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ITA 2021
1.1 ความเป็นมา
การประเมิน คุ ณ ธรรมและความโปร่งใสในการดาเนิ นงานของหน่ วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่ง โดยเป็น
เครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิด เปรี ยบเสมือนเครื่องมือ
ตรวจสุขภาพองค์กรประจาปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและ
ปัญ หาการดาเนิ น งานด้านคุณ ธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่ว ยให้ ห น่วยงาน
ภาครั ฐ สามารถน าไปใช้ ในการปรั บ ปรุ งพั ฒ นาองค์ก รให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ งาน การให้ บ ริก าร
สามารถอานวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกันการประเมิน ITA ยังเป็น
เครื่องมือในการยกระดับมาตรฐานการดาเนินงานภาครัฐ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนั้น การประเมิน ITA จึงไม่ได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมการ
ด าเนิน งาน การป้อ งกัน การทุจ ริต ในองค์ก รและการเปิด เผยข้อ มูล ภาครัฐ แต่ ยั ง เป็ น การประเมิ น
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน เพื่อให้ทราบถึงช่องว่างของความไม่เป็นธรรมและ
ความด้อยประสิทธิภาพ สาหรับนาไปจัดทาแนวทางมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในระบบราชการไทยต่อไป
การประเมิน ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นับปีที่ 9 ของการดาเนินการที่ผ่านมา และเป็น
ปีที่ 4 ที่ได้ปรับเข้าสู่การประเมินในรูปแบบออนไลน์ โดยการพัฒนาร่วมกันกับคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลั ย ในการออกแบบและพั ฒ นาเครื่องมือการประเมินให้ มีประสิทธิภ าพมากยิ่งขึ้น ประกอบกับ
สานักงาน ป.ป.ช. ได้ออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System: ITAS)
ซึ่งนามาใช้เป็นศูนย์กลางในการดาเนิน การประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการประเมิน ITA ในรูปแบบ
ปัจจุบันได้ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐได้เกิดความตระหนักในการบริหารงานและกากับดูแลการดาเนินงานให้มี
คุณธรรมและให้ความสาคัญกับความโปร่งใสขององค์กรของรัฐเป็นอย่างมากและครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐ
ไปทั่ ว ประเทศ ซึ่ งจะเห็ น ได้ว่าตั้งแต่ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็น ต้ นมานั้ น ได้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงและ
พัฒนาการของหน่วยงานภาครัฐในทางปฏิบัติอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตื่นตัวและหันมาให้ความ
สนใจต่อการพัฒนาแฟลตฟอร์มอีเล็กทรอนิกส์ของตนเองให้ทันสมัยและน่าสนใจมากขึ้น ที่สาคัญคือส่งผลให้
หน่วยงานมีการจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบระเบียบและเตรียมความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณะให้ได้รับทราบและส่งเสริมให้เกิดการตรวจสอบอีกด้วย
ในการขับ เคลื่ อนการประเมิน ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นการทางานร่วมกันของ
หน่ วยงานร่วมกากับ ติดตามทั้ง 5 หน่วยงาน ได้แก่ สานักงาน ป.ป.ช. ส านักงาน ป.ป.ท. กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีหน่วยงานภาครัฐ จานวน 8,300 แห่งทั่วประเทศ เข้าร่วมการประเมิน
ซึ่งครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั้งในฝ่ายนิ ติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ และองค์กรอิสระ กล่าวได้ว่าเป็นการ
ประเมินด้านธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการภาครัฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในปัจจุบัน
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1.2 หลักการพื้นฐาน
การประเมิน คุ ณ ธรรมและความโปร่งใสในการดาเนิ นงานของหน่ วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กาหนดกรอบแนวทางในการดาเนินงาน
ที่เชื่อมโยงและต่อเนื่ องจากการประเมิน ในปี ที่ผ่ านมา อีกทั้งยังคานึ งถึงการเก็บ ข้อมูล อย่างรอบด้านและ
หลากหลายมิติ การกาหนดระเบียบวิธีการประเมินผลที่เป็นไปตามหลักการทางสถิติและทางวิชาการเพื่อให้
ผลการประเมินสามารถสะท้อนสุขภาวะขององค์กรในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างแท้จริง โดยมีการ
เก็บข้อมูลจาก 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ (Internal Integrity and Transparency
Assessment: IIT) โดยเปิ ดโอกาสให้ บุ คลากรภาครัฐ ทุกระดับที่ปฏิ บัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้มีโอกาส
สะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่ อคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง โดยสอบถามการรับรู้และ
ความคิดเห็นใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อานาจ
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต
ส่ ว นที่ 2 การเก็ บ ข้ อ มู ล จากผู้ รั บ บริก ารหรือ ผู้ ติ ด ต่ อ หน่ ว ยงานภาครั ฐ (External Integrity and
Transparency Assessment: EIT) โดยเปิ ด โอกาสให้ ผู้ รั บ บริ ก ารหรื อ ผู้ ติ ด ต่ อ หน่ ว ยงานภาครั ฐ ในช่ ว ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทางาน
ส่วนที่ 3 การเปิ ดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency
Assessment: OIT) เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน โดยมีคณะที่ปรึกษาการประเมิน ITA ในฐานะผู้เชี่ยวชาญและคนกลาง (third party) เป็น
ผู้ตรวจสอบข้อมูลและให้คะแนน พร้อมข้อเสนอแนะตามหลักเกณฑ์การประเมินที่กาหนด แบ่งออกเป็น 2
ตัวชี้วัด ได้แก่
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
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1.3 เป้าหมายตามนโยบายของประเทศ
การประเมิ น คุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดาเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครัฐ ยังได้รับ การให้
ความสาคัญและการยอมรับในระดับประเทศ ดังจะเห็นได้จากการถูกกาหนดเป็นเป้าหมายหรือส่วนหนึ่งของ
นโยบายและแผนงานระดับประเทศ ได้แก่
▪ คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ
ทุกหน่ว ยงานให้ค วามร่ว มมือและเข้าร่ว มการประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดาเนิน งานของ
หน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือ การประเมินตามที่
สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด
▪ แผนแม่บ ทภายใต้ยุทธศาสตร์ช าติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิช อบ (พ.ศ.
2561 – 2580) ได้กาหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
เป็น หนึ่งในตัว ชี้วัด ของแผนย่อยการป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิช อบ โดยในระยะแรกได้กาหนดให้
ภายในปีง บประมาณ พ.ศ. 2565 หน่ว ยงานที ่เข้า ร่ว มการประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่ง ใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จานวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 จะต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป
▪ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับ
ปรับปรุงเดือนกันยายน 2563) ได้กาหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ เป็นตัวชี้วัดของแผนการปฏิรูปประเทศฯ โดยกาหนดให้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จานวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 จะต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป
▪ แผนบูร ณาการต่อ ต้านการทุจริต และประพฤติมิช อบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้
กาหนดให้การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นตัวชี้วัดของ
แนวทางที่ 1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสานึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต โดยกาหนดให้ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ จานวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 65 จะต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป
▪ แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565)
ได้กาหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นตัวชี้วัดของ
แผนย่อ ยการป้อ งกัน การทุจ ริต และประพฤติม ิช อบ โดยก าหนดให้ภ ายในปีง บประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จานวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 จะต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป
นอกจากนี้ หน่วยงานกากับดูแลหน่วยงานภาครัฐ ยังได้มีการนาผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ไปประกอบการประเมินผลประสิทธิภาพของหน่วยงานหรือ
ประเมินผลผู้บริหารองค์การภาครัฐอีกด้วย เช่น การประเมินผู้บริหารองค์การ โดยสานักงานคณะกรรมการ
พัฒ นาระบบราชการ การประเมิน ประสิท ธิภ าพขององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ ่น โดยกรมส่ง เสริม การ
ปกครองท้องถิ่น เป็นต้น
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1.4 ปฏิทินการประเมิน
กรอบระยะเวลาของการประเมิน ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังคงมีขั้นตอนเช่นเดียวกับปี
ที่ผ่านมา แต่ได้มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมบางขั้นตอนและระยะเวลาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปรับปรุงพัฒนา
ในด้านคุณธรรมและความโปร่ งใสของหน่ วยงานภาครัฐ ตลอดจนเพื่อเปิดโอกาสให้ เกิดการมีส่ วนร่วมในการ
ประเมินมากยิ่งขึ้น ดังนี้
ขั้นตอน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
ช่วงเตรียมความพร้อมประเมิน
การเผยแพร่ปฏิทินการประเมิน
การเผยแพร่คู่มือรายละเอียดการประเมิน
ช่วงดาเนินการประเมิน
การลงทะเบียนเข้าสูร่ ะบบ
การระบุข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน/ภายนอก
การเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัด IIT และแบบวัด EIT
การรายงานข้อมูลตามแบบวัด OIT
การตรวจสอบและให้คะแนนแบบวัด OIT
การชี้แจงเพิ่มเติมและยืนยันผลแบบวัด OIT
การประมวลผลการประเมิน
การจัดทารายงานผลการประเมิน
ช่วงเผยแพร่ผลการประเมิน
การนาเสนอผลการประเมินต่อคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการ
การประกาศและเผยแพร่รายงานผลการประเมิน
*ระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

1.5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประเมิน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประเมิน ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีดังนี้
1) คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
คณะอนุกรรมการกากับและพัฒ นาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ และสานักงาน ป.ป.ช. จะเป็นหน่วยงานศูนย์กลางในการดาเนินการประเมินในภาพรวม โดยมีหน้าที่
ในการกาหนดกลไกและกระบวนการในการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ รวมไปถึงหลักการและหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการประเมิน การกากับติดตามการประเมิน
และการดาเนินการต่อผลการประเมิน เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะรัฐมนตรี
2) หน่วยงานกากับติดตามการประเมิน ประกอบด้วย สานักงาน ป.ป.ช. สานักงานคณะกรรมการ
ป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ในภาครั ฐ ส านั ก งานคณะกรรมการนโยบายรั ฐ วิ ส าหกิ จ ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทั้งใน
ระดับส่วนกลางและในระดับพื้นที่ จะมีบทบาทในการร่วมกาหนดแนวทางและร่วมกากับติดตามการประเมิน
รวมไปถึงการประสานงานในระหว่างกระบวนการต่างๆ ในการประเมินแก่หน่วยงานภายใต้การกากับดูแลของ
ตนเอง

ก.ย.
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3) คณะที่ปรึกษาการประเมิน จะเป็นกลุ่มคณะที่มีบทบาทหน้าที่ในการให้คาปรึกษาแก่หน่วยงานที่
เข้ารับการประเมินอย่างใกล้ชิด ทั้งในด้านกระบวนการประเมินและในด้านเนื้อหาในการประเมิน รวมไปถึงทา
หน้าที่ในการดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบและให้คะแนนตามแบบสารวจที่กาหนด
4) หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมิน มีจานวนรวมทั้งสิ้น 8,300 หน่วยงาน ดังนี้
๑) องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ (หน่วยงานธุรการ) จานวน 5
หน่วยงาน
๒) องค์กรศาล (หน่วยงานธุรการ)
จานวน 3
หน่วยงาน
๓) องค์กรอัยการ (หน่วยงานธุรการ)
จานวน 1
หน่วยงาน
๔) หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา
จานวน 3
หน่วยงาน
๕) ส่วนราชการระดับกรม
จานวน 146 หน่วยงาน
๖) องค์การมหาชน
จานวน 56
หน่วยงาน
๗) รัฐวิสาหกิจ
จานวน 51
หน่วยงาน
๘) หน่วยงานของรัฐอื่น ๆ
จานวน 19
หน่วยงาน
๙) กองทุน
จานวน 7
หน่วยงาน
๑๐) สถาบันอุดมศึกษา
จานวน 83
หน่วยงาน
๑๑) จังหวัด
จานวน 76
หน่วยงาน
๑๒) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
จานวน 76
หน่วยงาน
๑๓) เทศบาลนคร
จานวน 30
หน่วยงาน
๑๔) เทศบาลเมือง
จานวน 195 หน่วยงาน
๑๕) เทศบาลตาบล
จานวน 2,247 หน่วยงาน
๑๖) องค์การบริหารส่วนตาบล
จานวน 5,300 หน่วยงาน
๑๗) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
จานวน 2
หน่วยงาน
ทั้งนี้ หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินจะจาแนกออกเป็น 10 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่ ม ที่ 1 จั ง หวั ด และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในจั ง หวั ด ชั ย นาท นนทบุ รี ปทุ ม ธานี
พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สมุทรปราการ สระบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง จานวนรวม 729 แห่ง
กลุ่มที่ 2 จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษใน
จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง และสระแก้ว จานวนรวม 592 แห่ง
กลุ่มที่ 3 จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร
ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี และอานาจเจริญ จานวนรวม 1,475 แห่ง
กลุ่มที่ 4 จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ
มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลาภูและอุดรธานี จานวนรวม 1,510 แห่ง
กลุ่มที่ 5 จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน แพร่ พะเยา
แม่ฮ่องสอน ลาปาง และลาพูน จานวนรวม 830 แห่ง
กลุ่มที่ 6 จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดกาแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี จานวนรวม 879 แห่ง
กลุ่มที่ 7 จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์
เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี จานวนรวม 706 แห่ง
กลุ่มที่ 8 จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดกระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา
ภูเก็ต ระนอง และสุราษฎร์ธานี จานวนรวม 573 แห่ง
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กลุ่มที่ 9 จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา
สงขลา และสตูล จานวนรวม 631 แห่ง
กลุ่ ม ที่ 10 องค์ ก รอิ ส ระ องค์ ก รอั ย การ ศาล หน่ ว ยงานในสั งกั ด รัฐ สภา กรมหรื อ เที ย บเท่ า
องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐอื่น ๆ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา กองทุ น และองค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานคร) จานวนรวม 375 แห่ง
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การลงทะเบียนเข้าร่วมการประเมิน
2.1 บัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
หน่ ว ยงานที่ เข้ า ร่ ว มการประเมิ น จะมี ผู้ ใช้ ง าน (Username) และรหั ส ผ่ า น (Password) ของ
หน่วยงาน ประกอบด้วย 2 ชุด คือ “ผู้ดูแลระบบ” และ “ผู้บริหาร” โดยในกรณีหน่วยงานที่เคยเข้าร่วมการ
ประเมินในปีที่ผ่านมา ให้ใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเดิมในการลงทะเบียนเข้าร่วมการประเมิน ส่วนในกรณี
หน่วยงานที่มีการเข้าร่วมการประเมินครั้งแรกหรือหน่วยงานที่จัดตั้งหน่วยงานขึ้นใหม่ ให้ใช้ชื่อผู้ใช้งานและ
รหัสผ่านใหม่ที่สานักงาน ป.ป.ช. ได้จัดส่งให้เรียบร้อยแล้ว

2.2 วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการประเมิน
> เข้าสู่เว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th จากนั้น ดาเนินการ ดังนี้
>> เข้าสู่เมนู Log in
>> พิมพ์ ผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของหน่วยงาน
> หน่วยงานจะต้องทบทวนข้อมูลส่วนบุคคลและช่องทางการติดต่อให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อประโยชน์
ในการติดต่อจากคณะที่ปรึกษาการประเมินหรือสานักงาน ป.ป.ช.
> ในกรณี ที่ ห น่ ว ยงานลื ม ชื่ อผู้ ใช้ งานหรือ รหั ส ผ่ านของหน่ ว ยงาน หรือ ไม่ ส ามารถเข้ าใช้ งานได้
ให้หน่วยงานกดเลือก “ลืมรหัสผ่าน” จากนั้น ระบบจะให้ท่านยืนยันตัวตนผ่านทางอีเมล์ที่ท่านได้
ระบุไว้ในระบบ ITAS และหากการยืนยันตัวตนถูกต้องระบบจะให้ท่านตั้งรหัสผ่านและเข้าสู่ระบบ
ได้ตามปกติ
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การนาเข้าข้อมูลประกอบการประเมิน
3.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายใน หมายถึ ง บุ ค ลากรของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ผู้ บ ริ ห าร
ผู้อานวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานภาครัฐ
มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่นาเข้าข้อมูล

3.2 วิธีการนาเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
> เข้าสู่เว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th จากนั้น ดาเนินการดังนี้
>> เข้าสู่เมนู จัดการข้อมูลหน่วยงาน
>> เข้าสู่เมนู จานวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
>> พิมพ์ จานวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทั้งหมด ในข้อ 3.1
> ระบบจะคานวณจานวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่าโดยอัตโนมัติ จากจานวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
ทั้งหมด โดยหน่วยงานสามารถดูจานวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่าได้ที่เมนู โดยดาเนินการดังนี้
>> เข้าสู่เมนู ติดตามสถานะ
>> เข้าสู่เมนู รายละเอียดสถานะการตอบแบบวัดการรับรู้
> ผู้ บ ริห ารของหน่ ว ยงานจะต้ องมีก ารตรวจสอบ รับรองความถูก ต้อง และอนุ มัติ ข้อมูล เพื่ อให้
ถูกต้องตามข้อเท็จจริงมากที่สุด จึงจะครบถ้วนตามขั้นตอนที่กาหนด โดยดาเนินการดังนี้
>> เข้าสู่เมนู แบบสารวจ
>> เข้าสู่เมนู อนุมัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

3.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคย
มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3.4 วิธีการนาเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
> เข้าสู่เว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th จากนั้น ดาเนินการดังนี้
>> เข้าสู่เมนู จัดการข้อมูลหน่วยงาน
>> เข้าสู่เมนู จานวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
>> พิมพ์ ประมาณการจานวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทั้งหมด ในข้อ 3.3
>> พิมพ์ รายชื่อและข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตามแบบฟอร์มที่กาหนด โดยจะต้องมี
จานวนไม่น้อยกว่า 3 เท่า ของจานวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่า หรือเท่าที่หน่วยงานสามารถให้
ข้อมูลได้ โดยสามารถดาเนินการได้ 2 วิธีคือ
1) พิมพ์รายชื่อและข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกลงในระบบ ITAS โดยตรง
2) ดาวโหลดแบบฟอร์ม (ไฟล์ Excel) จากระบบ ITAS จากนั้น พิมพ์รายชื่อและข้อมูลผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอกลงในแบบฟอร์ม และนาเข้าไฟล์ดังกล่าวเข้าสู่ระบบ ITAS
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> ระบบจะคานวณจานวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่าโดยอัตโนมัติ จากประมาณการจานวนผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอกทั้งหมด โดยหน่วยงานสามารถดูจานวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่าได้ โดยดาเนินการดังนี้
>> เข้าสู่เมนู ติดตามสถานะ
>> เข้าสู่เมนู รายละเอียดสถานการณ์ตอบแบบวัดการรับรู้
> ผู้ บ ริห ารของหน่ ว ยงานจะต้ องมีก ารตรวจสอบ รับรองความถูก ต้อง และอนุ มัติ ข้อมูล เพื่ อให้
ถูกต้องตามข้อเท็จจริงมากที่สุด จึงจะครบถ้วนตามขั้นตอนที่กาหนด โดยดาเนินการดังนี้
>> เข้าสู่เมนู แบบสารวจ
>> เข้าสู่เมนู อนุมัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
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การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้มีส่วนได้สว่ นเสียภายใน
4.1 แบบวัด IIT
แบ บ วั ด การรั บ รู้ ข องผู้ มี ส่ ว น ได้ ส่ ว นเสี ย ภ ายใน (Internal Integrity and Transparency
Assessment: IIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคาตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อ
หน่วยงานตนเอง ใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้ วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อานาจ
ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต

4.2 กลุ่มตัวอย่างแบบวัด IIT
กลุ่มตัวอย่างขั้นต่าของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน กาหนดจานวนร้อยละ 10 ของจานวนผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ภายในทั้งหมด แต่จะต้องมีจานวนไม่น้อยกว่า 30 คน กรณีห น่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ยภายใน
จานวนน้อยกว่า 30 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทั้งหมด กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในจานวนมากกว่า 4,000 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในไม่น้อยกว่า 400 คน โดยระบบ
ITAS จะคานวณจานวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่าของแต่ละหน่วยงานโดยอัตโนมัติ
จานวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่า หมายถึง จานวนน้อยที่สุดที่จะต้องมีผู้ตอบแบบวัดให้ได้ครบถ้วน เพื่อให้
มีข้อมูลที่เพียงพอสาหรับการประมวลผลคะแนนจากแบบวัดได้ อย่างไรก็ตาม ระบบไม่ได้จากั ดจานวนผู้ตอบ
เพียงจานวนขั้นต่าเท่านั้น หน่วยงานจึงสามารถเชิญชวนให้มีผู้เข้ามามีส่วนร่วมตอบแบบวัดได้มากที่สุด

4.3 วิธีการรวบรวมข้อมูลแบบวัด IIT
> เข้าสู่เว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th จากนั้น ดาเนินการดังนี้
>> เข้าสู่เมนู กล่องข้อความ (mail box) บริเวณมุมขวาบนของหน้าแรกในระบบ ITAS
>> คัดลอก QR code หรือ URL ช่องทางการเข้าตอบแบบวัด IIT
> น า URL หรื อ QR code ไปเผยแพร่ แ ละประชาสั ม พั น ธ์ แ ก่ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายในของ
หน่วยงาน โดยหน่วยงานควรคานึงถึงช่องทางการเผยแพร่ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจะสามารถ
เข้าถึงได้อย่างสะดวกและคานึงถึงการเผยแพร่ให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกส่วนงานและทุกระดับของ
หน่วยงาน (หน่วยงานสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มสาเร็จรูปสาหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์การ
ตอบแบบวัด IIT ได้ทหี่ น้าแรกของระบบ ITAS หัวข้อ เอกสารดาวโหลด)
> ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจะเข้ามาตอบแบบวัด IIT ด้วยตนเองผ่านทาง URL หรือ QR code ซึ่ง
จะเป็นการตอบเข้าสู่ระบบ ITAS โดยตรง
> หน่วยงานจะต้องกากับติดตามและส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเข้ามาตอบตามระยะเวลา
ที่กาหนดให้ได้มากที่สุด และไม่น้อยกว่าจานวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่าตามที่กาหนด

4.4 รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด IIT
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน
หน่ ว ยงานต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรอื่ น ในหน่ ว ยงานของตนเอง ในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดาเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลา
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ที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่
รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องาน
ในหน้ าที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ ซึ่ งล้ ว นถื อเป็ น ลั กษณะการปฏิ บั ติห น้ าที่ ในฐานะเจ้าหน้ าที่ ข องรัฐ อย่างมี คุ ณธรรม
นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์
อื่น ๆ ของบุคลากรอื่นในหน่วยงานทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหน้าที่ และในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระ
ส าคั ญ ต่ า ง ๆ ตามขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี หรื อ แม้ แ ต่ ก รณี ก ารให้ เงิน ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ๆ
ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 6 ข้อ ดังนี้
ประเด็นการประเมิน
i1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ
แก่ผู้มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
▪ เป็นไปตามขั้นตอนที่กาหนด
▪ เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด

ระดับ
น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

i2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ
แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการ
ส่วนตัว อย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด
ประเด็นการประเมิน
i3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรม
ในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร
▪ มุ่งผลสาเร็จของงาน
▪ ให้ความสาคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว
▪ พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง

ระดับ
น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

ประเด็นการประเมิน
i4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ
เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่
▪ เงิน
▪ ทรัพย์สิน
▪ ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคานวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น

ระดับ
มี

หมายเหตุ: เป็นการเรียกรับที่นอกเหนือจากที่กฎหมายกาหนดให้รับได้ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ เป็นต้น

ไม่มี

12

ประเด็นการประเมิน
i5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติ
ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกัน
ในสังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ หรือไม่
▪ เงิน
▪ ทรัพย์สิน
▪ ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคานวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง
เป็นต้น
ประเด็นการประเมิน
i6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือ
ภาคเอกชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต
หรือไม่
▪ เงิน
▪ ทรัพย์สิน
▪ ประโยชน์อื่น ๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การอานวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ
เป็นต้น

ระดับ
มี

ไม่มี

ระดับ
มี

ไม่มี

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากร
ภายในหน่วยงานต่อการดาเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ นั บ ตั้งแต่ การจั ดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีและเผยแพร่อ ย่างโปร่งใส ไปจนถึ ง
ลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่
ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าทางานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์
หรื อ ค่ า เดิ น ทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการตรวจรั บ พั ส ดุ ด้ ว ย นอกจากนี้ ยั ง ให้
ความส าคั ญ กับ การเปิ ด โอกาสให้ บุ ค ลากรภายในมีส่ ว นร่ว มในการตรวจสอบการใช้ จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานตนเองได้
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 6 ข้อ ดังนี้
ระดับ
ประเด็นการประเมิน
i7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มาก

มากที่สุด
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ประเด็นการประเมิน
i8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคานึงถึง
ประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
▪ คุ้มค่า
▪ ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้

ระดับ
น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

i9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

i10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน
ที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทางานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์
หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด
ประเด็นการประเมิน
i11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหา
พัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้
มากน้อยเพียงใด
▪ โปร่งใส ตรวจสอบได้
▪ เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
ประเด็นการประเมิน
i12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
▪ สอบถาม
▪ ทักท้วง
▪ ร้องเรียน

ระดับ
น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

ระดับ
น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย
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ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อานาจ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน
หน่ ว ยงานต่ อ การใช้ อ านาจของผู้ บั งคั บ บั ญ ชาของตนเอง ในประเด็ นที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การมอบหมายงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม
และไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อานาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทาในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือทา
ในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มี
อานาจ การซื้อขายตาแหน่ง หรือการเอือ้ ผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อานาจ ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 6 ข้อ ดังนี้
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

i13 ท่านได้รับมอบหมายงานตามตาแหน่งหน้าที่จาก
ผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

i14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับ
คุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

i15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา
อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

i16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทาธุระส่วนตัว
ของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด
ระดับ
ประเด็นการประเมิน
i17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทาในสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย
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ประเด็นการประเมิน
i18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน
มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
▪ ถูกแทรกแซงจากผู้มีอานาจ
▪ มีการซื้อขายตาแหน่ง
▪ เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง

ระดับ
น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มาก

มากที่สุด

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของ
บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากร
ภายใน ในการนาทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนาไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการ
ขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน
ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการ
จัดทาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบ
และนาไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการกากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรั พย์สินของราชการของ
หน่วยงานด้วย
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 6 ข้อ ดังนี้
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

i19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สิน
ของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือนาไปให้กลุ่มหรือ
พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

i20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ
ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก
มากน้อยเพียงใด
ระดับ
ประเด็นการประเมิน
i21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ
ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน
มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย
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ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

i22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนาทรัพย์สิน
ของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง
จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

i23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

i24 หน่วยงานของท่าน มีการกากับดูแลและตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการ
นาไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อย
เพียงใด
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของ
บุ ค ลากรภายในหน่ ว ยงานต่ อ การแก้ ไขปั ญ หาการทุ จริต ของหน่ ว ยงาน ในประเด็ น ที่ เกี่ย วข้ อ งกั บ การให้
ความสาคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่
เกี่ย วข้องกับการป้องกั น การทุจริตในหน่ วยงานให้มีประสิทธิภ าพ และจัดทาแผนงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการ
ประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องทาให้การทุจริตในหน่วยงาน
ลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็ นการทุจริต
ภายในหน่ ว ยงานด้ ว ย นอกจากนี้ หน่ ว ยงานจะต้ องมีก ระบวนการเฝ้ าระวัง ตรวจสอบการทุ จริตภายใน
หน่ ว ยงาน รวมถึ ง การน าผลการตรวจสอบของฝ่ า ยตรวจสอบ จากทั้ ง ภายในและภายนอกหน่ ว ยงาน
ไปปรับปรุงการทางาน เพื่อป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 6 ข้อ ดังนี้
ระดับ
ประเด็นการประเมิน
i25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสาคัญ
กับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มาก

มากที่สุด
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ประเด็นการประเมิน
i26 หน่วยงานของท่าน มีการดาเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่
▪ ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
▪ จัดทาแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน

ระดับ
มี

ไม่มี

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

i27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน
ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด
หมายเหตุ: หากท่านเห็นว่าหน่วยงานของท่านไม่มีปัญหาการทุจริตให้ตอบ “มากที่สุด”

ประเด็นการประเมิน
i28 หน่วยงานของท่าน มีการดาเนินการดังต่อไปนี้
ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด
▪ เผ้าระวังการทุจริต
▪ ตรวจสอบการทุจริต
▪ ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต

ระดับ
น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

หมายเหตุ: หากหน่วยงานของท่านไม่มีการทุจริต จึงทาให้ไม่มีการลงโทษทางวินัย ให้ตอบ "มากที่สุด"

ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

i29 หน่วยงานของท่าน มีการนาผลการตรวจสอบของ
ฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
ไปปรับปรุงการทางาน เพื่อป้องกันการทุจริต
ในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด
หมายเหตุ: ฝ่ายตรวจสอบภายใน หมายถึง ส่วนงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน ฝ่ายตรวจสอบภายนอก หมายถึง หน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่
ตรวจสอบการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เช่น สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สานักงาน ป.ป.ช. สานักงาน ป.ป.ท. เป็นต้น

ประเด็นการประเมิน
i30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้น
ในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็น
ดังต่อไปนี้ อย่างไร
▪ สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก
▪ สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้
▪ มั่นใจว่าจะมีการดาเนินการอย่างตรงไปตรงมา
▪ มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง

ระดับ
น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มาก

มากที่สุด

18

การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้มีส่วนได้สว่ นเสียภายนอก
5.1 แบบวัด EIT
แบบวั ด การรั บ รู้ ข องผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายนอก (External Integrity and Transparency
Assessment: EIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคาตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่
มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการดาเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร
และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทางาน

5.2 กลุ่มตัวอย่างแบบวัด EIT
กลุ่มตัวอย่างขั้นต่าของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก กาหนดจานวนร้อยละ 10 ของประมาณการ
จานวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทั้งหมด แต่จะต้องมีจานวนไม่น้อยกว่า 30 คน กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอกจานวนน้อยกว่า 30 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทั้งหมด กรณีหน่วยงาน
มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจานวนมากกว่า 4,000 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกไม่น้อยกว่า
400 คน โดยระบบ ITAS จะคานวณจานวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่าของแต่ละหน่วยงานโดยอัตโนมัติ
จานวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่า หมายถึง จานวนน้อยที่สุดที่จะต้องมีผู้ตอบแบบวัดให้ได้ครบถ้วน เพื่อให้
มีข้อมูลที่เพียงพอสาหรับการประมวลผลคะแนนจากแบบวัดได้ อย่างไรก็ตาม ระบบไม่ได้จากัดจานวนผู้ตอบ
เพียงจานวนขั้นต่าเท่านั้น หน่วยงานจึงสามารถเชิญชวนให้มีผู้เข้ามามีส่วนร่วมตอบแบบวัดได้มากที่สุด

5.3 วิธีการรวบรวมข้อมูลแบบวัด EIT
5.3.1 คณะที่ปรึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลแบบวัด EIT
คณะที่ ป รึ กษาการประเมิ น จะวิเคราะห์ ข้ อมู ล ผู้ มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ยภายนอกแต่ ล ะประเภทตามที่
หน่วยงานนาเข้าข้อมูลไว้ในระบบ ITAS เพื่อให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีคุณภาพสอดคล้องกับภารกิจของ
หน่วยงานและสะท้อนความเป็นตัวแทนที่ดี จากนั้นจะกาหนดแนวทางและดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตาม
หลักวิชาการให้ได้ไม่น้อยกว่าจานวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่าตามที่กาหนด ทั้งนี้ คณะที่ปรึกษาการประเมิน อาจ
ขอรับข้อมูล รายชื่อและช่องทางการติดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเพิ่มเติม หรืออาจขอเข้าเก็บรวบรวม
ข้อมูลภาคสนามที่หน่วยงาน หรือแหล่งข้อมูลตามที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด

5.3.2 หน่วยงานประชาสัมพันธ์เชิญชวนการตอบแบบวัด EIT
> เข้าสู่เว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th จากนั้น ดาเนินการดังนี้
>> เข้าสู่เมนู กล่องข้อความ (mail box) บริเวณมุมขวาบนของหน้าแรกในระบบ ITAS
>> คัดลอก QR code หรือ URL ช่องทางการเข้าตอบแบบวัด EIT
> น า URL หรื อ QR code ไปเผยแพร่แ ละประชาสั ม พั น ธ์แ ก่ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายนอกของ
หน่วยงาน โดยหน่วยงานควรคานึงถึงช่องทางการเผยแพร่ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจะสามารถ
เข้าถึงได้อย่างสะดวกและคานึงถึงการเผยแพร่ให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกส่วนงานและทุกภารกิจของ
หน่วยงาน (หน่วยงานสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มสาเร็จรูปสาหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์การ
ตอบแบบวัด EIT ได้ที่หน้าแรกของระบบ ITAS หัวข้อ เอกสารดาวโหลด)
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> ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจะเข้ามาตอบแบบวัด EIT ด้วยตนเองผ่านทาง URL หรือ QR code
ซึ่งจะเป็นการตอบเข้าสู่ระบบ ITAS โดยตรง
> หน่วยงานมีบทบาทในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามาตอบ
ตามระยะเวลาที่กาหนดให้ได้มากที่สุด เท่าที่สามารถดาเนินการได้ ควบคู่ไปกับการจัดเก็บข้อมูล
ของคณะที่ปรึกษาซึ่งจะต้องจัดเก็บข้อมูลให้ได้ไม่น้อยกว่าจานวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่าตามที่กาหนด

5.3.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าตอบแบบวัด EIT ด้วยตนเอง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก สามารถเข้าตอบแบบวัด EIT ของแต่ละหน่วยงานได้ด้วยตนเอง โดยค้นหา
ช่องทางการเข้าตอบจากระบบ ITAS ที่เว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th โดยเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ภายนอกที่เคยมารับ บริการหรือมาติดต่อกับหน่วยงานในปี พ.ศ. 2564 ได้มีโอกาสได้เข้ามาตอบ
แบบวัด EIT ได้ด้วยตนเองผ่านระบบ ITAS โดยตรง

5.4 รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด EIT
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 6 คุ ณ ภาพการด าเนิ น งาน เป็ น ตั ว ชี้ วั ด ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ประเมิ น การรั บ รู้ ข อง
ผู้รับบริการ ผู้ มาติดต่อ หรือผู้มีส่ วนได้ส่ วนเสียของหน่วยงานต่อการคุณ ภาพการดาเนินงาน ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กาหนดไว้
อย่ างเคร่ งครั ด และจะต้ อ งเป็ น ไปอย่ างเท่ าเที ยมกั น ไม่ เลื อ กปฏิ บั ติ รวมถึ งจะต้ อ งให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การ
ดาเนิ น การ/ให้ บ ริก ารของหน่ วยงานแก่รั บ บริก าร ผู้ มาติด ต่อ หรือ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ยอย่ างตรงไปตรงมา
ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับ
ประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่
ด้วย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับ รู้เกี่ยวกับการบริห ารงานและการดาเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน
ที่จะต้องคานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคล
หนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดาเนินงาน ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 5 ข้อ ดังนี้
ประเด็นการประเมิน
e1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/
ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อย
เพียงใด
▪ เป็นไปตามขั้นตอนที่กาหนด
▪ เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด

ระดับ
น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

ระดับ
ประเด็นการประเมิน
e2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/
ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่อคนอื่น ๆ อย่างเท่าเทียม
กัน มากน้อยเพียงใด

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย
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ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มาก

มากที่สุด

e3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการดาเนินการ/ให้บริการแก่ท่าน
อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล
มากน้อยเพียงใด
ประเด็นการประเมิน
e4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ
ร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต
หรือให้บริการ หรือไม่
▪ เงิน
▪ ทรัพย์สิน
▪ ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคานวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น

ระดับ
มี

ไม่มี

มาก

มากที่สุด

หมายเหตุ: เป็นการให้ที่นอกเหนือจากที่กฎหมายกาหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ เป็นต้น

ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

e5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดาเนินงาน โดยคานึง
ถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก
มากน้อยเพียงใด
ตัวชี้วัด ที่ 7 ประสิทธิภ าพการสื่อสาร เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของ
ผู้ รั บ บริ ก าร ผู้ ม าติ ด ต่ อ หรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ของหน่ ว ยงานต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการสื่ อ สาร ในประเด็ น
ที่เกี่ย วข้ องกั บ การเผยแพร่ข้ อมู ล ของหน่ ว ยงานในเรื่อ งต่ างๆ ต่อสาธารณชน ผ่ านช่ องทางที่ ห ลากหลาย
สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผลการดาเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งคาติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงาน/การให้บริการ
และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มี
ช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ประเด็นสารวจ ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 5 ข้อ ดังนี้
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ประเด็นการประเมิน
e6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ
มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
▪ เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน
▪ มีช่องทางหลากหลาย

ระดับ
น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

e7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือ
ข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อย
เพียงใด
ระดับ

ประเด็นการประเมิน

มี

ไม่มี

มาก

มากที่สุด

e8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคาติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การดาเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

e9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคาถาม
เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดาเนินงานได้อย่าง
ชัดเจน มากน้อยเพียงใด
หมายเหตุ: หากท่านไม่มีข้อกังวลสงสัยให้ตอบ “มากที่สุด”

ประเด็นการประเมิน

ระดับ
มี

ไม่มี

e10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หรือไม่
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทางาน เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทางาน ในประเด็นที่
เกี่ย วข้องกั บ การปรั บ ปรุ งพั ฒ นาหน่ วยงาน ทั้ งการปฏิ บั ติงานของเจ้าหน้ าที่ และกระบวนการทางานของ
หน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมาก
ยิ่ งขึ้ น โดยควรมี ก ระบวนการเปิ ด โอกาสให้ ผู้ รับ บริก ารหรือ ผู้ ม าติ ด ต่ อ เข้ ามามี ส่ ว นร่ว มในการปรั บ ปรุ ง
พัฒนาการดาเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย ทั้งนี้ นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนา
การดาเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความสาคัญกับการปรับปรุงการดาเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย
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ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทางาน ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 5 ข้อ ดังนี้
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มาก

มากที่สุด

e11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ
มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการ
ให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด
หมายเหตุ: หากท่านติดต่อครั้งแรก ให้เปรียบเทียบกับคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการที่ท่านคาดหวังไว้ก่อนมาติดต่อ

ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มาก

มากที่สุด

e12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและ
ขั้นตอนการดาเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อย
เพียงใด
หมายเหตุ: หากท่านติดต่อครั้งแรก ให้เปรียบเทียบกับวิธีการและขั้นตอนการดาเนินงาน/การให้บริการที่ท่านคาดหวังไว้ก่อนมาติดต่อ

ระดับ

ประเด็นการประเมิน

มี

ไม่มี

มาก

มากที่สุด

e13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงาน/
การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

e14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด
หมายเหตุ: การมีส่วนร่วม เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดาเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น

ระดับ
ประเด็นการประเมิน
e15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการ
ดาเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น
มากน้อยเพียงใด

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มาก

มากที่สุด
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การเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัด OIT
6.1 แบบวัด OIT
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL เพื่อเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่
ของการเปิ ดเผยข้อมูล และระบุ คาอธิบ ายเพิ่มเติมประกอบคาตอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อเก็บข้อมูล จาก
เว็ บ ไซต์ ข องหน่ ว ยงาน โดยเป็ น การประเมิ น ระดั บ การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ต่ อ สาธารณะของหน่ ว ยงานเพื่ อ ให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่ว ยงานได้ ใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล
(ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส) และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย
2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต)

6.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัด OIT
6.2.1 วิธีการตอบแบบวัด OIT
> เข้าสู่เว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th จากนั้น ดาเนินการดังนี้
>> เข้าสู่เมนู แบบสารวจ
>> เข้าสู่เมนู แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
>> การตอบแบบวัด OIT จะต้องระบุข้อมูลให้ครบถ้วนทั้ง 3 ส่วน ได้แก่
(1) มี / ไม่มี
(2) URL เพื่อเชื่อมโยงไปสู่ข้อมูล
(3) ระบุคาอธิบายเพิ่มเติมประกอบคาตอบ
> ผู้ บ ริห ารของหน่ ว ยงานจะต้ องมีก ารตรวจสอบ รับรองความถูก ต้อง และอนุ มัติ ข้อมูล เพื่ อให้
ถูกต้องตามข้อเท็จจริงมากที่สุด จึงจะครบถ้วนตามขั้นตอนที่กาหนด โดยดาเนินการดังนี้
>> เข้าสู่เมนู แบบสารวจ
>> เข้าสู่เมนู อนุมัติแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

6.2.2 วิธีการตรวจสอบและให้คะแนนแบบวัด OIT
คณะที่ปรึกษาการประเมินจะตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลตามแบบ OIT โดยตรวจสอบจากคาตอบ
มี / ไม่มี URL ที่เชื่อมโยงไปสู่ข้อมูล และคาอธิบายประกอบคาตอบที่หน่วยงานได้ระบุไว้ในระบบ ITAS โดยจะ
พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด

6.3 วิธีการชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัด OIT
เมื่ อคณะที่ ป รึ กษาการประเมิ น ได้ ตรวจสอบการเปิ ดเผยข้ อมู ล และให้ คะแนนแบบวั ด OIT แล้ ว
หน่วยงานจะได้รับทราบผลคะแนนแบบวัด OIT เบื้องต้น พร้อมทั้งคาอธิบายประกอบการให้คะแนน โดยในกรณีที่
หน่วยงานไม่เห็นด้วยกับผลคะแนนแบบวัด OIT หน่วยงานสามารถชี้แจงหรืออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้
ระบุไว้ในระบบ ITAS หรือที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้คณะที่ปรึกษาการประเมินได้ทบทวนการ
ให้คะแนนแบบวัด OIT ให้มีความถูกต้องและเป็นธรรมต่อหน่วยงานมากที่สุด โดยหากพ้นช่วงระยะเวลาการชี้แจง
เพิ่มเติมแบบวัด OIT จะถือว่าหน่วยงานไม่ประสงค์ที่จะขอให้คณะที่ปรึกษาการประเมินได้ทบทวนการให้คะแนน
แบบวัด OIT ทั้งนี้ รูปแบบ วิธีการและระยะเวลาการขอชี้แจงเพิ่มเติมเป็นไปตามที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด
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6.4 เงื่อนไขสาคัญเกี่ยวกับแบบวัด OIT
6.4.1 คานิยามสาคัญที่เกี่ยวกับของการดาเนินการในแบบวัด OIT
> เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์หลักของหน่วยงานภาครัฐที่ใช้ในการสื่อสารต่อสาธารณะ
> กรณีหน่วยงานประเภท “จังหวัด” กาหนดคานิยาม ดังนี้
>> “หน่ วยงาน” หมายถึง จังหวัด ซึ่งมีขอบเขตของการประเมินในภาพรวมของการบริห าร
ราชการส่ วนภูมิภ าคซึ่งมีขอบเขตการประเมินครอบคลุ มเฉพาะกลไกการบริห ารราชการ
ระดับ จั งหวัด ประกอบด้วย ส านักงานจังหวัด และส่ ว นราชการส่ วนภูมิภ าคที่อยู่ในการ
ควบคุมดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัด (ไม่รวมส่วนราชการในจังหวัดที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง
และส่วนราชการระดับอาเภอ สังกัดกระทรวงมหาดไทย)
>> “ผู้บริหาร” หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด
ดังนั้น การเปิดเผยข้อมูลกรณีหน่วยงานประเภท “จังหวัด” จึงเป็นข้อมูลในภาพรวมของจังหวัด
(เว้นแต่ข้อ o13 – o17, o21 – o24 อาจเป็นข้อมูลของส่วนราชการระดับจังหวัดภายในจังหวัด)
> “ปี พ.ศ. 2564” หมายถึง รอบปีที่หน่วยงานบริหารราชการ โดย หากหน่วยงานบริหารราชการ
โดยใช้ปีงบประมาณ ให้ใช้ข้อมูลของ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หากหน่วยงานบริหารราชการ
โดยใช้ปีปฏิทิน ให้ใช้ข้อมูลของปี พ.ศ. 2564 และหากหน่วยงานบริหารราชการโดยใช้รอบปี
อย่างอื่น นอกเหนือจากปีงบประมาณหรือปีปฏิทิ น ให้ใช้ข้อมูลของรอบปีที่หน่วยงานใช้ ประจาปี
พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ กรณีที่หน่วยงานบริหารราชการโดยใช้ปีปฏิทินหรือรอบปีอื่น ซึ่งทาให้ไม่สามารถ
ตอบข้อคาถามที่เกี่ยวข้องกับการกากับติดตามรอบ 6 เดือน ให้ใช้ข้อมูลในรอบ 3 เดือนในการตอบ
ข้อคาถาม
> “การให้บริการ” หมายถึง การให้บริการตามอานาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงาน
สาหรับหน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจานวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การ
ปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่มีความสาคัญต่อภารกิจของหน่วยงาน
6.4.2 เงื่อนไขทั่วไปของการดาเนินการในแบบวัด OIT
> หน่วยงานจะต้องเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
> หน่วยงานจะต้องรักษาและคงสภาพเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้ทุก
ช่วงเวลา อย่างไรก็ตาม ในกรณี เกิดเหตุจาเป็นทางเทคนิคทาให้ เว็บไซต์ห ลักของหน่วยงานไม่
สามารถเข้าถึงได้ชั่วคราว หน่วยงานจะต้องแก้ไขให้สามารถเข้าถึงได้โดยเร็วหรือภายในระยะเวลา
5 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะที่ปรึกษาการประเมิน
> หน่วยงานจะต้องอธิบายให้ชัดเจนว่าข้อมูลเปิดเผยอยู่ในตาแหน่งใดบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
และประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้อย่างไรจากหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน เนื่องจากการ
ตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลจะพิจารณาจากความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนทั่วไป
> กรณีที่หน่วยงานที่ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลใดได้ เนื่องจากมีข้อจากัดหรือเหตุผลความจาเป็นทาให้
ไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลตามรายละเอียดที่กาหนดได้ ให้หน่วยงานอธิบายเหตุผลความจาเป็ นมา
อย่ างละเอียดหรือจะต้องระบุ เหตุผลด้านกฎหมายหรือข้อจากัดอันสุดวิสั ย ลงในช่องคาอธิบาย
เพิ่มเติมประกอบคาตอบ
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> ในกรณีหน่วยงานไม่สามารถดาเนินการหรือจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา หรือ
ศึกษาดูงานตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในแบบวัด OIT อันเนื่องมาจากมติคณะรัฐมนตรี หรือคาสั่ง
จังหวัด หรือคาสั่งของแต่ละส่วนราชการ ขอให้ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการตามประเด็น
การประเมิ น ที่ก าหนด รวมถึ งระบุ คาสั่ ง หรือ ประกาศ หรือมาตรการที่ส่ งผลให้ ห น่ว ยงานไม่
สามารถดาเนิ น การได้ ไว้ในช่องคาอธิบายเพิ่ม เติมประกอบคาตอบ โดยไม่ต้องเผยแพร่ข้อมู ล
ดังกล่าวต่อสาธารณะทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน โดยหากคณะที่ปรึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่า
มีเหตุผลอันน่าเชื่อถือได้ จะไม่นาประเด็นการประเมินนั้นมาคิดคะแนน

6.5 รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด OIT
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น
ปั จ จุ บั น บนเว็ บ ไซต์ ข องหน่ ว ยงาน เพื่ อ เปิ ด เผยข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ ของหน่ ว ยงานให้ ส าธารณชนได้ รั บ ทราบ
ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูล พื้น ฐาน ได้แก่ ข้อมูล พื้นฐาน ข่าวประชาสั มพันธ์ และการปฏิสั มพัน ธ์ข้อมูล
(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดาเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ
ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุ คคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน
ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการ
เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดาเนินงานของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) ดังนี้

ข้อ
o1
o2

o3
o4

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูล
องค์ประกอบด้านข้อมูล
โครงสร้าง
o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
o แสดงตาแหน่งที่สาคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น
สานัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
ข้อมูลผู้บริหาร
o แสดงข้อมูล ของผู้ บริห ารสูงสุ ดหรือหั ว หน้าหน่วยงาน และผู้ ดารง
ตาแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน
o แสดงข้อ มูล อย่ างน้อ ยประกอบด้ ว ย ด้ว ยชื่อ -นามสกุ ล ต าแหน่ ง
รูปถ่าย และช่องทางการติดต่อของผู้บริหารแต่ละคน
อานาจหน้าที่
o แสดงข้อมูลหน้าที่และอานาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกาหนด
แผนยุทธศาสตร์หรือ
o แสดงแผนการดาเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
แผนพัฒนาหน่วยงาน
o มี ข้อ มู ล รายละเอี ยดของแผนฯ ยกตั ว อย่ างเช่ น ยุ ท ธศาสตร์ห รื อ
แนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
o เป็นแผนที่มรี ะยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564
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ข้อ
o5

ข้อมูล
ข้อมูลการติดต่อ

o6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ
o7

การประชาสัมพันธ์
ข้อมูล
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อ
o8

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อมูล
Q&A

o9

Social Network

ข้อ
o10

o11

องค์ประกอบด้านข้อมูล
แสดงข้อมูลการติดต่อ อย่างน้อยประกอบด้วย
o ที่อยู่หน่วยงาน
o หมายเลขโทรศัพท์
o หมายเลขโทรสาร
o ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
o แผนที่ตั้งหน่วยงาน
o แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานหรือการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน
องค์ประกอบด้านข้อมูล
o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานตามอานาจ
หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
o เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2564
องค์ประกอบด้านข้อมูล
o แสดงตาแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถ
สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คาตอบกับ
ผู้ ส อบถามได้ โดยมี ลั ก ษณ ะเป็ น การสื่ อ สารได้ ส องทาง (Q&A)
ยกตัวอย่างเช่น Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น
o แสดงตาแหน่งบนเว็บ ไซต์ของหน่ วยงานที่ ส ามารถเชื่อมโยงไปยัง
เครือข่ายสั งคมออนไลน์ ของหน่ วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook,
Twitter, Instagram เป็นต้น

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดาเนินงาน
ข้อมูล
องค์ประกอบด้านข้อมูล
แผนดาเนินงานประจาปี o แสดงแผนการดาเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
o มี ข้ อ มู ล รายละเอี ย ดของแผนฯ ยกตั ว อย่ า งเช่ น โครงการหรื อ
กิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดาเนินการ เป็นต้น
o เป็นแผนที่มรี ะยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2564
รายงานการกากับ
o แสดงความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนดาเนินงานประจาปี
ติดตามการดาเนินงาน o มี เ นื้ อห าห รื อ รายละเอี ย ดความ ก้ า วห น้ า ยกตั ว อย่ า งเช่ น
ประจาปี รอบ 6 เดือน ความก้าวหน้าการดาเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
งบประมาณที่ใช้ดาเนินงาน เป็นต้น
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564
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ข้อ
o12

ข้อมูล
รายงานผลการ
ดาเนินงานประจาปี

ข้อ
o13

การปฏิบัติงาน
ข้อมูล
คู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน

ข้อ
o14

การให้บริการ
ข้อมูล
คู่มือหรือมาตรฐานการ
ให้บริการ

o15
o16
o17

ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ
รายงานผลการสารวจ
ความพึงพอใจการ
ให้บริการ
E–Service

องค์ประกอบด้านข้อมูล
o แสดงผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงานประจาปี
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดาเนินงาน ยกตัวอย่างเช่น ผลการ
ดาเนิ น การโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญ หา
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563
องค์ประกอบด้านข้อมูล
o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้
ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
o มีข้อมูล รายละเอียดของการปฏิบั ติงาน ยกตัว อย่างเช่น เป็ นคู่มือ
ปฏิบัติภารกิจใด สาหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตาแหน่งใด กาหนด
วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น
องค์ประกอบด้านข้อมูล
o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้ รับบริ การหรือผู้มาติดต่อกับ
หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ ยกตัวอย่างเช่น เป็นคู่มือสาหรับ
บริ การหรือภารกิจใด กาหนดวิธีก ารขั้นตอนการให้ บ ริการหรือการ
ติดต่ออย่างไร เป็นต้น
o แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน
o เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564
o แสดงผลสารวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563
o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน่วยงาน
ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอานวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน

หมายเหตุ: การให้บริการ หมายถึง การให้บริการตามอานาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงาน สาหรับหน่วยงานที่
มีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจานวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่มีความสาคัญต่อ
ภารกิจของหน่วยงาน
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ข้อ
o18

o19

o20

ข้อ
o21

o22

o23

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
ข้อมูล
องค์ประกอบด้านข้อมูล
แผนการใช้จ่าย
o แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
งบประมาณประจาปี
o มี ข้ อมู ล รายละเอีย ดของแผนฯ ยกตั ว อย่ างเช่ น งบประมาณตาม
แหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น
o เป็นแผนที่มรี ะยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2564
รายงานการกากับ
o แสดงความก้ า วหน้ า ในการด าเนิ น งานตามแผนการใช้ จ่ า ย
ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปี
งบประมาณประจาปี
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้า
รอบ 6 เดือน
การใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564
รายงานผลการใช้จ่าย
o แสดงผลการดาเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
งบประมาณประจาปี
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ยกตัวอย่างเช่น
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมาย เป็นต้น
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูล
องค์ประกอบด้านข้อมูล
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
o แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน
หรือแผนการจัดหาพัสดุ จะต้องดาเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2564
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ o แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดาเนินการตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่าง
การจัดหาพัสดุ
เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง o แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
หรือการจัดหาพัสดุราย o มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น งานที่ซื้อ
เดือน
หรือจ้ าง วงเงินที่ ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อ
ผู้ เสนอราคาและราคาที่ เสนอ ผู้ ได้ รับ การคัด เลื อกและราคาที่ตกลง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
o จาแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจั ดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
ใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น)
o เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564
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ข้อ
o24

ข้อ
o25

o26

o27

o28

ข้อมูล
องค์ประกอบด้านข้อมูล
รายงานผลการจัดซื้อจัด o แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
จ้างหรือการจัดหาพัสดุ o มีข้อมูลรายละเอียด ยกตัวอย่างเช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อ
ประจาปี
จัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูล
องค์ประกอบด้านข้อมูล
นโยบายการบริหาร
o เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้
ทรัพยากรบุคคล
บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2564
o แสดงนโยบาย หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มี
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
o เป็ น นโยบายหรือแผนการบริการและพัฒ นาทรัพยากรบุคคลของ
ผู้บริหารสูงสุด ที่กาหนดในนามของหน่วยงาน
การดาเนินการตาม
o เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2564
นโยบายการบริหาร
o แสดงการดาเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริห ารและพัฒ นา
ทรัพยากรบุคคล
ทรัพยากรบุคคล ยกตัวอย่างเช่น การวางแผนกาลังคน การสรรหาคนดี
คนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒ นาบุคลากร
การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุ
และแต่ ง ตั้ ง บุ ค ลากร การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน การส่ ง เสริ ม
จริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น
o เป็นการดาเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบาย หรือแผนการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหาร แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลทีย่ ังใช้บังคับใน
และพัฒนาทรัพยากร
หน่วยงานในปี พ.ศ. 2564 อย่างน้อยประกอบด้วย
บุคคล
o การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
o การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
o การพัฒนาบุคลากร
o การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
o การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกาลังใจ
รายงานผลการบริหาร o เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2563
และพัฒนาทรัพยากร
o แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บุคคลประจาปี
o มีข้อมูลรายละเอียดของการดาเนินการ ยกตัวอย่างเช่น ผลการ
ดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
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ข้อ
o29

o30

o31

ข้อ
o32

o33

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูล
องค์ประกอบด้านข้อมูล
แนวปฏิบัติการจัดการ o แสดงคู่มือหรือแนวทางการดาเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่องร้องเรียนการทุจริต กับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
และประพฤติมิชอบ
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเช่น รายละเอียด
วิธีการที่บุคคลภายนอกจะทาการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือ
วิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดาเนินการ เป็นต้น
ช่องทางแจ้งเรื่อง
o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
ร้องเรียนการทุจริตและ การทุ จริต และประพฤติมิช อบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่ านทาง
ประพฤติมิชอบ
ช่อ งทางออนไลน์ โดยแยกต่ างหากจากช่อ งทางทั่ ว ไป เพื่ อ เป็ น การ
คุ้ ม ครองข้ อ มู ล ของผู้ แ จ้ ง เบาะแสและเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แนว
ปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
o แสดงข้อมูล สถิติเรื่องร้องเรียนการทุ จริต และประพฤติ มิช อบของ
ร้องเรียนการทุจริตและ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ประพฤติมิชอบ
o มี ข้ อ มู ล ความก้ าวหน้ าการจั ด การเรื่อ งร้อ งเรีย น ยกตั ว อย่ างเช่ น
จานวนเรื่อง เรื่องที่ดาเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน)
o เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อมูล
องค์ประกอบด้านข้อมูล
ช่องทางการรับฟังความ o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการ
คิดเห็น
ดาเนินงานตามอานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทาง
ออนไลน์
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน
การเปิดโอกาสให้เกิด
o แสดงการด าเนิ น การหรื อ กิ จ กรรมที่ แ สดงถึ ง การเปิ ด โอกาส
การมีส่วนร่วม
ให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการด าเนิ น งานตามภารกิ จ
ของหน่ ว ยงาน ยกตั ว อย่ า งเช่ น ร่ ว มวางแผน ร่ ว มด าเนิ น การ ร่ ว ม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
o เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2564
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ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูล
ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดาเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับ
ทราบ ใน 2 ประเด็ น คื อ (1) การด าเนิ น การเพื่ อ ป้ อ งกั น การทุ จ ริต ได้ แ ก่ เจตจ านงสุ จ ริต ของผู้ บ ริห าร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึง การให้ความสาคัญต่อผลการประเมิน
เพื่อนาไปสู่การจัดทามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการกากับติดตามการนาไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (10 ข้อมูล) ดังนี้

ข้อ
o34
o35

ข้อ
o36

o37

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร
ข้อมูล
องค์ประกอบด้านข้อมูล
เจตจานงสุจริตของ
o แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์ ห รือคามั่นว่าจะปฏิบัติห น้าที่และบริห าร
ผู้บริหาร
หน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
o ดาเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน
การมีส่วนร่วมของ
o แสดงการด าเนิ น การหรือ กิ จ กรรมที่ แ สดงถึ งการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ผู้บริหาร
ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
o เป็นการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสาคัญ
กั บ การปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา และส่ งเสริม หน่ ว ยงานด้ านคุ ณ ธรรมและ
โปร่งใส
o เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2564
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูล
องค์ประกอบด้านข้อมูล
การประเมินความเสี่ยง o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดาเนินงานหรือการปฏิบัติ
การทุจริตประจาปี
หน้ า ที่ ที่ อ าจก่ อ ให้ เกิ ด การทุ จ ริ ต หรื อ ก่ อ ให้ เกิ ด การขั ด กั น ระหว่ า ง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์
ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดาเนินการใน
การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น
o เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2564
การดาเนินการเพื่อ
o แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงใน
จัดการความเสี่ยงการ
กรณี ที่ อ าจก่ อ ให้ เกิ ด การทุ จ ริ ต หรื อ ก่ อ ให้ เกิ ด การขั ด กั น ระหว่ า ง
ทุจริต
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
o เป็นกิจกรรมหรือการดาเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการ
ดาเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36
o เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2564
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ข้อ
o38

ข้อ
o39

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูล
องค์ประกอบด้านข้อมูล
การเสริมสร้างวัฒนธรรม o แสดงการด าเนิ น การหรื อ กิ จ กรรมของหน่ ว ยงานที่ แ สดงถึ ง การ
องค์กร
เสริ ม สร้ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก รให้ เจ้ า หน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานมี ทั ศ นคติ
ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน
o เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2564
แผนป้องกันการทุจริต
ข้อมูล
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต

o40

รายงานการกากับ
ติดตามการดาเนินการ
ป้องกันการทุจริต
ประจาปี รอบ 6 เดือน

o41

รายงานผลการ
ดาเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจาปี

ข้อ
o42

องค์ประกอบด้านข้อมูล
o แสดงแผนปฏิ บั ติ ก ารที่ มี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ป้ องกั น การทุ จ ริต หรื อ
พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ ช่วงเวลาดาเนินการ เป็นต้น
o เป็นแผนที่มรี ะยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564
o แสดงความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตตามข้อ o39
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้า
การดาเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้
ดาเนินงาน เป็นต้น
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564
o แสดงผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดาเนินการ ยกตัวอย่างเช่น ผลการ
ดาเนิ น การโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญ หา
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
o ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2563

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข้อมูล
องค์ประกอบด้านข้อมูล
มาตรการส่งเสริม
o แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
คุณธรรมและความ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2563
โปร่งใสภายในหน่วยงาน o มี ข้อมูล รายละเอียดการวิเคราะห์ ยกตัว อย่างเช่น ประเด็น ที่เป็ น
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนที่มีความสอดคล้อง
กับผลการประเมินฯ ประเด็นที่จะต้องพัฒ นาให้ดีขึ้น แนวทางการนา
ผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น
o มี มาตรการเพื่ อ ขับ เคลื่ อ นการส่ งเสริม คุณ ธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่ ว ยงานให้ ดี ขึ้น ซึ่งสอดคล้ องตามผลการวิเคราะห์ ผ ลการ
ประเมิ น ฯ โดยมี ร ายละเอี ย ดต่ า งๆ ยกตั ว อย่ า งเช่ น การก าหนด
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ข้อ

o43

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล
ผู้รับผิ ดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกาหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
การกาหนดแนวทางการกากับ ติดตามให้ น าไปสู่ การปฏิ บั ติและการ
รายงานผล เป็นต้น
การดาเนินการตาม
o แสดงผลการดาเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความ
มาตรการส่งเสริม
โปร่งใสภายในหน่วยงาน
คุณธรรมและความ
o มีข้อมูลรายละเอียดการนามาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน โปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
o เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2564
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การรายงานผลการประเมิน
7.1 เงื่อนไขการประกาศและแสดงผลการประเมิน
กรณีที่หน่วยงานดาเนินการไม่ครบถ้วนตามขั้นตอนที่กาหนด จะไม่ได้รับการประกาศผลการประเมิน
อย่ างเป็ น ทางการและไม่แสดงผลการประเมิน ต่อสาธารณะ แต่แสดงให้ ห น่ว ยงานรับ ทราบเท่านั้ น โดยมี
เงื่อนไขการประกาศและแสดงผลการประเมิน ดังนี้
> กรณีหน่วยงานไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประเมินตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนด
> กรณีหน่วยงานไม่ได้นาเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนด
> กรณีหน่วยงานไม่ได้ตอบแบบ OIT ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนด
> กรณีหน่วยงานมีจานวนผู้ตอบแบบ IIT น้อยกว่าจานวนค่าขั้นต่าที่กาหนด

7.2 การคานวณผลการประเมิน
การประมวลผลคะแนน มีขั้นตอนการประมวลผลคะแนนตามลาดับ ดังนี้
คะแนน
แบบ IIT
แบบ EIT
แบบ OIT
คะแนนเฉลี่ยของ
คะแนนเฉลี่ยของ
คะแนนข้อคาถาม
คะแนนของข้อคาถาม
ข้อคาถามจากผู้ตอบทุกคน ข้อคาถามจากผู้ตอบทุกคน
คะแนนเฉลี่ยของ
คะแนนตัวชี้วัดย่อย
–
–
ทุกข้อคาถาม
ในตัวชี้วัดย่อย
คะแนนเฉลี่ยของ
คะแนนเฉลี่ยของ
คะแนนเฉลี่ยของ
คะแนนตัวชี้วัด
ทุกข้อคาถามในตัวชี้วัด
ทุกข้อคาถามในตัวชี้วัด ทุกตัวชี้วัดย่อยในตัวชี้วัด
คะแนนเฉลี่ยของ
คะแนนเฉลี่ยของ
คะแนนเฉลี่ยของ
คะแนนแบบสารวจ
ทุกตัวชี้วัดในแบบสารวจ ทุกตัวชี้วัดในแบบสารวจ ทุกตัวชี้วัดในแบบสารวจ
น้าหนักแบบสารวจ
ร้อยละ 30
ร้อยละ 30
ร้อยละ 40
คะแนนรวม
ผลรวมของคะแนนแบบสารวจที่ถ่วงน้าหนัก

7.3 ผลการประเมิน
7.3.1 ผลคะแนนและระดับผลการประเมิน
ผลการประเมิน จะประกอบด้ว ย ค่ าคะแนน โดยมี ค ะแนนเต็ ม 100 คะแนน และระดั บ ผลการ
ประเมิน โดยจาแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้
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
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7.3.2 ผลตามเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ
ผลการประเมิ น ITA เมื่ อ เปรี ย บเที ย บตามค่ า เป้ าหมายของตั ว ชี้ วัด ที่ ก าหนดตามนโยบายและ
แผนงานระดับ ประเทศ ได้แก่ แผนแม่บ ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580) ซึ่งในระยะแรกของแผนแม่บทฯ (พ.ศ. 2561 - 2565) ได้กาหนดค่าเป้าหมาย
ของตัวชี้วัดให้หน่วยงานภาครัฐมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน) มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
นอกจากนี้ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบก็ได้กาหนดค่าเป้าหมายในปี พ.ศ. 2564
ให้หน่วยงานภาครัฐมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ช่วงคะแนนมีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ดังนี้
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ประชาชนมีวัฒนธรรม ร้อยละของหน่วยงานที่
และพฤติกรรมซื่อสัตย์ ผ่านเกณฑ์การประเมิน
สุจริต
ITA

2563
ร้อยละ 50
(85 คะแนน)

ค่าเป้าหมาย
2564
ร้อยละ 65
(85 คะแนน)

2565
ร้อยละ 80
(85 คะแนน)

