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ITA หรือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 
๑. ความหมายของ ITA  (Integrity and Transparency Assessment : ITA) การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (เป็นเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการ
ทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม  
ซึ่งประกอบด้วย ๑๐ ตัวชี้วัด ดังนี้ 
 ๑. ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่   
 ๒. ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ   
 ๓. ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อ านาจ   
 ๔. ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  
 ๕. ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 ๖. ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการด าเนินงาน  
 ๗. ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 ๘. ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการท างาน 
 ๙. ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล 
 ๑๐. ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต  

๒. หลักเกณฑ์การประเมิน ITA  
ประกอบด้วย ๓ เครื่องมือ โดยมีผลรวมคะแนน ร้อยละ ๑๐๐ ดังนี้ 
  (๒.๑) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment :IIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูล
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน เป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง 
โดยวัดการรับรู้ ๕ ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดที่ ๑ – ตัวชี้วัดที่ ๕) โดยมีค่าน้ าหนักร้อยละ ๓๐  

(๒.๒) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูล
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงาน 
ที่ประเมิน โดยวัดการรับรู้ ๓ ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดที่ ๖ –ตัวชี้วัดที่ ๘)  โดยมีค่าน้ าหนักร้อยละ ๓๐  
 (๒.๓) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment 
: OIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่แหล่ง 
ที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน เป็นการประเมินระดับการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ ประกอบด้วย 
๒ ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดที่ ๙ – ตัวชี้วัดที่ ๑๐) โดยมีค่าน้ าหนักร้อยละ ๔๐  
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3. ประเด็นการประเมิน ๑ 
ประเด็นในการประเมิน จ าแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 

ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวช้ีวัดที่ 1 – ตัวช้ีวัดที่ 5 ประกอบด้วย 
ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน

หน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
โดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามข้ันตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว 
รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ ที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วน
ถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ 
ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ ของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงาน 
ทั้งในกรณีท่ีแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ และในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี 
หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะ
ก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังนี้ 

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

i1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ
แก่ผู้มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 เป็นไปตามข้ันตอนที่ก าหนด     
 เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด     

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ
แก่ผู้มาติดต่อท่ัว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการ
ส่วนตัว อย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

i3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 มุ่งผลส าเร็จของงาน     
 ให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว     
 พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง     

 
                                                 

๑ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ , รายละเอียดการประเมิน ITA 
2563 [Online], 17 เมษายน 2563. แหล่งที่มา https://itas.nacc.go.th 
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ประเด็นการประเมิน ระดับ 
i4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ  
เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่  

มี ไม่มี 

 เงิน   
 ทรัพย์สิน   
 ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น   

หมายเหต:ุ เป็นการเรียกรับที่นอกเหนือจากท่ีกฎหมายก าหนดให้รับได้ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ เป็นต้น 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
i5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติ
ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันใน
สังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ หรือไม่ 

มี ไม่มี 

 เงิน   
 ทรัพย์สิน   
 ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง 
เป็นต้น 

  

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

i6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือ
ภาคเอกชน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต 
หรือไม่ 

มี ไม่มี 

 เงิน   
 ทรัพย์สิน   
 ประโยชน์อื่น ๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การอ านวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ 
เป็นต้น 

  

 
ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน

หน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่า ย
งบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง  
การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ 
ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย นอกจากนี้  ยังให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้
บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้
งบประมาณ  ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังนี้ 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  
ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

i8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึง
ประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 คุ้มค่า     
 ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีตั้งไว้     

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน 
ที่เป็นเท็จ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์  
หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

i11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหา
พัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้  
มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 โปร่งใส ตรวจสอบได้     
 เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง     
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องค์ความรู้ที่ 3 คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
i12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม 
ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 สอบถาม     
 ทักท้วง     
 ร้องเรียน     

 
ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อ านาจ  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน

หน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผล
การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
รวมไปถึงการใช้อ านาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ การซื้อขาย
ต าแหน่ง หรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ  ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 
6 ข้อ ดังนี้ 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่าง
เป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: การมอบหมาย หมายถึง การมอบหมายงานตามต าแหน่งหน้าที่ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับ
คุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา 
อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

    

 
 



๖ 
 

องค์ความรู้ที่ 3 คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าธุระส่วนตัว
ของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าในสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

i18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน  
มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 ถูกแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ     
 มีการซื้อขายต าแหน่ง     
 เอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง     

 
ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของ

บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน 
ในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืม
ทรัพย์สินของรา ชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน  
ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการจัดท า
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไป
ปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังนี้ 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สิน
ของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่มหรือ
พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

    

 
 
 



๗ 
 

องค์ความรู้ที่ 3 คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ 
ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก
มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ 
ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน  
มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด  

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สิน
ของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จาก
หน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i24 หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการ
น าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อย
เพียงใด 

    

 
 
 



๘ 
 

องค์ความรู้ที่ 3 คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของ
บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการให้ความส าคัญ
ของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกนัการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเก่ียวกับประสิทธิภาพ
การแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องท าให้การทุจริตในหน่วยงา นลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้าง
ความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงาน
จะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการน าผลการตรวจสอบของฝ่าย
ตรวจสอบ จากท้ังภายในและภายนอกหน่วยงานไ ปปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดที่ 5 การ
แก้ไขปัญหาการทุจริต ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังนี้ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้
ความส าคัญ กับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

i26 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่ มี ไม่มี 
 ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ   
 จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน   

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการ
แก้ไข มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: หากท่านเห็นว่าหน่วยงานของท่านไม่มีปัญหาการทุจริตให้ตอบ “มากที่สุด” 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
i28 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการดังต่อไปนี้  
ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 เผ้าระวังการทุจริต     
 ตรวจสอบการทุจริต     
 ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต     

หมายเหตุ: หากหน่วยงานของท่านไม่มีการทุจริต จึงท าให้ไม่มีการลงโทษทางวินัย ให้ตอบ "มากที่สุด" 
 
 



๙ 
 

องค์ความรู้ที่ 3 คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i29 หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบของ
ฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไป
ปรับปรุงการท างาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ : ฝ่ายตรวจสอบภายใน หมายถึง ส่วนงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน ฝ่ายตรวจสอบภายนอก 
หมายถึง หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เช่น ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.) เป็นต้น 

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

i30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นใน
หน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็น
ดังต่อไปนี้ อย่างไร 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก     
 สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้     
 มั่นใจว่าจะมีการด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา     
 มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง     

 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 

Assessment: EIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวช้ีวัดที่ 6 – ตัวช้ีวัดที่ 8 ประกอบด้วย 
ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของ

ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการคุณภาพการด าเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึ งจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ /ให้บริการของ
หน่วยงานแก่รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล  
ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูก
เจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย นอกจากนี้ ยังประเมินการ
รับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน ที่จะต้องค านึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ตัวชี้วัดที่ 6 
คุณภาพการด าเนินงาน ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ ดังนี้ 

 
 
 
 



๑๐ 
 

องค์ความรู้ที่ 3 คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
e1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/
ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อย
เพียงใด 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 เป็นไปตามข้ันตอนที่ก าหนด     
 เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด     
e2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/
ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่อคนอ่ืน ๆ อย่างเท่าเทียม
กัน มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

e3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูล 
เกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการแก่ท่าน  
อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล  
มากน้อยเพียงใด 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

e4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ  
ร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต  
หรือให้บริการ หรือไม่ 

มี ไม่มี 

 เงิน   
 ทรัพย์สิน   
 ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น   

หมายเหตุ: เป็นการให้ที่นอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ เป็นต้น 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

e5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการด าเนินงาน โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 
มากน้อยเพียงใด 

    

 
 
 

 



๑๑ 
 

องค์ความรู้ที่ 3 คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับ
การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง  ๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงไ ด้ง่าย 
และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการด าเนินงานของ
หน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย สามารถส่งค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกั บการด าเนินงาน /การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มี
ข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถ
ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ ห รือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  ประเด็นส ารวจ ประกอบด้วยข้อค าถาม
จ านวน 5 ข้อ ดังนี้ 

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

e6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ  
มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน     
 มีช่องทางหลากหลาย     

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

e7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือ
ข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อย
เพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

มี ไม่มี 
e8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การด าเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่ 

  

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

e9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบค าถาม 
เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงานได้อย่าง
ชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: หากท่านไม่มีข้อกังวลสงสัยให้ตอบ “มากที่สุด” 
 



๑๒ 
 

องค์ความรู้ที่ 3 คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

มี ไม่มี 
e10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หรือไม่ 

  

 
ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของ

ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็น 
ที่เก่ียวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงาน
ให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมี
กระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการด้วย ทั้งนี้ นอกจากหน่วยงานจะต้อ งปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควร
ให้ความส าคัญกับการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากข้ึนอีกด้วย ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการ
ท างาน  ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ ดังนี้ 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

e11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการ
ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น 
มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: หากท่านติดต่อครั้งแรก ให้เปรียบเทียบกับคุณภาพการปฏิบัติงาน /การให้บริการที่ท่านคาดหวังไว้ก่อน
มาติดต่อ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

e12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและ
ขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อย
เพียงใด 

    

หมายเหตุ : หากท่านติดต่อครั้งแรก ให้เปรียบเทียบกับวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน /การให้บริการที่ท่าน
คาดหวังไว้ก่อนมาติดต่อ 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

องค์ความรู้ที่ 3 คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

มี ไม่มี 
e13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/การ
ให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ 

  

 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

e14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้
มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ : การมีส่วนร่วม เช่น ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตาม
ประเมินผล เป็นต้น 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

e15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากข้ึน  
มากน้อยเพียงใด 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

องค์ความรู้ที่ 3 คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวช้ีวัดที่ 9 – ตัวช้ีวัดที่ 10 ประกอบด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ข้อควรระวัง#6 
“ปี พ.ศ. 2563” หมายถึง รอบปีที่หน่วยงานบริหารราชการ โดย 

 หากหน่วยงานบริหารราชการโดยใช้ปีงบประมาณ  – ให้ใช้ข้อมูลของ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 หากหน่วยงานบริหารราชการโดยใช้ปีปฏิทิน – ให้ใช้ข้อมูลของปี พ.ศ. 2563 
 และหากหน่วยงานบริหารราชการโดยใช้รอบปีอย่างอ่ืนนอกเหนือจากปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน  

– ให้ใช้ข้อมูลของรอบปีที่หน่วยงานใช้ ประจ าปี พ.ศ. 2563 
กรณีท่ีหน่วยงานบริหารราชการโดยใช้ปีปฏิทินหรือรอบปีอื่น ซึ่งท าให้ไม่สามารถตอบข้อค าถามท่ีเกี่ยวข้อง
กับการก ากับติดตามรอบ 6 เดือน หรือข้อค าถามใดได้ ให้ใช้ข้อมูลในรอบ 3 เดือนในการตอบข้อค าถาม 

ข้อควรระวัง#7 
ในกรณีของจังหวัด ก าหนดค าอธิบายเบื้องต้น ดังนี้ 
“หน่วยงาน ” หมายถึง จังหวัด ซึ่งมีขอบเขตของการประเมินในภาพรวมของการบริหารราชการส่วน
ภูมิภาคซึ่งมีขอบเขตการประเมินครอบคลุมเฉพาะกลไกการบริหารราชการระดับจังหวัด ประกอบด้วย 
ส านักงานจังหวัด และส่วนราชการส่วนภูมิภาคที่อยู่ในการควบคุมดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัด (ไม่รวม
ราชการในจังหวัดที่ข้ึนตรงต่อส่วนกลาง และราชการระดับอ าเภอ สังกัดกระทรวงมหาดไทย) 
“ผู้บริหาร” หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ดังนั้น การเปิดเผยข้อมูลจึงจะต้องเป็นข้อมูลในภาพรวมของจังหวัด (เว้นแต่ข้อ o13 – o17 และข้อ 
o21 – o24 จะเป็นการรวบรวมข้อมูลของส่วนราชการระดับจังหวัดภายในจังหวัด) 

ข้อควรระวัง#8 
การเปิดเผยข้อมูล พิจารณาจาก 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบของการเปิดเผย และองค์ประกอบของ
ข้อมูล โดยจะต้องสอดคล้องตามเงื่อนไขครบถ้วนทั้ง 2 องค์ประกอบ จึงจะถือว่าเป็นการเปิดเผยข้อมูล
ตามหลักเกณฑ์การประเมนที่ก าหนด 

องค์ประกอบของการเปิดเผย พิจารณาตามเงื่อนไข ดังนี้ 
o สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ผ่าน URL 
o ข้อมูลเผยแพร่ที่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
o ข้อมูลเผยแพร่ในหัวข้อหรือต าแหน่งที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใจและเข้าถึงได้ 

องค์ประกอบของข้อมูล จะแตกต่างกันในแต่ละข้อตามท่ีปรากฏในรายละเอียดต่อไป 



๑๕ 
 

องค์ความรู้ที่ 3 คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น 
คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน 
ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึง
ความโปร่งใสใน การบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย  
5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) ดังนี ้

 
ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
o1 โครงสร้าง o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน 

o ประกอบด้วยต าแหน่งที่ส าคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น 
ส านัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น 

o2 ข้อมูลผู้บริหาร o แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน 
o ประกอบด้วยชื่อ- นามสกุล ต าแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ 
ผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน  และผู้ด ารงต าแหน่งทางการ
บริหารของหน่วยงาน 

o3 อ านาจหน้าที่ o แสดงข้อมูลหน้าที่และอ านาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด 
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือ

แผนพัฒนาหน่วยงาน 
o แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น 
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563 

o5 ข้อมูลการติดต่อ แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้ 
o ที่อยู่หน่วยงาน 
o หมายเลขโทรศัพท ์
o หมายเลขโทรสาร 
o ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
o แผนที่ตั้งหน่วยงาน 

o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง o แสดงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน 

 
 
 

 



๑๖ 
 

องค์ความรู้ที่ 3 คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

การประชาสัมพันธ์ 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานตามอ านาจ

หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน 
o เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2563  

 
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
o8 Q&A o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ 

และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้ค าตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะ
เป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web broad, กล่องข้อความถาม-ตอบ 
เป็นต้น 
o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน 

o9 Social Network o แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, 
Twitter, Instagram เป็นต้น  
o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน 

 
ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน 
การด าเนินงาน 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
o10 แผนด าเนินงานประจ าปี o แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี 

o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม 
งบประมาณท่ีใช้ ระยะเวลาในการด าเนินการ เป็นต้น 
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563 

o11 รายงานการก ากับ
ติดตามการด าเนินงาน
ประจ าปี รอบ 6 เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 
o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ
ด าเนินการแต่ละโครงการ /กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้
ด าเนินงาน เป็นต้น 
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563 

o12 รายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 
 
 

o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินงาน เช่น ผลการด าเนินการ
โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น 
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562 

 



๑๗ 
 

องค์ความรู้ที่ 3 คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

การปฏิบัติงาน 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 

o13 คู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้
ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจ
ใด ส าหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานต าแหน่งใด ก าหนดวิธีการข้ันตอน
การปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น 

 
การให้บริการ 

หมายเหตุ: การให้บริการ หมายถึง การให้บริการตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงาน ส าหรับ
หน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจ านวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
ที่มีความส าคัญต่อภารกิจของหน่วยงาน 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการ

ให้บริการ 
o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับ
หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือส าหรับบริการหรือ
ภารกิจใด ก าหนดวิธีการข้ันตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร 
เป็นต้น 

o15 ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ 

o แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน 
o เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563 

o16 รายงานผลการส ารวจ
ความพึงพอใจการ
ให้บริการ 

o แสดงผลส ารวจความพึงพอใจการให้บริการตามอ านาจหน้าที่หรือ
ภารกิจของหน่วยงาน 
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562 

o17 E–Service o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอ านาจ
หน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพ่ือช่วยอ านวยความ
สะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ 
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๘ 
 

องค์ความรู้ที่ 3 คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
o18 แผนการใช้จ่าย

งบประมาณประจ าปี 
o แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับ
การจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น 
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563 

o19 รายงานการก ากับ
ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 
รอบ 6 เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่าย
งบประมาณ เป็นต้น 
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563 

o20 รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 

o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้
จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมาย เป็นต้น 
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562 

 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หรือแผนการจัดหาพัสดุ 
o แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน
จะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563 

o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ 

o แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ . 2560 เช่น 
ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น  
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563 

o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุราย
เดือน 

o แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง 
วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง เป็นต้น 
o จ าแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
ใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)  
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563 

 



๑๙ 
 

องค์ความรู้ที่ 3 คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 

o24 รายงานผลการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจ าปี 

o แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น 
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562 

 
ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
o25 นโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
o แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายหรือ
วัตถุประสงค์ เพ่ือก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความ
โปร่งใสและมีคุณธรรม 
o เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย หรือ
นโยบายที่ก าหนดในนามของหน่วยงาน 
o เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2563  

o26 การด าเนินการตาม
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

o แสดงการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น 
การวางแผนก าลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผล
การปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรใน
หน่วยงาน เป็นต้น 
o เป็นการด าเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล ตามข้อ O25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25 
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2563 

o27 หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
o หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
o หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
o หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 
o หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
o หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ 
o เป็นหลักเกณฑ์ท่ียังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2563 

o28 รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจ าปี 

o แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการด าเนินการ เช่น ผลการด าเนินการตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น 
o เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2562 



๒๐ 
 

องค์ความรู้ที่ 3 คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
o29 แนวปฏิบัติการจัดการ

เรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
กับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่
บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการใน
การจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ เป็นต้น 

o30 ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทาง
ช่องทางออนไลน์ 
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน 

o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบประจ าปี 

o แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จ านวนเรื่อง 
เรื่องท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ เรื่องท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ เป็นต้น 
(กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน) 
o เป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2563 

 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
o32 ช่องทางการรับฟังความ

คิดเห็น 
o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการ
ด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทาง
ออนไลน์ 
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน 

o33 การเปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วม 

o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาส 
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจ 
ของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น  
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 



๒๑ 
 

องค์ความรู้ที่ 3 คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ  
ใน 2 ประเด็น คือ (1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่  เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความ
เสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ  
(2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 
ซึ่งการเผยแพร่ข้ อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความส าคัญต่อผลการประเมินเพ่ือน าไปสู่การจัดท า
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการก ากับติดตามการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (10 ข้อมูล) ดังนี้ 

 
ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
o34 เจตจ านงสุจริตของ

ผู้บริหาร 
o แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือค าม่ันว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหาร
หน่วยงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
o ด าเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน 

o35 การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร 

o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน 
o เป็นการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญ
กับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและ
โปร่งใส 
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2563 

 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
o36 การประเมินความเสี่ยง

การทุจริตประจ าปี 
o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติ
หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยง
และระดับของความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการในการบริหาร
จัดการความเสี่ยง เป็นต้น 
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2563 

o37 การด าเนินการเพ่ือ
จัดการความเสี่ยงการ
ทุจริต 

o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงใน
กรณีท่ีอาจก่อให้เกิด การทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 
o เป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการ
ด าเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36 
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2563 
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การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 

o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร 

o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน 
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2563 

 
แผนป้องกันการทุจริต 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
o39 แผนปฏิบัติการป้องกัน

การทุจริต 
o แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการทุจริตหรือ
พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 
ช่วงเวลาด าเนินการ เป็นต้น 
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563 

o40 รายงานการก ากับ
ติดตามการด าเนินการ
ป้องกันการทุจริต
ประจ าปี รอบ 6 เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต 
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ
ด าเนินการแต่ละโครงการ /กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้
ด าเนินงาน เป็นต้น 
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563 

o41 รายงานผลการ
ด าเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจ าปี 

o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินการ เช่น ผลการด าเนินการ
โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น 
o ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2562 
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ตัวช้ีวัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
o42 มาตรการส่งเสริม

คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

o แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2562  
o มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง
หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 
แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น 
o มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงา นให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมี
รายละเอียดต่างๆ เช่น การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การ
ก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ  การก าหนดแนวทางการก ากับ
ติดตามให้น าไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น 

o43 การด าเนินการตาม
มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

o แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม   
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2563 

 
ตารางแสดงสรุปจ านวนข้อค าถามแต่ละตัวชี้วัด 

แบบ น้ าหนัก ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย ข้อค าถาม 

IIT 30 

การปฏิบัติหน้าที่ – 6 
การใช้งบประมาณ – 6 

การใช้อ านาจ – 6 
การใช้ทรัพย์สินของราชการ – 6 
การแก้ไขปัญหาการทุจริต – 6 

EIT 30 
คุณภาพการด าเนินงาน – 5 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร – 5 
การปรับปรุงการท างาน – 5 

OIT 40 
การเปิดเผยข้อมูล 

ข้อมูลพื้นฐาน 9 
การบริหารงาน 8 

การบริหารเงินงบประมาณ 7 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4 

การส่งเสริมความโปร่งใส 5 

การป้องกันการทุจริต 
การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 8 

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 2 
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           กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
   (๑) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างข้ันต่ า จ านวนร้อยละ ๑๐ ของ
จ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน แต่จะต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า ๓๐ ตัวอย่าง กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในจ านวนน้อย (น้อยกว่า ๓๐ คน) ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทั้งหมด 
 
   (๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ า จ านวนร้อยละ ๑๐ 
ของจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก แต่จะต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า ๓๐ ตัวอย่าง กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอกจ านวนน้อย (น้อยกว่า ๓๐ คน) ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทั้งหมด 
   (๓) เก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

        คะแนนและระดับผลการประเมิน 
           ผลการประเมินจะมี ๒ ลักษณะ คือ (๑) ประเมินผลแบบค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 
๑๐๐ คะแนน และ (๒) ประเมินผลแบบระดับผลการประเมิน (Rating Score) โดยจ าแนกออกเป็น ๗ ระดับ ดังนี้ 

คะแนน ระดับ 
๙๕.๐๐ – ๑๐๐ AA 

๘๕.๐๐ – ๙๔.๙๙ A 
๗๕.๐๐ – ๘๔.๙๙ B 
๖๕.๐๐ – ๗๔.๙๙ C 
๕๕.๐๐ – ๖๔.๙๙ D 
๕๐.๐๐ – ๕๔.๙๙ E 

๐ – ๔๙.๙๙ F 

4. ความส าคัญของ ITA ต่อองค์กร 
  คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานให้ความ
ร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือเป็นการ
เปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้สาธารณชนทราบและสามารถตรวจสอบการด าเนิ นงานได้ และเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และประชาชนผู้รับบริการหรือ
ติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมประเมินหรือแสดงความเห็นต่อหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นการส่งเสริม
ให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสและน าไปสู่ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกภาคส่วน ซึ่งการ
ประเมิน ITA มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้
เกิดธรรมาภิบาล ในหน่วยงานภาครัฐ มีการด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและส่วนรวมเป็นส าคัญ 
และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งนโยบายของ ITA มีดังนี้ 

1. การสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
2. การส่งเสริมความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ 
3. การปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
4. การสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมในหน่วยงาน 
5. การส่งเสริมคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
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5. ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 ส านักงาน ปปง. มีคะแนนผลการประเมินฯ ร้อยละ ๘๖.๗๓  ระดับผลการประเมิน ระดับ A และมีคะแนน  
รายตัวชี้วัด ดังนี ้ 
    (๑) ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่  ๘๕.๒๑  คะแนน 

(๒) ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ  ๗๐.๕๙  คะแนน 
(๓) ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ   ๗๕.๑๐  คะแนน 
(๔) ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ ๗๒.๘๘  คะแนน 
(๕) ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ๗๓.๒๔  คะแนน 
(๖) ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน  ๘๑.๑๔  คะแนน 
(๗) ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร ๘๓.๑๒  คะแนน 
(๘) ตัวชี้วัดการปรับปรุงการท างาน  ๗๖.๗๙  คะแนน 

    (๙) ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล   ๑๐๐.๐๐  คะแนน 
   (๑๐) ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต     ๑๐๐.๐๐  คะแนน   
  ทั้งนี้ หน่วยงานที่ท าการประเมินฯ ได้มีข้อคิดเห็นและข้อเส นอแนะ เก่ียวกับการประเมินฯ แบ่งออกเป็น               
๓ ด้าน ดังนี ้

   (๑) IIT (การประเมิน จากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน ) คะแนนอยู่ใน
ระดับดี ชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใส และมีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน โดย บุคลากรส่วนใหญ่ยังเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล อย่างไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นการพัฒนาส าหรับหน่วยงาน 
มีดังนี ้
   -  ควรปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่ออย่างเท่าเทียมกัน 
   -  การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี    
   -  การเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ 
   -  การจัดให้มีช่องทางเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน สามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย           
โดยมีมาตรการคุม้ครองผู้ร้องเรียน ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะต้องถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ 

   (๒) EIT (การประเมินจากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ) คะแนนอยู่ใน
ระดับดี ชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตาม
มาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่น า
ผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบน ทั้งท่ีเป็นเงิน ทรัพย์สิน 
และผลประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็ดีสิ่งที่ควรเป็นประเด็นการพัฒนาส าหรับหน่วยงานที่ควร
ด าเนินการอย่างเข้มข้นมากขึ้น คือ 
   -  ควรมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน 
   -  การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และมีช่องทางหลากหลาย 
   -  พัฒนาการด าเนินงาน /การให้บริการของหน่วยงาน เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงาน การบริการให้มีควา มโปร่งใส ปรับปรุง
วิธีการและขั้นตอนการท างานให้ดียิ่งขึ้น 



๒๖ 
 

องค์ความรู้ที่ 3 คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

   (๓) OIT (การประเมินจากแบบตรวจเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ) คะแนนอยู่ในระดับ    
ยอดเยี่ยม โดยมีการวางระบบที่มีความเป็นเลิศเพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ
อย่างเป็นปัจจุบัน ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นทั้งหมดแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกัน      
การทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดข้ึนได้ ท าให้โดยภาพรวมแล้วหน่วยงานสามารถเป็นต้นแบบ
ในการด าเนินงานในด้านความโปร่งใส 

6. แนวทางในการยกระดับผลการประเมิน ITA ให้สูงข้ึน 
  ๑. มีการแต่งตั้งคณะท างานเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
 ๒. มีการส ารวจการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เพื่อน ามาวิเคราะห์ และ
จัดท าการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้รับทราบ 
 ๓. มีการจัดท าสื่อเกี่ยวกับ ITA ประชาสัมพันธ์ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ของหน่วยงาน 


