
สํานักงานคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ

Office of the National Anti-Corruption 
Commission of Thailand

DECADE OF ITA 
JOURNEY
ทศวรรษแห่งการเดินทางของ 
คุณธรรมและความโปรง่ใส

INTEGRITY AND 
TRANSPARENCY 

ASSESSMENT

คู่มือการประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดําเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครฐั ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

 Manual 2022





M
A

N
U

A
L

20
22



เรือ่ง หน้า

Integrity and Transparency Assessment 6

ความเป็นมาและวตัถปุระสงคข์องการประเมิน ITA 7

หลักการประเมินของ ITA 8

ความสําคัญของ ITA 9

ITA 2565 10

ITA 2565 11

กลไกขบัเคล่ือน ITA 2565 12

หน่วยงานภาครฐัท่ีเขา้รว่ม ITA 2565 14

ปฏิทิน ITA 2565 15

ขั้นตอนและรายละเอยีด ITA 2565 16

ขัน้ท่ี 1 ลงทะเบียนเขา้รว่มการประเมิน 17

ขัน้ท่ี 2 ระบุขอ้มูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 18

ขัน้ท่ี 3 แบบวดั IIT 20

ขัน้ท่ี 4 แบบวดั EIT 32

ขัน้ท่ี 5 แบบวดั OIT 40

ผลการประเมิน ITA 2565 54

การคํานวณผลการประเมิน 55

ผลคะแนนและระดับผลการประเมิน 56

ผลตามเปา้หมายตัวชีว้ดัของแผนแม่บทฯ 56

ภาคผนวก 58

หน่วยงานภาครฐัท่ีเขา้รว่มการประเมิน 59

 สารบญั



คํานํา

DECADE OF ITA JOURNEY



 INTEGRITY AND 
 TRANSPARENCY 
 ASSESSMENT



 ความเปน็มาและวตัถปุระสงคข์องการประเมนิ ITA
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 หลักการประเมนิของ ITA
หลักการพ้ืนฐานของการประเมนิ ITA เพ่ือใหส้ามารถสะท้อนคณุธรรม 
และความโปรง่ใสของหน่วยงานภาครฐั

IIT

ส่วนท่ี 1 : แบบวดัการรบัรูข้องผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน (Internal Intergrity  
and Tranparency Assessment)  
หรอืแบบวดั IIT  
โดยเปดิโอกาสใหบุ้คลากรภาครฐัทกุระดับ 
ท่ีปฏิบติังานมาไมน้่อยกวา่ 1 ป ีได้มโีอกาส
สะท้อนและแสดงความคิดเหน็ต่อคณุธรรม
และความโปรง่ใสของหน่วยงานตนเอง

ตัวชีว้ดัท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี
ตัวชีว้ดัท่ี 2 การใชง้บประมาณ
ตัวชีว้ดัท่ี 3 การใชอ้าํนาจ
ตัวชีว้ดัท่ี 4 การใชท้รพัยสิ์นของราชการ
ตัวชีว้ดัท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจรติ

EIT

ส่วนท่ี 2 : แบบวดัการรบัรูผู้้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียภายนอก (External Integrity 
and Transparency Assessment)  
หรอืแบบวดั EIT  
โดยเปดิโอกาสใหผู้้รบับรกิารหรอืผู้ติดต่อ
หน่วยงานภาครฐัในชว่งปงีบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ได้มโีอกาสสะท้อนและ 
แสดงความคิดเหน็ต่อการดําเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครฐั

ตัวชีว้ดัท่ี 6 คณุภาพการดําเนินงาน
ตัวชีว้ดัท่ี 7 ประสิทธภิาพการส่ือสาร
ตัวชีว้ดัท่ี 8 การปรบัปรงุระบบการทํางาน

ส่วนท่ี 3 : แบบวดัการเปดิเผยขอ้มูสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency 
Assessment) หรอืแบบวดั OIT  
เปน็การตรวจสอบระดับการเปดิเผยขอ้มูล
ของหน่วยงานภาครฐัท่ีเผยแพรไ่ว ้
ทางหน้าเวบ็ไซตห์ลักของหน่วยงาน

ตัวชีว้ดัท่ี 9 การเปดิเผยขอ้มูล
• ตัวชีว้ดัย่อยท่ี 9.1 ขอ้มูลพ้ืนฐาน
• ตัวชีว้ดัย่อยท่ี 9.2 การบรหิารงาน
• ตัวชีว้ดัย่อยท่ี 9.3 การบรหิารเงนิ 

งบประมาณ
• ตัวชีว้ดัย่อยท่ี 9.4 การบรหิาร 

และพัฒนาทรพัยากรบุคคล
• ตัวชีว้ดัย่อยท่ี 9.5 การส่งเสรมิ 

ความโปรง่ใส และ การจดัการเรือ่งรอ้ง
เรยีนการทจุรติและประพฤติมชิอบ

ตัวชีว้ดัท่ี 10 การปอ้งกันการทุจรติ
• ตัวชีว้ดัย่อยท่ี 10.1 การดําเนินการ 

เพ่ือปอ้งกันการทจุรติ
• ตัวชีว้ดัย่อยท่ี 10.2 มาตรการภายใน 

เพ่ือปอ้งกันการทจุรติ

OIT



 ความสําคัญของ ITA
การประเมนิ ITA ได้รบัการใหค้วามสําคัญในระดับประเทศ  
จากการถกูกําหนดเปน็เปา้หมายของนโยบายและแผนงานระดับประเทศ

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตรช์าติประเด็น

การต่อต้านการทุจรติและ
ประพฤติมิชอบ  

(พ.ศ. 2561 – 2580)

แผนการปฏิรปูประเทศ 
ด้านการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจรติ 
และประพฤติมิชอบ  
(ฉบับปรบัปรงุเดือน

กันยายน 2563)

แผนบูรณาการต่อต้าน 
การทุจรติและประพฤติมชิอบ 

ประจาํปงีบประมาณ  
พ.ศ. 2565

แผนปฏิบัติการด้าน 
การต่อต้านการทุจรติ 

และประพฤติมิชอบระยะท่ี 1 
(พ.ศ. 2563 – 2565)

“หน่วยงานท่ีเขา้รว่มการประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใส 
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครฐัมีผลการประเมินผ่านเกณฑ ์

(คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป) จาํนวนไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 80”
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 ITA 2565
การประเมนิ ITA ในป ี2565 มอีะไรเปลีย่นแปลงจากปท่ีีผ่านมา
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กลไกดําเนินการประเมิน ได้แก่ สํานักงาน ป.ป.ช. มบีทบาทหน้าท่ีในการดําเนินกระบวนการต่าง ๆ  
ในการประเมนิ เชน่ ดําเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล การตรวจสอบและใหค้ะแนนตามแบบสํารวจท่ีกําหนด  
รวมไปถึง มบีทบาทในการใหคํ้าปรกึษาแก่หน่วยงานท่ีเขา้รบัการประเมนิทัง้ในด้านกระบวนการประเมนิ 
และในด้านเน้ือหาในการประเมนิ โดยจาํแนกบทบาทหน้าท่ีในการดําเนินการประเมนิ ดังนี้

 กลไกขบัเคล่ือน ITA 2565
กลไกสําคัญและหน่วยงานท่ีเกีย่วขอ้งในการประเมนิ ITA 2565

กลไกกํากับติดตามการประเมิน ได้แก่ สํานักงาน ป.ป.ช. สํานักงาน ป.ป.ท. สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รฐัวสิาหกิจ สํานักงานปลัดกระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม และกรมส่งเสรมิ 
การปกครองท้องถ่ิน ทัง้ในระดับส่วนกลางและในระดับพ้ืนท่ี จะมบีทบาทในการรว่มกําหนดแนวทางและ 
รว่มกํากับติดตามการประเมนิ รวมไปถึงการประสานงานในระหวา่งกระบวนการต่าง ๆ ในการประเมนิ 
แก่หน่วยงานภายใต้การกํากับดแูลของตนเอง

กลไกอาํนวยการประเมิน ได้แก่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใส 
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครฐั คณะอนุกรรมการกํากับและพัฒนาการประเมนิคณุธรรมและ 
ความโปรง่ใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครฐั และสํานักงาน ป.ป.ช. จะเปน็หน่วยงานศูนยก์ลาง 
และดําเนินการทางนโยบายท่ีเกีย่วขอ้งกับการประเมนิในภาพรวม รวมไปถึงหลักการและหลักเกณฑต่์าง ๆ 
การกํากับติดตามการประเมนิ และการดําเนินการต่อผลการประเมนิ

สํานักงาน 
ป.ป.ช. ภาค

สํานักงาน 
ป.ป.ช. 

ประจาํจงัหวดั

หน่วยงาน 
ภาครฐั 

ในจงัหวดั

หน่วยงาน 
ภาครฐั 

ในส่วนกลาง

สํานักงาน 
ป.ป.ช. 

ส่วนกลาง
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 หน่วยงานภาครฐัท่ีเขา้รว่ม ITA 2565
การประเมนิ ITA เปน็การประเมนิหน่วยงานภาครฐัทกุหน่วยงานและทัว่ประเทศ

การประเมนิ ITA ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
มหีน่วยงานภาครฐัท่ีเขา้รว่มการประเมนิ มจีาํนวนรวมทัง้ส้ิน 8,303 หน่วยงาน ดังนี้
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เทศบาลนคร
จงัหวดั

ส่วนราชการระดับกรม อง
คก์
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มห

าช
น

หน่วยงานของรฐัสภา

องคก์ารบรหิาร
ส่วนตําบล

 เทศบาลตําบล

รฐั
วสิ

าห
กิจ

สถาบันอดุมศึกษา

เทศบาลเมือง

หน่วยงานของศาล

หน่
วย

งา
นข

อง
อง

คก์
รอ

สิร
ะต

าม

รฐั
ธรรมนูญ

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

หน่วยงาน

ของอ
ยักา

ร

องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่รปูแบบพิเศษ

 องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินรปูแบบพิเศษ 2 หน่วยงาน 

 องคก์ารบรหิารส่วนตําบล 5,300 หน่วยงาน 

 เทศบาลตําบล 2,247 หน่วยงาน

 เทศบาลเมอืง  195 หน่วยงาน

 เทศบาลนคร 30 หน่วยงาน 

 องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 76 หน่วยงาน 

 จงัหวดั  76 หน่วยงาน

 สถาบนัอดุมศึกษา 86 หน่วยงาน

กองทนุ 7 หน่วยงาน 

หน่วยงานของรฐัอืน่ ๆ 18 หน่วยงาน 

รฐัวสิาหกิจ 51 หน่วยงาน 

องคก์ารมหาชน 57 หน่วยงาน 

ส่วนราชการระดับกรม 146 หน่วยงาน 

หน่วยงานของอยัการ 1 หน่วยงาน 

หน่วยงานขององคก์รอสิระตามรฐัธรรมนูญ 5 หน่วยงาน 

หน่วยงานของศาล 3 หน่วยงาน 

หน่วยงานของรฐัสภา 3 หน่วยงาน 



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

ชว่งเตรยีมความพรอ้มประเมิน

ชว่งดําเนินการประเมิน

ชว่งเผยแพรผ่ลการประเมิน

 ปฏิทิน ITA 2565
กรอบระยะเวลาแต่ละขัน้ตอนของการประเมนิ ITA 2565
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 ขัน้ตอนและรายละเอยีด
 ITA 2565



 คําอธิบายเพ่ิมเติม ในกรณีท่ีหน่วยงานลืมชื่อผู้ใช้งานหรือรหัสผ่านของหน่วยงาน หรือไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ให้กดเลือก  
“ลืมรหัสผ่าน” จากนั้น ระบบจะให้ท่านยืนยันตัวตนผ่านทางอีเมลท่ี์ท่านได้ระบุไว้ในระบบ ITAS และหากการยืนยันตัวตนถูกต้อง 
ระบบจะใหท่้านตัง้รหสัผ่านและเขา้สู่ระบบได้ตามปกติ

 บัญชผู้ีใชง้านและรหัสผ่าน หน่วยงานท่ีเขา้รว่มการประเมิน จะมีผู้ใชง้าน (Username) และรหสัผ่าน (Password) ของหน่วยงาน 
ประกอบด้วย 2 ชุด คือ “ผู้ดูแลระบบ” และ “ผู้บรหิาร” โดยในกรณีหน่วยงานที่เคยเข้ารว่มการประเมินในปีที่ผ่านมา ให้ใชช้ือ่ผู้ใชง้าน 
และรหสัผ่านเดิมในการลงทะเบยีนเขา้รว่มการประเมนิ ส่วนในกรณีหน่วยงานท่ีมกีารเขา้รว่มการประเมนิครัง้แรกหรอืหน่วยงานท่ีจดัตัง้ 
หน่วยงานขึ้นใหม ่ใหใ้ชช้ือ่ผู้ใชง้านและรหสัผ่านใหมท่ี่สํานักงาน ป.ป.ช. ได้จดัส่งใหเ้รยีบรอ้ยแล้ว

หน่วยงานจะต้องลงทะเบยีนเขา้รว่มการประเมนิซึ่งถือเปน็การเริม่ต้นเขา้สู่กระบวนการประเมนิ

 ขัน้ท่ี 1 ลงทะเบยีนเขา้รว่มการประเมนิ

• เขา้สู่เวบ็ไซต ์https://itas.nacc.go.th  
และเลือกเมนู Log in

• พิมพ ์ผู้ใชง้าน (Username) 
และรหัสผ่าน (Password) ของหน่วยงาน
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 ขัน้ท่ี 2 ระบุขอ้มูลผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรของหน่วยงานภาครฐั ตัง้แต่ระดับผู้บรหิาร ผู้อาํนวยการ/หวัหน้า ขา้ราชการ/พนักงาน 
ไปจนถึงลกูจา้ง/พนักงานจา้ง ท่ีปฏิบติังานใหกั้บหน่วยงานภาครฐัมาเปน็ระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 1 ป ีนับจากวนัท่ีนําเขา้ขอ้มูล

หน่วยงานจะต้องระบุขอ้มูลผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียของหน่วยงานเพ่ือใชเ้ปน็พ้ืนฐานในการสํารวจขอ้มูล

 คําอธบิายเพ่ิมเติม หน่วยงานจะต้องระบุจาํนวนผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภายในของหน่วยงาน โดยแอดมนิจะเปน็ผู้ระบุขอ้มูล และผู้บรหิาร 
ของหน่วยงานจะเปน็ผู้ตรวจสอบและอนุมติัขอ้มูล โดยหน่วยงานจะต้องดําเนินการใหเ้สรจ็ส้ินภายในกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด

• เขา้สู่เวบ็ไซต ์https://itas.nacc.go.th
• เขา้สู่เมนู ตัง้ค่าระบบ
• เขา้สู่เมนู จดัการขอ้มูลหน่วยงาน
• เขา้สู่เมนู จาํนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
• พิมพ ์จาํนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทัง้หมด

• เขา้สู่เวบ็ไซต ์https://itas.nacc.go.th
• เขา้สู่เมนู แบบสํารวจ
• เขา้สู่เมนู อนุมัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน



 คําอธิบายเพ่ิมเติม ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
ควรมีลักษณะดังต่อไปน้ี
• หน่วยงานจะต้องระบุจาํนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

ของหน่วยงาน โดยพิจารณาตามขอบเขตท่ีกําหนด และ 
ระบุรายชื่อของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียของหน่วยงาน โดยแอดมนิจะเปน็ผู้นําเขา้ขอ้มูล และ
ผู้บรหิารของหน่วยงานจะเปน็ผู้ตรวจสอบและอนุมัติขอ้มูล 
โดยหน่วยงานจะต้องดําเนินการให้เสรจ็ส้ินภายในกรอบ 
ระยะเวลาท่ีกําหนด

• ขอ้มูลผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภายนอกของหน่วยงาน ควรจะเปน็ 
ขอ้มูลท่ีหน่วยงานได้จดัทําระบบการจดัเก็บรวบรวมไวจ้าก
การดําเนินภารกิจหน้าท่ีของหน่วยงานโดยปกติทัว่ไป

• ขอ้มูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของหน่วยงาน ควรจะมี
จาํนวนไม่น้อยกวา่ 3 เท่า ของจาํนวนกลุ่มตัวอย่างขัน้ตํ่า 
หรอืเท่าท่ีหน่วยงานสามารถใหข้อ้มูลได้

• ขอ้มูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของหน่วยงาน ควรจะมี
ช่องทางการติดต่อที่มีโอกาสติดต่อเพ่ือเก็บข้อมูลได้  
โดยอย่างน้อยจะต้องมขีอ้มูลการติดต่อทางโทรศัพท์

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บรษัิทเอกชน หรอืหน่วยงานของรฐัอืน่ท่ีเคยมารบับรกิารหรอืมาติดต่อตาม
ภารกิจของหน่วยงานภาครฐั ภายในปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

• เขา้สู่เวบ็ไซต ์https://itas.nacc.go.th
• เขา้สู่เมนู ตัง้ค่าระบบ
• เขา้สู่เมนู จดัการขอ้มูลหน่วยงาน
• เขา้สู่เมนู จาํนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
• ระบุ ประมาณการจาํนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายนอกทัง้หมด
• ระบุรายชือ่และขอ้มูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

โดยสามารถดําเนินการได้ 2 วธิ ีคือ
1. พิมพร์ายชือ่และขอ้มูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายนอกลงในระบบ ITAS โดยตรง
2. ดาวนโ์หลดแบบฟอรม์ (ไฟล ์Excel) จากระบบ 

ITAS จากนัน้ พิมพร์ายชือ่และขอ้มูลผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอกลงในแบบฟอรม์  
และนําเขา้ไฟลดั์งกล่าวเขา้สู่ระบบ ITAS

• เขา้สู่เวบ็ไซต ์https://itas.nacc.go.th
• เขา้สู่เมนู แบบสํารวจ
• เขา้สู่เมนู อนุมัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
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 ขัน้ท่ี 3 แบบวดั IIT

 แบบวัด IIT แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)  
เป็นแบบวดัท่ีให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคําตอบตามการรบัรูข้องตนเอง โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  
โดยเป็นการประเมินระดับการรบัรูข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในท่ีมีต่อหน่วยงานตนเอง ใน 5 ตัวชีว้ดั ได้แก่ ตัวชีว้ดัการปฏิบัติหน้าท่ี  
ตัวชีว้ดัการใชง้บประมาณ ตัวชีว้ดัการใชอ้าํนาจ ตัวชีว้ดัการใชท้รพัยสิ์นของราชการ และตัวชีว้ดัการแก้ไขปญัหาการทจุรติ

 กลุ่มตัวอย่างของแบบวดั IIT จาํนวนกลุ่มตัวอย่างขัน้ตํ่า หมายถึง จาํนวนน้อยท่ีสุดท่ีจะต้องมีผู้ตอบแบบวดัให้ได้ครบถ้วน เพ่ือให ้
มีข้อมูลท่ีเพียงพอสําหรบัการประมวลผลคะแนนจากแบบวดัได้ อย่างไรก็ตาม ระบบไม่ได้จาํกัดจาํนวนผู้ตอบเพียงจาํนวนขัน้ตํ่าเท่านัน้ 
หน่วยงานจงึสามารถเชญิชวนใหม้ผู้ีเขา้มามส่ีวนรว่มตอบแบบวดัได้มากท่ีสุด

กลุ่มตัวอย่างขัน้ตํ่าของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภายใน กําหนดจาํนวนรอ้ยละ 10 ของจาํนวนผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภายในทัง้หมด แต่จะต้อง 
มจีาํนวนไมน้่อยกวา่ 30 คน กรณีหน่วยงานมผู้ีมส่ีวนได้ส่วนเสียภายในจาํนวนน้อยกวา่ 30 คน ใหเ้ก็บขอ้มูลจากผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภายใน 
ทัง้หมด กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจาํนวนมากกวา่ 4,000 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในไม่น้อยกวา่  
400 คน โดยระบบ ITAS จะคํานวณจาํนวนกลุ่มตัวอย่างขัน้ตํ่าของแต่ละหน่วยงานโดยอตัโนมติั

แบบวดั IIT เปน็การเปดิโอกาสใหบุ้คลากรภายในหน่วยงานภาครฐัได้สะท้อนการรบัรูต่้อหน่วยงานตนเอง

• เขา้สู่เวบ็ไซต ์https://itas.nacc.go.th  
จากนัน้ ดําเนินการดังน้ี

• เขา้สู่เมนู กล่องขอ้ความ (mail box)  
บรเิวณมุมขวาบนของหน้าแรกในระบบ ITAS

• คัดลอก QR code หรอื URL ชอ่งทางการเขา้
ตอบแบบวดั IIT



 คําอธบิายเพ่ิมเติม  หน่วยงานมีบทบาทในการส่งเสรมิให้บุคลากรภายในหน่วยงานเข้ามามีส่วนรว่มในการสะท้อนความคิดเห็นต่อ 
การดําเนินงานและการบรหิารงาน โดยนําชอ่งทางการเขา้ตอบแบบวดั IIT ไปประชาสัมพันธแ์ละเชญิชวนภายในหน่วยงาน และจะต้อง 
กํากับติดตามและส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเข้ามาตอบตามระยะเวลาที่กําหนดให้ได้มากที่สุด และไม่น้อยกวา่จํานวนกลุ่ม 
ตัวอย่างขัน้ตํ่าตามท่ีกําหนด

• เขา้สู่เมนู ติดตามสถานะ
• เขา้สู่เมนู รายละเอยีดสถานะการตอบ 

แบบวดัการรบัรู้
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 ตัวชีว้ดัท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี

ตัวชีว้ดัท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี ประกอบด้วยขอ้คําถามจาํนวน 6 ขอ้ ดังน้ี

ประเด็นการประเมิน ระดับ

i1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบติังาน/ใหบ้รกิาร 
แก่ผู้มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี ้มากน้อยเพียงใด

น้อยท่ีสุด
หรอืไมม่เีลย

น้อย มาก มากท่ีสุด

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ีสุด
หรอืไมม่เีลย

น้อย มาก มากท่ีสุด

i2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบติังาน/ใหบ้รกิาร 
แก่ผู้มาติดต่อทัว่ ๆ ไป กับผู้มาติดต่อท่ีรูจ้กัเปน็การส่วนตัว 
อย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด

 ตัวชีว้ดัและขอ้คําถามของแบบวดั IIT



ประเด็นการประเมิน ระดับ

i3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มพีฤติกรรม
ในการปฏิบติังาน ตามประเด็นดังต่อไปนี ้อย่างไร

น้อยท่ีสุด
หรอืไมม่เีลย

น้อย มาก มากท่ีสุด

ประเด็นการประเมิน ระดับ

i5 นอกเหนือจากการรบัจากญาติหรอืจากบุคคล ท่ีใหกั้นในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติ 
ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรอืวฒันธรรม หรอืใหกั้นตามมารยาทท่ีปฏิบติักัน
ในสังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มกีารรบัส่ิงดังต่อไปนี ้หรอืไม่

มี ไมม่ี

ประเด็นการประเมิน ระดับ

i4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มกีารเรยีกรบัส่ิงดังต่อไปนี ้จากผู้มาติดต่อ
เพ่ือแลกกับการปฏิบติังาน การอนุมติั อนุญาต หรอืใหบ้รกิาร หรอืไม่

มี ไมม่ี
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ประเด็นการประเมิน ระดับ

i6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มกีารใหส่ิ้งดังต่อไปนี ้แก่บุคคลภายนอกหรอืภาคเอกชน 
เพ่ือสรา้งความสัมพันธท่ี์ดีและคาดหวงัใหม้กีารตอบแทนในอนาคต หรอืไม่

มี ไมม่ี

 ตัวชีว้ดัท่ี 2 การใชง้บประมาณ

ตัวชีว้ดัท่ี 2 การใชง้บประมาณ ประกอบด้วยขอ้คําถามจาํนวน 6 ขอ้ ดังน้ี

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ีสุด
หรอืไมม่เีลย

น้อย มาก มากท่ีสุด

i7 ท่านรูเ้กีย่วกับแผนการใชจ้า่ยงบประมาณประจาํปี
ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด

ประเด็นการประเมิน ระดับ

i8 หน่วยงานของท่าน ใชจ้า่ยงบประมาณ โดยคํานึงถึง
ประเด็นดังต่อไปนี ้มากน้อยเพียงใด

น้อยท่ีสุด
หรอืไมม่เีลย

น้อย มาก มากท่ีสุด



ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ีสุด
หรอืไมม่เีลย

น้อย มาก มากท่ีสุด

i9 หน่วยงานของท่าน ใชจ้า่ยงบประมาณเพ่ือประโยชน ์
ส่วนตัว กลุ่ม หรอืพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด

ประเด็นการประเมิน ระดับ

i11 หน่วยงานของท่าน มกีารจดัซือ้จดัจา้ง/การจดัหาพัสด ุ
และการตรวจรบัพัสดใุนลักษณะดังต่อไปนี ้มากน้อยเพียงใด

น้อยท่ีสุด
หรอืไมม่เีลย

น้อย มาก มากท่ีสุด

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ีสุด
หรอืไมม่เีลย

น้อย มาก มากท่ีสุด

i10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มกีารเบกิจา่ยเงนิ
ท่ีเปน็เท็จ เชน่ ค่าทํางานล่วงเวลา ค่าวสัดอุปุกรณ์
หรอืค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด

ประเด็นการประเมิน ระดับ

i12 หน่วยงานของท่าน เปดิโอกาสใหท่้าน มส่ีวนรว่ม
ในการตรวจสอบการใชจ้า่ยงบประมาณ ตามประเด็น 
ดังต่อไปนี ้มากน้อยเพียงใด

น้อยท่ีสุด
หรอืไมม่เีลย

น้อย มาก มากท่ีสุด
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 ตัวชีว้ดัท่ี 3 การใชอ้าํนาจ

ตัวชีว้ดัท่ี 3 การใชอ้าํนาจ ประกอบด้วยขอ้คําถามจาํนวน 6 ขอ้ ดังน้ี

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ีสุด
หรอืไมม่เีลย

น้อย มาก มากท่ีสุด

i13 ท่านได้รบัมอบหมายงานตามตําแหน่งหน้าท่ี 
จากผู้บงัคับบญัชาอย่างเปน็ธรรม มากน้อยเพียงใด

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ีสุด
หรอืไมม่เีลย

น้อย มาก มากท่ีสุด

i14 ท่านได้รบัการประเมนิผลการปฏิบติังาน 
จากผู้บงัคับบญัชาอย่างเปน็ธรรม มากน้อยเพียงใด

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ีสุด
หรอืไมม่เีลย

น้อย มาก มากท่ีสุด

i15 ผู้บงัคับบญัชาของท่าน มกีารคัดเลือกผู้เขา้รบั  
การฝึกอบรม การศึกษาดงูาน หรอืการใหท้นุการศึกษา 
อย่างเปน็ธรรม มากน้อยเพียงใด



ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ีสุด
หรอืไมม่เีลย

น้อย มาก มากท่ีสุด

i17 ท่านเคยถกูผู้บงัคับบญัชาสัง่การใหทํ้าในส่ิงท่ีไม ่
ถกูต้อง หรอืมคีวามเส่ียงต่อการทจุรติ มากน้อยเพียงใด

ประเด็นการประเมิน ระดับ

i18 การบรหิารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน
มลัีกษณะดังต่อไปนี ้มากน้อยเพียงใด

น้อยท่ีสุด
หรอืไมม่เีลย

น้อย มาก มากท่ีสุด

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ีสุด
หรอืไมม่เีลย

น้อย มาก มากท่ีสุด

i16 ท่านเคยถกูผู้บงัคับบญัชาสัง่การใหทํ้าธรุะส่วนตัว
ของผู้บงัคับบญัชา มากน้อยเพียงใด
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 ตัวชีว้ดัท่ี 4 การใชท้รพัยสิ์นของราชการ

ตัวชีว้ดัท่ี 4 การใชท้รพัยสิ์นของราชการ  ประกอบด้วยขอ้คําถามจาํนวน 6 ขอ้ ดังน้ี

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ีสุด
หรอืไมม่เีลย

น้อย มาก มากท่ีสุด

i19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มกีารเอาทรพัยสิ์น
ของราชการ ไปเปน็ของส่วนตัว หรอืนําไปใหก้ลุ่ม 
หรอืพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ีสุด
หรอืไมม่เีลย

น้อย มาก มากท่ีสุด

i20 ขัน้ตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรพัยสิ์นของราชการ
ไปใชป้ฏิบติังานในหน่วยงานของท่าน มคีวามสะดวก 
มากน้อยเพียงใด

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ีสุด
หรอืไมม่เีลย

น้อย มาก มากท่ีสุด

i21 ถ้าต้องมกีารขอยืมทรพัยสิ์นของราชการไปใชป้ฏิบติั
งาน บุคลากรในหน่วยงานของท่านมกีารขออนุญาต 
อย่างถกูต้อง มากน้อยเพียงใด



ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ีสุด
หรอืไมม่เีลย

น้อย มาก มากท่ีสุด

i22 บุคคลภายนอกหรอืภาคเอกชน มกีารนําทรพัยสิ์น
ของราชการไปใช ้โดยไมไ่ด้ขออนุญาตอย่างถกูต้อง 
จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ีสุด
หรอืไมม่เีลย

น้อย มาก มากท่ีสุด

i23 ท่านรูแ้นวปฏิบติัของหน่วยงานของท่าน เกีย่วกับ 
การใชท้รพัยสิ์นของราชการท่ีถกูต้อง มากน้อยเพียงใด

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ีสุด
หรอืไมม่เีลย

น้อย มาก มากท่ีสุด

i24 หน่วยงานของท่าน มกีารกํากับดแูลและตรวจสอบ
การใชท้รพัยสิ์นของราชการ เพ่ือปอ้งกันไมใ่หม้กีารนําไป
ใชป้ระโยชนส่์วนตัว กลุ่ม หรอืพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด
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ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ีสุด
หรอืไมม่เีลย

น้อย มาก มากท่ีสุด

i25 ผู้บรหิารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ใหค้วามสําคัญ
กับการต่อต้านการทจุรติ มากน้อยเพียงใด

ประเด็นการประเมิน ระดับ

i26 หน่วยงานของท่าน มกีารดําเนินการ ดังต่อไปนี ้หรอืไม่
มี ไมม่ี

 ตัวชีว้ดัท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจรติ

ตัวชีว้ดัท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจรติ ประกอบด้วยขอ้คําถามจาํนวน 6 ขอ้ ดังน้ี

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ีสุด
หรอืไมม่เีลย

น้อย มาก มากท่ีสุด

i27 หน่วยงานของท่านมปีญัหาการทจุรติท่ียังไมไ่ด้รบั
การแก้ไข มากน้อยเพียงใด



ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ีสุด
หรอืไมม่เีลย

น้อย มาก มากท่ีสุด

i28 หน่วยงานของท่าน มกีารดําเนินการดังต่อไปนี ้ 
ต่อการทจุรติในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ีสุด
หรอืไมม่เีลย

น้อย มาก มากท่ีสุด

i29 หน่วยงานของท่าน มกีารนําผลการตรวจสอบ 
ของฝ่ายตรวจสอบทัง้ภายในและภายนอกหน่วยงาน 
ไปปรบัปรงุการทํางาน เพ่ือปอ้งกันการทจุรติ  
ในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ีสุด
หรอืไมม่เีลย

น้อย มาก มากท่ีสุด

i30 หากท่านพบเหน็แนวโน้มการทจุรติท่ีจะเกิดขึ้น 
ในหน่วยงานของท่าน ท่านมคีวามคิดเหน็ต่อประเด็น 
ดังต่อไปนี ้อย่างไร
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 แบบวดั EIT แบบวดัการรบัรูข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 
เป็นแบบวดัท่ีให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคําตอบตามการรบัรูข้องตนเอง โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
โดยเปน็การประเมนิระดับการรบัรูข้องผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภายนอกท่ีมต่ีอหน่วยงานท่ีประเมนิ ใน 3 ตัวชีว้ดั ได้แก่ ตัวชีว้ดัคณุภาพการดําเนินงาน 
ตัวชีว้ดัประสิทธภิาพการส่ือสาร และตัวชีว้ดัการปรบัปรงุระบบการทํางาน

 กลุ่มตัวอย่างของแบบวดั EIT จาํนวนกลุ่มตัวอย่างขัน้ตํ่า หมายถึง จาํนวนน้อยท่ีสุดท่ีจะต้องมผู้ีตอบแบบวดัใหไ้ด้ครบถ้วน เพ่ือใหม้ี
ขอ้มูลท่ีเพียงพอสําหรบัการประมวลผลคะแนนจากแบบวดัได้ อย่างไรก็ตาม ระบบไมไ่ด้จาํกัดจาํนวนผู้ตอบเพียงจาํนวนขัน้ตํ่าเท่านัน้ หน่วย
งานจงึสามารถเชญิชวนใหม้ผู้ีเขา้มามส่ีวนรว่มตอบแบบวดัได้มากท่ีสุด
กลุม่ตัวอย่างขัน้ตํ่าของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภายนอก กําหนดจาํนวนรอ้ยละ 10 ของประมาณการจาํนวนผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภายนอกทัง้หมด 
แต่จะต้องมจีาํนวนไมน้่อยกวา่ 30 คน กรณีหน่วยงานมผู้ีมส่ีวนได้ส่วนเสียภายนอกจาํนวนน้อยกวา่ 30 คน ใหเ้ก็บขอ้มูลจากผู้มส่ีวนได้ 
ส่วนเสียภายนอกทัง้หมด กรณีหน่วยงานมีผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภายนอกจาํนวนมากกวา่ 4,000 คน ใหเ้ก็บขอ้มูลจากผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย 
ภายนอกไมน้่อยกวา่ 400 คน โดยระบบ ITAS จะคํานวณจาํนวนกลุ่มตัวอย่างขัน้ตํ่าของแต่ละหน่วยงานโดยอตัโนมติั

แบบวดั EIT เป็นการเปดิโอกาสใหผู้้รบับรกิารหรอืผู้ติดต่อกับหน่วยงานภาครฐัได้สะท้อนประสิทธภิาพภาครฐั

• เขา้สู่เวบ็ไซต ์https://itas.nacc.go.th
• เขา้สู่เมนู กล่องขอ้ความ (mail box)  

บรเิวณมุมขวาบนของหน้าแรกในระบบ ITAS
• คัดลอก QR code หรอื URL ชอ่งทาง 

การเขา้ตอบแบบวดั EIT

 ขัน้ท่ี 4 แบบวดั EIT



 คําอธบิายเพ่ิมเติม
• หน่วยงานมีบทบาทในการประชาสัมพันธแ์ละส่งเสรมิให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามาตอบตามระยะเวลาที่กําหนดให้ได้มากที่สุด 

เท่าท่ีสามารถดําเนินการได้
• สํานักงาน ป.ป.ช. จะมบีทบาทหลักในการกํากับติดตามและการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบวดั EIT ของหน่วยงาน โดยจะมกีารสุ่มคัดเลือก 

กลุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติ และเก็บข้อมูลจากรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตามท่ีหน่วยงานนําเข้าข้อมูลไว้ในระบบ ITAS  
ทัง้นี ้สํานักงาน ป.ป.ช. อาจขอรบัขอ้มูลรายชือ่และชอ่งทางการติดต่อผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภายนอกเพ่ิมเติม หรอือาจขอเขา้เก็บรวบรวม 
ขอ้มูลภาคสนามที่หน่วยงาน หรอืแหล่งขอ้มูลตามที่สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด โดยจะเก็บรวบรวมขอ้มูลให้ได้ไม่น้อยกวา่จาํนวนกลุ่ม 
ตัวอย่างขัน้ตํ่าตามท่ีกําหนดและมลัีกษณะความเปน็ตัวแทนท่ีดีมากท่ีสุด

• นอกจากนี ้ผู้รบับรกิารหรอืผู้ท่ีเคยติดต่อกับหน่วยงานก็สามารถเขา้รว่มสะท้อนความคิดเหน็ได้ด้วยตนเองโดยตรงทางระบบ ITAS อกีด้วย

• เขา้สู่เมนู ติดตามสถานะ
• เขา้สู่เมนู รายละเอยีดสถานการณต์อบ 

แบบวดัการรบัรู้
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 ตัวชีว้ดัและขอ้คําถามของแบบวดั EIT

 ตัวชีว้ดัท่ี 6 คณุภาพการดําเนินงาน

ตัวชีว้ดัท่ี 6 คณุภาพการดําเนินงาน ประกอบด้วยขอ้คําถามจาํนวน 5 ขอ้ ดังน้ี

ประเด็นการประเมิน ระดับ

e1 เจา้หน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ปฏิบติังาน/ 
ใหบ้รกิารแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี ้มากน้อยเพียงใด

น้อยท่ีสุด
หรอืไมม่เีลย

น้อย มาก มากท่ีสุด

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ีสุด
หรอืไมม่เีลย

น้อย มาก มากท่ีสุด

e2 เจา้หน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ปฏิบติังาน/ 
ใหบ้รกิารแก่ท่าน กับผู้มาติดต่อคนอืน่ ๆ อยา่งเท่าเทียมกัน 
มากน้อยเพียงใด



ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ีสุด
หรอืไมม่เีลย

น้อย มาก มากท่ีสุด

e3 เจา้หน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มกีารปดิบงัหรอื 
บดิเบอืนขอ้มูลเกีย่วกับการดําเนินการ/ใหบ้รกิารแก่ท่าน 
มากน้อยเพียงใด

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ีสุด
หรอืไมม่เีลย

น้อย มาก มากท่ีสุด

e5 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มกีารดําเนินงาน โดยคํานึง  
ถึงประโยชนข์องประชาชนและส่วนรวมเปน็หลัก  
มากน้อยเพียงใด

ประเด็นการประเมิน ระดับ

e4 ในระยะเวลา 1 ปท่ีีผ่านมา ท่านเคยถกูเจา้หน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ 
รอ้งขอใหจ้า่ยหรอืใหส่ิ้งดังต่อไปนี ้เพ่ือแลกกับการปฏิบติังาน การอนุมติั อนุญาต 
หรอืใหบ้รกิาร หรอืไม่

มี ไมม่ี
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 ตัวชีว้ดัท่ี 7 ประสิทธภิาพการส่ือสาร

ตัวชีว้ดัท่ี 7 ประสิทธภิาพการส่ือสาร ประเด็นสํารวจ ประกอบด้วยขอ้คําถามจาํนวน 5 ขอ้ ดังน้ี

ประเด็นการประเมิน ระดับ

e6 การเผยแพรข่อ้มูลของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ
มลัีกษณะดังต่อไปนี ้มากน้อยเพียงใด

น้อยท่ีสุด
หรอืไมม่เีลย

น้อย มาก มากท่ีสุด

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ีสุด
หรอืไมม่เีลย

น้อย มาก มากท่ีสุด

e7 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มกีารเผยแพรผ่ลงาน 
หรอืขอ้มูลท่ีสาธารณชนควรรบัทราบอย่างชดัเจน  
มากน้อยเพียงใด



ประเด็นการประเมิน

ระดับ

มี ไมม่ี

e8 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มชีอ่งทางรบัฟงัคําติชมหรอืความคิดเหน็เกีย่วกับ 
การดําเนินงาน/การใหบ้รกิาร หรอืไม่

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

มี ไมม่ี

e10 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มชีอ่งทางใหผู้้มาติดต่อรอ้งเรยีนการทจุรติของเจา้หน้าท่ี 
ในหน่วยงาน หรอืไม่

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ีสุด
หรอืไมม่เีลย

น้อย มาก มากท่ีสุด

e9 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มกีารชีแ้จงและตอบคําถาม 
เมือ่มขีอ้กังวลสงสัยเกีย่วกับการดําเนินงาน 
ได้อย่างชดัเจน มากน้อยเพียงใด
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 ตัวชีว้ดัท่ี 8 การปรบัปรงุระบบการทํางาน

ตัวชีว้ดัท่ี 8 การปรบัปรงุระบบการทํางาน ประกอบด้วยขอ้คําถามจาํนวน 5 ขอ้ ดังน้ี

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ีสุด
หรอืไมม่เีลย

น้อย มาก มากท่ีสุด

e11 เจา้หน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อมกีารปรบัปรงุ
คณุภาพการปฏิบติังาน/การใหบ้รกิาร ใหดี้ขึ้น มากน้อย
เพียงใด

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ีสุด
หรอืไมม่เีลย

น้อย มาก มากท่ีสุด

e12 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มกีารปรบัปรงุวธิกีารและ 
ขัน้ตอนการดําเนินงาน/การใหบ้รกิารใหดี้ขึน้ มากน้อยเพียงใด



ประเด็นการประเมิน

ระดับ

มี ไมม่ี

e13 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มกีารนําเทคโนโลยีมาใชใ้นการดําเนินงาน/การใหบ้รกิาร  
ใหเ้กิดความสะดวกรวดเรว็มากขึ้น หรอืไม่

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ีสุด
หรอืไมม่เีลย

น้อย มาก มากท่ีสุด

e14 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ เปดิโอกาสใหผู้้รบับรกิาร
ผู้มาติดต่อ หรอืผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย เขา้ไปมส่ีวนรว่ม 
ในการปรบัปรงุพัฒนาการดําเนินงาน/การใหบ้รกิารของ 
หน่วยงานใหดี้ขึ้น มากน้อยเพียงใด

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ีสุด
หรอืไมม่เีลย

น้อย มาก มากท่ีสุด

e15 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มกีารปรบัปรงุการดําเนินงาน/ 
การใหบ้รกิาร ใหม้คีวามโปรง่ใสมากขึ้นมากน้อยเพียงใด
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 แบบวดั OIT แบบวดัการเปดิเผยขอ้มูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) เปน็แบบวดัท่ีให ้
ผู้ตอบแสดงหลักฐานวา่มีการเปดิเผยขอ้มูลตามที่กําหนดต่อสาธารณชน ผ่านทางการระบุ URL ที่เชือ่มโยงไปยังเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเก็บข้อมูลจากเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเวบ็ไซตห์ลักของหน่วยงานได้ ใน 2 ตัวชีว้ดั ได้แก่ ตัวชีว้ดัการเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย 5  
ตัวชีว้ดัย่อย ได้แก่ ขอ้มูลพ้ืนฐาน การบรหิารงาน การบรหิารเงนิงบประมาณ การบรหิารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล และการส่งเสรมิ
ความโปรง่ใส) และตัวชีว้ดัการปอ้งกันการทจุรติ (ประกอบด้วย 2 ตัวชีว้ดัย่อย ได้แก่ การดําเนินการเพ่ือปอ้งกันการทจุรติ และมาตรการ 
ภายในเพ่ือปอ้งกันการทจุรติ)

แบบวดั OIT เป็นการรายงานตนเองของหน่วยงานภาครฐัเกีย่วกับการเปดิเผยขอ้มูลบนเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน 

• เขา้สู่เวบ็ไซต ์https://itas.nacc.go.th
• เขา้สู่เมนู แบบสํารวจ
• เขา้สู่เมนู แบบตรวจการเปดิเผยขอ้มูลสาธารณะ 

(OIT)

• (1) มี / ไม่มี
• (2) URL เพ่ือเชือ่มโยงไปสู่ขอ้มูล
• (3) ระบุคําอธบิายเพ่ิมเติมประกอบคําตอบ

• เขา้สู่เวบ็ไซต ์https://itas.nacc.go.th
• เขา้สู่เมนู แบบสํารวจ
• เขา้สู่เมนู อนุมัติแบบตรวจ 

การเปดิเผยขอ้มูลสาธารณะ

 คําอธบิายเพ่ิมเติม
• หน่วยงานจะต้องตอบแบบวดั OIT โดยแอดมนิจะเปน็ผู้ระบุ 

คําตอบ และผู้บรหิารของหน่วยงานจะเป็นผู้ตรวจสอบและ
อนุมติัคําตอบในแบบวดั OIT ของหน่วยงาน โดยหน่วยงาน 
จะต้องตอบให้ครบถ้วนทุกข้อและดําเนินการให้เสร็จส้ิน
ภายในกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด

• หน่วยงานสามารถเพ่ิมชอ่งสําหรบัระบุ URL ได้ แต่ควรเปน็ 
URL ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกับขอ้คําถามนัน้เท่านัน้ และไมค่วรเกิน 
10 URL ต่อขอ้คําถาม

 ขัน้ท่ี 5 แบบวดั OIT



 เงื่อนไขท่ัวไปเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูล ข้อกําหนดพ้ืนฐานสําคัญเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซตข์องหน่วยงาน  
ซึ่งถือเปน็เงือ่นไขท่ัวไปในการประเมินแบบวดั OIT มีดังน้ี
• หน่วยงานจะต้องเปดิเผยขอ้มูลบนเวบ็ไซตห์ลักของหน่วยงาน
• การเปดิเผยขอ้มูลจะพิจารณาด้านความสามารถในการเขา้ถึงขอ้มูลบนเวบ็ไซตห์น่วยงานได้ ดังนัน้ หน่วยงานจะต้องรกัษาและคงสภาพ 

เวบ็ไซตห์ลักของหน่วยงานใหส้าธารณชนสามารถเขา้ถึงได้ทุกชว่งเวลา อย่างไรก็ตาม ในชว่งเวลาในการประเมินแบบวดั OIT พบวา่ 
เกิดเหตุขดัขอ้งหรอืปัญหาทางเทคนิคทําใหเ้วบ็ไซตห์ลักของหน่วยงานไม่สามารถเขา้ถึงได้ชัว่คราว หน่วยงานจะต้องแก้ไขใหส้ามารถ
เขา้ถึงได้โดยเรว็หรอืภายในระยะเวลา 5 วนั นับแต่วนัท่ีได้รบัแจง้จากสํานักงาน ป.ป.ช.

• การเปดิเผยขอ้มูลจะพิจารณาด้านความสะดวกในการเขา้ถึงขอ้มูลได้ของประชาชนท่ัวไป ดังนัน้ หน่วยงานจะต้องแสดง URL ตามลําดับ
การเข้าถึงข้อมูลหรอือธบิายให้ชัดเจนวา่ข้อมูลเปิดเผยอยู่ในตําแหน่งใดบนเวบ็ไซตข์องหน่วยงานและประชาชนทัว่ไปสามารถเข้าถึง 
ได้อย่างไร โดยเฉพาะกรณีหน่วยงานระบุคําตอบในแบบวดั OIT เป็น URL ท่ีมลัีกษณะไฟล ์pdf หรอื google drive หรอืกรณีหน่วยงาน
ระบุคําตอบเปน็หน้าแรก (Home page) ของเวบ็ไซต์

• กรณีท่ีหน่วยงานท่ีไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลใดได้ เน่ืองจากมีข้อจาํกัดหรอืเหตุผลความจาํเป็นทําให้ไม่สามารถเผยแพรข่้อมูลตาม 
รายละเอยีดทีกํ่าหนดได้ ใหห้น่วยงานอธบิายเหตุผลความจาํเปน็มาอย่างละเอยีดโดยจะต้องเปน็เหตุผลทีเ่กีย่วขอ้งกับขอ้จาํกัดด้านกฎหมาย 
ข้อจาํกัดอนัสุดวสัิย หรอืข้อจาํกัดอนัส่งผลต่อความมัน่คง หรอืการแข่งขันทางการค้า (เฉพาะองคก์รท่ีมีภารกิจตามกฎหมายซึ่ง 
โดยทัว่ไปจะมกีารแขง่ขนัทางธรุกิจ) โดยหากพิจารณาแล้วเหน็วา่มเีหตุผลอนัน่าเชือ่ถือได้ จะไมนํ่าประเด็นการประเมนินัน้มาคิดคะแนน

• ในกรณีหน่วยงานไมส่ามารถดําเนินการหรอืจดักิจกรรมโครงการฝึกอบรม ประชมุ สัมมนา หรอืศึกษาดงูานตามหลักเกณฑท่ี์กําหนด
ไวใ้นแบบวดั OIT อนัเน่ืองมาจากมติคณะรฐัมนตร ีหรอืคําสัง่จงัหวดั หรอืคําสัง่ของแต่ละส่วนราชการ ขอใหร้ะบุเหตุผลท่ีไมส่ามารถ
ดําเนินการตามประเด็นการประเมนิท่ีกําหนด รวมถึงระบุคําสัง่ หรอืประกาศ หรอืมาตรการท่ีส่งผลใหห้น่วยงานไมส่ามารถดําเนินการ
ได้ไว้ในช่องคําอธิบายเพ่ิมเติมประกอบคําตอบ โดยไม่ต้องเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณะทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน  
โดยหากพิจารณาแล้วเหน็วา่มเีหตุผลอนัน่าเชือ่ถือได้ จะไมนํ่าประเด็นการประเมนินัน้มาคิดคะแนน

 คํานิยามสําคัญ
• “เวบ็ไซต”์ หมายถึง เวบ็ไซตห์ลักของหน่วยงานภาครฐัท่ีใชใ้นการส่ือสารต่อสาธารณะ
• “หน่วยงาน” หมายถึง ภาพรวมของหน่วยงาน ดังนั้น ข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานจะต้องเป็นข้อมูลในภาพรวมของหน่วยงาน  

ไมใ่ชข่อ้มูลของส่วนงานหรอืภารกิจใดภารกิจหน่ึงของหน่วยงาน เวน้แต่ขอ้มูลในหมวดการปฏิบติังาน (o13) และหมวดการใหบ้รกิาร 
(o14 – o17)

• “ปี พ.ศ. 2565” หมายถึง รอบปีที่หน่วยงานบรหิารราชการ หากหน่วยงานบรหิารราชการโดยใช้ปีงบประมาณ ให้ใช้ข้อมูลของ 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 หากหน่วยงานบรหิารราชการโดยใชป้ปีฏิทิน ใหใ้ชข้อ้มูลของป ีพ.ศ. 2565 และหากหน่วยงานบรหิารราชการ
โดยใช้รอบปีอย่างอื่นนอกเหนือจากปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน ให้ใช้ข้อมูลของรอบปีที่หน่วยงานใช้ ประจําปี พ.ศ. 2565  
และกรณีที่หน่วยงานบรหิารราชการโดยใชป้ีปฏิทินหรอืรอบปีอืน่ ซึ่งทําให้ไม่สามารถตอบข้อคําถามที่เกี่ยวข้องกับการกํากับติดตาม
รอบ 6 เดือน ใหใ้ชข้อ้มูลในรอบ 3 เดือนในการตอบขอ้คําถาม

• “อย่างน้อยประกอบด้วย” หมายถึง รายละเอยีดขัน้ตํ่าท่ีควรจะมีในข้อมูลนั้น ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลจะพิจารณาด้านความถูกต้อง 
และครบถ้วนของข้อมูลเมื่อเปรยีบเทียบกับองคป์ระกอบของข้อมูลในแต่ละข้อ ซึ่งถือเป็นเงือ่นไขขัน้ตํ่าท่ีหน่วยงานจะต้องดําเนินการ 
และเปิดเผยข้อมูลในเรือ่งนั้น โดยในกรณีท่ีองคป์ระกอบของข้อมูลกําหนดวา่ “อย่างน้อยประกอบด้วย” จะหมายถึงข้อมูลจะต้อง 
มลัีกษณะตรงตามลักษณะท่ีกําหนดอย่างครบถ้วน

กรณีหน่วยงานประเภท “จงัหวดั” กําหนดคํานิยาม ดังน้ี
• “หน่วยงาน” หมายถึง จงัหวดั ซึ่งมขีอบเขตของการประเมนิในภาพรวมของการบรหิารราชการส่วนภมูภิาคซึ่งมขีอบเขตการประเมนิ 

ครอบคลมุเฉพาะกลไกการบรหิารราชการระดับจงัหวดั ประกอบด้วย สํานักงานจงัหวดั และส่วนราชการส่วนภมูภิาคทีอ่ยู่ในการควบคมุ 
ดแูลของผู้วา่ราชการจงัหวดั (ไมร่วมส่วนราชการในจงัหวดัทีข่ึ้นตรงต่อส่วนกลาง และส่วนราชการระดับอาํเภอ สังกัดกระทรวงมหาดไทย)

• “ผู้บรหิาร” หมายถึง ผู้วา่ราชการจงัหวดั 
ดังนัน้ ในกรณีของจงัหวดั จะต้องเปน็ขอ้มูลในภาพรวมของจงัหวดั ไมใ่ชข่อ้มูลของส่วนราชการภายในจงัหวดัหน่วยใดหน่วยหน่ึง  
เวน้แต่ขอ้มูลในหมวดการปฏิบติังาน (o13) หมวดการใหบ้รกิาร (o14 – o17) และหมวดการจดัซือ้จดัจา้ง (o21 – o24)
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 ตัวชีว้ดัท่ี 9 การเปดิเผยขอ้มูล

ตัวชีว้ดัท่ี 9 การเปดิเผยขอ้มูล ประกอบด้วย 5 ตัวชีว้ดัย่อย ดังน้ี

ตัวชีว้ดัย่อยท่ี 9.1 ขอ้มูลพ้ืนฐาน

ขอ้ ขอ้มูล องคป์ระกอบด้านขอ้มูล 

o1

o2

o3

ขอ้มูลพ้ืนฐาน

 ตัวชีว้ดัและขอ้คําถามของแบบวดั OIT



การประชาสัมพันธ์

ขอ้ ขอ้มูล องคป์ระกอบด้านขอ้มูล 

o4

o5

o6

ขอ้ ขอ้มูล องคป์ระกอบด้านขอ้มูล 

o7

ขอ้ ขอ้มูล องคป์ระกอบด้านขอ้มูล 

o8

o9

การปฏิสัมพันธข์อ้มูล
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ขอ้ ขอ้มูล องคป์ระกอบด้านขอ้มูล 

o10

o11

o12

ตัวชีว้ดัย่อยท่ี 9.2 การบรหิารงาน

การดําเนินงาน

ขอ้ ขอ้มูล องคป์ระกอบด้านขอ้มูล 

o13

การปฏิบติังาน



ขอ้ ขอ้มูล องคป์ระกอบด้านขอ้มูล 

o14

o15

o16

o17

ตัวชีว้ดัย่อยท่ี 9.3 การบรหิารเงนิงบประมาณ

แผนการใชจ้า่ยงบประมาณประจาํปี

ขอ้ ขอ้มูล องคป์ระกอบด้านขอ้มูล 

o18

การใหบ้รกิาร
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ขอ้ ขอ้มูล องคป์ระกอบด้านขอ้มูล 

o19

o20

ขอ้ ขอ้มูล องคป์ระกอบด้านขอ้มูล 

o21

o22

o23

การจดัซือ้จดัจา้งหรอืการจดัหาพัสดุ



ขอ้ ขอ้มูล องคป์ระกอบด้านขอ้มูล 

o24

ตัวชีว้ดัย่อยท่ี 9.4 การบรหิารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล

การบรหิารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล

ขอ้ ขอ้มูล องคป์ระกอบด้านขอ้มูล 

o25

o26

o27

o28
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ขอ้ ขอ้มูล องคป์ระกอบด้านขอ้มูล 

o29

o30

o31

ตัวชีว้ดัย่อยท่ี 9.5 การส่งเสรมิความโปรง่ใส

การจดัการเรือ่งรอ้งเรยีนการทุจรติและประพฤติมชิอบ



ขอ้ ขอ้มูล องคป์ระกอบด้านขอ้มูล 

o34

 ตัวชีว้ดัท่ี 10 การปอ้งกันการทุจรติ

ตัวชีว้ดัท่ี 10 การป้องกันการทุจรติ ประกอบด้วย 2 ตัวชีว้ดัย่อย ดังน้ี

ตัวชีว้ดัย่อยท่ี 10.1 การดําเนินการเพ่ือปอ้งกันการทุจรติ

เจตจาํนงสุจรติของผู้บรหิาร

ขอ้ ขอ้มูล องคป์ระกอบด้านขอ้มูล 

o32

o33

การเปดิโอกาสใหเ้กิดการมส่ีวนรว่ม
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ขอ้ ขอ้มูล องคป์ระกอบด้านขอ้มูล 

o36

o37

การประเมนิความเส่ียงเพ่ือปอ้งกันการทุจรติ

การเสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์ร

ขอ้ ขอ้มูล องคป์ระกอบด้านขอ้มูล 

o38

ขอ้ ขอ้มูล องคป์ระกอบด้านขอ้มูล 

o35



แผนปอ้งกันการทุจรติ

ขอ้ ขอ้มูล องคป์ระกอบด้านขอ้มูล 

o39

o40

o41
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ขอ้ ขอ้มูล องคป์ระกอบด้านขอ้มูล 

o42

o43

ตัวชีว้ดัย่อย 10.2 มาตรการภายในเพ่ือปอ้งกันการทุจรติ

มาตรการส่งเสรมิความโปรง่ใสและปอ้งกันการทุจรติภายในหน่วยงาน



วธิกีารขอชีแ้จงเพ่ิมเติมแบบวดั OIT
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 ผลการประเมนิ 
 ITA 2565



 การคํานวณผลการประเมนิ
ระบบ ITAS จะประมวลผลการประเมนิของหน่วยงานภาครฐัโดยอตัโนมติั

 เงือ่นไขการคํานวณและการแสดงผลการประเมิน
หน่วยงานจะไมไ่ด้รบัการประกาศผลการประเมนิอย่างเปน็ทางการและไมม่กีารแสดงผลต่อสาธารณะ ในกรณีดังต่อไปนี้
• กรณีหน่วยงานไมไ่ด้ลงทะเบยีนเขา้รว่มการประเมนิตามขัน้ตอนและระยะเวลาท่ีกําหนด
• กรณีหน่วยงานไมไ่ด้นําเขา้และอนุมติัขอ้มูลผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภายในและขอ้มูลผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภายนอกตามขัน้ตอน 

และระยะเวลาท่ีกําหนด
• กรณีหน่วยงานมจีาํนวนผู้ตอบแบบวดั IIT หรอืแบบวดั EIT น้อยกวา่จาํนวนค่าขัน้ตํ่าท่ีกําหนด
• กรณีหน่วยงานไมไ่ด้ตอบและอนุมติัแบบวดั OIT ตามขัน้ตอนและระยะเวลาท่ีกําหนด

II
T

EI
T

OI
T

คะแนนขอ้คําถาม คะแนนตัวชีว้ดั คะแนนเครือ่งมือ

คะแนน ITA
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 ผลคะแนนและระดับผลการประเมนิ
ผลการประเมนิจะมคีะแนนเต็ม 100 คะแนน และจาํแนกออกเปน็ 7 ระดับ

 ผลตามเปา้หมายตัวชีว้ดัของแผนแมบ่ทฯ
ผลการประเมนิเมือ่เปรยีบเทียบกับค่าเปา้หมายของตัวชีว้ดัระดับประเทศ

คะแนน ระดับ

B

D

F
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 ภาคผนวก
กลุ่มเปา้หมายการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดําเนินงานของ 
หน่วยงานภาครฐั ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. 2565



 หน่วยงานภาครฐัท่ีเขา้รว่มการประเมนิ

ประเภทหน่วยงานภาครฐั จาํนวน (แหง่)

7

หน่วยงานในส่วนกลาง
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 หน่วยงานภาครฐัท่ีเขา้รว่มการประเมนิ

จงัหวดั
จาํนวนหน่วยงานภาครฐั (แหง่)

จงัหวดั อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. อปท.พิเศษ รวม

7 7

7 7

หน่วยงานภาครฐัในระดับพ้ืนท่ี ภมูิภาค 1 - 9

จงัหวดั
จาํนวนหน่วยงานภาครฐั (แหง่)

จงัหวดั อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. รวม

7

หน่วยงานภาครฐัท่ีเขา้รว่มการประเมิน ภมูิภาค 1



จงัหวดั
จาํนวนหน่วยงานภาครฐั (แหง่)

จงัหวดั อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. อปท.พิเศษ รวม

หน่วยงานภาครฐัท่ีเขา้รว่มการประเมิน ภมูิภาค 2

จงัหวดั
จาํนวนหน่วยงานภาครฐั (แหง่)

จงัหวดั อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. รวม

หน่วยงานภาครฐัท่ีเขา้รว่มการประเมิน ภมูิภาค 3
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จงัหวดั
จาํนวนหน่วยงานภาครฐั (แหง่)

จงัหวดั อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. รวม

77

77

หน่วยงานภาครฐัท่ีเขา้รว่มการประเมิน ภมูิภาค 4

จงัหวดั
จาํนวนหน่วยงานภาครฐั (แหง่)

จงัหวดั อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. รวม

หน่วยงานภาครฐัท่ีเขา้รว่มการประเมิน ภมูิภาค 5



จงัหวดั
จาํนวนหน่วยงานภาครฐั (แหง่)

จงัหวดั อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. รวม

หน่วยงานภาครฐัท่ีเขา้รว่มการประเมิน ภมูิภาค 6

จงัหวดั
จาํนวนหน่วยงานภาครฐั (แหง่)

จงัหวดั อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. รวม

หน่วยงานภาครฐัท่ีเขา้รว่มการประเมิน ภมูิภาค 7
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จงัหวดั
จาํนวนหน่วยงานภาครฐั (แหง่)

จงัหวดั อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. รวม

7 7

หน่วยงานภาครฐัท่ีเขา้รว่มการประเมิน ภมูิภาค 8

จงัหวดั
จาํนวนหน่วยงานภาครฐั (แหง่)

จงัหวดั อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. รวม

7 7

หน่วยงานภาครฐัท่ีเขา้รว่มการประเมิน ภมูิภาค 9
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จดัทําโดย
สํานักประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใส
สํานักงาน ป.ป.ช. เลขท่ี 361 ถ.นนทบุรี
ต.ท่าทราย อ.เมอืงนนทบุร ีจ.นนทบุร ี11000
โทร. 0 2528 4800 ต่อ 7141 – 7142
E-mail: itas.nacc@gmail.com
Website: https://itas.nacc.go.th

พิมพ์ครัง้ท่ี 1
จาํนวนพมิพ:์ 10,000 เลม่

บรรณาธิการ
นายทวชิาติ นิลกาญจน์ 
ผู้อาํนวยการสํานักประเมนิคณุธรรม 
และความโปรง่ใส

กองบรรณาธิการ
นายภิญโญยศ ม่วงสมมุข
นายกฤตนันทน์ เตนากลุ
นายอภิรกัษ์ แสงทอง
นายเทอดธรรม สังขพันธานนท์
นางสาวสรอ้ยกนก ศรสีวสัด์ิ

กองการจดัการ
นายพงษ์พันธ์ โตสกลุไกร
นางภัทรพรรณ สุดแสวง
นางสาวชญัญาฉัตร อนิโปธา
นายวนิ จติรไกรสร
นายอดิพงษ์ อทุน
นางสาวอาํพรทิพย์ สรรพวุธ

ท่ีปรกึษา
พลตํารวจเอก วชัรพล ประสารราชกิจ 
ประธานกรรมการ ป.ป.ช.
นางสุวณา สุวรรณจฑูะ 
กรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะประธานกรรมการ 
ประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใส 
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครฐั
พลเอกบุณยวจัน์ เครอืหงส์ 
กรรมการ ป.ป.ช.
ศาสตราจารย์ ดร.ภักดี โพธิศิร ิ
ประธานกรรมการปฏิรปูประเทศด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทจุรติและประพฤติมชิอบ
นายนิวติัไชย เกษมมงคล 
เลขาธกิารคณะกรรมการ ป.ป.ช.
นายอทิุศ บัวศร ี
รองเลขาธกิารคณะกรรมการ ป.ป.ช.
นายสุทธินันท์ สารมิาน 
ผู้ชว่ยเลขาธกิารคณะกรรมการ ป.ป.ช.
นายบุญแสง ชรีะภากร 
ผู้ชว่ยเลขาธกิารคณะกรรมการ ป.ป.ช.

ชอ่งทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดได้ท่ี https://itas.nacc.go.th 
หวัข้อเอกสารดาวน์โหลด

ออกแบบ
บรษิทั ยูโทเปีย มเีดีย อนิเตอรเ์นชนัแนล
(ประเทศไทย) จาํกัด

พิมพ์ท่ี
บรษิทั กรงัด์ปรซี ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
จาํกัด (มหาชน)





http://itas.nacc.go.thOFFICE OF 
THE NATIONAL 

ANTI-CORRUPTION 
COMMISSION 

OF THAILAND
สํานักงานคณะกรรมการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ

ITAS NACC 
www.facebook.com/nacc.itas
www.youtube.com
Channel ITAS NACC
Line official account
@ITAS



 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนกลาง 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561 
สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนกลางสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนวยงาน : ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ป : 27 ธันวาคม 2564 
หัวขอ: คูมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ 
 พ.ศ. 2565 
 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 คูมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ 
 พ.ศ. 2565 
 
Link ภายนอก: ไมมี 
 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผูรับผิดชอบการใหข อมูล ผูอนุมัติรับรอง 
สุชาฎา  วรินทรเวช สุชาฎา  วรินทรเวช 

(นางสาวสุชาฎา  วรินทรเวช) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเวช) 
ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ (หัวหนา) 

วันท่ี  27  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 วันท่ี  27  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 

 
ผูรับผิดชอบการนําขอมูลขึ้นเผยแพร 

พศวีร  วัชรบุตร 
(นายพศวีร  วัชรบุตร) 

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
วันที่  27  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 

 
 


