ้ o9 Social Network 

ประเด็นการประเมิน
ระดับ

ความเชื่อมโยง
มี ไมม่ี

e10 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียน
การทุจริตของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน หรือไม่

ขอ้ o30 ชอ่งทางแจง้เรื่อง
รอ้งเรยีนการทุจรติและ
ประพฤติมชิอบ 



ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการท างาน เป็นตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการปรับปรุงระบบ
การท างาน ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ ดังน้ี

แบบวดัการรบัรูข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ประเด็นการประเมิน
ระดับ

ความเชื่อมโยงน้อยท่ีสุด
หรอืไม่มีเลย น้อย มาก มากท่ีสุด

e11 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการ ให้ดีขึ้น มากน้อย
เพียงใด

ข้อ o12 รายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 
ข้อ o42 มาตรการส่งเสรมิ
คุณธรรมและความโปรง่ใส
ภายในหน่วยงาน 
ข้อ o43 การด าเนินการตาม
มาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและ
ความโปรง่ใสภายในหน่วยงาน
ข้อ o16 รายงานผลการส ารวจ
ความพงึพอใจการใหบ้รกิาร 

e12 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอน 
การด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด

e13 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด าเนินงาน/การให้บริการให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น 
หรือไม่

ระดับ
ข้อ o17 E–Service 

มี ไม่มี



ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการท างาน เป็นตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการปรับปรุงระบบ
การท างาน ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ ดังน้ี

แบบวดัการรบัรูข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ประเด็นการประเมิน
ระดับ

ความเชื่อมโยงน้อยท่ีสุด
หรอืไม่มีเลย น้อย มาก มากท่ีสุด

e14 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้
ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด

ข้อ o33 การเปิดโอกาสใหเ้กิด
การมส่ีวนรว่ม
ข้อ o32 ชอ่งทางการรบัฟัง
ความคิดเหน็  
ข้อ o8 Q&A 

e15 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการด าเนินงาน/
การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด

ข้อ o42 มาตรการส่งเสรมิ
คุณธรรมและความโปรง่ใส
ภายในหน่วยงาน 
ข้อ o43 การด าเนินการตาม
มาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและ
ความโปรง่ใสภายในหน่วยงาน
ข้อ o12 รายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี  



OPEN DATA
Integrity and Transparency 

Assessment



หลักการเปดิเผยข้อมูลสาธารณะ
และการประเมินตามแบบ OIT

“การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะทางเว็บไซต์ของหน่วยงานเป็นส่วนหน่ึงของ
การผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตามกฎหมายและแนวนโยบายของรัฐ 
ซึ่งหน่วยงานต้องปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ โดยไม่ต้องรอช่วงเวลาการประเมินฯ 
อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนการประเมิน ITA ได้ก าหนดให้ผู้บริหารของหน่วยงาน
จะต้องกลั่นกรองและอนุมัติข้อมูลก่อนส่งค าตอบเข้าสู่ระบบ ITAS เพื่อให้

ข้อมูลภาครัฐท่ีได้เผยแพร่มีความถูกต้องและประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย”



แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

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

- ข้อมูลพื้นฐาน
- การบริหารงาน
- การบริหารเงินงบประมาณ
- การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การส่งเสริมความโปร่งใส

▪ ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่
- การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
- มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

รายละเอยีดการประเมินตามแบบวดั OIT



จากการวิเคราะห์เจาะลึกประเด็นที่เป็นปัญหา จากการค้นหาถอดบทเรียนหน่วยงานที่
ประสบความส าเร็จเมื่อปี 63 น ามาสู่กลยุทธ์ที่ด าเนินการต่อเนื่องจากปี 64

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

ตัวชี้วัดย่อย คะแนน
ต่อข้อ

จ ำนวน
ข้อ

คะแนน 
OIT

9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 0.44 9 4
9.2 การบริหารงาน 0.50 8 4
9.3 การบริหารเงิน  
งบประมาณ 0.57 7 4

9.4 การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 1.00 4 4

9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 0.80 5 4
10.1 การป้องกันทุจริต 1.25 8 10
10.2 มาตรการภายในเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 5.00 2 10

รวม 43 40

9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
4 คะแนน

9.2 การบริหารงาน
4 คะแนน

9.3 การบริหารเงิน
งบประมาณ
4 คะแนน

9.4 การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากร

บุคคล
4 คะแนน

9.5 การส่งเสริม
ความโปร่งใส
4 คะแนน

10.1 กำร
ด ำเนินกำรเพ่ือ

ป้องกันกำรทุจริต
10 คะแนน

10.2 มำตรกำร
ภำยในเพื่อป้องกัน

กำรทุจริต
10 คะแนน

แนะน าใหเ้ริม่ท า OIT จากหลงัไปหน้า !



องค์ประกอบด้านข้อมูล ขอ้ o1 โครงสรา้ง 
 แสดงใหเ้หน็ถึงชอ่งทาง (URL) ท่ีสามารถ

เขา้ถึงหรอืเชื่อมโยงไปยงัขอ้มูลขา้งต้นได้จาก
เวบ็ไซต์หลกัของหน่วยงาน 

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

หมายเหตุ
1. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ใหแ้สดง

ขอ้มูลท้ังผู้บรหิารในฝ่ายการเมอืงและฝ่าย
ขา้ราชการประจ า

2. กรณีของจงัหวดั ต้องจดัท าขอ้มูลในภาพรวม
ของจงัหวดัในฐานะ 1 หน่วยรบัประเมนิ

ข้อผิดพลาด/ข้อควรระวงั
⃝ น ากฎหมายมาพรรณาเผยแพรล่งในเวบ็ไซต์  
⃝ ไมแ่สดงแผนผังโครงสรา้งการแบง่ส่วนราชการ 
หลกัเกณฑ์ก าหนดใหต้้องแสดงเป็นแผนผังเท่าน้ัน
⃝ กรณี อปท. ไมม่กีารเปิดเผยโครงสรา้งของฝ่าย
การเมอืง ความเชื่อมโยงกับ IIT/EIT ตัวชีว้ดัท่ี 7 ประสิทธิภำพกำรส่ือสำร

https://www.dtn.go.th/th/aboutus/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3?cate=5cf8a7b71ac9ee3fdc2fcb14


องค์ประกอบด้านข้อมูล ขอ้ o2 ขอ้มูลผู้บรหิาร  
 แสดงข้อมูลของผู้บรหิารสูงสุด และผู้ด ารง

ต าแหน่งทางการบรหิารของหน่วยงาน อย่าง
น้อยประกอบด้วย 1. ผู้บรหิารสูงสุด 2. รอง
ผู้บรหิารสูงสุด 

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

หมายเหตุ
1. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ใหแ้สดงขอ้มูล
ท้ังผู้บรหิารฝ่ายการเมอืงและฝ่ายขา้ราชการประจ า
2. กรณีจงัหวดั ใหแ้สดงข้อมูล ผวจ. และ รอง ผวจ. 

ขอ้ผิดพลาด/ขอ้ควรระวงั
⃝ ไมร่ะบุขอ้มูลชอ่งทางการติดต่อผู้บรหิารใหค้รบ
ตามองค์ประกอบด้านข้อมูล 
⃝ กรณีผู้บรหิารฝ่ายการเมอืงของ อปท. พน้จาก
ต าแหน่ง ไมไ่ด้แสดงข้อมูลของผู้ปฏิบติัหน้าท่ี
รกัษาการแทนผู้บรหิารสูงสุดในขณะน้ัน
⃝ ชอ่งทางการติดต่อ ไมส่ามารถติดต่อผู้บรหิาร

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

https://www2.nakhonratchasima.go.th/personal/show_personal_board?cid=3


องค์ประกอบด้านข้อมูล ขอ้ o3 อ านาจหน้าท่ี  
 แสดงข้อมูลหน้าท่ีและอ านาจของหน่วยงาน

ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
หมายเหตุ
1. ต้องจดัท าเป็นขอ้มูลเฉพาะส่วนของหน้าท่ีและ
อ านาจ หากน า File กฎหมายท้ังฉบบัท่ีมท้ัีงส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งและไมเ่ก่ียวขอ้งกับขอ้มูลหน้าท่ีและ
อ านาจของหน่วยงานมาตอบโดยไมม่คี าอธบิาย
เพิม่เติม จะไมไ่ด้คะแนน
2. กรณีของจงัหวดั ต้องจดัท าขอ้มูลในภาพรวม
ของจงัหวดัในฐานะ 1 หน่วยรบัประเมนิ โดยเป็น
ขอ้มูลหน้าท่ีและอ านาจของกฎหมายของจงัหวดั
**อ านาจหน้าท่ีของจงัหวดั เป็นไปตาม พ.ร.บ.
ระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดิน (ฉบบัท่ี 7) 
พ.ศ.2550 มาตรา 52/1
**อ านาจหน้าท่ีของ อปท. เป็นไปตามกฎหมาย
จดัต้ัง อปท. และกฎหมายก าหนดแผนและขัน้ตอน
การกระจายอ านาจ

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

https://www.fpo.go.th/main/About-Us/FPO-Information/Authority.aspx


องค์ประกอบด้านข้อมูล ขอ้ o4 แผนยุทธศาสตรห์รอืแผนพฒันาหน่วยงาน  
 แสดงใหเ้หน็ถึงชอ่งทาง (URL) ท่ีสามารถเข้าถึง

หรอืเชื่อมโยงไปยังข้อมูลข้างต้นได้จากเวบ็ไซต์หลัก
ของหน่วยงาน 

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

 มข้ีอมูลรายละเอยีดของแผนครบ 3 ข้อ                   
1. ยุทธศาสตรห์รอืแนวทาง 2. เป้าหมาย                  
3. ตัวชีว้ดั 

หมายเหตุ 
1. ตัวอย่างเชน่ แผนพฒันาท้องถ่ิน แผนพฒันา/

แผนยุทธศาสตรจ์งัหวดั
2. ไมจ่ าเป็นต้องมกีารลงนามในแผนยุทธศาสตรห์รอื

แผนพฒันาหน่วยงาน
3. การเผยแพรข้่อมูลต้องมเีน้ือหารายละเอยีดตาม

องค์ประกอบข้อมูลครบถ้วน ไมไ่ด้มเีพยีงแค่
หน้าปก/สารบัญ 

ขอ้ผิดพลาด/ขอ้ควรระวงั
⃝ น าแผนงานประจ าปีมาใชใ้นการตอบ 
⃝ แผนยุทธศาสตรท่ี์เผยแพรม่ข้ีอมูลเพยีงวสัิยทัศน์ 
พนัธกิจ แต่ไมร่ะบุรายละเอยีดของแผนยุทธศาสตร์ ความเชื่อมโยงกับ IIT/EIT ตัวชีว้ดัท่ี 7 ประสิทธิภำพกำรส่ือสำร

https://www.cts.chula.ac.th/work/strategic-management/strategic-plan/
https://www.cts.chula.ac.th/work/strategic-management/strategic-plan/
https://www.cts.chula.ac.th/work/strategic-management/strategic-plan/


องค์ประกอบด้านข้อมูล
 แสดงใหเ้หน็ถึงชอ่งทาง (URL) ท่ีสามารถ

เขา้ถึงหรอืเชื่อมโยงไปยังขอ้มูลข้างต้นได้จาก
เวบ็ไซต์หลกัของหน่วยงาน 

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

หมายเหต ุ
1. หมายเลขโทรศัพท์/E-mail ต้องเป็นของ

ส านักงาน (ไมใ่ชข่องบุคคลากรคนใดคนหน่ึง)
2. กรณีของจงัหวดั ต้องจดัท าขอ้มูลในภาพรวม

ของจงัหวดัในฐานะ 1 หน่วยรบัประเมนิ โดยจะต้อง
เป็นขอ้มูลการติดต่อของจงัหวดั 

ข้อผิดพลาด/ข้อควรระวงั
⃝ ขอ้มูลการติดต่อไมค่รบถ้วนท้ัง 4 ประเภท
⃝ ชอ่งทางไมเ่ป็นปัจจบุนั ไมส่ามารถติดต่อได้จรงิ
⃝ ไมส่่ง link ค าตอบใหถู้กต้อง โดยส่งหน้าแรก
ของเวบ็ไซต์ในการตอบแบบ OIT ซึ่งไมป่รากฏ
ขอ้มูลครบตามองค์ประกอบ ความเชื่อมโยงกับ IIT/EIT ตัวชีว้ดัท่ี 7 ประสิทธิภำพกำรส่ือสำร

ขอ้ o5 ขอ้มูลการติดต่อ  

https://www.depa.or.th/th/get-in-touch
https://www.depa.or.th/th/get-in-touch


องค์ประกอบด้านข้อมูล
 แสดงใหเ้หน็ถึงชอ่งทาง (URL) ท่ีสามารถ

เขา้ถึงหรอืเชื่อมโยงไปยงัขอ้มูลขา้งต้นได้จาก
เวบ็ไซต์หลกัของหน่วยงาน 

 แสดงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการด าเนินงาน
หรอืการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

หมายเหต ุ
1. ยกตัวอย่างเชน่ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการ

ด าเนินการตามภารกิจอ านาจหน้าท่ีตาม พรบ.
การกระจายอ านาจ

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

ข้อผิดพลาด/ข้อควรระวงั
⃝ หน่วยงานท่ีไมไ่ด้คะแนนส่วนใหญน่ ากฎหมาย
ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกับภารกิจ อ านาจหน้าท่ีมาเผยแพร ่

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

ขอ้ o6 กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

https://www.moc.go.th/th/content/category/detail/id/81/iid/1790
https://www.moc.go.th/th/content/category/detail/id/81/iid/1790
https://www.moc.go.th/th/content/category/detail/id/81/iid/1790
https://www.moc.go.th/th/content/category/detail/id/81/iid/1790


องค์ประกอบด้านข้อมูล
 แสดงใหเ้หน็ถึงชอ่งทาง (URL) ท่ีสามารถ

เขา้ถึงหรอืเชื่อมโยงไปยงัขอ้มูลขา้งต้นได้จาก
เวบ็ไซต์หลกัของหน่วยงาน 

 แสดงขอ้มูลขา่วสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับ
การด าเนินงานตามอ านาจหน้าท่ีหรอืภารกิจ
ของหน่วยงาน 

 เป็นขอ้มูลขา่วสารท่ีเกิดขึ้นในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565

หมายเหตุ 
1. อยา่งน้อยท่ีสุดต้องมี 1 ขา่วประชาสัมพนัธ์

และเป็นขา่วในปี 2565 

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

ข้อผิดพลาด/ข้อควรระวงั
⃝ ไมม่กีารเผยแพรข่อ้มูลขา่วประชาสัมพนัธ์
ภายในปีงบประมาณท่ีท าการประเมนิ
⃝ ไม่ตอบขอ้ค าถามดังกลา่ว ความเชื่อมโยงกับ IIT/EIT ตัวชีว้ดัท่ี 7 ประสิทธิภำพกำรส่ือสำร

ขอ้ o7 ขา่วประชาสัมพนัธ ์

https://tu.ac.th/


ข้อ o7 ข่าวประชาสัมพนัธ ์(ตัวอยา่งเพิม่เติม) 

https://www.dpt.go.th/90day/


องค์ประกอบด้านข้อมูล
 แสดงชอ่งทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถ

สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถ
ส่ือสารใหค้ าตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมลีกัษณะ
เป็นการส่ือสารได้สองทาง  ผ่านหน้าเวบ็ไซต์
ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเชน่ Web 
board, กลอ่งขอ้ความถาม-ตอบ, Messenger 
Live Chat, Chatbot เป็นต้น 

หมายเหตุ
ตัวอย่างการจดัท า Chatbot Q&A ของส านักงาน
ปลดักระทรวงพาณิชย์

ขอ้ผิดพลาด/ขอ้ควรระวงั
⃝ น าหน้าเวบ็ไซต์ “Q&A” ท่ีบุคคลภายนอกไม่
สามารถสอบถามข้อมูลได้ หรอืไมส่ามารถส่ือสาร
สองทางได้มาใชต้อบขอ้ค าถาม
⃝ หากด าเนินการใหผู้้ติดต่อกรอกรายละเอยีดทาง
หน้าเวบ็ไซต์ แลว้ตอบกลบัทาง E-mail หรอืโทรกลบั
ไมถื่อวา่เป็นการส่ือสารสองทางผ่านเวบ็ไซต์
⃝ น า FAQ (ค าถามท่ีพบบอ่ย) หรอื google 
forms ท่ีมลีกัษณะเป็นการส่ือสารทางเดียว 
⃝ กรณีจงัหวดัไมส่ามารถน า Q&A ของกระทรวง/
กรม มาใชต้อบได้ ความเชื่อมโยงกับ IIT/EIT ตัวชีว้ดัท่ี 7 ประสิทธิภำพกำรส่ือสำร

ขอ้ o8 Q&A 

https://www.moc.go.th/th/page/item/index/id/1


องค์ประกอบด้านข้อมูล
 ระบุต าแหน่งบนเวบ็ไซต์ของหน่วยงานท่ี

สามารถเชื่อมโยงไปยงัเครอืขา่ยสังคม
ออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอยา่งเชน่ 
Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น

หมายเหตุ 
1. ต้องเป็น Social Network ของจงัหวดัหรอื
หน่วยงานน้ันๆ กรณีเป็นบัญชใีชง้าน Social 
Network ส่วนบุคคลของผู้บรหิารหรอืเจา้หน้าท่ี
หรอืบุคคลอื่น จะไมไ่ด้คะแนนในขอ้น้ี
2. กรณีจงัหวดั สามารถใช ้Facebook ของ
ส านักงานประชาสัมพนัธจ์งัหวดัมาตอบได้

ข้อผิดพลาด/ข้อควรระวงั
⃝ ส่ง URL Facebook, Twitter, Instagram 
อยา่งเดียว โดยไม่ได้ส่ง URL เวบ็ไซต์หลกัของ
หน่วยงานท่ีแสดงต าแหน่งเชื่อมโยงจากเวบ็ไซต์
ไปยงั Social Network 

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

ขอ้ o9 Social Network 

https://www.mfa.go.th/
https://www.mfa.go.th/


องค์ประกอบด้านข้อมูล
 แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานท่ีมี

ระยะ 1 ปี และบงัคับใชใ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565

 มขีอ้มูลรายละเอยีดของแผนครบ 3 ขอ้  
 1. โครงการหรอืกิจกรรม 
 2. งบประมาณท่ีใช ้
 3. ระยะเวลาในการด าเนินการ 

หมายเหตุ
1. ไมจ่ าเป็นต้องมกีารลงนามในแผนด าเนินงาน

ประจ าปี
2. ยกตัวอย่างเชน่ แผนปฏิบติัราชการการ

ประจ าปี (จงัหวดั) แผนการด าเนินงานประจ าปี 
(อปท.) 

3. การเผยแพรข่อ้มูลต้องมเีน้ือหารายละเอยีด
ตามองค์ประกอบขอ้มูลครบถ้วน ไมไ่ด้มเีพยีง
แค่หน้าปก/สารบญั

ข้อผิดพลาด/ข้อควรระวงั
⃝ หน่วยงานไมไ่ด้ด าเนินการตอบแบบ OIT 

⃝ หน่วยงานจดัท าแผนด าเนินงานประจ าปีไมค่รบ
องค์ประกอบของแผน

ขอ้ o10 แผนด าเนินงานประจ าปี

ความเชื่อมโยงกับ IIT/EIT ตัวชีว้ดัท่ี 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน

https://www.depa.or.th/storage/app/media/file/annual-operation-plan-2564.pdf
https://www.depa.or.th/storage/app/media/file/annual-operation-plan-2564.pdf


ขอ้ o10 แผนด าเนินงานประจ าป ี (ตัวอยา่งเพิม่เติม)

https://www.dopa.go.th/policy/plan1


องค์ประกอบด้านข้อมูล
 แสดงรายงานความก้าวหน้าท่ีมขีอ้มูลครอบคลมุ

ในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565

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

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

หมายเหตุ
1. ความก้าวหน้าในการด าเนินงานสอดคล้องตาม

แผนด าเนินงานประจ าปีในข้อ O10
2. หากไมไ่ด้มกีารเปิดเผยข้อมูลในข้อ O10 จะไม่

สามารถพจิารณาตรวจให้คะแนนในข้อ O11 ได้

ข้อ o11 รายงานการก ากับติดตาม
การด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน

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

https://www.depa.or.th/storage/app/media/uploaded-files/o11-64-3.pdf
https://www.depa.or.th/storage/app/media/uploaded-files/o11-64-3.pdf


องค์ประกอบด้านข้อมูล
 แสดงผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 มรีายละเอยีดสรปุผลการด าเนินงานครบ 3 ขอ้ 

1. ผลการด าเนินการโครงการหรอืกิจกรรม 
2. ผลการใชจ้า่ยงบประมาณ
3. ปัญหา อปุสรรค และข้อเสนอแนะ 

หมายเหตุ
1. ยกตัวอยา่งเชน่ รายงานประจ าปี (Annual 

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

2. หากไมม่ปีัญหา/อปุสรรค ใหร้ะบุวา่ “ไม่ม”ี         
หา้มตัดหวัขอ้ท้ิง

3. กรณีของจงัหวดั ต้องจดัท าขอ้มูลในภาพรวม
ของจงัหวดัในฐานะ 1 หน่วยรบัประเมนิ

ข้อผิดพลาด/ข้อควรระวงั
⃝ น ารายงานของสองปีงบฯ ท่ีแลว้มาใชใ้นการตอบ
⃝ น าผลการด าเนินงานในแต่ละเดือน/ไตรมาส มา
รวบรวมเป็นเลม่ โดยไมไ่ด้มกีารสรปุขอ้มูลตาม
รายละเอยีดท่ีก าหนด ไมส่ามารถใชต้อบได้ ความเชื่อมโยงกับ IIT/EIT

ข้อ o12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 

ตัวชีว้ดัท่ี 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน

https://www.tpqi.go.th/th/report-detail/MmO0ZJx3rQVWewEb3Q
https://www.tpqi.go.th/th/report-detail/MmO0ZJx3rQVWewEb3Q
https://www.tpqi.go.th/th/report-detail/MmO0ZJx3rQVWewEb3Q


องค์ประกอบด้านข้อมูล
 แสดงคู่ มือหรือแนวทางการปฏิบั ติงาน ท่ี

เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน อย่างน้อย 1 คู่มอื 

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

หมายเหต ุ
1. จงัหวดัสามารถเลอืกภารกิจของหน่วยงานใด

หน่วยงานหน่ึงในก ากับมาตอบได้ หรอื สามารถ
ใชม้าตรฐานการปฏิบติังานกลางของกรม/
กระทรวงมาตอบได้

2. อปท. สามารถเลอืกภารกิจใดภารกิจหน่ึงใน
หน่วยงานมาตอบได้

3. ขอ้ O13-O17 ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับงานบรกิาร 
ไมจ่ าเป็นต้องเป็นงานบรกิารเดียวกันทุกขอ้

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

ข้อ o13 คู่มือหรอืมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

https://mahidol.ac.th/th/governance/ita64/manual-performance/
https://mahidol.ac.th/th/governance/ita64/manual-performance/


องค์ประกอบด้านข้อมูล
 แสดงคู่มือการให้บรกิารประชาชนหรอืคู่มือแนว

ทางการปฏิบัติท่ีผู้รบับรกิารหรอืผู้มาติดต่อกับ
หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรบับรกิารหรอื
ติดต่อกับหน่วยงาน อย่างน้อย 1 คู่มอื 

 มขีอ้มูลรายละเอยีดในคู่มอืครบ 2 ขอ้ 
1. ชื่อภารกิจ/งานท่ีใหบ้รกิาร 
2. วธิกีารขัน้ตอนการใหบ้รกิาร หรอืวธิกีาร
ติดต่อ 

หมายเหต ุ
1. จงัหวดัสามารถใชข้อ้มูลของส่วนราชการใดส่วน
ราชการหน่ึงหรอืมากกวา่ภายในจงัหวดั มาเปิดเผย
ขอ้มูลบนเวบ็ไซต์ของจงัหวดั โดยคู่มอื/มาตรฐานฯ 
จะจดัท าโดยส่วนราชการน้ัน ๆ หรอืจดัท าโดย
หน่วยงานต้นสังกัดของส่วนราชการน้ัน ๆ ก็ได้ 
2. อปท. สามารถเลอืกภารกิจใดภารกิจหน่ึงใน
หน่วยงานมาตอบได้ และต้องจดัท าขึ้นเอง
3. ต้องเป็นการใหบ้รกิารตามภารกิจของหน่วยงาน

ข้อผิดพลาด/ข้อควรระวงั

ความเชื่อมโยงกับ IIT/EIT ตัวชีว้ดัท่ี 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน

ข้อ o14 คู่มือหรอืมาตรฐานการใหบ้รกิาร 

⃝ บางหน่วยงานเกิดความสับสน โดยน าคู่มอืการ
ปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีในข้อ o13 มาใชใ้นการตอบ
ขอ้ o14

https://mahidol.ac.th/th/governance/ita64/manual-service-standard/
https://mahidol.ac.th/th/governance/ita64/manual-service-standard/


องค์ประกอบด้านข้อมูล
 แสดงขอ้มูลสถิติการใหบ้รกิารของหน่วยงาน 

จ าแนกเป็นรายภารกิจ 
 แสดงขอ้มูลในระยะเวลาอยา่งน้อย 6 เดือน

แรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
***สามารถเผยแพรข่อ้มูลเป็นแบบรายเดือน 
หรอืรายไตรมาส หรอืราย 6 เดือน ได้ 
หมายเหตุ
1. หากเดือนใดไมม่ผู้ีรบับรกิารใหแ้สดงสถิติ

เป็น 0
2. จงัหวดัสามารถเลอืกภารกิจของหน่วยงาน

ใดหน่วยงานหน่ึงหรอืหลายแหง่ในก ากับมา
ตอบได้ 

3. อปท. สามารถเลอืกภารกิจใดภารกิจหน่ึง
หรอืหลายภารกิจในหน่วยงานมาตอบได้

4. ไม่ใหใ้ชส้ถิติการเขา้ชมเวบ็ไซต์มาตอบ

ข้อผิดพลาด/ข้อควรระวงั

ความเชื่อมโยงกับ IIT/EIT ตัวชีว้ดัท่ี 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน

ขอ้ o15 ขอ้มูลเชงิสถิติการใหบ้รกิาร

⃝ บางหน่วยงานไมแ่สดงสถิติการใหบ้รกิาร โดยระบุ
วา่ไมม่ผู้ีมาติดต่อหรอืรบับรกิาร และไมแ่สดงค่าสถิติ
⃝ ขอ้มูลสถิติการมไีมค่รบหรอืไมค่รอบคลมุ 6 เดือน

http://www.ipthailand.go.th/th/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2.html


องค์ประกอบด้านข้อมูล
 แสดงผลส ารวจความพงึพอใจการใหบ้รกิาร

ของหน่วยงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หมายเหตุ
1. จงัหวดัสามารถเลอืกภารกิจของหน่วยงานใด

หน่วยงานหนึ่งในก ากับมาตอบได้ 
2. อปท. สามารถเลอืกภารกิจใดภารกิจหน่ึงหรอื

หลายภารกิจในหน่วยงานมาใชจ้ดัท ารายงานผล
การส ารวจความพงึพอใจการใหบ้รกิารของ
หน่วยงานก็ได้

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

4. การเผยแพรข่อ้มูลต้องมเีนื้อหารายละเอยีด
ตามองค์ประกอบขอ้มูลครบถ้วน ไมไ่ด้มเีพยีง
แค่หน้าปก/สารบญั

ขอ้ผิดพลาด/ขอ้ควรระวงั

ความเชื่อมโยงกับ IIT/EIT ตัวชีว้ดัท่ี 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน

ขอ้ o16 รายงานผลการส ารวจความพงึพอใจ
การใหบ้รกิาร 

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

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bmta.co.th%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Ffiles%2Fabout-us%2Fo16.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGj_0pj071RbrhZfN_Tf6eJ8ZvE-g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bmta.co.th%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Ffiles%2Fabout-us%2Fo16.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGj_0pj071RbrhZfN_Tf6eJ8ZvE-g


องค์ประกอบด้านข้อมูล
 แสดงชอ่งทางการใหบ้รกิารข้อมูลหรอืธรุกรรม

ภาครฐัแก่บุคคลภายนอกผ่านเครอืข่าย
อนิเทอรเ์น็ต แบบเบ็ดเสรจ็ โดยท่ีผู้ขอรบับรกิารไม่
ต้องเดินทางมายังหน่วยงาน 

 ต้องเป็นการใหบ้รกิารท่ีสอดคล้องกับภารกิจของ
หน่วยงาน

หมายเหตุ
1. จงัหวดัสามารถเลือกภารกิจของหน่วยงานใด
หน่วยงานหน่ึงในก ากับมาตอบได้
2. อปท. สามารถเลือกภารกิจใดภารกิจหน่ึงมาตอบได้ 
แต่ต้องเป็นระบบท่ีใหบ้รกิารตามภารกิจหลักของ
หน่วยงาน
3. ต้องเป็นระบบท่ีหน่วยงานจดัท าข้ึนเอง 
4. ตัวอย่างเชน่ การใหบ้รกิารผ่านแอพลิเคชนัของ
หน่วยงาน/การยื่นค ารอ้งต่าง ๆ ผ่าน google forms

ข้อผิดพลาด/ข้อควรระวงั

ความเชื่อมโยงกับ IIT/EIT ตัวชีว้ดัท่ี 8 กำรปรบัปรงุระบบกำรท ำงำน

ขอ้ o17 E–Service 

⃝ น าชอ่งทางดาวน์โหลดแบบฟอรม์ค ารอ้งมาใชต้อบ
แบบ OIT แล้วใหป้ระชาชนดาวน์โหลดและน าค ารอ้งน้ัน
มายื่น ณ ท่ีท าการหน่วยงาน
⃝ ตัวอย่างท่ีไมใ่ช ่E–Service เชน่ ระบบจองหอ้ง
ประชมุของบุคคลภายในหน่วยงาน/ระบบจองคิว
ออนไลน์/การดาวน์โหลดแบบฟอรม์/Q&A เป็นต้น

https://bangkurud.oss.in.th/public/oss/data/list/


องค์ประกอบด้านข้อมูล
 แสดงชอ่งทางการใหบ้รกิารข้อมูลหรอืธรุกรรม

ภาครฐัแก่บุคคลภายนอกผ่านเครอืข่าย
อนิเทอรเ์น็ต แบบเบ็ดเสรจ็ โดยท่ีผู้ขอรบับรกิารไม่
ต้องเดินทางมายังหน่วยงาน 

 ต้องเป็นการใหบ้รกิารท่ีสอดคล้องกับภารกิจของ
หน่วยงาน

หมายเหตุ
1. จงัหวดัสามารถเลือกภารกิจของหน่วยงานใด
หน่วยงานหน่ึงในก ากับมาตอบได้
2. อปท. สามารถเลือกภารกิจใดภารกิจหน่ึงมาตอบได้ 
แต่ต้องเป็นระบบท่ีใหบ้รกิารตามภารกิจหลักของ
หน่วยงาน
3. ต้องเป็นระบบท่ีหน่วยงานจดัท าข้ึนเอง 
4. ตัวอย่างเชน่ การใหบ้รกิารผ่านแอพลิเคชนัของ
หน่วยงาน/การยื่นค ารอ้งต่าง ๆ ผ่าน google forms

ข้อผิดพลาด/ข้อควรระวงั

ความเชื่อมโยงกับ IIT/EIT ตัวชีว้ดัท่ี 8 กำรปรบัปรงุระบบกำรท ำงำน

ขอ้ o17 E–Service 

⃝ น าชอ่งทางดาวน์โหลดแบบฟอรม์ค ารอ้งมาใชต้อบ
แบบ OIT แล้วใหป้ระชาชนดาวน์โหลดและน าค ารอ้งน้ัน
มายื่น ณ ท่ีท าการหน่วยงาน
⃝ ตัวอย่างท่ีไมใ่ช ่E–Service เชน่ ระบบจองหอ้ง
ประชมุของบุคคลภายในหน่วยงาน/ระบบจองคิว
ออนไลน์/การดาวน์โหลดแบบฟอรม์/Q&A เป็นต้น

https://tayangcity.go.th/eservice/frontpage


องค์ประกอบด้านข้อมูล
 แสดงแผนการใชจ้า่ยงบประมาณของ

หน่วยงานท่ีมรีะยะ 1 ปี และบังคับใชใ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 มขีอ้มูลรายละเอยีดของแผนครบ 2 ขอ้
1. งบประมาณตามแหลง่ท่ีได้รบั              
การจดัสรร 
2. งบประมาณตามประเภทรายการ              
ใชจ้า่ย 

หมายเหตุ
ยกตัวอยา่งเชน่ แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ
ประจ าปี หรอื ขอ้บัญญติั/เทศบัญญติั
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี

ข้อผิดพลาด/ข้อควรระวงั

ความเชื่อมโยงกับ IIT/EIT ตัวชีว้ดัท่ี 2 กำรใชง้บประมำณ

ขอ้ o18 แผนการใชจ้า่ยงบประมาณประจ าปี

⃝ มกีารเปิดเผยการใชจ้า่ยงบประมาณใน
ภาพรวม แต่ไมแ่สดงรายละเอยีดเป็นราย
โครงการ 
⃝ จดัท าแผนการใชจ้า่ยงบประมาณประจ าปีไม่
ครบทุกไตรมาส

https://www.cpd.go.th/cpdth2560/aboutcpd/cpdmanagebudget/cpdplanbudgetyear
https://www.cpd.go.th/cpdth2560/aboutcpd/cpdmanagebudget/cpdplanbudgetyear


องค์ประกอบด้านข้อมูล
 แสดงรายละเอยีดความก้าวหน้าการใชจ้า่ย

งบประมาณ โดยมขีอ้มูลครอบคลมุใน
ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565

 ความก้าวหน้าในการด าเนินงานต้องสอดคลอ้ง
กับแผนการใชจ้า่ยงบประมาณประจ าปีในขอ้ O18 

หมายเหตุ
1. สามารถเผยแพรข้่อมูลเป็นแบบรายเดือน หรอืราย
ไตรมาส หรอืราย 6 เดือน ได้
2. ต้องระบุข้อมูลใหช้ดัเจนวา่เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6
เดือนแรก ของปี พ.ศ. 2565
3. หากไมไ่ด้มกีารเปิดเผยข้อมูลในข้อ O18 จะไม่
สามารถพจิารณาตรวจให้คะแนนในข้อ O19 ได้
4. ไมส่ามารถขอ “ไมคิ่ดคะแนน” โดยอา้งข้อจ ากัดตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการจดัท าแผน 
พฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี3) 
พ.ศ.2561 (ก าหนดใหร้ายงานผลได้อย่างน้อยปีละ 1
ครัง้ภายในเดือนธนัวาคมของทุกปี)

ข้อผิดพลาด/ข้อควรระวงั

ความเชื่อมโยงกับ IIT/EIT

ขอ้ o19 รายงานการก ากับติดตามการใชจ้า่ย                       
งบประมาณประจ าปี รอบ 6 เดือน 

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

https://www.eeco.or.th/th/filedownload/2873/c6e49f4c1a40af72e78dd3a49bb2f445.pdf


องค์ประกอบด้านข้อมูล
 แสดงผลการด าเนินงานตามแผนการใชจ้า่ย

งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564

 มรีายละเอยีดสรปุผลการใชจ้า่ยงบประมาณ
ครบ 2 ขอ้
 1. ผลการใชจ้า่ยงบประมาณ 
 2. ปัญหา อปุสรรค และข้อเสนอแนะ 

หมายเหตุ
1. หากไมม่ปีัญหา อปุสรรค ใหร้ะบุวา่ “ไม่ม”ี หา้ม
ตัดหวัขอ้ท้ิง
2. กรณี อปท. ตอบด้วยงบแสดงฐานะทาง
การเงนิ ต้องมีการวเิคราะหผ์ลการใชจ้า่ย
งบประมาณรวมถึงปัญหาอปุสรรค ขอ้เสนอแนะ
ด้วย

ข้อผิดพลาด/ข้อควรระวงั

ความเชื่อมโยงกับ IIT/EIT

ขอ้ o20 รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ  
ประจ าปี

⃝ มกีารรายงานผลแต่ไม่ครบถ้วนตาม
องค์ประกอบขอ้มูล ตัวชีว้ดัท่ี 2 กำรใชง้บประมำณ

https://www.hatyaicity.go.th/hatyaicity_budget
https://www.hatyaicity.go.th/hatyaicity_budget
https://www.hatyaicity.go.th/hatyaicity_budget


องค์ประกอบด้านข้อมูล
 แสดงแผนการจดัซื้อจดัจา้งหรอืแผนการจดัหา

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

 เป็นขอ้มูลการจดัซื้อจดัจา้งในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565

หมายเหตุ
1. กรณีไมม่กีารจดัจา้งท่ีมวีงเงนิเกิน 5 แสนบาท
หรอืการจดัจา้งท่ีกฎหมายไมไ่ด้ก าหนดใหต้้อง
เผยแพรแ่ผนการจดัซื้อจดัจา้ง ใหห้น่วยงานอธบิาย
เพิม่เติมโดยละเอยีด หรอืเผยแพรว่า่ไมม่กีารจดัซื้อ
จดัจา้งในกรณีดังกลา่ว 
2. กรณีของจงัหวดั สามารถใชข้อ้มูลของส่วน
ราชการใดส่วนราชการหนึ่งหรอืมากกวา่ภายใน
จงัหวดัมาเปิดเผยขอ้มูลบนเวบ็ไซต์ของจงัหวดัได้

ขอ้ผิดพลาด/ขอ้ควรระวงั

ความเชื่อมโยงกับ IIT/EIT

ขอ้ o21 แผนการจดัซื้อจดัจา้งหรอื
แผนการจดัหาพสัดุ 

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

https://secretary.mots.go.th/more_news.php?cid=73
https://secretary.mots.go.th/more_news.php?cid=73


องค์ประกอบด้านข้อมูล
 แสดงประกาศตามท่ีหน่วยงานจะต้อง

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

 เป็นขอ้มูลการจดัซื้อจดัจา้งในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565

หมายเหตุ

1. กรณีของจงัหวดั สามารถใชข้อ้มูลของส่วน
ราชการใดส่วนราชการหน่ึงหรอืมากกวา่ภายใน
จงัหวดัมาเปิดเผยขอ้มูลบนเวบ็ไซต์ของจงัหวดัได้

2. เป็นการด าเนินการตามพระราชบัญญติั    
การจดัซื้อจดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั 
พ.ศ. 2560

ข้อผิดพลาด/ข้อควรระวงั

ความเชื่อมโยงกับ IIT/EIT

ขอ้ o22 ประกาศต่าง ๆ เก่ียวกับการจดัซื้อ
จดัจา้งหรอืการจดัหาพสัดุ

⃝ บางหน่วยงานมีประกาศการจดัซื้อจดัจา้งแต่ไมไ่ด้
คะแนน เน่ืองจากไมส่อดคล้องกันแผนการจดัซื้อจดั
จา้ง ตัวชีว้ดัท่ี 2 กำรใชง้บประมำณ

https://www.dpt.go.th/th/


องค์ประกอบด้านข้อมูล
 แสดงสรปุผลการจดัซื้อจดัจา้งของหน่วยงาน 

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

 เปิดเผยขอ้มูลเป็นรายเดือน ท่ีมขีอ้มูล
ครอบคลมุในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หมายเหตุ
1. กรณีไมม่กีารจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดือนใดให้
เผยแพรว่า่ไมม่กีารจดัซื้อจดัจา้งในเดือนน้ัน
2. ต้องจ าแนกขอ้มูลเป็นรายเดือนเท่าน้ัน ดูตัวอย่าง
ได้จากแบบ สขร.1
3. กรณีของจงัหวดั สามารถใชข้อ้มูลของส่วน
ราชการใดส่วนราชการหนึ่งหรอืมากกวา่ภายใน
จงัหวดั มาเปิดเผยขอ้มูลบนเวบ็ไซต์ของจงัหวดั 

ความเชื่อมโยงกับ IIT/EIT

ขอ้ o23 สรปุผลการจดัซื้อจดัจา้ง
หรอืการจดัหาพสัดุรายเดือน 

ตัวชีว้ดัท่ี 2 กำรใชง้บประมำณ
ข้อผิดพลาด/ข้อควรระวงั
⃝ ไมแ่สดงข้อมูลเป็นรายเดือน

https://www.depa.or.th/th/procurement/procurement-report


ข้อ o23 สรปุผลการจดัซื้อจดัจา้งหรอืการจดัหาพสัดรุายเดือน (ตัวอยา่งเพิม่เติม) 



องค์ประกอบด้านข้อมูล
 แสดงผลการจดัซื้อจดัจา้งของหน่วยงานของ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 มขีอ้มูลรายละเอยีดของรายงานครบ 2 ขอ้

 1. งบประมาณท่ีใชใ้นการจดัซื้อจดัจา้ง 

 2. ปัญหา อปุสรรค และขอ้เสนอแนะ 

หมายเหตุ

1. หากไมม่ปัีญหา อปุสรรค ใหร้ะบุวา่ “ไมม่”ี      
หา้มตัดหวัขอ้ท้ิง

2. กรณีของจงัหวดั สามารถใชข้อ้มูลของส่วน
ราชการใดส่วนราชการหน่ึงหรอืมากกวา่ภายใน
จงัหวดั มาเปิดเผยขอ้มูลบนเวบ็ไซต์ของจงัหวดั

3. การเผยแพรข่อ้มูลต้องมเีน้ือหารายละเอยีด
ตามองค์ประกอบขอ้มูลครบถ้วน ไมไ่ด้มเีพยีง
แค่หน้าปก/สารบญั

ความเชื่อมโยงกับ IIT/EIT

ขอ้ o24 รายงานผลการจดัซื้อจดัจา้ง
หรอืการจดัหาพสัดุประจ าปี

ตัวชีว้ดัท่ี 2 กำรใชง้บประมำณ

ขอ้ผิดพลาด/ขอ้ควรระวงั
⃝ รายงานมอีงค์ประกอบขอ้มูลไม่ครบถ้วน 
หน่วยงานบางแหง่ขอ้มูลมคีวามเขา้ใจ
คลาดเคลื่อนเรื่องปีงบประมาณ

https://www.excise.go.th/excise2017/NEWS/BID_NEWS/PROCUREMENT_REPORT/index.htm
https://www.excise.go.th/excise2017/NEWS/BID_NEWS/PROCUREMENT_REPORT/index.htm


องค์ประกอบด้านข้อมูล
 แสดงนโยบายของผู้บรหิารสูงสุด หรอื แผนการ

บรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคลท่ีก าหนดในนาม
ของหน่วยงาน   

 เป็นนโยบายหรอืแผนการบรหิารและพฒันา
ทรพัยากรบุคคลท่ียังใชบ้ังคับในหน่วยงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หมายเหตุ
1. หากเป็นผู้บรหิารคนเดิม สามารถใชน้โยบายเดิมได้

แต่ต้องมผีลบังคับใชใ้นปี 65
2. แผนอตัราก าลัง/ระเบียบพนักงาน ไมส่ามารถใช้

ตอบข้อน้ีได้
3. มนีโยบาย หรอืแผน อย่างใดอย่างหน่ึงก็ได้
4. กรณีของจงัหวดั ต้องจดัท าข้อมูลในภาพรวมของ

จงัหวดัในฐานะ 1 หน่วยรบัประเมนิ โดยจะต้องเป็น
นโยบายหรอืแผนฯ ของจงัหวดั

5. การเผยแพรข้่อมูลต้องมเีน้ือหารายละเอยีดตาม
องค์ประกอบข้อมูลครบถ้วน ไมไ่ด้มเีพยีงแค่
หน้าปก/สารบัญ

ข้อผิดพลาด/ข้อควรระวงั

ความเชื่อมโยงกับ IIT/EIT ตัวชีว้ดัท่ี 3 กำรใชอ้ ำนำจ (ของผู้บังคับบัญชำ)

ขอ้ o25 นโยบายการบรหิารทรพัยากรบุคคล

⃝ ไมใ่ชน่โยบายฯ ของผู้บรหิารสูงสุดของหน่วยงาน
⃝ นโยบายนามธรรม ไมม่รีายละเอยีดท่ีสามารถด าเนินการได้

https://www.dbd.go.th/more_news.php?cid=1827
https://www.dbd.go.th/more_news.php?cid=1827
https://www.dbd.go.th/more_news.php?cid=1827


ข้อ o25 นโยบายการบรหิารทรพัยากรบุคคล (ตัวอยา่งเพิม่เติม) 



องค์ประกอบด้านข้อมูล
 เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565
 การด าเนินการมคีวามสอดรบัตามนโยบายหรอื

แผนการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคลใน
ขอ้ O25 

หมายเหตุ
1. กรณีของจงัหวดั ต้องจดัท าขอ้มูลในภาพรวม
ของจงัหวดัในฐานะ 1 หน่วยรบัประเมนิ
2. การแจง้เวยีนใหบุ้คลากรภายในทราบนโยบาย
ตามขอ้ O25 ไมใ่ชก่ารด าเนินการตามนโยบาย 
ดังน้ัน หากหน่วยงานแจง้เวยีนอยา่งเดียวจะไมไ่ด้
คะแนน
3. หากไมไ่ด้มกีารเปิดเผยขอ้มูลในข้อ O25 จะไม่
สามารถพจิารณาตรวจใหค้ะแนนในข้อ O26 ได้
4. การด าเนินการต้องสอดคล้องกับนโยบายการ
บรหิารทรพัยากรบุคคลในข้อ o25 

ความเชื่อมโยงกับ IIT/EIT

ขอ้ o26 การด าเนนิการตามนโยบาย
การบรหิารทรพัยากรบุคคล

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

https://www.dbd.go.th/more_news.php?cid=1721


องค์ประกอบด้านข้อมูล
 แสดงหลักเกณฑ์การบรหิารและพฒันาทรพัยากร

บุคคลท่ียังใชบ้ังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ครบ 5 ข้อ 

1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
2. การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร 
3. การพฒันาบุคลากร 
4. การประเมนิผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
5. การใหคุ้ณใหโ้ทษและการสรา้งขวญัก าลังใจ 

หมายเหตุ

1. ยกตัวอย่างเชน่
แบบท่ี 1 จดัท าเป็นประกาศหลักเกณฑ์ รวม 5 ประเด็น
ในฉบับเดียว
แบบท่ี 2 จดัท ารายละเอยีดหลักเกณฑ์แยกตามประเด็น 
พรอ้มระบุ ประกาศ ระเบียบหลักเกณฑ์กลาง ท่ีออก
โดยผู้ท่ีมอี านาจในการออกประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าว
2. กรณีหน่วยงานใชห้ลักเกณฑ์ขององค์กรกลาง
บรหิารงานบุคคล หน่วยงานสามารถน าหลักเกณฑ์
ดังกล่าวเผยแพรบ่นเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน 
3. หากหน่วยงานเปิดเผยข้อมูลหลักเกณฑ์การบรหิาร
ทรพัยากรบุคคลฯ ในลักษณะกฎหมาย ระเบียบ ฯลฯ 
แนะน าใหม้กีารจดัหมวดหมูต่ามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
เพื่อป้องกันการสับสน ความเชื่อมโยงกับ IIT/EIT

ขอ้ o27 หลกัเกณฑ์การบรหิารและพฒันา
ทรพัยากรบุคคล 

ตัวชีว้ดัท่ี 3 กำรใชอ้ ำนำจ (ของผู้บังคับบัญชำ)

https://www.etda.or.th/th/about-etda/hr-manage-and-dev/criteria-hr-mnt.aspx


องค์ประกอบด้านข้อมูล
 แสดงรายงานผลการบรหิารและพฒันาทรพัยากร

บุคคลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 มข้ีอมูลรายละเอยีดของรายงาน ครบ 2 ข้อ   

 1. ผลการด าเนินการตามนโยบายการบรหิาร
ทรพัยากรบุคคล 

 2. ปัญหา อปุสรรค และข้อเสนอแนะ 

หมายเหตุ
1. หากไมม่ปัีญหา อปุสรรค ใหร้ะบุวา่ “ไมม่”ี      หา้ม

ตัดหวัข้อท้ิง
2. กรณีของจงัหวดั ต้องจดัท าข้อมูลในภาพรวมของ

จงัหวดัในฐานะ 1 หน่วยรบัประเมนิ
3. ในกรณีท่ีข้อมูลอยู่ในรปูแบบของรายงานประจ าปี

ใหห้น่วยงานอธบิายใหช้ดัเจนวา่ข้อมูลอยู่ตรงส่วน
ใดหรอืในหน้าท่ีเท่าไหรข่องรายงาน

4. การเผยแพรข้่อมูลต้องมเีน้ือหารายละเอยีดตาม
องค์ประกอบข้อมูลครบถ้วน ไมไ่ด้มเีพยีงแค่
หน้าปก/สารบัญ

ความเชื่อมโยงกับ IIT/EIT

ขอ้ o28 รายงานผลการบรหิารและพฒันา 
ทรพัยากรบุคคลประจ าป ี

ตัวชีว้ดัท่ี 3 กำรใชอ้ ำนำจ (ของผู้บังคับบัญชำ)

ขอ้ผิดพลาด/ขอ้ควรระวงั
⃝ ข้อมูลมคีวามคลาดเคล่ือนของปีงบประมาณ            
หรอืองค์ประกอบข้อมูลไมค่รบถ้วน  หรอืแสดงข้อมูล
ไมต่รงกับประเด็นการประเมนิ

ก.พ. ได้ออกระเบียบ ก.พ. ว่ำด้วย
กำรรำยงำนเก่ียวกับกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลของข้ำรำชกำร
พลเรือน 
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการ

2 .  เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
บรหิารทรพัยากรบุคคล พ.ศ. 2553

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

https://www.ocsc.go.th/download/2564/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93-2563


องค์ประกอบด้านข้อมูล
 แสดงคู่มอืหรอืแนวทางการด าเนินการต่อเรื่อง

รอ้งเรยีนท่ีเก่ียวขอ้งกับการทุจรติและประพฤติ
มชิอบของเจา้หน้าท่ีของหน่วยงาน  

 มขีอ้มูลรายละเอยีดของการปฏิบติังาน                
อย่างน้อยประกอบด้วย 4 ขอ้ 

1. วธิกีารรอ้งเรยีน
2. ขัน้ตอนหรอืวธิกีารในการจดัการต่อ         

เรื่องรอ้งเรยีนของหน่วยงาน 
3. ส่วนงานท่ีรบัผิดชอบ 
4. ระยะเวลาด าเนินการ

หมายเหตุ
1. ต้องเป็นแนวทางการจดัการเรื่องรอ้งเรยีนการ
ทุจรติและประพฤติมชิอบ ของเจา้หน้าท่ีเท่าน้ัน
2. จงัหวดัสามารถใชช้อ่งทาง/วธิกีารของศูนย์ด ารง
ธรรมมาตอบได้
3.การเผยแพรข้่อมูลต้องมเีน้ือหารายละเอยีดตาม
องค์ประกอบข้อมูลครบถ้วน ไมไ่ด้มเีพยีงแค่หน้าปก/
สารบัญ

ความเชื่อมโยงกับ IIT/EIT

ขอ้ o29 แนวปฏิบัติการจดัการเรื่องรอ้งเรยีน
การทุจรติและประพฤติมชิอบ 

ข้อผิดพลาด/ข้อควรระวงั
⃝ น าแนวทางจดัการเรื่องรอ้งเรยีนรอ้งทุกข์ท่ัวไปมา
ใชใ้นการตอบในข้อค าถามน้ี

ตัวชีว้ดัท่ี 5 กำรแก้ปัญหำกำรทุจรติ 
ตัวชีว้ดัท่ี 7 ประสิทธิภำพกำรส่ือสำร 

https://www.mea.or.th/profile/3369/3274
https://www.mea.or.th/profile/3369/3274


องค์ประกอบด้านข้อมูล
 แสดงชอ่งทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแจง้

เรื่องรอ้งเรยีนเก่ียวกับการทุจรติและประพฤติมิ
ชอบของเจา้หน้าท่ีของหน่วยงานผ่านทาง
ชอ่งทางออนไลน์ของหน่วยงาน 

 เป็นชอ่งทางท่ีแยกจากชอ่งทางการรอ้งเรยีน
เรื่องท่ัวไป และเป็นระบบปิดท่ีคนท่ัวไปไม่
สามารถเขา้ดูได้

หมายเหตุ
1. ชอ่งทางต้องมลัีกษณะของการแจง้เรื่องรอ้งเรยีน

การทุจรติโดยตรง เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูล
ของผู้แจง้เบาะแสและเพื่อใหส้อดคล้องกับแนว
ปฏิบัติการจดัการเรื่องรอ้งเรยีนการทุจรติฯ ท้ังน้ี 
ไมจ่ ากัด platform แต่ต้องเข้าถึงได้จากเวบ็หลัก

2. ไมส่ามารถใช ้กระดานสนทนา (Web board) 
หรอื Q&A ท่ีเปิดเผยข้อมูลเป็นสาธารณะมาตอบ
ในข้อน้ีได้ เน่ืองจากไมม่มีาตรการรกัษาความลับ

3. กรณีของจงัหวดั สามารถใชช้อ่งทางของศูนย์
ด ารงธรรมบนหน้าเวบ็ไซต์ของจงัหวดัมาตอบได้

ข้อ o30 ช่องทางแจ้งเรื่องรอ้งเรยีน
การทุจรติและประพฤติมิชอบ 

ขอ้ผิดพลาด/ขอ้ควรระวงั
⃝ ไมไ่ด้แยกชอ่งทางแจง้เรื่องรอ้งเรยีนการทุจรติและ
ประพฤติมชิอบเป็นการเฉพาะจากชอ่งทางแจง้เรื่อง
รอ้งเรยีนรอ้งทุกข์ท่ัวไป เพื่อรกัษาความลับของผู้แจง้ ความเชื่อมโยงกับ IIT/EIT

ตัวชีว้ดัท่ี 5 กำรแก้ปัญหำกำรทุจรติ 
ตัวชีว้ดัท่ี 7 ประสิทธิภำพกำรส่ือสำร 

https://www.airports.go.th/th/complain.html


ข้อ o30 ชอ่งทางแจง้เรื่องรอ้งเรยีนการทจุรติและประพฤติมิชอบ (ตัวอยา่งเพิม่เติม) 

https://anticorruption.mea.or.th/Home/Agreement


องค์ประกอบด้านข้อมูล
 แสดงข้อมูลสถิติเรื่องรอ้งเรยีนการทุจรติและ

ประพฤติมชิอบของเจา้หน้าท่ีของหน่วยงาน ท่ีมี
ขอ้มูลครอบคลมุในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 มขีอ้มูลความก้าวหน้าการจดัการเรื่องรอ้งเรยีน
การทุจรติและประพฤติมชิอบ ครบ 3 ขอ้

1. จ านวนเรื่องรอ้งเรยีนท้ังหมด 
2. จ านวนเรื่องท่ีด าเนินการแลว้เสรจ็ 
3. จ านวนเรื่องท่ีอยู่ระหวา่งด าเนินการ 

 สามารถเผยแพรข่อ้มูลเป็นแบบรายเดือน หรอื
รายไตรมาส หรอืราย 6 เดือน ได้

หมายเหตุ
1. กรณีไมม่เีรื่องรอ้งเรยีนใหเ้ผยแพรว่า่ไมม่เีรื่อง
รอ้งเรยีน
2. กรณีของจงัหวดั ต้องจดัท าขอ้มูลในภาพรวม
ของจงัหวดัในฐานะ 1 หน่วยรบัประเมนิ

ข้อ o31 ข้อมูลเชงิสถิติเรื่องรอ้งเรยีน
การทุจรติและประพฤติมิชอบ

ขอ้ผิดพลาด/ขอ้ควรระวงั
⃝ หน่วยงานไมม่เีรื่องรอ้งเรยีนการทุจรติจงึไมไ่ด้
จดัท าและเผยแพรข่้อมูลสถิติ ท้ังน้ี หากไมม่สีถิติการ
รอ้งเรยีน ใหเ้ผยแพรใ่หส้าธารณชนทราบวา่ไม่มี ความเชื่อมโยงกับ IIT/EIT

ตัวชีว้ดัท่ี 5 กำรแก้ปัญหำกำรทุจรติ 
ตัวชีว้ดัท่ี 7 ประสิทธิภำพกำรส่ือสำร 

https://www.ocpb.go.th/news_view.php?nid=10968


องค์ประกอบด้านข้อมูล
 แสดงชอ่งทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถ

แสดงความคิดเหน็ต่อการด าเนินงานตาม
อ านาจหน้าท่ีหรอืภารกิจของหน่วยงานผ่าน
ทางชอ่งทางออนไลน์ 

หมายเหตุ
1. ตัวอยา่งเชน่

- Web board (Q&A)  
- กลอ่งรบัฟังความคิดเหน็
- google forms

2. กรณีของจงัหวดั ต้องจดัท าขอ้มูลใน
ภาพรวมของจงัหวดัในฐานะ 1 หน่วยรบัประเมนิ 
โดยต้องจดัท าเป็นชอ่งทางการรบัฟังความ
คิดเหน็ของจงัหวดั

ขอ้ผิดพลาด/ขอ้ควรระวงั

ความเชื่อมโยงกับ IIT/EIT ตัวชีว้ดัท่ี 8 กำรปรบัปรงุระบบกำรท ำงำน

ขอ้ o32 ชอ่งทางการรบัฟังความคิดเหน็ 

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

https://org.thaipbs.or.th/service/contactus


องค์ประกอบด้านข้อมูล
 แสดงการด าเนินการหรอืกิจกรรมท่ีแสดงถึง

การเปิดโอกาสใหบุ้คคลภายนอกได้มส่ีวนรว่ม
ในการด าเนินงานตามภารกิจ ของหน่วยงาน 

 เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565

หมายเหตุ
1. ยกตัวอยา่งเชน่ การลงพื้นท่ีท าประชาคม, 
การประกาศรบัฟังความคิดเหน็จากประชาชน
2. หน่วยงานอาจน าเสนอในรปูแบบรายงานผล
การด าเนินงาน, ขา่ว หรอืสรปุผลการด าเนินงาน
ลงในเวบ็ไซต์โดยตรงก็ได้ แต่จะต้องมี
องค์ประกอบ เชน่ ชื่อกิจกรรม วนั เวลาและ
สถานท่ีวตัถปุระสงค์ของการด าเนินการ 
กลุม่เป้าหมายท่ีเขา้รว่ม เป็นต้น

ข้อผิดพลาด/ข้อควรระวงั

ความเชื่อมโยงกับ IIT/EIT ตัวชีว้ดัท่ี 8 กำรปรบัปรงุระบบกำรท ำงำน

ขอ้ o33 การเปิดโอกาสใหเ้กิดการมส่ีวนรว่ม

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

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

https://www2.nakhonratchasima.go.th/form_template/showList?cid=41
https://www.cea.or.th/th/news/cea-18Mar2021


องค์ประกอบด้านข้อมูล
 แสดงนโยบายวา่

- ผู้บรหิาร เจา้หน้าท่ีและบุคลากรทุกคน 
- จะต้องไมม่กีารรบัของขวญัหรอืของก านัล

จากการปฏิบติัหน้าท่ี 
 ด าเนินการโดยผู้บรหิารสูงสุดคนปัจจบุนั 

(แสดงชื่อใหเ้หน็)
 เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หมายเหตุ
1. เป็นขอ้ค าถามใหมใ่นปี 2565

2. ประกาศ No gift policy อาจท าในรปูแบบ
ประกาศส านักงาน ภาพประชาสัมพนัธ ์คลปิ ฯลฯ 
โดยผู้บรหิารจะลงนามหรอืไมล่งนามก็ได้ แต่ต้อง
แสดงชื่อของผู้บรหิารสูงสุดคนปัจจบุนั
3. เน้ือหานโยบายไมร่บัของขวญัฯ จะต้องระบุ
ครอบคลมุท้ังในส่วนของผู้บรหิารและเจา้หน้าท่ี
4. No gift policy คือการไมร่บัของขวญัฯ เลย 
ซึ่งเป็นแนวปฏิบติัท่ีเหนือกวา่กฎหมายก าหนด

ความเชื่อมโยงกับ IIT/EIT

ขอ้ o34 นโยบายไมร่บัของขวญัหรอืของ
ก านัลจากการปฏิบัติหน้าท่ี (No Gift Policy) 

ตัวชีว้ดัท่ี 5 กำรแก้ปัญหำกำรทุจรติ

ข้อผิดพลาด/ข้อควรระวงั
⃝ ใชป้ระกาศเจตจ านงของผู้บรหิารท่ีหมดวาระ 
หรอืใชป้ระกาศของปีงบฯ ท่ีผ่านมา ในการตอบ 

https://www.dsi.go.th/en/Detail/775b40baf7cf8605bbd418ff89977b30
https://www.ocsc.go.th/node/7591


องค์ประกอบด้านข้อมูล
 แสดงการด าเนินการหรอืกิจกรรมการมีส่วน

รว่มของผู้บรหิารสูงสุด ท่ีแสดงถึงการให้
ความส าคัญกับการปรบัปรงุ พฒันา และ
ส่งเสรมิหน่วยงานด้านคณุธรรมและโปรง่ใส 

 เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุ
1. ต้องเป็นกิจกรรมท่ีหน่วยงานด าเนินการเอง 
2. ต้องเป็นกิจกรรมเก่ียวกับการปรบัปรงุ พฒันา 
และส่งเสรมิด้านคณุธรรมและโปรง่ใส เชน่ อบรม 
workshop กิจกรรมการประกาศนโยบาย ฯลฯ
3. อาจน าเสนอในรปูแบบสรปุผลการด าเนินงาน, 
รายงานผลการด าเนินงาน, ขา่ว, หรอืลงขอ้มูล
ในเวบ็ไซต์โดยตรงก็ได้ แต่จะต้องมอีงค์ประกอบ 
เชน่ ชื่อกิจกรรม วนั เวลา สถานท่ี วตัถปุระสงค์
กลุม่เป้าหมาย การด าเนินการของผู้บรหิาร เป็นต้น

ความเชื่อมโยงกับ IIT/EIT ตัวชีว้ดัท่ี 5 กำรแก้ปัญหำกำรทุจรติ

ขอ้ o35 การมส่ีวนรว่มของผู้บรหิาร

ข้อผิดพลาด/ข้อควรระวงั
⃝ ไมป่รากฏรายละเอยีดการด าเนินการ/กิจกรรม
ท่ีผู้บรหิารสูงสุดคนปัจจุบันเขา้ไปมส่ีวนรว่ม หรอื
มภีาพกิจกรรมแต่ไม่มรีายละเอยีดเน้ือหา 

https://www.depa.or.th/th/article-view/depa-20210331
https://www.depa.or.th/th/article-view/depa-20210331
https://www.depa.or.th/th/article-view/depa-20210331


ข้อ o35 การมส่ีวนรว่มของผู้บรหิาร (ตัวอย่างเพิม่เติม) 
เมื่อวันท่ี 26 มีนาคม 2564 เพื่อเป็นการส่ือสารภายในองค์กร  
พรอ้มท้ังพบปะหารอืระหวา่งผู้บรหิาร เจ้าหน้าท่ีและผู้ปฎิบัติงาน      
ณ ส านักงานฯ และผ่านระบบ Zoom ไปยังส่วนงานสาขาใน
ภูมิภาค  โดยนายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อ านวยการส านักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และคณะผู้บริหาร ได้แสดง
เจตนารมณ์ในการบริหารงานบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 
โปรง่ใส ตรวจสอบได้ 
นายอนิพนัธุ ์บัวเขียว รองผู้อ านวยการ สศส. ได้ชีแ้จงรายละเอยีด
แนวทางการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปรง่ใส และสรา้งความ
ตระหนักในเรื่องธรรมาภิบาลแก่บุคลากร มปีระเด็นท่ีส าคัญ คือ 
1) Digitization การปรบักระบวนการท างานปรบัเข้าสู่การเป็น

ดิจิทัล และการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลบนดิจิทัล
แพลตฟอรม์ รวมถึงการน าระบบสมรรถนะมาใชใ้นขัน้ตอนการ
สรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี การ
เลื่อนระดับ เป็นต้น 

2) Smart Spending การใชจ้า่ยงบประมาณและการจดัซื้อจดัจา้ง
ต้องค านึงถึงความประหยัด คุ้มค่า ถูกต้อง ตรวจสอบได้  

3) Transparency การจัดซื้อจัดจ้างหรือการให้บริการต้องมี
ความเป็นธรรมและโปรง่ใสสอดคล้องกับ พรบ. การจดัซื้อจดั
จ้างฯ นอกจากนี้  ได้ขอให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมกัน
รบัผิดชอบการด าเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนการพฒันาสู่การเป็น
ระบบราชการ 4.0 (PMQA) ต่อไป

https://www.cea.or.th/th/news/Town-Hall-1-2564


องค์ประกอบด้านข้อมูล
 แสดงผลการประเมนิความเส่ียงของการ

ด าเนินงานหรอืการปฏิบติัหน้าท่ี ท่ีอาจก่อใหเ้กิด
การทุจรติและประพฤติมชิอบ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565

 มขีอ้มูลรายละเอยีดของการประเมนิครบ 3 ขอ้ 
1. เหตกุารณ์ความเส่ียง
2. ระดับของความเส่ียง 
3. มาตรการและการด าเนินการในการบรหิาร
จดัการความเส่ียง

หมายเหตุ
1. ศึกษาวธิกีารประเมนิความเส่ียงการทุจรติได้ท่ี 

https://www.pacc.go.th/index.php/
pubdl/view/80

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

ความเชื่อมโยงกับ IIT/EIT

ขอ้ o36 การประเมนิความเส่ียงการทจุรติ 
และประพฤติมชิอบประจ าปี 

ตัวชีว้ดัท่ี 5 กำรแก้ปัญหำกำรทุจรติ

ขอ้ผิดพลาด/ขอ้ควรระวงั
⃝ รายงานการตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายใน/การ
บรหิารจดัการความเส่ียงโดยท่ัวไปไมส่ามารถน ามาใช้
ตอบในข้อน้ีได้

https://www.pacc.go.th/index.php/pubdl/view/80
https://ita.thaipbs.or.th/


องค์ประกอบด้านข้อมูล
 แสดงการด าเนินการหรอืกิจกรรมท่ีแสดงถึง

การจัดการความเส่ียงในกรณีท่ีอาจก่อให้เกิด
การทุจรติและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 เป็นกิจกรรมหรอืการด าเนินการท่ีสอดคลอ้งกับ
มาตรการหรอืการด าเนินการเพื่อบรหิารจดัการ
ความเส่ียงตามข้อ O36 

หมายเหตุ
1. หากไมไ่ด้มกีารเปิดเผยขอ้มูลในขอ้ O36 จะไม่

สามารถพจิารณาตรวจใหค้ะแนนในขอ้ O37 ได้
2. การด าเนินการต้องสอดคลอ้งกับมาตรการและ

ผลการประเมนิความเส่ียงการทุจรติในขอ้ o36

3. สามารถจดัท าเป็นรปูแบบรายงานความก้าวหน้า
ในการด าเนินการมาตรการในการบรหิารจดัการ
ความเส่ียง 

ความเชื่อมโยงกับ IIT/EIT

ขอ้ o37 การด าเนินการเพื่อจดัการความเส่ียง
การทุจรติและประพฤติมชิอบ 

ตัวชีว้ดัท่ี 5 กำรแก้ปัญหำกำรทุจรติ

ข้อผิดพลาด/ข้อควรระวงั
⃝ แสดงผลการจดัการความเส่ียงไมส่อดคลอ้ง
กับผลการวเิคราะหค์วามเส่ียงในขอ้ o36 

⃝ ไมส่ามารถพจิารณาได้เน่ืองจากไมม่รีายงาน
การประเมนิความเส่ียงการทุจรติในขอ้ o36 

https://ita.thaipbs.or.th/


องค์ประกอบด้านข้อมูล
 แสดงถึงกิจกรรมการเสรมิสรา้งวฒันธรรม

องค์กรให้เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานมีทัศนคติ 
ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจรติ 
มีจิตส านึกท่ีดี รบัผิดชอบต่อหน้าท่ี ตาม
มาตรฐานทางจรยิธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรฐั

 เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุ
1. สอดคลอ้งกับ พ.ร.บ.มาตรฐานทางจรยิธรรม 

พ.ศ. 2562
2. ไมจ่ ากัดรปูแบบการน าเสนอ แต่ควรมเีน้ือหา 

เชน่ ชื่อกิจกรรม วนั เวลา สถานท่ี วตัถุประสงค์ 
กลุม่เป้าหมาย รายละเอยีดกิจกรรม เป็นต้น

ความเชื่อมโยงกับ IIT/EIT

ขอ้ o38 การเสรมิสรา้งวฒันธรรมองค์กร 
ตามมาตรฐานทางจรยิธรรม 

ตัวชีว้ดัท่ี 5 กำรแก้ปัญหำกำรทุจรติ

ข้อผิดพลาด/ข้อควรระวงั
⃝ กิจกรรมท่ีเป็นการไปรว่มงานกับหน่วยงานอื่น 
ไมส่ามารถน ามาใชต้อบได้
⃝ กิจกรรม/งานส่งเสรมิวฒันธรรมประเพณี
ท้องถ่ิน และกิจกรรมทางศาสนา (ท าบุญ ผ้าป่าตัก
บาตร เวยีนเทียน ทอดกฐิน เดินจงกรมวปัิสสนา น่ัง
สมาธ)ิ ไมส่ามารถน ามาใชต้อบได้
⃝ กิจกรรมท่ีด าเนินการกับบุคลากรภายนอก หรอื
ประชาชนในพื้นท่ี ไมส่ามารถน ามาใชต้อบได้

https://ita.thaipbs.or.th/


ข้อ o38 การเสรมิสรา้งวฒันธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจรยิธรรม (ตัวอย่างเพิม่เติม) 

27 เมษายน 2564 – ส านักงานส่งเสรมิ
เศรษฐกิจสรา้งสรรค์ (องค์การมหาชน) 

จดักิจกรรม CEA Knowledge 
Sharing ครัง้ท่ี 1 ข้ึน ผ่านระบบ Zoom 

Meeting 

เพื่อชีแ้จงแนวทางการท างานด้านการ
บรหิารจดังานงบประมาณโครงการ และ
การจดัซื้อจดัจา้ง ใหเ้ป็นไปโดยสอดคล้อง
กับกฎหมายและแนวทางปฏิบัติท่ีถูกต้อง

และมีประสิทธภิาพผ่านกระบวนการ
ท างานในระบบส านักงานอเิล็กทรอนิกส์                     

(e-Office) 

รวมถึงการส่งเสรมิวฒันธรรมในการ
ท างานอย่างมีประสิทธภิาพบนพื้นฐาน

ของความซื่อสัตย์สุจรติ โปรง่ใส 
ตรวจสอบได้ โดยมีผู้บรหิาร เจา้หน้าท่ีและ
ผู้ปฏิบัติงานท้ังส่วนกลางและส่วนภมิูภาค

เข้ารว่มกิจกรรมจ านวน 100 คน

https://www.cea.or.th/th/news/cea-knowledge-sharing


องค์ประกอบด้านข้อมูล
 แสดงแผนปฏิบติัการท่ีมวีตัถุประสงค์เพื่อ

ป้องกันการทุจรติหรอืพฒันาด้านคุณธรรมและ
ความโปรง่ใสของหน่วยงาน ท่ีมรีะยะเวลาบงัคับ
ใชค้รอบคลมุปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 มขีอ้มูลรายละเอยีดของแผนฯ ครบ 3 ขอ้      
1. โครงการ/กิจกรรม 
2. งบประมาณ 
3. ระยะเวลาด าเนินการ 

หมายเหตุ
1. หน่วยงานทุกประเภทสามารถจดัท าแผนปฏิบติั

การป้องกันการทุจรติตามแนวทางของตนเองได้
2. กรณี อปท. จะขยายระยะเวลาแผนปฏิบติัการ

ป้องกันการทุจรติในระบบ e-PlanNACC
ต่อในปี 65 จะต้องมกีารก าหนดรายละเอยีด
กิจกรรมท่ีจะด าเนินการในปี 65 ด้วย (ไมใ่ช่
ประกาศขยายแผนแต่ไมม่รีายละเอยีดแผน) 

ความเชื่อมโยงกับ IIT/EIT ตัวชีว้ดัท่ี 5 กำรแก้ปัญหำกำรทุจรติ

ขอ้ o39 แผนปฏิบติัการป้องกันการทจุรติ 

ข้อผิดพลาด/ข้อควรระวงั
⃝ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไมส่ามารถน า 
URL ของ ระบบ e-PlanNACC มาตอบได้ 
เนื่องจากประชาชนภายนอกไมส่ามารถเขา้ดูได้

https://www.mea.or.th/profile/3258/3259


องค์ประกอบด้านข้อมูล
 แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติตามข้อ 
O39 ท่ีมีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6
เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า ครบ 2 ข้อ
1. ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละโครงการ 
/กิจกรรม ท่ีสอดคล้องกับแผนในข้อ O39

2. รายละเอียดงบประมาณท่ีใช้ด าเนินงาน 
หมายเหตุ
1. สามารถเผยแพรข่้อมูลเป็นแบบรายเดือน 

หรอืรายไตรมาส หรอืราย 6 เดือน ได้
2. หากไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลในข้อ O39 จะไม่

สามารถพจิารณาตรวจใหค้ะแนนในขอ้ O40 ได้

ความเชื่อมโยงกับ IIT/EIT

ขอ้ o40 รายงานการก ากับติดตามการด าเนิน 
การป้องกันการทุจรติประจ าปี รอบ 6 เดือน 

ตัวชีว้ดัท่ี 5 กำรแก้ปัญหำกำรทุจรติ

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

ข้อผิดพลาด/ข้อควรระวงั

https://www.mea.or.th/profile/3258/3259


องค์ประกอบด้านข้อมูล
 แสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ป้องกันการทุจรติ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564

 มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินการ 
ครบ 3 ข้อ

1. ผลการด าเนินการโครงการหรอืกิจกรรม 
2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
3. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

หมายเหตุ
1. หากไม่มีปัญหา อุปสรรค ให้ระบุวา่ “ไม่มี” 

ห้ามตัดหัวข้อท้ิง
2. การเผยแพรข่อ้มูลต้องมเีน้ือหารายละเอยีด

ตามองค์ประกอบขอ้มูลครบถ้วน ไมไ่ด้มเีพยีง
แค่หน้าปก/สารบญั

ความเชื่อมโยงกับ IIT/EIT

ขอ้ o41 รายงานผลการด าเนินการปอ้งกัน
การทุจรติประจ าปี 

ตัวชีว้ดัท่ี 5 กำรแก้ปัญหำกำรทุจรติ

⃝ รายงานท่ีเสนอไม่แสดงความก้าวหน้าของ
โครงการต่างๆ ท าใหไ้มค่รบถ้วนตามเกณฑ์ 
⃝ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไมส่ามารถ
น า URL ของ ระบบ e-PlanNACC มาตอบได้ 
เน่ืองจากประชาชนภายนอกไม่สามารถเขา้ดูได้

ข้อผิดพลาด/ข้อควรระวงั

https://www.oic.or.th/th/consumer/fraudactionplan
https://acoc.ops.moc.go.th/th/content/category/detail/id/624/iid/7337


องค์ประกอบด้านข้อมูล
 มกีารวเิคราะหผ์ลการประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดยมขีอ้มูลรายละเอยีดการวเิคราะห ์ได้แก่ 

1. ประเด็นท่ีเป็นข้อบกพรอ่งหรอืจุดออ่นท่ีจะต้องแก้ไขโดยเรง่ด่วน 
2. ประเด็นท่ีจะต้องพฒันาใหดี้ข้ึน 

 มกีารก าหนดแนวทาง/มาตรการ เพื่อขบัเคล่ือนการส่งเสรมิ
คุณธรรมและความโปรง่ใสภายในหน่วยงานใหดี้ขึ้น ซึ่งต้อง
สอดคลอ้งกับผลการวเิคราะหผ์ลการประเมนิ ITA ของหน่วยงาน 
โดยมรีายละเอยีดครบ 3 ขอ้ 

1. การก าหนดผู้รบัผิดชอบหรอืผู้เก่ียวข้อง 
2. การก าหนดขั้นตอนหรอืวธิกีารปฏิบัติ 
3. การก าหนดแนวทางการก ากับติดตามใหน้ าไปสู่การปฏิบัติ และ

การรายงานผล 
หมายเหตุ
1. “บกพรอ่งใหแ้ก้ไข ดีอยู่แล้วใหพ้ฒันาต่อยอดใหดี้ยิ่งขึ้น”
2. ควรแยกวเิคราะหเ์ป็นประเด็นใหช้ดัเจน เพื่อใหส้ามารถก าหนด

มาตรการขับเคล่ือนการด าเนินงานได้ตรงประเด็น
3. กรณีท่ีมผีลคะแนนผ่านเกณฑ์หรอืคะแนนอยู่ในระดับสูงแล้ว ควร

ก าหนดมาตรการเพื่อรกัษา ระดับหรอืยกระดับใหดี้ยิ่งขึ้น (ปรบัให้
ข้อมูลมคีวามสมบูรณ์/สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ปัจจุบัน)

4. ไมคั่ดลอก/capture หน้าจอ บทวเิคราะหห์รอืค าแนะน าของคณะท่ี
ปรกึษาในระบบ ITAS มาตอบโดยไมผ่่านการวเิคราะห ์ ความเชื่อมโยงกับ IIT/EIT

ขอ้ o42 มาตรการส่งเสรมิคณุธรรม
และความโปรง่ใสภายในหน่วยงาน 

ครอบคลุม 10 ตัวชีว้ดั

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

https://www.mea.or.th/profile/3418/3329
https://www.cea.or.th/th/ita


ข้อ o42 มาตรการส่งเสรมิคณุธรรมและความโปรง่ใสภายในหน่วยงาน (ตัวอย่างเพิม่เติม) 



องค์ประกอบด้านข้อมูล
 แสดงความก้าวหน้าหรือผลการด าเนินการ

ตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน                           
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 รายละเอียดผลการด าเนินการ สอดคล้องกับ
มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42 

หมายเหตุ
1. ควรจดัท าเป็นรายงานแสดงผลการด าเนินการ

ตามมาตรการหรอืรายงานความก้าวหน้า 
2. การด าเนินการต้องมคีวามสอดคลอ้งกับ

แนวทาง/มาตรการ ในขอ้ o42

3. หากไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลในข้อ O42 จะไม่
สามารถพจิารณาตรวจใหค้ะแนนในขอ้ O43 ได้

ความเชื่อมโยงกับ IIT/EIT

ขอ้ o43 การด าเนินการตามมาตรการส่งเสรมิ
คุณธรรมและความโปรง่ใสภายในหน่วยงาน

⃝ ไมม่รีายละเอยีดการด าเนินการตามมาตรการ
ส่งเสรมิคุณธรรมและความโปรง่ใสฯ ท่ีสอดคลอ้ง
เชื่อมโยงมาจาก ขอ้ O42 หรอืขอ้มูลท่ีแสดงไมต่รง
กับประเด็นการประเมนิ หรอืไมไ่ด้เผยแพรข่อ้มูล
ทางเวบ็ไซต์

ข้อผิดพลาด/ข้อควรระวงั

ครอบคลุม 10 ตัวชีว้ดั

https://www.mea.or.th/profile/3418/3329
https://www.mea.or.th/profile/3418/3329


ขอ้ o43 การด าเนินการตามมาตรการส่งเสรมิคณุธรรมและความโปรง่ใสภายในหน่วยงาน (ตัวอยา่งเพิม่เติม)



จากผลการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐตามกรอบการประ เมิน  ITA ท่ี ผ่ านมา  สะ ท้อนให้ เห็นพัฒนาการ ท่ีสามารถ
เห็น ไ ด้อย่ างชัด เจนและ เ ป็นรูปธรรมผ่านการร่วมกันลงมือปฏิบั ติของหน่วยงานภาครัฐ ท่ั วประ เทศ คือ  

พัฒนาการ ในด้ านการ เ ปิด เผยข้อมูลภาครัฐ  และการป้องกันการทุ จริต

ตัวอย่ำงพัฒนำกำร/ผลลัพธ์อันเป็นรูปธรรมจำกกำรท ำ OIT

ประเด็นการประเมิน
จ านวนหน่วยงานท่ีเปิดเผยข้อมูล

เปลี่ยนแปลง
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

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

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

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

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

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

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



การประมวลผลคะแนน
และระดับผลการประเมิน



การประมวลผลคะแนน ITA
เงื่อนไขการประกาศและแสดงผลการประเมนิ
กรณีท่ีหน่วยงานด าเนินการไมค่รบถ้วนตามขั้นตอนท่ีก าหนด จะไมไ่ด้รบัการประกาศผลการประเมนิอย่างเป็นทางการและไมแ่สดงผลการ
ประเมนิต่อสาธารณะ แต่แสดงใหห้น่วยงานรบัทราบเท่าน้ัน โดยมเีงื่อนไขการประกาศและแสดงผลการประเมนิ ดังน้ี
❑ กรณีหน่วยงานไมไ่ด้ลงทะเบียนเข้ารว่มการประเมนิตามขั้นตอนและระยะเวลาท่ีก าหนด
❑ กรณีหน่วยงานไมไ่ด้น าเข้าข้อมูลผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภายในและข้อมูลผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภายนอกตามขั้นตอนและระยะเวลาท่ีก าหนด
❑ กรณีหน่วยงานไมไ่ด้ตอบแบบ OIT ตามขั้นตอนและระยะเวลาท่ีก าหนด
❑ กรณีหน่วยงานมีจ านวนผู้ตอบแบบ IIT น้อยกวา่จ านวนค่าขั้นต่าท่ีก าหนด

คะแนน แบบ IIT แบบ EIT แบบ OIT

คะแนนขอ้ค าถาม คะแนนเฉลี่ยของ
ข้อค าถามจากผู้ตอบทุกคน

คะแนนเฉลี่ยของ
ข้อค าถามจากผู้ตอบทุกคน คะแนนของข้อค าถาม

คะแนนตัวชีว้ดัยอ่ย – –
คะแนนเฉล่ียของ

ทุกข้อค าถาม
ในตัวชีว้ดัย่อย

คะแนนตัวชีว้ดั คะแนนเฉลี่ยของ
ทุกข้อค าถามในตัวชีว้ดั

คะแนนเฉลี่ยของ
ทุกข้อค าถามในตัวชีว้ดั

คะแนนเฉลี่ยของ
ทุกตัวชีว้ดัย่อยในตัวชีว้ดั

คะแนนแบบส ารวจ คะแนนเฉลี่ยของ
ทุกตัวชีว้ดัในแบบส ารวจ

คะแนนเฉลี่ยของ
ทุกตัวชีว้ดัในแบบส ารวจ

คะแนนเฉลี่ยของ
ทุกตัวชีว้ดัในแบบส ารวจ

น้าหนักแบบส ารวจ รอ้ยละ 30 รอ้ยละ 30 รอ้ยละ 40
คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบส ารวจท่ีถ่วงน้าหนัก



ผลการประเมิน ITA

คะแนนs ระดับ
95.00 – 100 AA

85.00 – 94.99 A

75.00 – 84.99 B

65.00 – 74.99 C

55.00 – 64.99 D

50.00 – 54.99 E

0 – 49.99 F

ตัวชีว้ดั ค่าเป้าหมาย

ปี 2563 2564 2565

รอ้ยละของหน่วยงาน
ท่ีผ่านเกณฑ์การ

ประเมนิ ITA
(85 คะแนน)

50% 65% 80%

ผลการประเมิน ITA ตามเป้าหมายแผนงาน
ระดับประเทศ

การประมวลผลคะแนน ITA



การสรา้งแรงจูงใจ
และการสรา้งแรงกดดัน



ITA DAY 

ITA AWARDS





ITA Day และ ITA Awards



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

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

ITA เป็นเครื่องมือในเชิงบวก 
แต่ผลการประเมินสามารถสร้างผลกระทบเชิงลบได้เช่นกัน



ความต่ืนตัวและความสนใจของ
ภาคส่วนต่างๆ ต่อการประเมิน ITA







ในปัจจุบันได้มีกำรต่อยอดขยำยผลกำรน ำ
เครื่องมือกำรประเมิน ITA ไปใช้ในกำร
ประเมินหน่วยงำนในระดับต่ำกว่ำกรม 
อำทิ 
• กรงุเทพมหานคร น าไปประเมินส านักงานเขต
• ส านักงานต ารวจแห่งชาติ น าไปประเมินสถานี

ต ารวจนครบาล  
• กรมการปกครอง น าไปประเมินอ าเภอ  
• กระทรวงสาธารณสุข น า ไปประเมินเขต

สุขภาพ และโรงพยาบาล
• ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

น าไปใช้ประเมินส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
และโรงเรยีนท่ัวประเทศ

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



ITA ถูกกล่าวถึงในระดับชาติและนานาชาติ
การระหว่างประเทศ การเมืองระดับชาติ/ท้องถ่ิน





แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ
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