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PREFACE
คำ�นำ�
	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	นี้	ประเทศไทยยังคงต้องเผชิญกับวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 ซึ่งหน่วยงานภาครัฐท่ัวประเทศต้องมีการปรับตัวในการด�าเนินงาน	 
การเปิดเผยข้อมูลและการให้บริการสาธารณะที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็น
ดิจิทัลมากข้ึน	 เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถของหน่วยงานหรือการให้บริการประชาชน	
ประกอบกับสถานการณ์ในภาพรวมการเปิดเผยข้อมูลและบริการสาธารณะของหน่วยงานทั่วประเทศ 
ท่ีสะท้อนผ่านผลการประเมิน	 ITA	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2563	 ที่ผ่านมา	 พบว่ายังคงเป็นเรื่องท้าทาย 
ต่อหน่วยงานภาครัฐเป็นอย่างมากในการปรับตัวและพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีการเปิดเผยข้อมูล 
และบริการสาธารณะอย่างทั่วถึงและเป็นไปตามมาตรฐานหรือเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาต ิ
และแผนระดับต่าง	 ๆ	 ดังนั้น	 กระบวนการขับเคลื่อนการประเมิน	 ITA	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2564	 นี้	 
จึงมุ่งเน้นและให้ความส�าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและการให้บริการสาธารณะผ่านระบบสารสนเทศเป็นหลัก	
โดยเป็นไปภายใต้แนวคิด	“More	open,	more	transparent.”	ยิ่งเปิดเผย	ยิ่งโปร่งใส	

	 การประเมิน	 ITA	 ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2564	 ได้มีการพัฒนารายละเอียดเนื้อหาและขั้นตอน 
การประเมินให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น	 เพื่อให้หน่วยงานสามารถด�าเนินการประเมินตามหลักเกณฑ์ 
ที่ก�าหนดได้อย่างถูกต้องครบถ้วน	 และสามารถพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงาน 
ให้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง	 (continuous	 improvement)	 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ตามแผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	 ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	 ร่วมกันได้ภายในปีงบประมาณ	
พ.ศ.	 2565	 โดยมีการปรับกระบวนการประเมินบางขั้นตอนเพื่อสร้างโอกาสและส่งเสริมให้ภาคส่วนต่าง	 ๆ	
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐแต่ละแห่งมากยิ่งขึ้น	
ไม่ว่าจะเป็นการก�าหนดให้หน่วยงานก�ากับติดตามการประเมินเข้ามามีส่วนร่วมในการยกระดับผลการประเมิน
ของหน่วยงาน	การเพิ่มระยะเวลาให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ	องค์กรธุรกิจเอกชน	หรือประชาชนผู้รับบริการได้เข้ามา
มีส่วนร่วมมากย่ิงขึ้น	 และการก�าหนดให้คณะที่ปรึกษาการประเมินได้มีบทบาทส�าคัญในการรับฟังข้อชี้แจง
จากหน่วยงานและให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ	

	 ส�าหรับคู่มือการประเมิน	ITA	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	ฉบับนี้	ได้มีการปรับรูปแบบการน�าเสนอ
ให้มีลักษณะเป็นคู่มือ	(manual)	ที่ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบการประเมิน	ITA	ของหน่วยงาน	สามารถน�าไปใช้
ประกอบการลงมือปฏิบัติการประเมินผ่านระบบ	 ITAS	 ได้อย่างสะดวกและชัดเจนมากยิ่งขึ้น	 โดยประกอบไปด้วย
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน	ITA	ทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ	อย่างไรก็ตาม	ความส�าเร็จในการพัฒนา
หน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ได้นั้น	 ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากผู้รับผิดชอบการประเมิน	 ITA	 
แต่เพียงล�าพัง	 ปัจจัยแห่งความส�าเร็จที่ส�าคัญจึงอยู่ที่ความร่วมมือกันระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
ของทุกฝ่ายภายในองค์กร	ที่จะต้องร่วมมือกันวางแผนพัฒนาการด�าเนินงานและร่วมมือกันเปิดเผยข้อมูล
ผลการด�าเนินงานในมิติต่าง	ๆ	 เพื่อให้ผลการประเมินที่ได้สามารถสะท้อนคุณธรรมและความโปร่งใสในภาพรวม
ของการด�าเนินงานภายในองค์กรได้อย่างแท้จริง	 ตลอดจนเพื่อให้ได้ข้อมูลผลการประเมินที่สามารถน�าไปใช้
ประกอบการวางแผนพัฒนาการด�าเนินงานให้ตอบสนองต่อสถานการณ์และความต้องการของประชาชน
ในปีงบประมาณถัดไป	 อันจะน�ามาสู่ความเชื่อมั่นของสาธารณชนและนานาชาติที่มีต่อคุณธรรมความโปร่งใส
ของหน่วยงานภาครัฐและประเทศไทยในท้ายที่สุด
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ITA 2021
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



Integrity and Transparency Assessment: ITA
ITA 2021 Manual 1

1.1	คว�มเป็นม�
	 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	 (Integrity	
and	 Transparency	 Assessment:	 ITA)	 
ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ 
เครื่องมือหนึ่ง	 โดยเป ็นเครื่องมือในเชิงบวก 
ที่มุ ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์
มากกว่ามุ่งจับผิด	 เปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจ
สุขภาพองค์กรประจ�าปี	 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะ
และป ัญหาการด�าเนินงานด้านคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสขององค์กร	 ผลการประเมินที่ได้ 
จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถน�าไปใช้ใน 
การปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน	 การให้บริการ	 สามารถอ�านวย
ความสะดวก	 และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น	
ขณะเดียวกันการประเมิน	 ITA	 ยังเป็นเครื่องมือ 
ในการยกระดับมาตรฐานการด�าเนินงานภาครัฐ	
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	 ประเด็น 
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	 ดังนั้น	
การประเมิน	 ITA	 จึงไม่ได้เป็นเพียงการประเมิน
คุณธรรมการด�าเนินงาน	 การป้องกันการทุจริต
ในองค์กรและการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ	 แต่ยัง
เป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ
การให้บริการประชาชน	 เพื่อให้ทราบถึงช่องว่าง
ของความไม่เป็นธรรมและความด้อยประสิทธิภาพ	
ส�าหรับน�าไปจัดท�าแนวทางมาตรการต่าง	ๆ 	ในการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบ
ราชการไทยต่อไป
 การประเมิน	ITA	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	
นับปีที่	9	ของการด�าเนินการที่ผ่านมา	และเป็นปีที่	4	
ที่ ได ้ปรับเข ้าสู ่การประเมินในรูปแบบออนไลน	์ 
โดยการพัฒนาร่วมกันกับคณะเศรษฐศาสตร์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ในการออกแบบและ
พัฒนาเคร่ืองมือการประเมินให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น	ประกอบกับส�านักงาน	ป.ป.ช.	ได้ออกแบบ

และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับ 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	(Integrity	and	
Transparency	 Assessment	 System:	 ITAS)	 
ซึ่งน�ามาใช้เป็นศูนย์กลางในการด�าเนินการประเมิน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐ
เกิดความตระหนักในการบริหารงานและก�ากับดูแล
การด�าเนินงานให้มีคุณธรรมและให้ความส�าคัญ
กับความโปร่งใสขององค์กรของรัฐเป็นอย่างมาก
และครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐไปทั่วประเทศ	 
ดังจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2561	
เป็นต้นมานั้นได้เกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการ
ของหน่วยงานภาครัฐในทางปฏิบัติอย่างเห็นได้ชัด	
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตื่นตัวและหันมาให้ความสนใจ
ต่อการพัฒนาแฟลตฟอร์มอีเล็กทรอนิกส์ของ
ตนเองให้ทันสมัยและน่าสนใจมากขึ้น	 ท่ีส�าคัญคือ
ส่งผลให้หน่วยงานมีการจัดการข้อมูลข่าวสาร
อย่างเป็นระบบระเบียบและเตรียมความพร้อม 
ในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้ได้รับทราบ
และส่งเสริมให้เกิดการตรวจสอบอีกด้วย
	 ในการขับเคลื่อนการประเมิน	 ITA	 ประจ�า
ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	เป็นการท�างานร่วมกัน
ของหน่วยงานร่วมก�ากับติดตามทั้ง	5	หน่วยงาน	
ได้แก่	 ส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	 ส�านักงาน 
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	 และส�านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร	์ 
วิ จัยและนวัตกรรม	 โดยมีหน ่วยงานภาครัฐ	 
จ�านวน	8,300	แห่งทั่วประเทศ	เข้าร่วมการประเมิน	
ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐท้ังในฝ่ายนิติบัญญัติ 
บริหาร	 ตุลาการ	 และองค์กรอิสระ	 จึงกล่าวได้ว่า
เป็นการประเมินด้านธรรมาภิบาลและการบริหาร
จัดการภาครัฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย
ในปัจจุบัน
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1.2	หลักก�รพื้นฐ�น
	 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	 (Integrity	
and	 Transparency	Assessment:	 ITA)	 ประจ�า
ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	ก�าหนดกรอบแนวทาง
ในการด�าเนินงานที่ เชื่อมโยงและต่อเนื่องจาก 
การประเมินในปีที่ผ ่านมา	 อีกทั้งยังค�านึงถึง 
การเก็บข้อมูลอย่างรอบด้านและหลากหลายมิติ	
การก�าหนดระเบียบวิธีการประเมินผลเป ็นไป 
ตามหลักการทางสถิติและทางวิชาการเพื่อให้ 
ผลการประเมินสามารถสะท้อนสุขภาวะขององค์กร
ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างแท้จริง	
โดยมีการเก็บข้อมูลจาก	3	ส่วน	ดังนี้	
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Integrity and Transparency Assessment: ITA
ITA 2021 Manual 3

 ส่วนท่ี	1	การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ	 (Internal	 Integrity	 and	
Transparency	Assessment:	 IIT)	 โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐทุกระดับท่ีปฏิบัติงานมา 
ไม่น้อยกว่า	 1	 ปี	 ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใส 
ของหน่วยงานตนเอง	โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน	5	ตัวชี้วัด	ได้แก่
	 	 ตัวชี้วัดที่	1	การปฏิบัติหน้าที่	
	 	 ตัวชี้วัดที่	2	การใช้งบประมาณ	
	 	 ตัวชี้วัดที่	3	การใช้อ�านาจ	
	 	 ตัวชี้วัดที่	4	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	
	 	 ตัวชี้วัดที่	5	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	

 ส่วนท่ี	 2	การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ	 (External	 
Integrity	and	Transparency	Assessment:	EIT)	 โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ
หน่วยงานภาครัฐในช่วงปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	 ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อ
การด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน	3	ตัวชี้วัด	ได้แก่
	 	 ตัวชี้วัดที่	6	คุณภาพการด�าเนินงาน	
	 	 ตัวชี้วัดที่	7	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	
	 	 ตัวชี้วัดที่	8	การปรับปรุงระบบการท�างาน	

 ส่วนท่ี	3	 การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน	 (Open	Data	 Integrity	 and	
Transparency	Assessment:	OIT)	 เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงาน
ภาครัฐที่เผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	 โดยมีคณะที่ปรึกษาการประเมิน	 ITA	 
ในฐานะผู ้ เชี่ยวชาญและคนกลาง	 (third	 party)	 เป็นผู ้ตรวจสอบข้อมูลและให้คะแนน	 
พร้อมข้อเสนอแนะตามหลักเกณฑ์การประเมินที่ก�าหนด	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	การด�าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
	 	 	 	 ตัวชี้วัดย่อยที่	10.2	มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
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1.3	เป้�หม�ยต�มนโยบ�ยของประเทศ
	 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐยังได้รับ
การให้ความส�าคัญและการยอมรับในระดับประเทศ	
ดังจะเห็นได้จากการถูกก�าหนดเป็นเป้าหมายหรือ
ส่วนหนึ่งของนโยบายและแผนงานระดับประเทศ	ได้แก่

 n คณะรัฐมนตรี	ในการประชุมเมื่อวันที่	23 
มกราคม	 2561	 ได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงาน 
ภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	ในปีงบประมาณ	
พ.ศ.	2561	–	2564	 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือ
การประเมินตามที่ส�านักงาน	ป.ป.ช.	ก�าหนด

 n แผนแม่บทภ�ยใต้ยุทธศ�สตร์ช�ต	ิ
ประเด็นก�รต่อต้�นก�รทุจริตและประพฤติมิชอบ	
(พ.ศ.	2561	–	2580)	 ได้ก�าหนดให้การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ	 เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของแผน
ย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	 
โดยในระยะแรกได้ก�าหนดให้ภายในปีงบประมาณ	
พ.ศ.	2565	หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ	 จ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	 80	 จะต้องได้
คะแนน	85	คะแนนขึ้นไป

 n แผนก�รปฏิรูปประเทศด้�นก�รป้องกัน
และปร�บปร�มก�รทุจริตและประพฤติมิชอบ	 
ได้ก�าหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	 เป็นตัวชี้วัด 
ของแผนการปฏิรูปประเทศฯ	 โดยก�าหนดให้ภายใน
ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2565	หน่วยงานที่เข้าร่วมการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ	จ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	
จะต้องได้คะแนน	85	คะแนนขึ้นไป

 n แผนบูรณ�ก�รต่อต้�นก�รทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ	ประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2564 
ได้ก�าหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	เป็นตัวชี้วัด
ของแนวทางที่	1	ปลูกฝังวิธีคิด	ปลุกจิตส�านึกให้มี
วัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต	 โดยก�าหนด
ให้ภายในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2564	 หน่วยงาน 
ที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	 จ�านวน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ	65	จะต้องได้คะแนน	85	คะแนน
ขึ้นไป

 n แผนปฏิบัติก�รด้�นก�รต่อต้�นก�รทุจริต
และประพฤติมิชอบ	ระยะที่	1	(พ.ศ.	2563	–	2565)	
ได้ก�าหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	 เป็นตัวชี้วัด
ของแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
โดยก�าหนดให้ภายในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2564	
หน่วยงานที่ เข ้าร่วมการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ	 จ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	 65	 จะต้องได้
คะแนน	85	คะแนนขึ้นไป

	 นอกจากนี้	 หน่วยงานก�ากับดูแลหน่วยงาน
ภาครัฐ	 ยังได้มีการน�าผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ	 ไปประกอบการประเมินผลประสิทธิภาพ 
ของหน่วยงานหรือประเมินผลผู้บริหารองค์การ
ภาครัฐอีกด้วย	เช่น	การประเมินผู้บริหารองค์การ	 
โดยส� านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ	 การประเมินประสิทธิภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	 โดยกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น	เป็นต้น
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1.4	ปฏิทินก�รประเมิน	
	 กรอบระยะเวลาของการประเมิน	ITA	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	ในภาพรวมยังคงมีขั้นตอน
เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา	 แต่ได้มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมบางขั้นตอนและระยะเวลาเพื่อให้เกิดประโยชน ์
ต่อการปรับปรุงพัฒนาในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ	 ตลอดจนเพื่อเปิดโอกาส
ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการประเมินมากยิ่งขึ้น	ดังนี้

*ระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม	โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอน

ชว
งเ

ตร
ียม

คว
าม

พ
รอ

ม
ชว

งเ
ผย

แพ
รผ

ลก
าร

ปร
ะเม

ิน
ชว

งด
ำเน

ินก
าร

ปร
ะเม

ิน

การเผยแพรปฏิทินการประเมิน

การลงทะเบียนเขาสูระบบ

การระบุขอมูลผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายใน/ภายนอก

การเก็บรวบรวมขอมูลตามแบบวัด IIT 
และแบบวัด EIT

การรายงานขอมูลตามแบบวัด OIT

การตรวจสอบและใหคะแนนแบบวัด OIT

การชี้แจงเพิ่มเติมและยืนยันผลแบบวัด OIT

การประมวลผลการประเมิน

การจัดทำรายงานผลการประเมิน

การเผยแพรคูมือรายละเอียด
การประเมิน

การนำเสนอผลการประเมินตอ
คณะอนุกรรมการและคณะกรรมการ

การประกาศและเผยแพรรายงานผล
การประเมิน

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



คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 25646

1.5	หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องในก�รประเมิน
	 1) คณะอำ�นวยก�รประเมิน	ITA	ประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2564	ประกอบด้วย คณะกรรมการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	คณะอนุกรรมการก�ากับ 
และพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร ่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	 
และส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 เป ็นหน่วยงานศูนย์กลางในการด�าเนินการประเมินในภาพรวม	 โดยมี 
หน้าที่ในการก�าหนดกลไกและกระบวนการในการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	 รวมไปถึงหลักการและหลักเกณฑ์ต่างๆ	 ในการประเมิน	 
การก�ากับติดตามการประเมิน	 และการด�าเนินการต่อผลการประเมิน	 เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการ	
ป.ป.ช.	และคณะรัฐมนตรี
	 2)	หน่วยง�นกำ�กับติดต�มก�รประเมิน	 ประกอบด้วย	 ส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 ส�านักงาน 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	
ส�านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 และกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถ่ิน	 ทั้งในระดับส่วนกลางและในระดับพื้นท่ี	 มีบทบาทในการร่วมก�าหนดแนวทาง 
และร่วมก�ากับติดตามการประเมิน	รวมไปถึงการประสานงานในระหว่างกระบวนการต่างๆ	ในการประเมิน
แก่หน่วยงานภายใต้การก�ากับดูแลของตนเอง
 3)	คณะที่ปรึกษ�ก�รประเมิน	 เป็นกลุ่มคณะที่มีบทบาทหน้าที่ในการให้ค�าปรึกษาแก่หน่วยงาน 
ที่เข้ารับการประเมินอย่างใกล้ชิด	 ท้ังในด้านกระบวนการประเมินและในด้านเน้ือหาในการประเมิน	 รวมไปถึง
ท�าหน้าที่ในการด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล	การตรวจสอบและให้คะแนนตามแบบส�ารวจที่ก�าหนด
 4)	หน่วยง�นภ�ครัฐที่เข้�ร่วมก�รประเมิน	มีจ�านวนรวมทั้งสิ้น	8,300	หน่วยงาน	ดังนี้
	 	 1	 หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา	(หน่วยงานธุรการ)	 จ�านวน	 3		 หน่วยงาน
	 	 2	 องค์กรศาล	(หน่วยงานธุรการ)	 จ�านวน	 3		 หน่วยงาน
	 	 3	 องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ	(หน่วยงานธุรการ)	 จ�านวน	 5		 หน่วยงาน
	 	 4	 องค์กรอัยการ	(หน่วยงานธุรการ)	 จ�านวน	 1		 หน่วยงาน
	 	 5	 ส่วนราชการระดับกรม	 จ�านวน	 146		 หน่วยงาน
	 	 6	 องค์การมหาชน	 จ�านวน	 55	 หน่วยงาน
	 	 7	 รัฐวิสาหกิจ	 จ�านวน	 51	 หน่วยงาน
	 	 8	 หน่วยงานของรัฐอื่น	ๆ	 จ�านวน	 20	 หน่วยงาน
	 	 9	 กองทุน	 จ�านวน	 7	 หน่วยงาน
		 	 10	 สถาบันอุดมศึกษา	 จ�านวน	 83	 หน่วยงาน
		 	 11	 จังหวัด	 จ�านวน	 76	 หน่วยงาน
		 	 12	 องค์การบริหารส่วนจังหวัด	 จ�านวน	 76	 หน่วยงาน
	 	 13	 เทศบาลนคร	 จ�านวน	 30	 หน่วยงาน
		 	 14	 เทศบาลเมือง	 จ�านวน	 195	 หน่วยงาน
		 	 15	 เทศบาลต�าบล	 จ�านวน	 2,247	 หน่วยงาน
		 	 16	 องค์การบริหารส่วนต�าบล	 จ�านวน	 5,300	 หน่วยงาน
		 	 17	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ	 จ�านวน	 2	 หน่วยงาน

ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา 
ลพบุรี สมุทรปราการ สระบุรี สิงหบุรี และอางทอง

กําแพงเพชร ตาก นครสวรรค พิจิตร พิษณุโลก 
เพชรบูรณ สุโขทัย อุตรดิตถ และอุทัยธานี

กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี 
ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี

กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต 
ระนอง และสุราษฎรธานี

ตรัง นราธิวาส ปตตานี พัทลุง ยะลา 
สงขลา และสตูล

องคกรอิสระ องคกรศาล องคกรอัยการ หนวยงาน
ในสังกัดรัฐสภา กรมหรือเทียบเทา รัฐวิสาหกิจ 
องคการมหาชน กองทุน หนวยงานของรัฐอื่นๆ 
สถาบันอุดมศึกษา และองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานคร) 

จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี (รวมทั้งองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ เมืองพัทยา) 
ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง และสระแกว

จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย ยโสธร 
ศรีสะเกษ สุรินทร อุบลราชธานี และอํานาจเจริญ 

กาฬสินธุ ขอนแกน นครพนม บึงกาฬ
มหาสารคาม มุกดาหาร รอยเอ็ด เลย สกลนคร 
หนองคาย หนองบัวลําภู และอุดรธานี

เชียงราย เชียงใหม นาน แพร พะเยา
แมฮองสอน ลําปาง และลําพูน 

กลุมท่ี 1

กลุมท่ี 2

กลุมท่ี 3

กลุมท่ี 4

กลุมท่ี 5

กลุมท่ี 6

กลุมท่ี 7

กลุมท่ี 8

กลุมท่ี 9

กลุมท่ี 10
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ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา 
ลพบุรี สมุทรปราการ สระบุรี สิงหบุรี และอางทอง

กําแพงเพชร ตาก นครสวรรค พิจิตร พิษณุโลก 
เพชรบูรณ สุโขทัย อุตรดิตถ และอุทัยธานี

กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี 
ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี

กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต 
ระนอง และสุราษฎรธานี

ตรัง นราธิวาส ปตตานี พัทลุง ยะลา 
สงขลา และสตูล

องคกรอิสระ องคกรศาล องคกรอัยการ หนวยงาน
ในสังกัดรัฐสภา กรมหรือเทียบเทา รัฐวิสาหกิจ 
องคการมหาชน กองทุน หนวยงานของรัฐอื่นๆ 
สถาบันอุดมศึกษา และองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานคร) 

จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี (รวมทั้งองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ เมืองพัทยา) 
ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง และสระแกว

จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย ยโสธร 
ศรีสะเกษ สุรินทร อุบลราชธานี และอํานาจเจริญ 

กาฬสินธุ ขอนแกน นครพนม บึงกาฬ
มหาสารคาม มุกดาหาร รอยเอ็ด เลย สกลนคร 
หนองคาย หนองบัวลําภู และอุดรธานี

เชียงราย เชียงใหม นาน แพร พะเยา
แมฮองสอน ลําปาง และลําพูน 

กลุมท่ี 1

กลุมท่ี 2

กลุมท่ี 3

กลุมท่ี 4

กลุมท่ี 5

กลุมท่ี 6

กลุมท่ี 7

กลุมท่ี 8

กลุมท่ี 9

กลุมท่ี 10



คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 25648

การลงทะเบียน
เข้าร่วมการประเมิน

2



Integrity and Transparency Assessment: ITA
ITA 2021 Manual 9

2.1	 บัญชีผู้ใช้ง�น
	 	 และรหัสผ่�น
	 หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน	จะมีผู้ใช้งาน	
(Username)	 และรหัสผ่าน	 (Password)	 ของ
หน่วยงาน	ประกอบด้วย	2	ชุด	คือ	 “ผู้ดูแลระบบ”	
และ	“ผู้บริหาร”	โดยในกรณีหน่วยงานที่เคยเข้าร่วม
การประเมินในปีที่ผ่านมา	 ให้ใช้ชื่อผู ้ใช้งานและ 
รหัสผ่านเดิมในการลงทะเบียนเข้าร่วมการประเมิน	
ส่วนในกรณีหน่วยงานที่มีการเข้าร่วมการประเมิน
ครั้งแรกหรือหน่วยงานที่จัดตั้งหน่วยงานขึ้นใหม่	
ให้ใช้ช่ือผู้ใช้งานและรหัสผ่านใหม่ที่ส�านักงาน	ป.ป.ช.	
ได้จัดส่งให้เรียบร้อยแล้ว

2.2	วิธีก�รลงทะเบียน
	 เข้�ร่วมก�รประเมิน
 n	 เข้าสู่เว็บไซต์	 https://itas.nacc.go.th	
จากนั้น	ด�าเนินการ	ดังนี้
  l	 เข้าสู่เมนู	Log	in
  l	 พิมพ์ชื่อผู้ใช้งาน	 (Username)	 และ 
รหัสผ่าน	(Password)	ของหน่วยงาน
 n หน่วยงานจะต้องทบทวนข้อมูลส่วนบุคคล
และช ่องทางการติดต ่อให ้ถูกต ้องครบถ้วน 
เพื่อประโยชน์ในการติดต่อจากคณะท่ีปรึกษา 
การประเมินหรือส�านักงาน	ป.ป.ช.
 n	 ในกรณีที่หน ่วยงานลืมชื่อผู ้ ใช ้งาน 
หรือรหัสผ่านของหน่วยงาน	 หรือไม่สามารถ 
เข้าใช้งานได้	 ให้หน่วยงานกดเลือก	 “ลืมรหัสผ่าน”	
จากนั้น	 ระบบจะให้ท่านยืนยันตัวตนผ่านทางอีเมล์
ที่ท่านได้ระบุไว้ในระบบ	ITAS	และหากการยืนยันตัวตน
ถูกต้องระบบจะให้ท่านตั้งรหัสผ่านและเข้าสู่ระบบ
ได้ตามปกติ	
 



คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 256410

การน�าเข้าข้อมูล
ประกอบการประเมิน

3
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3.1	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภ�ยใน
	 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน	หมายถึง	 บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ	ตั้งแต่ระดับ 
ผู้บริหาร	 ผู้อ�านวยการ/หัวหน้า	 ข้าราชการ/พนักงาน	 ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง	 
ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานภาครัฐมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า	 1	 ปี	 นับจากวันที ่
น�าเข้าข้อมูล

3.2	วิธีก�รนำ�เข้�ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภ�ยใน
 n	 เข้าสู่เว็บไซต์	https://itas.nacc.go.th	จากนั้น	ด�าเนินการดังนี้
  l	 เข้าสู่เมนู	จัดการข้อมูลหน่วยงาน
  l	 เข้าสู่เมนู	จ�านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
  l	 พิมพ์	จ�านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทั้งหมด	ในข้อ	3.1	
 n  ระบบจะค�านวณจ�านวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต�่าโดยอัตโนมัติ	จากจ�านวนผู้มีส่วนได้
ส ่วนเสียภายในทั้งหมด	 โดยหน่วยงานสามารถดูจ�านวนกลุ ่มตัวอย่างขั้นต�่าได้	 
โดยด�าเนินการดังนี้
  l	 เข้าสู่เมนู	ติดตามสถานะ
  l	 เข้าสู่เมนู	รายละเอียดสถานะการตอบแบบวัดการรับรู้
 n	 ผู้บริหารของหน่วยงานจะต้องมีการตรวจสอบ	 รับรองความถูกต้อง	 และ
อนุมัติข้อมูลเพื่อให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงมากที่สุด	 จึงจะครบถ้วนตามขั้นตอนท่ี
ก�าหนด	โดยด�าเนินการดังนี้
  l		 เข้าสู่เมนู	แบบส�ารวจ
  l		 เข้าสู่เมนู	อนุมัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
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3.3	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภ�ยนอก
	 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก	หมายถึง	บุคคล	นิติบุคคล	บริษัทเอกชน	หรือหน่วยงานของรัฐอื่น 

ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ	ภายในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564

3.4	วิธีก�รนำ�เข้�ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภ�ยนอก
 n	 เข้าสู่เว็บไซต์	https://itas.nacc.go.th	จากนั้น	ด�าเนินการดังนี้

  l		 เข้าสู่เมนู	จัดการข้อมูลหน่วยงาน

  l		 เข้าสู่เมนู	จ�านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

  l		 พิมพ์	ประมาณการจ�านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทั้งหมด	ในข้อ	3.3

  l	 พิมพ์	 รายชื่อและข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตามแบบฟอร์มที่ก�าหนด	 โดยจะต้องมี

จ�านวนไม่น้อยกว่า	 3	 เท่า	 ของจ�านวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต�่า	 หรือเท่าที่หน่วยงานสามารถให้ข้อมูลได	้ 

โดยสามารถด�าเนินการได้	2	วิธีคือ

	 	 	 1)	พิมพ์รายชื่อและข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกลงในระบบ	ITAS	โดยตรง

	 	 	 2)	ดาวโหลดแบบฟอร์มผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก	 (ไฟล์	 Excel)	 จากระบบ	 ITAS	 

จากน้ัน	 พิมพ์รายชื่อและข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกลงในแบบฟอร์ม	 และน�าเข้าไฟล์ดังกล่าว 

เข้าสู่ระบบ	ITAS

 n	 ระบบจะค�านวณจ�านวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต�่าโดยอัตโนมัติ	 จากประมาณการจ�านวนผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียภายนอกทั้งหมด	โดยหน่วยงานสามารถดูจ�านวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต�่าได้	โดยด�าเนินการดังนี้

  l		 เข้าสู่เมนู	ติดตามสถานะ

  l		 เข้าสู่เมนู	รายละเอียดสถานะการตอบแบบวัดการรับรู้

 n	 ผู้บริหารของหน่วยงานจะต้องมีการตรวจสอบ	 รับรองความถูกต้อง	 และอนุมัติข้อมูลเพื่อให้

ถูกต้องตามข้อเท็จจริงมากที่สุด	จึงจะครบถ้วนตามขั้นตอนที่ก�าหนด	โดยด�าเนินการดังนี้

  l		 เข้าสู่เมนู	แบบส�ารวจ

  l		 เข้าสู่เมนู	อนุมัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก



4
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
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4.1	แบบวัด	IIT
	 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน	 (Internal	 Integrity	 and	 Transparency	
Assessment	:	IIT)	เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค�าตอบตามการรับรู้ของตนเอง	โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน	 โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง	ใน	5	ตัวชี้วัด	 ได้แก่	ตัวชี้วัดการปฏิบัติ
หน้าที่	 ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ	ตัวชี้วัดการใช้อ�านาจ	ตัวช้ีวัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ	
และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต

4.2	กลุ่มตัวอย่�งแบบวัด	IIT
	 กลุ่มตัวอย่างขั้นต�่าของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน	 ก�าหนดจ�านวนร้อยละ	 10	 ของ
จ�านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทั้งหมด	 แต่จะต้องมีจ�านวนไม่น้อยกว่า	 30	 คน	 กรณ ี
หน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจ�านวนน้อยกว่า	 30	 คน	 ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียภายในทั้งหมด	กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจ�านวนมากกว่า	4,000	คน	
ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในไม่น้อยกว่า	 400	คน	 โดยระบบ	 ITAS	 จะค�านวณ
จ�านวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต�่าของแต่ละหน่วยงานโดยอัตโนมัติ
	 จ�านวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต�่า	 หมายถึง	 จ�านวนน้อยท่ีสุดท่ีจะต้องมีผู้ตอบแบบวัดให้ได้
ครบถ้วน	เพื่อให้มีข้อมูลที่เพียงพอส�าหรับการประมวลผลคะแนนจากแบบวัดได้	อย่างไรก็ตาม	
ระบบไม่ได้จ�ากัดจ�านวนผู้ตอบเพียงจ�านวนขั้นต�่าเท่านั้น	 หน่วยงานจึงสามารถเชิญชวน 
ให้มีผู้เข้ามามีส่วนร่วมตอบแบบวัดได้มากที่สุด

4.3	วิธีก�รรวบรวมข้อมูลแบบวัด	IIT
 n		 เข้าสู่เว็บไซต์	https://itas.nacc.go.th	จากนั้น	ด�าเนินการดังนี้
  l		เข้าสู่เมนู	กล่องข้อความ	(mail	box)	บริเวณมุมขวาบนของหน้าแรกในระบบ	ITAS	
  l		คัดลอก	QR	code	หรือ	URL	ช่องทางการเข้าตอบแบบวัด	IIT	
 n	 น�า	 URL	หรือ	QR	 code	 ไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
ของหน่วยงาน	 โดยหน่วยงานควรค�านึงถึงช่องทางการเผยแพร่ท่ีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
จะสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและค�านึงถึงการเผยแพร่ให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกส่วนงาน 
และทุกระดับของหน่วยงาน	 (หน่วยงานสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มส�าเร็จรูปส�าหรับใช้ 
ในการประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัด	 IIT	 ได้ท่ีหน้าแรกของระบบ	 ITAS	 หัวข้อ	 เอกสาร 
ดาวโหลด)
 n	 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจะเข้ามาตอบแบบวัด	 IIT	 ด้วยตนเองผ่านทาง	URL	หรือ	
QR	code	ซึ่งจะเป็นการตอบเข้าสู่ระบบ	ITAS	โดยตรง
 n	 	 หน่วยงานจะต้องก�ากับติดตามและส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเข้ามาตอบ
ตามระยะเวลาที่ก�าหนดให้ได้มากที่สุด	และไม่น้อยกว่าจ�านวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต�่าตามที่ก�าหนด
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ประเด็นก�รประเมิน

ระดับ

น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย

น้อย ม�ก ม�กที่สุด

i1	 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน	 ปฏิบัติงาน/ให้บริการ
แก่ผู้มาติดต่อ	ตามประเด็นดังต่อไปนี้	มากน้อยเพียงใด

§	เป็นไปตามขั้นตอนที่ก�าหนด

§	เป็นไปตามระยะเวลาที่ก�าหนด

ประเด็นก�รประเมิน

ระดับ

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย
น้อย ม�ก ม�กที่สุด

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

ประเด็นก�รประเมิน

ระดับ

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย
น้อย ม�ก ม�กที่สุด

i3	 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน	 มีพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน	ตามประเด็นดังต่อไปนี้	อย่างไร

§	มุ่งผลส�าเร็จของงาน

§	ให้ความส�าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว

§	พร้อมรับผิดชอบ	หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง

4.4	ร�ยละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด	IIT
	 ตัวชี้วัดที่	1	ก�รปฏิบัติหน้�ที่	
 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรอื่นในหน่วยงานของตนเอง	 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตาม
มาตรฐาน	มีความโปร่งใส	ปฏิบัติงานหรือด�าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัด	
และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน	 ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อท่ัวไปหรือผู้มาติดต่อท่ีรู้จักกันเป็นการส่วนตัว	
รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น	เต็มความสามารถ	และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม	 นอกจากนี้	 ยังประเมิน
การรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน	 ทรัพย์สิน	 หรือประโยชน์อื่นใดของบุคลากร
อื่นในหน่วยงานทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหน้าที่	 และในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระส�าคัญต่าง	 ๆ	 
ตามขนบธรรมเนียม	ประเพณี	หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน	ทรัพย์สิน	หรือประโยชน์อื่น	ๆ	ต่อบุคคลภายนอก	
ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต
	 ตัวชี้วัดที่	1	การปฏิบัติหน้าที่	ประกอบด้วยข้อค�าถามจ�านวน	6	ข้อ	ดังนี้
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ประเด็นก�รประเมิน
ระดับ

มี ไม่มี

i5	 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล	 ที่ให้กันในโอกาสต่าง	 ๆ	 โดยปกติ
ตามขนบธรรมเนียม	 ประเพณี	 หรือวัฒนธรรม	 หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกัน 
ในสังคมแล้ว	บุคลากรในหน่วยงานของท่าน	มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้	หรือไม่

§	 เงิน

§	 ทรัพย์สิน

§	 ประโยชน์อื่น	ๆ	ที่อาจค�านวณเป็นเงินได้	เช่น	การลดราคา	การรับความบันเทิง	เป็นต้น

ประเด็นก�รประเมิน
ระดับ

มี ไม่มี

i6	 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน	 มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้	 แก่บุคคลภายนอกหรือ 
ภาคเอกชน	 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต	
หรือไม่

§	เงิน

§	ทรัพย์สิน

§	ประโยชน์อื่น	ๆ	ที่อาจค�านวณเป็นเงินได้	เช่น	การลดราคา	การรับความบันเทิง	เป็นต้น

หมายเหตุ:	 เป็นการเรียกรับที่นอกเหนือจากที่กฎหมายก�าหนดให้รับได้	เช่น	ค่าธรรมเนียม	ค่าบริการ	ค่าปรับ	เป็นต้น

ประเด็นก�รประเมิน
ระดับ

มี ไม่มี

i4	 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน	 มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้	 จากผู ้มาติดต่อ	 
เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน	การอนุมัติ	อนุญาต	หรือให้บริการ	หรือไม่

§	เงิน

§	ทรัพย์สิน

§	ประโยชน์อื่น	ๆ	ท่ีอาจค�านวณเป็นเงินได้	เช่น	การลดราคา	การรับความบันเทิง	เป็นต้น
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 ตัวชี้วัดที่	2	ก�รใช้งบประม�ณ 
	 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด�าเนินการ
ต่าง	ๆ	ของหน่วยงานของตนเอง	ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	นับตั้งแต่การจัดท�า
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ�าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส	 ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานอย่างคุ้มค่า	 เป็นไปตามวัตถุประสงค์	 และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง	 การเบิกจ่ายเงิน
ของบุคลากรภายในในเร่ืองต่าง	 ๆ	 เช่น	 ค่าท�างานล่วงเวลา	 ค่าวัสดุอุปกรณ์	 หรือค่าเดินทาง	 ฯลฯ	 
ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย	นอกจากน้ี	 ยังให้ความส�าคัญกับการเปิด
โอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้
 ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ  ประกอบด้วยข้อค�าถามจ�านวน 6 ข้อ ดังนี้

ประเด็นก�รประเมิน

ระดับ

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย
น้อย ม�ก ม�กที่สุด

i7	 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ�าป	ี 
ของหน่วยงานของท่าน	มากน้อยเพียงใด

ประเด็นก�รประเมิน

ระดับ

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย
น้อย ม�ก ม�กที่สุด

i8	 หน่วยงานของท่าน	 ใช้จ่ายงบประมาณ	 โดยค�านึงถึง
ประเด็นดังต่อไปนี้	มากน้อยเพียงใด

§	คุ้มค่า

§	ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้

ประเด็นก�รประเมิน

ระดับ

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย
น้อย ม�ก ม�กที่สุด

i9	 หน่วยงานของท่าน	 ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ 
ส่วนตัว	กลุ่ม	หรือพวกพ้อง	มากน้อยเพียงใด

ประเด็นก�รประเมิน

ระดับ

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย
น้อย ม�ก ม�กที่สุด

i10	 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน	 มีการเบิกจ่ายเงิน 
ที่เป็นเท็จ	 เช่น	 ค่าท�างานล่วงเวลา	 ค่าวัสดุอุปกรณ	์ 
หรือค่าเดินทาง	ฯลฯ	มากน้อยเพียงใด
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ประเด็นก�รประเมิน

ระดับ

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย
น้อย ม�ก ม�กที่สุด

i11	 หน่วยงานของท่าน	 มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ	
และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้	 มากน้อย
เพียงใด

§	โปร่งใส	ตรวจสอบได้

§	เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง

	 ตัวชี้วัดที่	3	ก�รใช้อำ�น�จ	
	 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ�านาจ
ของผู้บังคับบัญชาของตนเอง	 ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการมอบหมายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน	
การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง	 ๆ	 ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัต	ิ 
รวมไปถึงการใช้อ�านาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท�าในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือท�าในสิ่งท่ี 
ไม่ถูกต้อง	 นอกจากนี้	 ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซง 
จากผู้มีอ�านาจ	การซื้อขายต�าแหน่ง	หรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง
	 ตัวชี้วัดที่	3	การใช้อ�านาจ		ประกอบด้วยข้อค�าถามจ�านวน	6	ข้อ	ดังนี้

ประเด็นก�รประเมิน

ระดับ

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย
น้อย ม�ก ม�กที่สุด

i12	 หน่วยงานของท่าน	 เปิดโอกาสให้ท่าน	มีส่วนร่วมในการ 
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ	ตามประเด็นดังต่อไปนี ้
มากน้อยเพียงใด

§	สอบถาม

§	ทักท้วง

§	ร้องเรียน

ประเด็นก�รประเมิน

ระดับ

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย
น้อย ม�ก ม�กที่สุด

i13	 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู ้บังคับบัญชาอย่าง 
เป็นธรรม	มากน้อยเพียงใด

หมายเหตุ:	การมอบหมาย	หมายถึง	การมอบหมายงานตามต�าแหน่งหน้าที่
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ประเด็นก�รประเมิน

ระดับ

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย
น้อย ม�ก ม�กที่สุด

i15	 ผู้บังคับบัญชาของท่าน	 มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการ 
ฝึกอบรม	 การศึกษาดูงาน	 หรือการให้ทุนการศึกษา	 
อย่างเป็นธรรม	มากน้อยเพียงใด

ประเด็นก�รประเมิน

ระดับ

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย
น้อย ม�ก ม�กที่สุด

i16	ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท�าธุระส่วนตัวของ 
ผู้บังคับบัญชา	มากน้อยเพียงใด

ประเด็นก�รประเมิน

ระดับ

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย
น้อย ม�ก ม�กที่สุด

i17	 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท�าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง	
หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต	มากน้อยเพียงใด

ประเด็นก�รประเมิน

ระดับ

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย
น้อย ม�ก ม�กที่สุด

i18	 การบริหารงานบุคคลของหน ่วยงานของท ่าน	 
มีลักษณะดังต่อไปนี้	มากน้อยเพียงใด

§	ถูกแทรกแซงจากผู้มีอ�านาจ

§	มีการซื้อขายต�าแหน่ง

§	เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง

ประเด็นก�รประเมิน

ระดับ

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย
น้อย ม�ก ม�กที่สุด

i14	 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน	 ตามระดับ
คุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง	มากน้อยเพียงใด
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	 ตัวชี้วัดที่	4	ก�รใช้ทรัพย์สินของร�ชก�ร 
	 เป็นตัวช้ีวัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ	 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน	 ในการน�าทรัพย์สินของราชการ
ของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือน�าไปให้ผู้อื่น	 และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ	 
ท้ังการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน	ซึ่งหน่วยงานจะต้องมี
กระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก	 นอกจากน้ี	 หน่วยงานจะต้องมีการจัดท�าแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการท่ีถูกต้อง	 เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและ 
น�าไปปฏิบัติ	 รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการก�ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
ของหน่วยงานด้วย

 ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  ประกอบด้วยข้อค�าถามจ�านวน 6 ข้อ ดังนี้

ประเด็นก�รประเมิน

ระดับ

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย
น้อย ม�ก ม�กที่สุด

i19	 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน	มีการเอาทรัพย์สินของ
ราชการ	 ไปเป็นของส่วนตัว	 หรือน�าไปให้กลุ ่มหรือ 
พวกพ้อง	มากน้อยเพียงใด

ประเด็นก�รประเมิน

ระดับ

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย
น้อย ม�ก ม�กที่สุด

i20	 ข้ันตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ	
ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน	 มีความสะดวก 
มากน้อยเพียงใด

ประเด็นก�รประเมิน

ระดับ

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย
น้อย ม�ก ม�กที่สุด

i21	 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน	
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน	 มีการขออนุญาต 
อย่างถูกต้อง	มากน้อยเพียงใด

ประเด็นก�รประเมิน

ระดับ

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย
น้อย ม�ก ม�กที่สุด

i22	 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน	 มีการน�าทรัพย์สิน 
ของราชการไปใช้	 โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง	 
จากหน่วยงานของท่าน	มากน้อยเพียงใด
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	 ตัวชี้วัดที่	5	ก�รแก้ไขปัญห�ก�รทุจริต 
	 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหา
การทุจริตของหน่วยงาน	 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความส�าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้าน
การทุจริตอย่างจริงจัง	 โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ	 และจัดท�าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน	
เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม	รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน	ที่จะต้องท�าให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย	 และจะต้อง
สร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน	 ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย	นอกจากนี ้
หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง	 ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน	 รวมถึงการน�าผลการ
ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ	 จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการท�างาน	 เพื่อป้องกัน
การทุจริต
 ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ประกอบด้วยข้อค�าถามจ�านวน 6 ข้อ ดังนี้

ประเด็นก�รประเมิน

ระดับ

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย
น้อย ม�ก ม�กที่สุด

i24	 หน่วยงานของท่าน	มีการก�ากับดูแลและตรวจสอบการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการ	 เพื่อป้องกันไม่ให้มีการน�าไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว	กลุ่ม	หรือพวกพ้อง	มากน้อยเพียงใด

ประเด็นก�รประเมิน

ระดับ

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย
น้อย ม�ก ม�กที่สุด

i25	 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน	ให้ความส�าคัญ	 
กับการต่อต้านการทุจริต	มากน้อยเพียงใด

ประเด็นก�รประเมิน
ระดับ

มี ไม่มี

i26	 หน่วยงานของท่าน	มีการด�าเนินการ	ดังต่อไปนี้	หรือไม่

§	ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

§	จัดท�าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน

ประเด็นก�รประเมิน

ระดับ

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย
น้อย ม�ก ม�กที่สุด

i23	 ท่านรู ้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน	 เก่ียวกับ 
การใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง	มากน้อยเพียงใด
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ประเด็นก�รประเมิน

ระดับ

น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย

น้อย ม�ก ม�กที่สุด

i28		หน่วยงานของท่าน	 มีการด�าเนินการดังต่อไปนี้	 
ต่อการทุจริตในหน่วยงาน	มากน้อยเพียงใด

§	เผ้าระวังการทุจริต

§	ตรวจสอบการทุจริต

§	ลงโทษทางวินัย	เมื่อมีการทุจริต

หมายเหตุ:	หากหน่วยงานของท่านไม่มีการทุจริต	จึงท�าให้ไม่มีการลงโทษทางวินัย	ให้ตอบ	“มากที่สุด”

ประเด็นก�รประเมิน

ระดับ

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย
น้อย ม�ก ม�กที่สุด

i29	 หน่วยงานของท่าน	 มีการน�าผลการตรวจสอบของ
ฝ่ายตรวจสอบ	 ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
ไปปรับปรุงการท�างาน	 เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน	
มากน้อยเพียงใด

หมายเหตุ:	 ฝ่ายตรวจสอบภายใน	 หมายถึง	 ส่วนงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน	ฝ่ายตรวจสอบภายนอก	 หมายถึง	
หน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่ตรวจสอบการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	 เช่น	 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	
ส�านักงาน	ป.ป.ช.	ส�านักงาน	ป.ป.ท.	เป็นต้น

ประเด็นก�รประเมิน

ระดับ

น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย

น้อย ม�ก ม�กที่สุด

i30	 หากท ่านพบเห็นแนวโน ้มการทุจริตที่ จ ะ เกิดขึ้น 
ในหน่วยงานของท่าน	 ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็น 
ดังต่อไปนี้	อย่างไร

§	สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก

§	สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้

§	มั่นใจว่าจะมีการด�าเนินการอย่างตรงไปตรงมา

§	มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง

ประเด็นก�รประเมิน

ระดับ

น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย

น้อย ม�ก ม�กที่สุด

i27	 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน	 ได้รับการแก้ไข	 
มากน้อยเพียงใด

หมายเหตุ:	หากท่านเห็นว่าหน่วยงานของท่านไม่มีปัญหาการทุจริตให้ตอบ	“มากที่สุด”
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5       
การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
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5.1	แบบวัด	EIT
	 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก	(External	Integrity	and	Transparency	 
Assessment:	 EIT)	 เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค�าตอบตามการรับรู้ของตนเอง	
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก	โดยเป็นการประเมินระดับ
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงาน	 ใน	 3	 ตัวชี้วัด	 ได้แก่	 ตัวชี้วัด
คุณภาพการด�าเนินงาน	 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร	 และตัวช้ีวัดการปรับปรุงระบบ
การท�างาน

5.2	กลุ่มตัวอย่�งแบบวัด	EIT
	 กลุ่มตัวอย่างขั้นต�่าของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก	 ก�าหนดจ�านวนร้อยละ	 10	 
ของประมาณการจ�านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทั้งหมด	 แต่จะต้องมีจ�านวนไม่น้อยกว่า	
30	คน	กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจ�านวนน้อยกว่า	30	คน	ให้เก็บข้อมูล
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทั้งหมด	 กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
จ�านวนมากกว่า	4,000	คน	ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกไม่น้อยกว่า	400	คน	
โดยระบบ	ITAS	จะค�านวณจ�านวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต�่าของแต่ละหน่วยงานโดยอัตโนมัติ
	 จ�านวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต�่า	 หมายถึง	 จ�านวนน้อยที่สุดที่จะต้องมีผู้ตอบแบบวัด 
ให้ได้ครบถ้วน	 เพื่อให้มีข้อมูลที่เพียงพอส�าหรับการประมวลผลคะแนนจากแบบวัดได	้
อย่างไรก็ตาม	 ระบบไม่ได้จ�ากัดจ�านวนผู ้ตอบเพียงจ�านวนขั้นต�่าเท่านั้น	 หน่วยงาน 
จึงสามารถเชิญชวนให้มีผู้เข้ามามีส่วนร่วมตอบแบบวัดได้มากที่สุด

5.3	วิธีก�รรวบรวมข้อมูลแบบวัด	EIT
	 5.3.1	คณะที่ปรึกษ�เก็บรวบรวมข้อมูลแบบวัด	EIT
	 คณะที่ปรึกษาการประเมินจะวิเคราะห์ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกแต่ละประเภท
ตามที่หน่วยงานน�าเข้าข้อมูลไว้ในระบบ	ITAS	เพื่อให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีคุณภาพ
สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานและสะท้อนความเป็นตัวแทนที่ดี	 จากนั้นจะก�าหนด
แนวทางและด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามหลักวิชาการให้ได้ไม่น้อยกว่าจ�านวนกลุ่ม
ตัวอย่างขั้นต�่าตามที่ก�าหนด	ทั้งนี้	 คณะที่ปรึกษาการประเมินอาจขอรับข้อมูลรายช่ือและ
ช่องทางการติดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเพิ่มเติม	 หรืออาจขอเข้าเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนามที่หน่วยงาน	หรือแหล่งข้อมูลตามที่ส�านักงาน	ป.ป.ช.	ก�าหนด
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	 5.3.2	หน่วยง�นประช�สัมพันธ์เชิญชวนก�รตอบแบบวัด	EIT
 n	 เข้าสู่เว็บไซต์	https://itas.nacc.go.th	จากนั้น	ด�าเนินการดังนี้
  l  เข้าสู่เมนู	กล่องข้อความ	(mail	box)	บริเวณมุมขวาบนของหน้าแรกในระบบ	ITAS
  l		คัดลอก	QR	code	หรือ	URL	ช่องทางการเข้าตอบแบบวัด	EIT
 n	 น�า	URL	หรือ	QR	code	ไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ของหน่วยงาน	 โดยหน่วยงานควรค�านึงถึงช่องทางการเผยแพร่ที่ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกจะสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและค�านึงถึงการเผยแพร่ให้ครอบคลุมทั่วถึง 
ทุกส่วนงานและทุกภารกิจของหน่วยงาน	 (หน่วยงานสามารถดาวโหลดแบบฟอร์ม
ส�าเร็จรูปส�าหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัด	 EIT	 ได้ที่หน้าแรกของระบบ	 ITAS	
หัวข้อ	เอกสารดาวโหลด)
 n	 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจะเข้ามาตอบแบบวัด	EIT	ด้วยตนเองผ่านทาง	URL	
หรือ	QR	code	ซึ่งจะเป็นการตอบเข้าสู่ระบบ	ITAS	โดยตรง
 n	 หน่วยงานมีบทบาทในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกเข้ามาตอบตามระยะเวลาท่ีก�าหนดให้ได้มากที่สุดเท่าที่สามารถด�าเนินการได้	
ควบคู่ไปกับการจัดเก็บข้อมูลของคณะที่ปรึกษาซึ่งจะต้องจัดเก็บข้อมูลให้ได้ไม่น้อยกว่า
จ�านวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต�่าตามที่ก�าหนด

	 5.3.3	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้�ตอบแบบวัด	EIT	ด้วยตนเอง
	 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก	สามารถเข้าตอบแบบวัด	 EIT	 ของแต่ละหน่วยงานได้ด้วย
ตนเอง	โดยค้นหาช่องทางการเข้าตอบจากระบบ	ITAS	ที่เว็บไซต์	https://itas.nacc.go.th	
โดยเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกท่ีเคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับ
หน่วยงานในปี	พ.ศ.	 2564	 ได้มีโอกาสได้เข้ามาตอบแบบวัด	 EIT	 ได้ด้วยตนเองผ่านระบบ	
ITAS	โดยตรง
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5.4	ร�ยละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด	EIT
 ตัวชี้วัดที่	6	คุณภ�พก�รดำ�เนินง�น	
	 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ	ผู้มาติดต่อ	 หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี
ของหน่วยงานต่อคุณภาพการด�าเนินงาน	 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่	 
โดยยึดหลักตามมาตรฐาน	 ขั้นตอน	 และระยะเวลาที่ก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัด	 และจะต้องเป็นไปอย่าง 
เท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ	 รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด�าเนินการ	การให้บริการของหน่วยงาน 
แก่รับบริการ	 ผู้มาติดต่อ	 หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา	 ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล	 
ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม	 และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการ
ถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน	 ทรัพย์สิน	 หรือประโยชน์อื่น	 ๆ	 เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย	 นอกจากนี	้ 
ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการด�าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน	 ท่ีจะต้องค�านึง
ถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก	 ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง	 หรือ 
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
 ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด�าเนินงาน ประกอบด้วยข้อค�าถามจ�านวน 5 ข้อ ดังนี้

ประเด็นก�รประเมิน

ระดับ

น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย

น้อย ม�ก ม�กที่สุด

e1	 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ	 ปฏิบัติงาน/ 
ให้บริการแก่ท่าน	ตามประเด็นดังต่อไปนี้	มากน้อยเพียงใด

§	เป็นไปตามขั้นตอนที่ก�าหนด

§	เป็นไปตามระยะเวลาที่ก�าหนด

ประเด็นก�รประเมิน

ระดับ

น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย

น้อย ม�ก ม�กที่สุด

e2	 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ	 ปฏิบัติงาน/ 
ให้บริการแก่ท่าน	กับผู้มาติดต่อคนอื่น	ๆ	อย่างเท่าเทียมกนั	
มากน้อยเพียงใด

ประเด็นก�รประเมิน

ระดับ

น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย

น้อย ม�ก ม�กที่สุด

e3	 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ	 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การด�าเนินการ/ให้บริการแก่ท่าน	 อย่างตรงไปตรงมา
ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลมากน้อยเพียงใด
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ประเด็นก�รประเมิน
ระดับ

มี ไม่มี

e4	 ในระยะเวลา	 1	 ปีที่ผ่านมา	 ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ	 
ร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้	 เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน	การอนุมัติ	อนุญาต	 
หรือให้บริการ	หรือไม่

§	เงิน

§	ทรัพย์สิน

§	ประโยชน์อื่น	ๆ	ที่อาจค�านวณเป็นเงินได้	เช่น	การลดราคา	การให้ความบันเทิง	เป็นต้น

หมายเหตุ:	เป็นการให้ที่นอกเหนือจากที่กฎหมายก�าหนด	เช่น	ค่าธรรมเนียม	ค่าบริการ	ค่าปรับ	เป็นต้น

ประเด็นก�รประเมิน

ระดับ

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย
น้อย ม�ก ม�กที่สุด

e5	 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ	มีการด�าเนินงาน	 โดยค�านึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก	 มากน้อย
เพียงใด

 ตัวชี้วัดที่	7	ประสิทธิภ�พก�รสื่อส�ร	
	 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ	ผู้มาติดต่อ	 หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร	 ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน 
ในเรื่องต่างๆ	ต่อสาธารณชน	ผ่านช่องทางที่หลากหลาย	สามารถเข้าถึงได้ง่าย	และไม่ซับซ้อน	โดยข้อมูล
ที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการด�าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบ	 รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ	 ผู้มาติดต่อ	 หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	
สามารถส่งค�าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด�าเนินงาน/การให้บริการ	 และมีการช้ีแจงในกรณีที่มี 
ข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน	นอกจากนี้	 ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อ
สามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย	 ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ	 
ผู้มาติดต่อ	หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ประกอบด้วยข้อค�าถามจ�านวน 5 ข้อ ดังนี้

ประเด็นก�รประเมิน

ระดับ

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย
น้อย ม�ก ม�กที่สุด

e6	 การเผยแพร ่ข ้อมูลของหน ่วยงานที่ท ่านติดต ่อ	 
มีลักษณะดังต่อไปนี้	มากน้อยเพียงใด

§	เข้าถึงง่าย	ไม่ซับซ้อน

§	มีช่องทางหลากหลาย
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 ตัวชี้วัดที่	8	ก�รปรับปรุงระบบก�รทำ�ง�น 
 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ	ผู้มาติดต่อ	 หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการท�างาน	 ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน	
ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท�างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น	 รวมไปถึงการน�า
เทคโนโลยีมาใช้ในการด�าเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น	 โดยควรมีกระบวนการเปิด
โอกาสให้ผู ้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ	 เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด�าเนินงานเพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการด้วย	 ท้ังนี้	 นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนาการด�าเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว	
ยังควรให้ความส�าคัญกับการปรับปรุงการด�าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย

ประเด็นก�รประเมิน

ระดับ

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย
น้อย ม�ก ม�กที่สุด

e7	 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ	 มีการเผยแพร่ผลงานหรือ
ข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน	มากน้อย
เพียงใด

ประเด็นก�รประเมิน
ระดับ

มี ไม่มี

e8	 หน่วยงานที่ท ่านติดต่อ	 มีช่องทางรับฟังค�าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การด�าเนินงาน/การให้บริการ	หรือไม่

ประเด็นก�รประเมิน

ระดับ

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย
น้อย ม�ก ม�กที่สุด

e9	 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ	 มีการชี้แจงและตอบค�าถาม	 
เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการด�าเนินงานได้อย่าง
ชัดเจน	มากน้อยเพียงใด

หมายเหตุ:	หากท่านไม่มีข้อกังวลสงสัยให้ตอบ	“มากที่สุด”

ประเด็นก�รประเมิน
ระดับ

มี ไม่มี

e10	หน่วยงานที่ท่านติดต่อ	 มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที ่
ในหน่วยงาน	หรือไม่
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ประเด็นก�รประเมิน

ระดับ

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย
น้อย ม�ก ม�กที่สุด

e11	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ	 มีการปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น	 มากน้อย
เพียงใด

หมายเหตุ:	 หากท่านติดต่อครั้งแรก	ให้เปรียบเทียบกับคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการที่ท่านคาดหวังไว้ก่อนมาติดต่อ

ประเด็นก�รประเมิน

ระดับ

น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย

น้อย ม�ก ม�กที่สุด

e12	หน่วยงานที่ท่านติดต่อ	 มีการปรับปรุงวิธีการและ 
ขั้นตอนการด�าเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น	มากน้อย
เพียงใด

หมายเหตุ:	 หากท่านติดต่อครั้งแรก	 ให้เปรียบเทียบกับวิธีการและข้ันตอนการด�าเนินงาน/การให้บริการที่ท่านคาดหวังไว้ 
	 	 ก่อนมาติดต่อ

ประเด็นก�รประเมิน
ระดับ

มี ไม่มี

e13	หน่วยงานที่ท่านติดต่อ	 มีการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการด�าเนินงาน/การให้บริการ	 
ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น	หรือไม่

ประเด็นก�รประเมิน

ระดับ

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย
น้อย ม�ก ม�กที่สุด

e14	หน่วยงานที่ท่านติดต่อ	 เปิดโอกาสให้ผู ้รับบริการ	 
ผู้มาติดต่อ	 หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 เข้าไปมีส่วนร่วม 
ในการปรับปรุงพัฒนาการด�าเนินงาน/การให้บริการ
ของหน่วยงานให้ดีขึ้น	มากน้อยเพียงใด

หมายเหตุ:	 การมีส่วนร่วม	เช่น	ร่วมวางแผน	ร่วมด�าเนินการ	ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	และร่วมติดตามประเมินผล	เป็นต้น

ประเด็นก�รประเมิน

ระดับ

น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย

น้อย ม�ก ม�กที่สุด

e15	หน่วยงานที่ท่านติดต่อ	 มีการปรับปรุงการด�าเนินงาน/
การให้บริการ	ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น	มากน้อยเพียงใด

 ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท�างาน  ประกอบด้วยข้อค�าถามจ�านวน 5 ข้อ ดังนี้
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6
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ตามแบบวัดการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ
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6.1	แบบวัด	OIT
	 แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ	 (Open	Data	 Integrity	 and	 Transparency	Assessment:	
OIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล	พร้อมทั้งระบุ	 URL	 เพื่อเชื่อมโยงไปสู่
แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล	และระบุค�าอธิบายเพิ่มเติมประกอบค�าตอบ	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บ
ข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน	 โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้	 ใน	 2	 ตัวช้ีวัด	 ได้แก่	 ตัวชี้วัด 
การเปิดเผยข้อมูล	 (ประกอบด้วย	5	ตัวชี้วัดย่อย	 ได้แก่	 ข้อมูลพื้นฐาน	การบริหารงาน	การบริหารเงิน 
งบประมาณ	 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	 และการส่งเสริมความโปร่งใส)	 และตัวชี้วัด 
การป้องกันการทุจริต	 (ประกอบด้วย	 2	 ตัวชี้วัดย่อย	 ได้แก่	 การด�าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต	 
และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต)

6.2	วิธีก�รเก็บรวบรวมข้อมูลต�มแบบวัด	OIT
	 6.2.1	วิธีก�รตอบแบบวัด	OIT
 n	 เข้าสู่เว็บไซต์	https://itas.nacc.go.th	จากนั้น	ด�าเนินการดังนี้
  l	 เข้าสู่เมนู	แบบส�ารวจ
  l	 เข้าสู่เมนู	แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ	(OIT)
  l	 การตอบแบบวัด	OIT	จะต้องระบุข้อมูลให้ครบถ้วนทั้ง	3	ส่วน	ได้แก่
	 	 	 (1)	มี	/	ไม่มี
	 	 	 (2)	URL	เพื่อเชื่อมโยงไปสู่ข้อมูล		
	 	 	 (3)	ระบุค�าอธิบายเพิ่มเติมประกอบค�าตอบ
 n	 ผู้บริหารของหน่วยงานจะต้องมีการตรวจสอบ	 รับรองความถูกต้อง	 และอนุมัติข้อมูลเพ่ือให้
ถูกต้องตามข้อเท็จจริงมากที่สุด	จึงจะครบถ้วนตามขั้นตอนที่ก�าหนด	โดยด�าเนินการดังนี้
  l	 เข้าสู่เมนู	แบบส�ารวจ
  l	 เข้าสู่เมนู	อนุมัติแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

	 6.2.2	วิธีก�รตรวจสอบและให้คะแนนแบบวัด	OIT
	 คณะที่ปรึกษาการประเมินจะตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลตามแบบ	OIT	 โดยตรวจสอบจากค�าตอบ	
มี	 /	 ไม่มี	 URL	ที่เชื่อมโยงไปสู่ข้อมูล	 และค�าอธิบายประกอบค�าตอบท่ีหน่วยงานได้ระบุไว้ในระบบ	 ITAS	 
โดยจะพิจารณาความถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด



6.3	วิธีก�รชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัด	OIT
	 เมื่อคณะที่ปรึกษาการประเมินได้ตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลและให้คะแนนแบบวัด	OIT	 แล้ว	 
หน่วยงานจะได้รับทราบผลคะแนนแบบวัด	 OIT	 เบื้องต้น	 พร้อมทั้งค�าอธิบายประกอบการให้คะแนน	 
โดยในกรณีที่หน่วยงานไม่เห็นด้วยกับผลคะแนนแบบวัด	OIT	 หน่วยงานสามารถชี้แจงหรืออธิบายเพิ่มเติม
เกี่ยวกับข้อมูลที่ได้ระบุไว้ในระบบ	 ITAS	หรือที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน	 เพื่อให้คณะที่ปรึกษา
การประเมินได้ทบทวนการให้คะแนนแบบวัด	OIT	 ให้มีความถูกต้องและเป็นธรรมต่อหน่วยงานมากที่สุด	
โดยหากพ้นช่วงระยะเวลาการชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัด	OIT	 จะถือว่าหน่วยงานไม่ประสงค์ท่ีจะขอให้คณะ 
ที่ปรึกษาการประเมินได้ทบทวนการให้คะแนนแบบวัด	OIT	ทั้งนี้	รูปแบบ	วิธีการและระยะเวลาการขอชี้แจง
เพิ่มเติมเป็นไปตามที่ส�านักงาน	ป.ป.ช.	ก�าหนด

6.4	เงื่อนไขสำ�คัญเกี่ยวกับแบบวัด	OIT
	 6.4.1	คำ�นิย�มสำ�คัญที่เกี่ยวกับของก�รดำ�เนินก�รในแบบวัด	OIT
 n	 เว็บไซต์	หมายถึง	เว็บไซต์หลักของหน่วยงานภาครัฐที่ใช้ในการสื่อสารต่อสาธารณะ
 n	 กรณีหน่วยงานประเภท	“จังหวัด”	ก�าหนดค�านิยาม	ดังนี้
  l	 “หน่วยงาน”	 หมายถึง	 จังหวัด	 ซึ่งมีขอบเขตของการประเมินในภาพรวมของการบริหาร
ราชการส่วนภูมิภาคครอบคลุมเฉพาะกลไกการบริหารราชการระดับจังหวัด	 ประกอบด้วย	 ส�านักงาน
จังหวัด	 และส่วนราชการส่วนภูมิภาคที่อยู ่ในการควบคุมดูแลของผู ้ว ่าราชการจังหวัด	 (ไม่รวม 
ส่วนราชการในจังหวัดที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง	และส่วนราชการระดับอ�าเภอ	สังกัดกระทรวงมหาดไทย)
  l	 “ผู้บริหาร”	หมายถึง	ผู้ว่าราชการจังหวัด
	 	 	 ดังน้ัน	 การเปิดเผยข้อมูลกรณีหน่วยงานประเภท	 “จังหวัด”	 จึงเป็นข้อมูลในภาพรวม 
ของจังหวัด	 (เว้นแต่ข้อ	o13	–	o17,	o21	–	o24	อาจเป็นข้อมูลของส่วนราชการระดับจังหวัดภายใน
จังหวัด)
 n	 	 “ปี	 พ.ศ.	 2564”	 หมายถึง	 รอบปีที่หน่วยงานบริหารราชการ	หากหน่วยงานบริหารราชการ
โดยใช้ปีงบประมาณ	 ให้ใช้ข้อมูลของปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2564	 หากหน่วยงานบริหารราชการ 
โดยใช้ปีปฏิทิน	 ให้ใช้ข้อมูลของปี	 พ.ศ.	 2564	 และหากหน่วยงานบริหารราชการโดยใช้รอบปีอย่างอื่น 
นอกเหนือจากปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน	ให้ใช้ข้อมูลของรอบปีที่หน่วยงานใช้	ประจ�าปี	พ.ศ.	2564	ทั้งนี้	 
กรณีที่หน่วยงานบริหารราชการโดยใช้ปีปฏิทินหรือรอบปีอื่น	 ซึ่งท�าให้ไม่สามารถตอบข้อค�าถามที่
เกี่ยวข้องกับการก�ากับติดตามรอบ	6	เดือน	ให้ใช้ข้อมูลในรอบ	3	เดือนในการตอบข้อค�าถาม
 n	 “การให้บริการ”	 หมายถึง	การให้บริการตามอ�านาจหน้าท่ีหรือภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงาน	
ส�าหรับหน่วยงานท่ีมีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจ�านวนมาก	อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏิบัติงาน
หรือการให้บริการที่มีความส�าคัญต่อภารกิจของหน่วยงาน

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	256432
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	 6.4.2	เงื่อนไขทั่วไปของก�รดำ�เนินก�รในแบบวัด	OIT
 n	 หน่วยงานจะต้องเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
 n	 หน่วยงานจะต้องรักษาและคงสภาพเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้สาธารณชนสามารถเข้าถึง
ได้ทุกช่วงเวลา	 อย่างไรก็ตาม	 ในกรณีเกิดเหตุจ�าเป็นทางเทคนิคท�าให้เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
ไม่สามารถเข้าถึงได้ชั่วคราว	 หน่วยงานจะต้องแก้ไขให้สามารถเข้าถึงได้โดยเร็วหรือภายในระยะเวลา	 5	 วัน	
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะที่ปรึกษาการประเมิน
 n หน่วยงานจะต้องอธิบายให้ชัดเจนว่าข้อมูลเปิดเผยอยู่ในต�าแหน่งใดบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
และประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้อย่างไรจากหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	 เนื่องจากการตรวจสอบ
การเปิดเผยข้อมูลจะพิจารณาจากความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนทั่วไป
 n	 กรณีที่หน่วยงานที่ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลใดได้	เนื่องจากมีข้อจ�ากัดหรือเหตุผลความจ�าเป็น
ท�าให้ไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลตามรายละเอียดที่ก�าหนดได้	 ให้หน่วยงานอธิบายเหตุผลความจ�าเป็น 
มาอย่างละเอียดหรือจะต้องระบุเหตุผลด้านกฎหมายหรือข้อจ�ากัดอันสุดวิสัยลงในช่องค�าอธิบาย 
เพิ่มเติมประกอบค�าตอบ
 n	 ในกรณีหน่วยงานไม่สามารถด�าเนินการหรือจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรม	 ประชุม	 สัมมนา	
หรือศึกษาดูงานตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในแบบวัด	OIT	อันเนื่องมาจากมติคณะรัฐมนตรี	หรือค�าสั่ง
จังหวัด	หรือค�าสั่งของแต่ละส่วนราชการ	ขอให้ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด�าเนินการตามประเด็นการประเมินที่
ก�าหนด	 รวมถึงระบุค�าสั่ง	 หรือประกาศ	หรือมาตรการที่ส่งผลให้หน่วยงานไม่สามารถด�าเนินการได้ไว ้
ในช่องค�าอธิบายเพิ่มเติมประกอบค�าตอบ	 โดยไม่ต้องเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณะทางเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน	 โดยหากคณะที่ปรึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลอันน่าเชื่อถือได้	 จะไม่น�าประเด็น
การประเมินนั้นมาคิดคะแนน
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คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 256434

6.5	ร�ยละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด	OIT
 ตัวชี้วัดที่	9	ก�รเปิดเผยข้อมูล 
	 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	
ที่ได้เปิดเผยข้อมูลต่าง	ๆ	ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ	 ใน	5	ประเด็น	คือ	 (1)	 ข้อมูลพื้นฐาน	
ได้แก่	ข้อมูลพื้นฐาน	ข่าวประชาสัมพันธ์	และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล	(2)	การบริหารงาน	ได้แก่	แผนด�าเนินงาน	
การปฏิบัติงาน	และการให้บริการ	(3)	การบริหารเงินงบประมาณ	ได้แก่	แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ�าปี	
และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	 (4)	 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	 ได้แก่	 นโยบาย 
การบริหารทรัพยากรบุคคล	 การด�าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	 และหลักเกณฑ์ 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	และ	(5)	การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน	ได้แก่	การจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูล
ในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด�าเนินงานของหน่วยงาน
 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) ดังนี้

	 ตัวชี้วัดย่อยที่	9.1	ข้อมูลพื้นฐ�น
	 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้�นข้อมูล

o1 โครงสร้าง o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
o ประกอบด้วยต�าแหน่งที่ส�าคัญ	และการแบ่งส่วนงานภายใน	เช่น	 
ส�านัก	กอง	ศูนย์	ฝ่าย	ส่วน	กลุ่ม	เป็นต้น

o2 ข้อมูลผู้บริหาร o แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน	และผู้ด�ารง
ต�าแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน

o แสดงข้อมูล	อย่างน้อยประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล	ต�าแหน่ง 
รูปถ่าย	และช่องทางการติดต่อของผู้บริหารแต่ละคน

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.	2564

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

o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง o แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานหรือการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน
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	 การประชาสัมพันธ์

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้�นข้อมูล

o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ o 	แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานตามอ�านาจ

หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน

o 	เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี	พ.ศ.	2564	

	 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้�นข้อมูล

o8 Q&A o 	แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง	ๆ	ได้	 

และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้ค�าตอบกับผู้สอบถามได้	โดยมีลักษณะ

เป็นการสื่อสารได้สองทาง	เช่น	Web	board,	กล่องข้อความถาม-ตอบ	

เป็นต้น

o 	สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
o9 Social	Network o 	แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน	เช่น	Facebook,	Twitter,	

Instagram	เป็นต้น	

o 	สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

	 ตัวชี้วัดย่อยที่	9.2	ก�รบริห�รง�น
	 การด�าเนินงาน

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้�นข้อมูล

o10 แผนด�าเนินงานประจ�าปี o แสดงแผนการด�าเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ	1	ปี

o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ	เช่น	โครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ 

ที่ใช้	ระยะเวลาในการด�าเนินการ	เป็นต้น

o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี	พ.ศ.	2564
o11 รายงานการก�ากับติดตาม 

การด�าเนินงานประจ�าปี	

รอบ	6	เดือน

o แสดงความก้าวหน้าในการด�าเนินงานตามแผนด�าเนินงานประจ�าปี

o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า	เช่น	ความก้าวหน้าการด�าเนินการ

แต่ละโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ด�าเนินงาน	เป็นต้น

o เป็นข้อมูลในระยะเวลา	6	เดือนแรกของปี	พ.ศ.	2564

o12 รายงานผลการด�าเนินงาน

ประจ�าปี
o แสดงผลการด�าเนินงานตามแผนด�าเนินงานประจ�าปี

o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด�าเนินงาน	เช่น	ผลการด�าเนินการ

โครงการหรือกิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหา	อุปสรรค	 

ข้อเสนอแนะ	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	เป็นต้น

o เป็นรายงานผลของปี	พ.ศ.	2563
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	 การปฏิบัติงาน

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้�นข้อมูล

o13 คู่มือหรือมาตรฐาน 

การปฏิบัติงาน

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือ

ปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน	ยกตัวอย่างเช่น	เป็นคู่มือปฏิบัติ

ภารกิจใด	ส�าหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานต�าแหน่งใด	ก�าหนดวิธีการ 

ขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร	เป็นต้น

การให้บริการ

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้�นข้อมูล

o14 คู่มือหรือมาตรฐาน 

การให้บริการ

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับ 

หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน

o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ	ยกตัวอย่างเช่น	เป็นคู่มือส�าหรับ

บริการหรือภารกิจใด	ก�าหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือ 

การติดต่ออย่างไร	เป็นต้น

o15 ข้อมูลเชิงสถิติ 

การให้บริการ

o แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน

o เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย	6	เดือนแรกของปี	พ.ศ.	2564

o16 รายงานผลการส�ารวจ

ความพึงพอใจ 

การให้บริการ

o แสดงผลส�ารวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน

o เป็นรายงานผลของปี	พ.ศ.	2563

o17 E–Service o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน่วยงาน 

ผ่านช่องทางออนไลน์	เพื่อช่วยอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ

o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก

ของหน่วยงาน

หมายเหตุ:	 การให้บริการ	หมายถึง	การให้บริการตามอ�านาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงาน	ส�าหรับหน่วยงาน 
	 	 ที่มีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจ�านวนมาก	 อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่ม ี
	 	 ความส�าคัญต่อภารกิจของหน่วยงาน
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	 ตัวชี้วัดย่อยที่	9.3	ก�รบริห�รเงินงบประม�ณ
	 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ�าปี

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้�นข้อมูล

o18 แผนการใช้จ่ายงบ
ประมาณประจ�าปี

o แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ	1	ปี
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ	ยกตัวอย่างเช่น	งบประมาณตามแหล่ง 
ที่ได้รับการจัดสรร	งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย	เป็นต้น

o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี	พ.ศ.	2564

o19 รายงานการก�ากับ
ติดตามการใช้จ่ายงบ
ประมาณประจ�าปี	รอบ	6	
เดือน

o แสดงความก้าวหน้าในการด�าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ�าปี

o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า	ยกตัวอย่างเช่น	ความก้าวหน้า 
การใช้จ่ายงบประมาณ	เป็นต้น

o เป็นข้อมูลในระยะเวลา	6	เดือนแรกของปี	พ.ศ.	2564

o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบ
ประมาณประจ�าปี

o แสดงผลการด�าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ�าปี
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ยกตัวอย่างเช่น	 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหา	อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลสัมฤทธิ์ 
ตามเป้าหมาย	เป็นต้น

o เป็นรายงานผลของปี	พ.ศ.	2563

	 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้�นข้อมูล

o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือแผนการจัดหาพัสดุ

o แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน 
จะต้องด�าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ	พ.ศ.	2560	

o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี	พ.ศ.	2564
o22 ประกาศต่าง	ๆ	เกี่ยวกับ

การจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ

o แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องด�าเนินการตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	พ.ศ.	2560	ยกตัวอย่าง
เช่น	ประกาศเชิญชวน	ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง	เป็นต้น	

o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี	พ.ศ.	2564
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หรือการจัดหาพัสดุ 
รายเดือน

o แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง	ยกตัวอย่างเช่น	งานที่ซื้อหรือ
จ้าง	วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีการซื้อหรือจ้าง	รายชื่อ 
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง	
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซื้อหรือจ้าง	เป็นต้น

o จ�าแนกข้อมูลเป็นรายเดือน	(กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใด 
ให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น)	

o เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย	6	เดือนแรกของปี	พ.ศ.	2564
o24 รายงานผลการจัดซื้อจัด

จ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจ�าปี

o แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียด	ยกตัวอย่างเช่น	งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ปัญหา	อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	เป็นต้น

o เป็นรายงานผลของปี	พ.ศ.	2563



คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 256438

	 ตัวชี้วัดย่อยที่	9.4	ก�รบริห�รและพัฒน�ทรัพย�กรบุคคล
	 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้�นข้อมูล

o25 นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

o เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้
บังคับในหน่วยงานในปี	พ.ศ.	2564

o แสดงนโยบาย	หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มี 
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์	เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม

o เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ 
ผู้บริหารสูงสุด	ที่ก�าหนดในนามของหน่วยงาน

o26 การด�าเนินการตาม
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

o เป็นการด�าเนินการในปี	พ.ศ.	2564
o แสดงการด�าเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล	ยกตัวอย่างเช่น	การวางแผนก�าลังคน	การสรรหาคนดี
คนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน	การพัฒนาบุคลากร	
การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ	การพัฒนาคุณภาพชีวิต	การบรรจุ
และแต่งตั้งบุคลากร	การประเมินผลการปฏิบัติงาน	การส่งเสริม
จริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน	เป็นต้น

o เป็นการด�าเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบาย	หรือแผนการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

o27 หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

o แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับ 
ในหน่วยงานในปี	พ.ศ.	2564	อย่างน้อยประกอบด้วย

o การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
o การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
o การพัฒนาบุคลากร
o การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
o การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก�าลังใจ

o28 รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจ�าปี

o เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา	พ.ศ.	2563
o แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o มีข้อมูลรายละเอียดของการด�าเนินการ	ยกตัวอย่างเช่น	 
ผลการด�าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	 
ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	เป็นต้น
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	 ตัวชี้วัดย่อยที่	9.5	ก�รส่งเสริมคว�มโปร่งใส
	 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้�นข้อมูล

o29 แนวปฏิบัติการจัดการ

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

และประพฤติมิชอบ

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการด�าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ

การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน	ยกตัวอย่างเช่น	รายละเอียด 

วิธีการที่บุคคลภายนอกจะท�าการร้องเรียน	รายละเอียดขั้นตอนหรือ 

วิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน	ส่วนงานที่รับผิดชอบ	 

ระยะเวลาด�าเนินการ	เป็นต้น
o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้อง

เรียนการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ

o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทาง

ออนไลน์	โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป	เพื่อเป็นการคุ้มครอง

ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการ

เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก

ของหน่วยงาน
o31 ข้อมูลเชิงสถิติ 

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

และประพฤติมิชอบ

o แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ 

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

o มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน	ยกตัวอย่างเช่น	 

จ�านวนเรื่อง	เรื่องที่ด�าเนินการแล้วเสร็จ	เรื่องที่อยู่ระหว่างด�าเนินการ	

เป็นต้น	(กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน)

o เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย	6	เดือนแรกของปี	พ.ศ.	2564

	 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้�นข้อมูล

o32 ช่องทางการรับฟัง 

ความคิดเห็น

o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อ 

การด�าเนินงานตามอ�านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทาง 

ช่องทางออนไลน์

o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก

ของหน่วยงาน
o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการ

มีส่วนร่วม

o แสดงการด�าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาส 

ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการด�าเนินงานตามภารกิจ 

ของหน่วยงาน	ยกตัวอย่างเช่น	ร่วมวางแผน	ร่วมด�าเนินการ	 

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	หรือร่วมติดตามประเมินผล	เป็นต้น	

o เป็นการด�าเนินการในปี	พ.ศ.	2564



คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 256440

 ตัวชี้วัดที่	10	ก�รป้องกันก�รทุจริต
	 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	
เพื่อเปิดเผยการด�าเนินการต่าง	 ๆ	 ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ	 ใน	 2	 ประเด็น	 คือ	 
(1)	 การด�าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต	 ได้แก่	 เจตจ�านงสุจริตของผู้บริหาร	 การประเมินความเสี่ยง 
เพื่อการป้องกันการทุจริต	 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	 และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	 และ	
(2)	 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต	 ได้แก่	 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต	 ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความส�าคัญต่อผลการประเมิน 
เพื่อน�าไปสู่การจัดท�ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	 และมีการก�ากับติดตามการน�าไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
	 ตัวชี้วัดที่	10	การป้องกันการทุจริต	ประกอบด้วย	2	ตัวชี้วัดย่อย	(10	ข้อมูล)	ดังนี้

	 ตัวชี้วัดย่อยที่	10.1	ก�รดำ�เนินก�รเพื่อป้องกันก�รทุจริต
	 เจตจ�านงสุจริตของผู้บริหาร

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้�นข้อมูล

o34 เจตจ�านงสุจริตของ 
ผู้บริหาร

o แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือค�ามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริต	โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

o ด�าเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน
o35 การมีส่วนร่วมของ 

ผู้บริหาร
o แสดงการด�าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของ 
ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน

o เป็นการด�าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความส�าคัญกับ
การปรับปรุง	พัฒนา	และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส

o เป็นการด�าเนินการในปี	พ.ศ.	2564

	 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้�นข้อมูล

o36 การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตประจ�าปี

o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการด�าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

o มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน	ยกตัวอย่างเช่น	เหตุการณ์ 
ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง	มาตรการและการด�าเนินการ 
ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	เป็นต้น

o เป็นการด�าเนินการในปี	พ.ศ.	2564
o37 การด�าเนินการเพื่อ

จัดการความเสี่ยง 
การทุจริต

o แสดงการด�าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง 
ในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

o เป็นกิจกรรมหรือการด�าเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือ 
การด�าเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ	O36

o เป็นการด�าเนินการในปี	พ.ศ.	2564
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 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้�นข้อมูล

o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร

o แสดงการด�าเนินการหรือกิจกรรมของหน่วยงานที่แสดงถึงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ	ค่านิยม 
ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต	อย่างชัดเจน

o เป็นการด�าเนินการในปี	พ.ศ.	2564

 แผนป้องกันการทุจริต

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้�นข้อมูล

o39 แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต

o แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนา
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน

o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ	ยกตัวอย่างเช่น	โครงการ	กิจกรรม	 
งบประมาณ	ช่วงเวลาด�าเนินการ	เป็นต้น

o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี	พ.ศ.	2564
o40 รายงานการก�ากับ

ติดตามการด�าเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจ�าปี	
รอบ	6	เดือน

o แสดงความก้าวหน้าในการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 
การทุจริตตามข้อ	o39

o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า	ยกตัวอย่างเช่น	ความก้าวหน้า 
การด�าเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดงบประมาณ 
ที่ใช้ด�าเนินงาน	เป็นต้น

o เป็นข้อมูลในระยะเวลา	6	เดือนแรกของปี	พ.ศ.	2564
o41 รายงานผลการด�าเนิน

การป้องกันการทุจริต
ประจ�าปี

o แสดงผลการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด�าเนินการ	ยกตัวอย่างเช่น	 
ผลการด�าเนินการโครงการหรือกิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
ปัญหา	อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	เป็นต้น

o ใช้รายงานผลของปี	พ.ศ.	2563

	 ตัวชี้วัดย่อย	10.2	ม�ตรก�รภ�ยในเพื่อป้องกันก�รทุจริต
	 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้�นข้อมูล

o42 มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและ 
ความโปร่งใสภายใน 
หน่วยงาน

o แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	ในปี	พ.ศ.	2563

o มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์	ยกตัวอย่างเช่น	ประเด็นที่เป็นข้อ
บกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนที่มีความสอดคล้องกับ
ผลการประเมินฯ	ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น	แนวทางการน�าผล 
การวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน	เป็นต้น

o มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้น	ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ	
โดยมีรายละเอียดต่างๆ	ยกตัวอย่างเช่น	การก�าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง	การก�าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	การก�าหนดแนวทาง
การก�ากับติดตามให้น�าไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล	เป็นต้น

o43 การด�าเนินการตาม
มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและ 
ความโปร่งใสภายใน 
หน่วยงาน

o แสดงผลการด�าเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

o มีข้อมูลรายละเอียดการน�ามาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ	o42	ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม		

o เป็นการด�าเนินการในปี	พ.ศ.	2564
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7
การรายงานผล
การประเมิน
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7.1	เงื่อนไขก�รประก�ศและแสดงผลก�รประเมิน
	 กรณีท่ีหน่วยงานด�าเนินการไม่ครบถ้วนตามขั้นตอนที่ก�าหนด	 จะไม่ได้รับการประกาศผลการประเมิน
อย่างเป็นทางการและไม่แสดงผลการประเมินต่อสาธารณะ	 แต่แสดงให้หน่วยงานรับทราบเท่านั้น	 โดยมี
เงื่อนไขการประกาศและแสดงผลการประเมิน	ดังนี้
 n	หน่วยงานไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประเมินตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก�าหนด
 n	 หน่วยงานไม่ได้น�าเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก�าหนด
 n	 หน่วยงานไม่ได้ตอบแบบ	OIT	ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก�าหนด
 n	 หน่วยงานมีจ�านวนผู้ตอบแบบ	IIT	น้อยกว่าจ�านวนค่าขั้นต�่าที่ก�าหนด

7.2	ก�รคำ�นวณผลก�รประเมิน
	 การประมวลผลการประเมิน	มีขั้นตอนการประมวลผลการประเมินตามล�าดับ	ดังนี้

คะแนน แบบ	IIT แบบ	EIT แบบ	OIT

คะแนนข้อค�าถาม
คะแนนเฉลี่ยของ 

ข้อค�าถามจากผู้ตอบทุกคน
คะแนนเฉลี่ยของ 

ข้อค�าถามจากผู้ตอบทุกคน
คะแนนของข้อค�าถาม

คะแนนตัวชี้วัดย่อย – –
คะแนนเฉลี่ยของ 
ทุกข้อค�าถาม 
ในตัวชี้วัดย่อย

คะแนนตัวชี้วัด
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกข้อค�าถามในตัวชี้วัด
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกข้อค�าถามในตัวชี้วัด
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดย่อยในตัวชี้วัด

คะแนนแบบส�ารวจ
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดในแบบส�ารวจ
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดในแบบส�ารวจ
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดในแบบส�ารวจ

น้�าหนักแบบส�ารวจ ร้อยละ	30 ร้อยละ	30 ร้อยละ	40

คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบส�ารวจที่ถ่วงน้�าหนัก

หมายเหตุ	:	แบบ	IIT	และแบบ	EIT	จะมีการค�านวณผลการประเมิน	เมื่อมีผู้ตอบแบบวัดไม่น้อยกว่าจ�านวนขั้นต่�าที่ก�าหนด
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7.3	ผลก�รประเมิน
	 7.3.1	ค่�คะแนนและระดับผลก�รประเมิน
 ผลการประเมินจะประกอบด้วย	 ค่าคะแนน	 โดยมีคะแนนเต็ม	 100	คะแนน	 และระดับผลการประเมิน	 
โดยจ�าแนกออกเป็น	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

	 7.3.2	ผลก�รประเมินต�มเป้�หม�ยตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ
	 ผลการประเมิน	 ITA	 เม่ือเปรียบเทียบตามค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัดที่ก�าหนดตามนโยบายและ 
แผนงานระดับประเทศ	 ได้แก่	 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	 ประเด็นที่	 21	การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ	 (พ.ศ.	 2561	 -	 2580)	 ซึ่งในระยะแรกของแผนแม่บทฯ	 (พ.ศ.	 2561	 -	 2565)	 ได้ก�าหนด 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดให้หน่วยงานภาครัฐมีผลการประเมิน	 ITA	 ผ่านเกณฑ์	 (85	 คะแนน)	 มีสัดส่วน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ	 80	 นอกจากนี้	 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบก็ได้ก�าหนด 
ค่าเป้าหมายในปี	พ.ศ.	2564	ให้หน่วยงานภาครัฐมีผลการประเมิน	ITA	ผ่านเกณฑ์	(85	คะแนน)	มีสัดส่วน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ	65	ดังนี้

เป้�หม�ย ตัวชี้วัด
ค่�เป้�หม�ย

2563 2564 2565

ประชาชนมีวัฒนธรรม

และพฤติกรรมซื่อสัตย์

สุจริต

ร้อยละของหน่วยงานที่

ผ่านเกณฑ์การประเมิน	ITA

(85	คะแนน)

ร้อยละ	50 ร้อยละ	65 ร้อยละ	80



ภาคผนวก



คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 256446

หน่วยง�นภ�ครัฐที่เข้�ร่วมก�รประเมิน
ในระดับพื้นที่

กลุ่มก�รประเมินที่	1	-	9

กลุ่ม
จำ�นวนหน่วยง�นภ�ครัฐ	(แห่ง)

จังหวัด อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. อปท.
พิเศษ

รวม

กลุ่มการประเมินที่	1 9 9 5 43 190 473 0 729
กลุ่มการประเมินที่	2 8 8 3 25 182 365 1 592
กลุ่มการประเมินที่	3 8 8 2 17 342 1,098 0 1,475
กลุ่มการประเมินที่	4 12 12 3 21 505 957 0 1,510
กลุ่มการประเมินที่	5 8 8 3 13 348 450 0 830
กลุ่มการประเมินที่	6 9 9 3 18 184 656 0 879
กลุ่มการประเมินที่	7 8 8 3 22 187 478 0 706
กลุ่มการประเมินที่	8 7 7 4 15 157 383 0 573
กลุ่มการประเมินที่	9 7 7 4 21 152 440 0 631

รวม 76 76 30 195 2,247 5,300 1 7,925

หน่วยง�นภ�ครัฐที่เข้�ร่วมก�รประเมิน
กลุ่มก�รประเมินที่	1

จังหวัด
จำ�นวนหน่วยง�นภ�ครัฐ	(แห่ง)

จังหวัด อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. รวม
ชัยนาท 1 1 0 1 38 20 61
นนทบุรี 1 1 2 10 10 23 47
ปทุมธานี 1 1 1 10 18 35 66
พระนครศรีอยุธยา 1 1 1 5 30 121 159
ลพบุรี 1 1 0 3 20 102 127
สมุทรปราการ 1 1 1 7 14 26 50
สระบุรี 1 1 0 4 34 70 110
สิงห์บุรี 1 1 0 2 6 33 43
อ่างทอง 1 1 0 1 20 43 66

รวม 9 9 5 43 190 473 729
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หน่วยง�นภ�ครัฐที่เข้�ร่วมก�รประเมิน
กลุ่มก�รประเมินที่	2

จังหวัด
จำ�นวนหน่วยง�นภ�ครัฐ	(แห่ง)

จังหวัด อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. อปท.
พิเศษ

รวม

จันทบุรี 1 1 0 5 42 34 0 83
ฉะเชิงเทรา 1 1 0 1 33 74 0 110
ชลบุรี 1 1 2 10 36 49 1 100
ตราด 1 1 0 1 14 28 0 45
นครนายก 1 1 0 1 5 39 0 47
ปราจีนบุรี 1 1 0 2 12 55 0 71
ระยอง 1 1 1 2 27 37 0 69
สระแก้ว 1 1 0 3 13 49 0 67

รวม 8 8 3 25 182 365 1 592

หน่วยง�นภ�ครัฐที่เข้�ร่วมก�รประเมิน
กลุ่มก�รประเมินที่	3

จังหวัด
จำ�นวนหน่วยง�นภ�ครัฐ	(แห่ง)

จังหวัด อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. รวม
ชัยภูมิ 1 1 0 1 35 106 144
นครราชสีมา 1 1 1 4 85 243 335
บุรีรัมย์ 1 1 0 3 60 145 210
ยโสธร 1 1 0 1 23 63 89
ศรีสะเกษ 1 1 0 2 35 179 218
สุรินทร์ 1 1 0 1 27 144 174
อ�านาจเจริญ 1 1 0 1 23 39 65
อุบลราชธานี 1 1 1 4 54 179 240

รวม 8 8 2 17 342 1,098 1,475
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หน่วยง�นภ�ครัฐที่เข้�ร่วมก�รประเมิน
กลุ่มก�รประเมินที่	4

จังหวัด
จำ�นวนหน่วยง�นภ�ครัฐ	(แห่ง)

จังหวัด อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. รวม
กาฬสินธุ์ 1 1 0 2 77 71 152
ขอนแก่น 1 1 1 6 77 140 226
นครพนม 1 1 0 1 21 81 105
บึงกาฬ 1 1 0 1 17 39 59
มหาสารคาม 1 1 0 1 18 123 144
มุกดาหาร 1 1 0 1 24 29 56
ร้อยเอ็ด 1 1 0 1 72 129 204
เลย 1 1 0 2 27 71 102
สกลนคร 1 1 1 0 65 74 142
หนองคาย 1 1 0 2 17 48 69
หนองบัวล�าภู 1 1 0 1 23 43 69
อุดรธานี 1 1 1 3 67 109 182

รวม 12 12 3 21 505 957 1,510

หน่วยง�นภ�ครัฐที่เข้�ร่วมก�รประเมิน
กลุ่มก�รประเมินที่	5

จังหวัด
จำ�นวนหน่วยง�นภ�ครัฐ	(แห่ง)

จังหวัด อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. รวม
เชียงราย 1 1 1 0 72 70 145
เชียงใหม่ 1 1 1 4 116 89 212
น่าน 1 1 0 1 18 80 101
พะเยา 1 1 0 2 33 36 73
แพร่ 1 1 0 1 25 57 85
แม่ฮ่องสอน 1 1 0 1 6 42 51
ล�าปาง 1 1 1 3 39 59 104
ล�าพูน 1 1 1 1 39 17 59

รวม 8 8 3 13 348 450 830
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หน่วยง�นภ�ครัฐที่เข้�ร่วมก�รประเมิน
กลุ่มก�รประเมินที่	6

จังหวัด
จำ�นวนหน่วยง�นภ�ครัฐ	(แห่ง)

จังหวัด อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. รวม
ก�าแพงเพชร 1 1 0 3 22 64 91
ตาก 1 1 1 1 17 49 70
นครสวรรค์ 1 1 1 2 18 121 144
พิจิตร 1 1 0 3 25 73 103
พิษณุโลก 1 1 1 1 24 76 104
เพชรบูรณ์ 1 1 0 3 22 102 129
สุโขทัย 1 1 0 3 18 69 92
อุตรดิตถ์ 1 1 0 1 25 53 81
อุทัยธานี 1 1 0 1 13 49 65

รวม 9 9 3 18 184 656 879

หน่วยง�นภ�ครัฐที่เข้�ร่วมก�รประเมิน
กลุ่มก�รประเมินที่	7

จังหวัด
จำ�นวนหน่วยง�นภ�ครัฐ	(แห่ง)

จังหวัด อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. รวม
กาญจนบุรี 1 1 0 3 46 72 123
นครปฐม 1 1 1 5 20 90 118
ประจวบคีรีขันธ์ 1 1 0 2 14 44 62
เพชรบุรี 1 1 0 2 13 69 86
ราชบุรี 1 1 0 5 31 75 113
สมุทรสงคราม 1 1 0 1 8 26 37
สมุทรสาคร 1 1 2 2 11 22 39
สุพรรณบุรี 1 1 0 2 44 80 128

รวม 8 8 3 22 187 478 706
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หน่วยง�นภ�ครัฐที่เข้�ร่วมก�รประเมิน
กลุ่มก�รประเมินที่	8

จังหวัด
จำ�นวนหน่วยง�นภ�ครัฐ	(แห่ง)

จังหวัด อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. รวม
กระบี่ 1 1 0 1 14 46 63
ชุมพร 1 1 0 2 26 50 80
นครศรีธรรมราช 1 1 1 3 50 130 186
พังงา 1 1 0 2 13 36 53
ภูเก็ต 1 1 1 2 9 6 20
ระนอง 1 1 0 2 10 18 32
สุราษฎร์ธานี 1 1 2 3 35 97 139

รวม 7 7 4 15 157 383 573

หน่วยง�นภ�ครัฐที่เข้�ร่วมก�รประเมิน
กลุ่มก�รประเมินที่	9

จังหวัด
จำ�นวนหน่วยง�นภ�ครัฐ	(แห่ง)

จังหวัด อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. รวม
ตรัง 1 1 1 1 22 75 101
นราธิวาส 1 1 0 3 13 72 90
ปัตตานี 1 1 0 2 15 96 115
พัทลุง 1 1 0 1 48 24 75
ยะลา 1 1 1 2 13 47 65
สงขลา 1 1 2 11 35 92 142
สตูล 1 1 1 1 6 34 43

รวม 7 7 4 21 152 440 631
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หน่วยง�นภ�ครัฐที่เข้�ร่วมก�รประเมิน
ในระดับส่วนกล�ง

หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินจำาแนกตามประเภทของหน่วยงานภาครัฐ

ประเภทหน่วยง�นภ�ครัฐ จำ�นวน	(แห่ง)
องค์กรศาล	(หน่วยงานธุรการ) 3
องค์กรอัยการ	(หน่วยงานธุรการ) 1
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ	(หน่วยงานธุรการ) 5
หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา 3
ส่วนราชการระดับกรม 146
รัฐวิสาหกิจ 51
องค์การมหาชน 55
หน่วยงานของรัฐอื่น	ๆ 20
กองทุน 7
สถาบันอุดมศึกษา 83
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ	(กรุงเทพมหานคร) 1

รวม 375

หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินจำาแนกตามการกำากับดูแลของกระทรวง

หน่วยง�นในกำ�กับของกระทรวง จำ�นวน	(แห่ง)
ส�านักนายกรัฐมนตรี 27
กระทรวงกลาโหม 8
กระทรวงการคลัง 29
กระทรวงการต่างประเทศ 1
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 8
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 9
กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม 17
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 23
กระทรวงคมนาคม 18
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 8
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 15
กระทรวงพลังงาน 9
กระทรวงพาณิชย์ 12
กระทรวงมหาดไทย 14
กระทรวงยุติธรรม 13
กระทรวงแรงงาน 6
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หน่วยง�นในกำ�กับของกระทรวง จำ�นวน	(แห่ง)
กระทรวงวัฒนธรรม 10
กระทรวงศึกษาธิการ 11
กระทรวงสาธารณสุข 17
กระทรวงอุตสาหกรรม 8
ไม่สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี	กระทรวง	หรือทบวง 16

รวม 279

หน่วยง�นภ�ครัฐที่เข้�ร่วมก�รประเมิน
กลุ่มก�รประเมินที่	10

หน่วยงานประเภทหน่วยงานในสังกัดรัฐสภา	(หน่วยงานธุรการ)

ที่ หน่วยง�น

1 สถาบันพระปกเกล้า

2 ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา

3 ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

หน่วยงานประเภทองค์กรศาล	(หน่วยงานธุรการ)

ที่ หน่วยง�น

1 ส�านักงานศาลปกครอง

2 ส�านักงานศาลยุติธรรม

3 ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

หน่วยงานประเภทองค์อิสระตามรัฐธรรมนูญ	(หน่วยงานธุรการ)

ที่ หน่วยง�น

1 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

2 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

3 ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

4 ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

5 ส�านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

หน่วยงานประเภทองค์กรอัยการ	(หน่วยงานธุรการ)

ที่ หน่วยง�น

1 ส�านักงานอัยการสูงสุด
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หน่วยงานประเภทส่วนราชการระดับกรม

ที่ สังกัดกระทรวง หน่วยง�น

1 ส�านักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์

2 ส�านักนายกรัฐมนตรี ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

3 ส�านักนายกรัฐมนตรี ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

4 ส�านักนายกรัฐมนตรี ส�านักข่าวกรองแห่งชาติ

5 ส�านักนายกรัฐมนตรี ส�านักงบประมาณ

6 ส�านักนายกรัฐมนตรี ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

7 ส�านักนายกรัฐมนตรี ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

8 ส�านักนายกรัฐมนตรี ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

9 ส�านักนายกรัฐมนตรี ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

10 ส�านักนายกรัฐมนตรี ส�านักงานทรัพยากรน�้าแห่งชาติ

11 ส�านักนายกรัฐมนตรี ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

12 ส�านักนายกรัฐมนตรี ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

13 ส�านักนายกรัฐมนตรี ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

14 ส�านักนายกรัฐมนตรี ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

15 ส�านักนายกรัฐมนตรี ส�านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	ยุทธศาสตร์ชาติ	
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

16 กระทรวงกลาโหม กองทัพบก

17 กระทรวงกลาโหม กองทัพเรือ

18 กระทรวงกลาโหม กองทัพอากาศ

19 กระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย

20 กระทรวงกลาโหม ส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

21 กระทรวงการคลัง กรมธนารักษ์

22 กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง

23 กระทรวงการคลัง กรมศุลกากร

24 กระทรวงการคลัง กรมสรรพสามิต

25 กระทรวงการคลัง กรมสรรพากร

26 กระทรวงการคลัง ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

27 กระทรวงการคลัง ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ

28 กระทรวงการคลัง ส�านักงานปลัดกระทรวงการคลัง

29 กระทรวงการคลัง ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง

30 กระทรวงการต่างประเทศ ส�านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
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ที่ สังกัดกระทรวง หน่วยง�น

31 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการท่องเที่ยว

32 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมพลศึกษา

33 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส�านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

34 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

35 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์

กรมกิจการผู้สูงอายุ

36 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

37 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

38 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

39 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์

ส�านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

40 กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัย
และนวัตกรรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

41 กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัย
และนวัตกรรม

ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ

42 กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัย
และนวัตกรรม

ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

43 กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัย
และนวัตกรรม

ส�านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา	
วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม

44 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว

45 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทาน

46 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

47 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง

48 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์

49 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

50 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน

51 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร

52 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

53 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์

54 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมหม่อนไหม

55 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส�านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

56 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

57 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
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58 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

59 กระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก

60 กระทรวงคมนาคม กรมเจ้าท่า

61 กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวง

62 กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวงชนบท

63 กระทรวงคมนาคม กรมท่าอากาศยาน

64 กระทรวงคมนาคม ส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

65 กระทรวงคมนาคม ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

66 กระทรวงคมนาคม กรมขนส่งทางราง

67 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมอุตุนิยมวิทยา

68 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส�านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

69 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส�านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

70 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

71 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ

72 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

73 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรณี

74 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน�้า

75 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน�้าบาดาล

76 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมป่าไม้

77 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

78 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช

79 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

80 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

81 กระทรวงพลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

82 กระทรวงพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน

83 กระทรวงพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

84 กระทรวงพลังงาน ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน

85 กระทรวงพลังงาน ส�านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

86 กระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าต่างประเทศ

87 กระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายใน
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88 กระทรวงพาณิชย์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

89 กระทรวงพาณิชย์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

90 กระทรวงพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

91 กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

92 กระทรวงพาณิชย์ ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

93 กระทรวงพาณิชย์ ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

94 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง

95 กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน

96 กระทรวงมหาดไทย กรมที่ดิน

97 กระทรวงมหาดไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

98 กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง

99 กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

100 กระทรวงมหาดไทย ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

101 กระทรวงยุติธรรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

102 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ

103 กระทรวงยุติธรรม กรมบังคับคดี

104 กระทรวงยุติธรรม กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

105 กระทรวงยุติธรรม กรมราชทัณฑ์

106 กระทรวงยุติธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ

107 กระทรวงยุติธรรม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

108 กระทรวงยุติธรรม ส�านักงานกิจการยุติธรรม

109 กระทรวงยุติธรรม ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด

110 กระทรวงยุติธรรม ส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

111 กระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน

112 กระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

113 กระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

114 กระทรวงแรงงาน ส�านักงานประกันสังคม

115 กระทรวงแรงงาน ส�านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

116 กระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา

117 กระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร

118 กระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

119 กระทรวงวัฒนธรรม ส�านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
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120 กระทรวงวัฒนธรรม ส�านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

121 กระทรวงศึกษาธิการ ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

122 กระทรวงศึกษาธิการ ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

123 กระทรวงศึกษาธิการ ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

124 กระทรวงศึกษาธิการ ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

125 กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์

126 กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

127 กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค

128 กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

129 กระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

130 กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต

131 กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย

132 กระทรวงสาธารณสุข ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

133 กระทรวงสาธารณสุข ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

134 กระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม

135 กระทรวงอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

136 กระทรวงอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

137 กระทรวงอุตสาหกรรม ส�านักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้าตาลทราย

138 กระทรวงอุตสาหกรรม ส�านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

139 กระทรวงอุตสาหกรรม ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

140 กระทรวงอุตสาหกรรม ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

141 ไม่สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี	กระทรวง	หรือ
ทบวง

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ

142 ไม่สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี	กระทรวง	หรือ
ทบวง

ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

143 ไม่สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี	กระทรวง	หรือ
ทบวง

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

144 ไม่สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี	กระทรวง	หรือ
ทบวง

ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

145 ไม่สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี	กระทรวง	หรือ
ทบวง

ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

146 ไม่สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี	กระทรวง	หรือ
ทบวง

ส�านักงานราชบัณฑิตยสภา
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1 ส�านักนายกรัฐมนตรี สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	(องค์การมหาชน)

2 ส�านักนายกรัฐมนตรี สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน	(องค์การมหาชน)

3 ส�านักนายกรัฐมนตรี ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

4 ส�านักนายกรัฐมนตรี ส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	(องค์การมหาชน)

5 ส�านักนายกรัฐมนตรี ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

6 ส�านักนายกรัฐมนตรี ส�านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

7 ส�านักนายกรัฐมนตรี ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้	(องค์การ
มหาชน)

8 ส�านักนายกรัฐมนตรี ส�านักงานพัฒนาพิงคนคร	(องค์การมหาชน)

9 ส�านักนายกรัฐมนตรี ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

10 ส�านักนายกรัฐมนตรี ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์	 
(องค์การมหาชน)

11 กระทรวงการคลัง ส�านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน	(องค์การมหาชน)

12 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส�านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ	
(องค์การมหาชน)

13 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ 
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	(องค์การมหาชน)

14 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	(องค์การมหาชน)

15 กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัย
และนวัตกรรม

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์	 
(องค์การมหาชน)

16 กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัย
และนวัตกรรม

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ	(องค์การมหาชน)

17 กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและ
นวัตกรรม

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

18 กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและ
นวัตกรรม

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ	(องค์การ
มหาชน)

19 กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและ
นวัตกรรม

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน	(องค์การมหาชน)

20 กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและ
นวัตกรรม

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้�า	(องค์การมหาชน)	

21 กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและ
นวัตกรรม

ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	(องค์การมหาชน)

22 กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและ
นวัตกรรม

ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)

23 กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและ
นวัตกรรม

ส�านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ		

หน่วยงานประเภทองค์การมหาชน
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24 กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและ
นวัตกรรม

ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัย
และนวัตกรรม

25 กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและ
นวัตกรรม

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

26 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	(องค์การมหาชน)

27 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	(องค์การมหาชน)

28 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร	(องค์การมหาชน)

29 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	
(องค์การมหาชน)

30 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
31 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ	

(องค์การมหาชน)
32 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	 

(องค์การมหาชน)
33 กระทรวงพลังงาน ส�านักงานกองทุนน้�ามันเชื้อเพลิง
34 กระทรวงพาณิชย์ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ	 

(องค์การมหาชน)
35 กระทรวงพาณิชย์ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา	

(องค์การมหาชน)
36 กระทรวงพาณิชย์ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ

แห่งชาติ	(องค์การมหาชน)
37 กระทรวงยุติธรรม สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย	 

(องค์การมหาชน)
38 กระทรวงยุติธรรม สถาบันอนุญาโตตุลาการ
39 กระทรวงแรงงาน สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และ

สภาพแวดล้อมในการท�างาน	(องค์การมหาชน)
40 กระทรวงวัฒนธรรม กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
41 กระทรวงวัฒนธรรม ศูนย์คุณธรรม	(องค์การมหาชน)
42 กระทรวงวัฒนธรรม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร	(องค์การมหาชน)
43 กระทรวงวัฒนธรรม หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)
44 กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
45 กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ	 

(องค์การมหาชน)
46 กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
47 กระทรวงศึกษาธิการ ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ

สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
48 กระทรวงศึกษาธิการ ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา
49 กระทรวงศึกษาธิการ ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา	(องค์การมหาชน)
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50 กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลบ้านแพ้ว	(องค์การมหาชน)
51 กระทรวงสาธารณสุข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
52 กระทรวงสาธารณสุข สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล	 

(องค์การมหาชน)
53 กระทรวงสาธารณสุข สถาบันวัคซีนแห่งชาติ	(องค์การมหาชน)
54 กระทรวงสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
55 กระทรวงสาธารณสุข ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

หน่วยงานประเภทรัฐวิสาหกิจ

ที่ สังกัดกระทรวง หน่วยง�น

1 ส�านักนายกรัฐมนตรี บริษัท	อสมท	จ�ากัด	(มหาชน)

2 กระทรวงกลาโหม บริษัท	อู่กรุงเทพ	จ�ากัด

3 กระทรวงการคลัง การยาสูบแห่งประเทศไทย	

4 กระทรวงการคลัง ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย

5 กระทรวงการคลัง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

6 กระทรวงการคลัง ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย

7 กระทรวงการคลัง ธนาคารออมสิน

8 กระทรวงการคลัง ธนาคารอาคารสงเคราะห์

9 กระทรวงการคลัง ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

10 กระทรวงการคลัง บริษัทบริหารสินทรัพย์ธนาคารอิสลาม 
แห่งประเทศไทย	จ�ากัด

11 กระทรวงการคลัง บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

12 กระทรวงการคลัง บริษัท	ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์	จ�ากัด

13 กระทรวงการคลัง โรงงานไพ่	กรมสรรพสามิต

14 กระทรวงการคลัง ส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

15 กระทรวงการคลัง องค์การสุรา	กรมสรรพสามิต

16 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย

17 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

18 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์

การเคหะแห่งชาติ

19 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์

ส�านักงานธนานุเคราะห์

20 กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัย
และนวัตกรรม

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แห่งประเทศไทย
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ที่ สังกัดกระทรวง หน่วยง�น

21 กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัย
และนวัตกรรม

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

22 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การยางแห่งประเทศไทย

23 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

24 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

25 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์การสะพานปลา

26 กระทรวงคมนาคม การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

27 กระทรวงคมนาคม การท่าเรือแห่งประเทศไทย

28 กระทรวงคมนาคม การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

29 กระทรวงคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย

30 กระทรวงคมนาคม บริษัท	ขนส่ง	จ�ากัด

31 กระทรวงคมนาคม บริษัท	ท่าอากาศยานไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

32 กระทรวงคมนาคม บริษัท	วิทยุการบินแห่งประเทศไทย	จ�ากัด

33 กระทรวงคมนาคม สถาบันการบินพลเรือน

34 กระทรวงคมนาคม องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

35 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม บริษัท	โทรคมนาคมแห่งชาติ	จ�ากัด	(มหาชน)

36 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม บริษัท	ไปรษณีย์ไทย	จ�ากัด

37 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การสวนพฤกษศาสตร์

38 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การสวนสัตว์	ในพระบรมราชูปถัมภ์

39 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

40 กระทรวงพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

41 กระทรวงพลังงาน บริษัท	ปตท	จ�ากัด	(มหาชน)

42 กระทรวงพาณิชย์ องค์การคลังสินค้า

43 กระทรวงมหาดไทย การประปานครหลวง

44 กระทรวงมหาดไทย การประปาส่วนภูมิภาค

45 กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้านครหลวง

46 กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

47 กระทรวงมหาดไทย องค์การจัดการน้�าเสีย

48 กระทรวงมหาดไทย องค์การตลาด

49 กระทรวงสาธารณสุข องค์การเภสัชกรรม

50 กระทรวงอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

51 ไม่สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี	กระทรวง	หรือ
ทบวง

โรงพิมพ์ต�ารวจ	ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
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หน่วยงานประเภทหน่วยงานของรัฐอื่น	ๆ

ที่ สังกัดกระทรวง หน่วยง�น

1 ส�านักนายกรัฐมนตรี ศูนย์อ�านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

2 กระทรวงกลาโหม องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

3 กระทรวงกลาโหม สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

4 กระทรวงการคลัง สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

5 กระทรวงการคลัง ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริม 
การประกอบธุรกิจประกันภัย

6 กระทรวงการคลัง ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

7 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

8 กระทรวงคมนาคม ส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

9 กระทรวงพลังงาน ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน

10 กระทรวงวัฒนธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

11 กระทรวงศึกษาธิการ ส�านักงานลูกเสือแห่งชาติ

12 กระทรวงสาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนก

13 ไม่สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี	กระทรวง	 
หรือทบวง

กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

14 ไม่สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี	กระทรวง	หรือ
ทบวง

ศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

15 ไม่สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี	กระทรวง	หรือ
ทบวง

ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	
กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

16 ไม่สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี	กระทรวง	หรือ
ทบวง

ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก

17 ไม่สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี	กระทรวง	หรือ
ทบวง

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ 
แห่งประเทศไทย

18 ไม่สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี	กระทรวง	หรือ
ทบวง

ธนาคารแห่งประเทศไทย

19 ไม่สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี	กระทรวง	หรือ
ทบวง

ส�านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

20 ไม่สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี	กระทรวง	หรือ
ทบวง

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
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หน่วยงานประเภทกองทุน

ที่ สังกัดกระทรวง หน่วยง�น

1 กระทรวงการคลัง กองทุนการออมแห่งชาติ
2 กระทรวงการคลัง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
3 กระทรวงการคลัง กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ
4 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
5 กระทรวงมหาดไทย กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่	
6 กระทรวงยุติธรรม กองทุนยุติธรรม
7 ไม่สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี	กระทรวง	หรือ

ทบวง
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา	

หน่วยงานประเภทสถาบันอุดมศึกษา

ที่ หน่วยง�น

1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 มหาวิทยาลัยทักษิณ
7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
13 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
14 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
15 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
17 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
18 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
19 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
20 มหาวิทยาลัยนครพนม
21 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
22 มหาวิทยาลัยนเรศวร
23 มหาวิทยาลัยบูรพา



คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 256464

ที่ หน่วยง�น

24 มหาวิทยาลัยพะเยา

25 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

26 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

27 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

28 มหาวิทยาลัยมหิดล

29 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

30 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

31 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

32 มหาวิทยาลัยราชภัฏก�าแพงเพชร

33 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

34 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

35 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

36 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

37 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

38 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

39 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

40 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

41 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

42 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

43 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

44 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

45 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

46 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

47 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

48 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

49 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

50 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

51 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

52 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

53 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

54 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

55 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
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ที่ หน่วยง�น

56 มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

57 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

58 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์	ในพระบรมราชูปถัมภ์

59 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

60 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

61 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

62 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

63 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

64 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

65 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

66 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

67 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

68 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

69 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

70 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

71 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

72 มหาวิทยาลัยศิลปากร

73 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

74 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

75 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

76 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

77 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา	สภากาชาดไทย

78 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

79 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

80 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

81 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

82 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

83 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

หน่วยงานประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

ที่ หน่วยง�น
1 กรุงเทพมหานคร
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