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คืออะไร ?

ท ำไมต้องท ำ?

ท ำแล้วได้อะไร ?

ITA

มำท ำควำมรูจ้ักกันก่อน



ITA ไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือแต่คือกระบวนกำรพฒันำ

Health check-up! Organizational assessment!

Individual Organizational



จุดมุ่งหมำย
ร่วม

หำกพ ิจ ำรณำปร ะ เด ็นกำรปร ะ เม ิน  ITA ในภำพรวมจ ะ เห ็น ได ้ว ่ำ 
ITA ไม่ได้มีจุดมุ่งหมำยในกำรวัดว่ำใครหรือหน่วยงำนใดทุจร ิต และ
ประพฤติมิชอบมำกกว่ำกัน ITA ไม่ได้เป็นเครื่องมือตัดสินว่ำหน่วยงำน
ไหนกระท ำถูกหรือกระท ำผิด แต่จุดมุ่งหมำยของ ITA คือเป็นเครื่องมือ
ท่ีช่วยในกระบวนกำรพัฒนำหน่วยงำนภำครัฐให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน 
ตอบสนองต่อประชำชนและบุคลำกรมำกข้ึน 

ITA ช่วยให้หน่วยงำนภำครัฐมีข้อมูลเพียงพอต่อกำรก ำหนดนโยบำย
หรือกำรบริหำรจัดกำรที่ตอบสนองต่อ perception ของประชำชน
และบุคลำกรภำยในองค์กรมำกย่ิงข้ึน

ITA ช่วยให้ประชำชนได้เห็นว ่ำหน่วยงำนภำครัฐรับฟังและตระหนักถึง
ควำมคิดเห็นและควำมรู ้สึกของประชำชนที่ได้ให้ข้อมูลข้อคิดเห็นผ่ำน    
ผลกำรประเมิน EIT ในทำงกลับกัน หน่วยงำนภำครัฐก็สำมำรถสะท้อน
ควำมพยำยำมในกำรปรับปรุงพัฒนำกำรปฏิบัติงำนหรือกำร ให้บริกำร    
ให้ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชนตำมท่ีได้สะท้อนผ่ำนผล EIT 
อย่ำงแท้จริง ซึ่งผลของควำมพยำยำมดังกล่ำวจะสะท้อนผ่ำนกำรรำยงำน
ข้อมูลในแบบ OIT ข้อต่ำงๆ โดยเฉพำะข้อ o43 



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

ผลที่ได้จำก ITA ไม่ได้มีเพียงแค่ 

ค่ำคะแนน แต่ยังได้ผลผลิตและผลลัพธ์
จำกกำรดูแลพัฒนำองค์กรของตนเอง
ให ้ม ีควำม เข้มแข็ง  ลดโอกำสทุจร ิต 
แล ะ ส ำ ม ำ ร ถ ต อ บ ส น อ ง ต ่อ ค ว ำ ม
ต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงตรงจุด



ท ำไมต้อง ITA

ITA ไม่ได้ต้องกำรเพยีงแค่
วดัผลแล้วจบเหมือนโพลล์
ท่ัวไป แต่ ITA ต้องกำรสรำ้ง
ควำมรว่มมือในกำรพฒันำ

ระดับชำติ 

“ทกุคน” ท้ังเจำ้หน้ำท่ีของรฐั
และประชำชนท่ีเคยติดต่อ
ภำครฐั คือส่วนหน่ึงในกำร

รว่มกันสรำ้งควำม
เปลี่ยนแปลงผ่ำนกำรพฒันำ
ตำมกรอบกำรประเมิน ITA 

ITA เป็นเครื่องมือท่ีผู้ปฏิบัติงำน
สำมำรถใช้ค้นหำประเด็นกำร

พัฒนำ ได้อย่ำงสะดวก ตรงตำม
ภำรกิจ และควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำ ดังน้ัน กำรเก็บข้อมูล IIT 
และ EIT จงึก ำหนดให้หน่วยงำน
เป็นผู้ระบุ stakeholder เอง

เพื่อให้หน่วยประเมินสำมำรถเก็บ
ข้อมูลได้อย่ำงตรงจุด ซึ่งแตกต่ำง
จำก Survey ท่ัวไปท่ีไม่สำมำรถ
ทรำบแหล่งท่ีมำได้ และไม่สำมำรถ

น ำไปวเิครำะห์รว่มกับผลกำร
ปฏิบัติท่ีสะท้อนผ่ำนแบบ OIT ได้

ผลกำรประเมิน Open data
(OIT) สำมำรถใช้เป็น

เครื่องมือเติมเต็มช่องวำ่ง
ของคะแนน perception ท่ี 
stakeholder มีต่อเรำได้ 

และในทำงกลับกัน เรำก็
สำมำรถใช้ผลกำรประเมิน
จำกคะแนน Perception
มำพัฒนำในมิติ Open

data และบรกิำรผ่ำนระบบ
สำรสนเทศให้สมบูรณ์ข้ึนได้



ตัวชีว้ดั 9 กำรเปดิเผยข้อมูล
ตัวชีว้ดัย่อยท่ี 9.2 กำรบรหิำรงำน
O11 แผนด ำเนนิงำนและกำรใชง้บประมำณประจ ำปี
• แสดงแผนกำรด ำเนินภำรกิจของหน่วยงำนท่ีมรีะยะ 1 ปี
• มขีอ้มูลรำยละเอยีดของแผนฯ อยำ่งน้อยประกอบด้วย 

• (1) โครงกำรหรอืกิจกรรม 
• (2) งบประมำณท่ีใช ้
• (3) ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร

• เป็นแผนที่มรีะยะเวลำบังคับใชใ้นปี พ.ศ. 2566

O19 รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนนิงำนและกำรใชง้บประมำณประจ ำป ี
รอบ 6 เดือน
• แสดงควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนตำมแผนด ำเนินงำนในขอ้ o11
• มเีนื้อหำหรอืรำยละเอยีดควำมก้ำวหน้ำ อยำ่งน้อยประกอบด้วย 

• (1) ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินกำรแต่ละโครงกำร/กิจกรรม 
• (2) รำยละเอยีดงบประมำณท่ีใชด้ ำเนนิงำนแต่ละโครงกำร/กิจกรรม

• สำมำรถจดัท ำขอ้มูลเป็นแบบรำยเดือน หรอืรำยไตรมำส หรอืรำย 6 เดือน ท่ีมขีอ้มูล
ครอบคลมุในระยะเวลำ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566

ยกตัวอย่ำงกำรน ำเครื่องมือ ITA มำใชว้เิครำะหร์ว่มกัน



ตัวชีว้ดั 9 กำรเปิดเผยขอ้มูล
ตัวชีว้ดัยอ่ยท่ี 9.4 กำรบรหิำรและพฒันำทรพัยำกรบุคคล
O25 หลักเกณฑ์กำรบรหิำรและพฒันำทรพัยำกรบุคคล
• แสดงหลักเกณฑ์กำรบรหิำรและพฒันำทรพัยำกรบุคคลท่ียังใชบ้ังคับใน

หน่วยงำนในปี พ.ศ. 2566 อย่ำงน้อยประกอบด้วย 
• (1) กำรสรรหำและคัดเลอืกบุคลำกร 
• (2) กำรบรรจุและแต่งต้ังบุคลำกร 
• (3) กำรพฒันำบุคลำกร 
• (4) กำรประเมินผลกำรปฏิบติัรำชกำร 
• (5) กำรใหคุ้ณใหโ้ทษและกำรสรำ้งขวญัก ำลงัใจ

ตัวอย่ำงท่ี 2



แนวคิดเบื้องหลัง
กำรประเมิน ITA 



ITA เป็นกำรวจิัยประเมินผลรูปแบบหน่ึง

กำรประเมิน ITA เป็นไปตำมหลักกำรวิจัยประเมินผล (Evaluation Research) 

มีกำรก ำหนดข้ันตอนตำมระเบียบวิธีวิจัยและเปิดให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วม

ระเบยีบวธิวีจิยัทำงสังคมศำสตร์ ระเบยีบวธิกีำรประเมนิ ITA

ก ำหนด Conceptual Framework
- กำรทบทวนวรรณกรรม
- กำรสร้ำงกรอบแนวควำมคิดและสมมติฐำน

กำรออกแบบวิจัยเชิงปริมำณและคุณภำพ
- กลุ่มเป้ำหมำยและประชำกร 
- กำรก ำหนดขนำดของตัวอย่ำง/สูตร
- เครื่องมือท่ีใช้ในกำรสุ่มและวิธีกำรสุ่ม

กำรสรำ้งเครื่องมือ/มำตรวดั/วธิีเก็บข้อมูล
- กำรสร้ำงและทดสอบเครื่องมือเก็บข้อมูล
- กำรก ำหนดแนวทำง/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล

กำรวิเครำะห์/สังเครำะห์/ให้ข้อเสนอแนะ
- กำรจัดระเบียบข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูล
- กำรเขียนรำยงำนกำรวิจัย

ก ำหนดกรอบ/รำยละเอียดกำรประเมิน
- กำรทบทวนผลกำรประเมิน/ผลกำรก ำกับฯ
- กำรก ำหนดกรอบเกณฑ์กำรประเมินประจ ำปี

กำรออกแบบวิจัยเชิงปริมำณและคุณภำพ
- ทบทวนหน่วยงำนกลุ่มเป้ำหมำยและประชำกร 
- ก ำหนดขนำดตัวอย่ำงตำมสูตร Yamane
- ก ำหนดวิธีกำรสุ่ม/กำรกระจำยตัว/กำรเก็บเพิ่ม

กำรสรำ้งเครื่องมือ/มำตรวดั/วธิีเก็บข้อมูล
- กำรสร้ำงและทดสอบแบบวัด IIT, EIT,OIT
- จัดเก็บข้อมูลท้ังรูปแบบออนไลน์และลงพื้นที่

กำรวิเครำะห์/สังเครำะห์/ให้ข้อเสนอแนะ
– ระบบ ITAS จะจัดระเบียบข้อมูลท่ีได้ท้ังหมด
- คณะท่ีปรึกษำเขียนข้อเสนอแนะและรำยงำนผล



“การปลูกฝังจิตส านึกน้ันดี  
และจ าเป็น แต่มีเยอะมากแล้ว”

ITA เชื่อว่ำ กำรพัฒนำระบบ
รำชกำรให้มีประสิทธิภำพ        
ในกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ    
และกำรให้บริกำรสำธำรณะ    
คือเงื่อนไขส ำคัญในกำรแก้ไข
ปัญหำกำรทุจริต กำรใช้ระบบ
อปุถัมภ์ (Patronage System) และ
ระบบพวกพอ้ง (Spoils System)



ผลพวงของไร้ประสิทธิภำพมักถูก
เติมเต็มควำมด้วยกำรคอร์รัปชัน

ช่องว่ำงของควำมไร้ประสิทธิภำพในกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ และกำรให้บริกำรสำธำรณะมักจะ 
ถูกเติมเต็มด้วยกำรทุจริต กำรใช้ระบบพวกพ้อง/   
กำรอุปถัมภ์ท่ีเข้ำมำท ำหน้ำท่ีแทนกำรปฏิบัติงำน  
บนฐำนของกฎหมำย/ประสิทธิภำพท่ีขำดพร่องไป 

ยกตัวอย่ำงเช่น ควำมล่ำช้ำยุ่งยำกในกำรขอใบอนุญำต  
มักจะกลำยเป็นช่องว่ำงให้เกิดกำรเรียกค่ำน้ำร้อนน้ำชำ     
หรือค่ำอ ำนวยควำมสะดวก 

หรือควำมล่ำช้ำ ไร้ประสิทธิภำพ และไม่ท่ัวถึงในกำรรับบริกำร
ทำงกำรแพทย์ ได้ก่อให้เกิดธรรมเนียมกำรให้ค่ำน้ำร้อนน้ำชำ 
ให้สินน้ำใจ หรือให้กำรพึ่งพิงผ่ำนควำมสัมพันธ์ส่วนบุคคล 
เพื่อให้ได้รับบริกำรท่ีรวดเร็วข้ึนและมีคุณภำพมำกข้ึน



กำรพัฒนำหน่วยงำนตำมกรอบ
กำรประเมิน ITA จะช่วยให้

• กำรปฏิบัติงำนหรือกำรให้บริกำร   
มีควำมโปร่งใสมำกย่ิงข้ึน

• ลดโอกำสทุจริตให้น้อยลง

• ยกระดับคุณภำพกำรให้บริกำร
ประชำชน

• เพิ่มควำมสะดวกให้ผู้มำติดต่อ 
ผู้รับบริกำร

• เพิ่มศักยภำพของประชำชนในกำร
เข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรภำครัฐ

• ช่วยให้ภำคเอกชนท ำธุรกรรมของ
รวดเร็วข้ึน (ลดค่ำหล่อลื่ น)

• ช่วยให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึง
ภำครัฐได้ทุกวัน/เวลำ 

• ช่วยให้เพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติงำน

• ช่วยเพิ่มรำยได้และลดรำยจ่ำย
ภำครัฐ

เรำเริ่มเห็นภำครัฐปรับตัวสู่

กำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำร
สำธำรณะผ่ำนระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ



E-Gov Dev. &
Anti-Corruption

ส ำนักโพลล์ต่ำงๆ
หอกำรค้ำ, สวนดุสิต, เอแบค, นิด้ำ, 
ม.กรุงเทพ, ซุปเปอร์โพลล์

สพร. (DGA)
Digital Government Awards 

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

ควำมพยำยำมผลักดันกำรพัฒนำ Open Govt./Open Data

สถ.
กำรประเมินประสิทธิภำพของ

องค์กรปกครองส่วนท้อง (LPA) 

สขร. 
เกณฑ์มำตรฐำนและตัวชี้วัดควำม
โปร่งใสส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐ 
ท่ีก ำหนดภำยใต้ พ.ร.บ. ข้อมูล

ข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540

กพ. 
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติตำมประมวล
จริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน

Act Ai
เครื่องมือสู้โกงภำคประชำชน 
ระบบตรวจสอบควำมโปร่งใส 
และแหล่งข้อมูลโครงกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงภำครัฐ

ในวงกำรพัฒนำระบบรำชกำรและกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน



ตัวอย่าง ประเด็นการประเมินตามแบบวัด OIT จ านวนหน่วยงานท่ี
เปิดเผยข้อมูล ปี 2564

จ านวนหน่วยงานท่ี
เปิดเผยข้อมูล ปี 2565

จ านวนหน่วยงาน       
ที่เพ่ิมขึ้น 

o10 แผนด าเนินงานประจ าปี 7,314 7,876 +562
o12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 6,785 5,991 -794
o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 6,975 7,724 +749
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 7,354 7,917 +563
o17 E-Service 4,330 6,935 +2,605
o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 6,527 7,485 +958
o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 6,913 5,044 -1,869
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 6,735 7,325 +590
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน 5,438 6,759 +1,321
o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี 5,727 5,376 -351
o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 5,820 7,518 +1,698
o34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 7,456 7,933 +477
o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าปี 5,622 7,069 +1,447
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 5,267 6,961 +1,694

ตัวอย่ำง! ผลของกำรพัฒนำท่ีเกิดขึ้นอย่ำงเป็นรูปธรรม



https://www.youtube.com/watch?v=jWcRmQtIHlk


ควำมต่ืนตัวและควำมสนใจของ
ภำคส่วนต่ำง ๆ ต่อกำรประเมิน ITA



กำรประเมิน ITA อยู่ ณ จุดใดในวงกำร

กำรระหว่ำงประเทศ กำรเมืองระดับชำติ/ท้องถ่ิน



แผนแมบ่ทภำยใต้ยุทธศำสตรช์ำติ



ค่ำเป้ำหมำย ITA ตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติฯ 
และแผนปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตประพฤติมิชอบ ระยะท่ี 2 
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ในปัจจุบันได้มีกำรต่อยอดขยำยผลกำรน ำ
เครื่องมือกำรประเมิน ITA ไปใช้ในกำร
ประเมินหน่วยงำนในระดับต่ำกว่ำกรม 
อำทิ 

• กรงุเทพมหำนคร น ำไปประเมินส ำนักงำนเขต

• ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ น ำไปประเมินสถำนี
ต ำรวจนครบำล  

• กรมกำรปกครอง น ำไปประเมินอ ำเภอ  

• กระทรวงสำธำรณสุข น ำ ไปประเมินเขต
สุขภำพ และโรงพยำบำล

• ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
น ำไปใช้ประเมินส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
และโรงเรยีนท่ัวประเทศ

• มหำวทิยำลัยมหดิล น ำไปขยำยผลประเมินคณะ/
วทิยำลัย/ส ำนัก/ศูนย์/กอง



ท่ีผ่ำนมำ ITA ถูกน ำเสนอผ่ำนสกู๊ปข่ำวผ่ำนส ำนักข่ำวออนไลน์ชั้นน ำจ ำนวนมำก อำทิ 
The Matter, THE STANDARD, The Reporter, Workpoint Today, Nation TV, 

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

กำรประเมิน ITA อยู่ ณ จุดใดในวงกำร



ใครบ้ำงท่ีเก่ียวข้องกับ ITA?



กลไกก ำกับติดตำมกำรประเมิน

กลไกอ ำนวยกำรประเมิน
➢ คณะกรรมกำร ป.ป.ช.
➢ คณะกรรมกำรประเมนิคณุธรรมและควำมโปรง่ใส
➢ ส ำนักงำน ป.ป.ช. (ส่วนกลำง ภูมภิำค และจงัหวดั)

กลไกด ำเนินกำรประเมนิ

กลไกกำรประเมนิ ITA 2566

➢ ส ำนักงำน ป.ป.ช. ประจ ำจังหวดั เป็นหน่วยด ำเนินกำรประเมินหน่วยงำนภำครฐัท่ีเข้ำรว่มกำรประเมินของแต่ละ
จังหวดั ประกอบด้วยหน่วยงำนภำครฐัประเภท จังหวดั องค์กำรบริหำรส่วนจังหวดั เทศบำลนคร เทศบำลเมือง 
เทศบำลต ำบล และองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล

➢ ส ำนักงำน ป.ป.ช. ภำค เป็นหน่วยก ำกับและกลั่นกรองกำรประเมินให้มีควำมถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนดและ
เปน็มำตรฐำนเดียวกัน โดยจ ำแนกกำรก ำกับและกลั่นกรองหน่วยงำนภำครฐัท่ีเข้ำรว่มกำรประเมินแต่ละภำค

➢ ส ำนักประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส เป็นหน่วยด ำเนินกำรประเมินหน่วยงำนภำครัฐท่ีเข้ำร่วมกำรประเมิน
ประเภทหน่วยงำนของรฐัสภำ หน่วยงำนขององค์กรอิสระ หน่วยงำนของศำล หน่วยงำนของอยักำร ส่วนรำชกำร
ระดับกรม องค์กำรมหำชน รฐัวสิำหกิจ หน่วยงำนอื่นของรฐั กองทุน สถำบันอดุมศึกษำ และกรงุเทพมหำนคร 



➢ หน่วยงำนของรฐัสภำ จ ำนวน 3 หน่วยงำน
➢ หน่วยงำนของศำล จ ำนวน 3 หน่วยงำน
➢ หน่วยงำนขององค์กรอสิระตำมรฐัธรรมนูญ จ ำนวน 5 หน่วยงำน
➢ หน่วยงำนของอยักำร จ ำนวน 1 หน่วยงำน
➢ ส่วนรำชกำรระดับกรม จ ำนวน 159 หน่วยงำน
➢ องค์กำรมหำชน จ ำนวน 59 หน่วยงำน
➢ รฐัวสิำหกิจ จ ำนวน 51 หน่วยงำน
➢ หน่วยงำนของรฐัอื่น ๆ จ ำนวน 17 หน่วยงำน
➢ กองทุน จ ำนวน 12 หน่วยงำน
➢ สถำบันอดุมศึกษำ จ ำนวน 87 หน่วยงำน
➢ จงัหวดั จ ำนวน 76 หน่วยงำน
➢ องค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั จ ำนวน 76 หน่วยงำน
➢ เทศบำลนคร จ ำนวน 30 หน่วยงำน
➢ เทศบำลเมอืง จ ำนวน 195 หน่วยงำน
➢ เทศบำลต ำบล จ ำนวน 2,247 หน่วยงำน
➢ องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล จ ำนวน 5,300 หน่วยงำน
➢ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรปูแบบพเิศษ จ ำนวน 2 หน่วยงำน

หมำยเหตุ : หน่วยงำนท่ีเขำ้รว่มกำรประเมนิครัง้แรกจ ำนวนรวม 20 แหง่ โดยประกอบด้วยส่วนรำชกำรระดับกรมจ ำนวน 13 แหง่ 
องค์กำรมหำชนจ ำนวน 2 แหง่ และกองทุนจ ำนวน 5 แหง่

หน่วยงำนท่ีเข้ำรว่ม ITA 2566

8,323
หน่วยงำนท่ัวประเทศ



หน่วยงำนท่ีเข้ำร่วมกำรประเมิน ITA 2566 เป็นครั้งแรก
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https://youtu.be/GLzFcv1eEgU


ความส าเร็จของจังหวัดนครสวรรค์เกิดขึ้นจากการให้ความส าคัญ
ของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ (นายอรรถพร สิงหวิชัย) 
และการประสานความร่วมมือขับเคลื่อนงานใน 2 ระดับ 

ถอดบทเรียนการบริหารจัดการ

ระดับนโยบาย
#มอบหมาย ถ่ายทอด สั่งการ ก ากับ ชัดเจน
#ให้ความส าคัญครอบคลุมทุกหน่วยงานภายในจังหวัด 
ทั้งส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

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

และยกระดับ ITA นครสวรรค์
ดูคลิปได้ที่ h t tps ://youtu .be/GLzFcv 1eEgU



https://www.youtube.com/watch?v=Vmm3fkNcRD4


การให้ความส าคัญและการสนับสนุน
การประเมินของผู้บริหารสูงสุด

กรณีของจังหวัดลพบุรี

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี   
ได้ขับเคลื่อนการประเมิน ITA ให้เป็นวาระจังหวัด
โดยได้วางหลักการส าคัญในการพัฒนาการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างยั่งยืน ไว้ว่า 
“การกับดูแลหน่วยงานภาครัฐภายในจังหวัดเพ่ือให้
เปิดเผยข้อมูลและสร้างความโปร่งใส นั้น ต้อง
สามารถท าได้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็น
ผู้บริหารก็ตาม”



ITA 2566 
มีวธิีกำรประเมินอย่ำงไร?



บุคลำกรของหน่วยงำนภำครฐั ต้ังแต่ระดับ
ผู้บรหิำร ผู้อ ำนวยกำร/หวัหน้ำ ข้ำรำชกำร/
พนักงำน ไปจนถึงลูกจำ้ง/พนักงำนจำ้ง ท่ี

ท ำงำนใหกั้บหน่วยงำนภำครฐัมำเป็นระยะเวลำ
ไม่น้อยกวำ่ 1 ปี นับถึงวนัท่ี 1 ม.ค. 66

ผู้มส่ีวนได้ส่วน
เสียภำยใน

ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภำยนอก

กำรเข้ำถึง
ข้อมูลภำครฐั

บุคคล นิติบุคคล บรษิัทเอกชน หรอืหน่วยงำนของ
รฐัอื่นท่ีเคยมำรบับรกิำรหรอืมำติดต่อตำมภำรกิจ
ของหน่วยงำนภำครฐั นับต้ังแต่ในปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2566

เวบ็ไซต์หลักของหน่วยงำนภำครฐั
ท่ีใชใ้นกำรส่ือสำรต่อสำธำรณะ

แบบวดักำรรบัรูข้องผู้มส่ีวนได้
ส่วนเสียภำยนอก

(EIT)

หน่วยงำน
ภำครฐั

แบบวดักำรรบัรูข้องผู้มส่ีวนได้
ส่วนเสียภำยใน

(IIT)

แบบตรวจกำรเปดิเผยขอ้มูล
สำธำรณะ
(OIT)

รอ้ยละ 10
ของจ ำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน
(ไม่น้อยกวำ่ 30 และไม่เกิน 400)

ทุกหน่วยงำน
หน่วยงำนละ 1 เวบ็ไซต์หลัก

กำรรบัรู้ กำรเขำ้ถึงขอ้มูล
กำรรบัรู้

รอ้ยละ 10
ของกลุ่มตัวอย่ำงส่วนท่ี 1

(ไม่น้อยกวำ่ 10)

รอ้ยละ 10
ของจ ำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก

(ไม่น้อยกวำ่ 30 และไม่เกิน 400)



โครงสรำ้งคะแนน

แบบวดั น้ำหนกั ตัวชีว้ดั ตัวชีว้ดัยอ่ย ข้อค ำถำม
คะแนน

/ข้อ

IIT 30

1. กำรปฏิบัติหน้ำท่ี – 6 1

2. กำรใชง้บประมำณ – 6 1

3. กำรใชอ้ ำนำจ – 6 1

4. กำรใชท้รพัยสิ์นของรำชกำร – 6 1

5. กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจรติ – 6 1

EIT
30 6. คณุภำพกำรด ำเนินงำน – 5 1

ส่วนท่ี 1: 15 7. ประสิทธภิำพกำรส่ือสำร – 5 1

ส่วนท่ี 2: 15 8. กำรปรบัปรงุกำรท ำงำน – 5 1

OIT 40

9. กำรเปิดเผยขอ้มูล

9.1 ขอ้มูลพื้นฐำน 10 0.4

9.2 กำรบรหิำรงำน 8 0.5

9.3 กำรจดัซื้อจดัจำ้ง 4 1

9.4 กำรบรหิำรและพฒันำทรพัยำกรบุคคล 4 1

9.5 กำรส่งเสรมิควำมโปรง่ใส 4 1

10. กำรป้องกันกำรทุจรติ
10.1 กำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรทุจรติ 8 1.25

10.2 มำตรกำรส่งเสรมิคณุธรรมและควำมโปรง่ใส 5 2



กำรประ เมิน  ITA 2566 ยังคงก ำหนดกรอบ

แนวทำงในกำรด ำเนินงำนท่ีเชื่อมโยงและต่อเน่ือง

จำกกำรประ เมิน ในปี ท่ี ผ่ ำนมำ  อย่ำง ไรก็ตำม 

ส ำนักงำน ป.ป.ช. ก็ได้มีควำมพยำยำมท่ีจะพฒันำให้

กำรประเมิน ITA ให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้นโดยได้

ร่วมมือในกำรขับเคลื่ อนงำนป้องกันกำรทุจริต

ร่วมกับส ำนักงำน ป.ป.ท. และส ำนักงำน ก.พ. 

นอกจำกน้ี ยังได้มีกำรปรับปรุงพัฒนำระบบ ITAS

บำงส่วนเพื่ อให้เกิดควำมสะดวกและส่งเสริมให้

ประชำชนเข้ำตอบแบบวัดได้อย่ำงสะดวกและมั่นใจ

มำกข้ัน

Highlight ITA 2566



Highlight ITA 2566

กำรประเมนิ ITA ในปีน้ี ได้มีกำรเปล่ียนแปลงส ำคัญใน 6 เรื่อง ได้แก่ 

1. วิธีกำรเข้ำตอบออนไลน์ เปิดโอกำสให้บุคลำกรภำครัฐเข้ำร่วมตอบแบบ

วัด IIT และเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำรหรือติดต่อกับภำครัฐเข้ำร่วมตอบ

แบบวดั EIT จะเป็นกำรเข้ำตอบด้วยตนเองโดยตรงผ่ำนทำงระบบ ITAS 

โดยใช้หมำยเลขโทรศัพท์และยืนยันตัวตนด้วยรหัสผ่ำนครั้งเดียว 

(OTP) 

2. กำรจัดเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก กำรจัดเก็บข้อมูลจะ

มุ่งเน้นกำรมีส่วนรว่มของผู้รับบรกิำรหรอืติดต่อกับหน่วยงำนภำครฐัใน

กำรเข้ำตอบด้วยตนเองโดยหน่วยงำนจะต้องก ำกับติดตำมให้มีผู้ตอบ

ตำมเงื่อนไขท่ีก ำหนด ส่วนผู้ประเมินจะเป็นผู้วเิครำะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียภำยนอก จำกน้ันจะมีกำรจดัเก็บข้อมูลกับกลุ่มเป้ำหมำยโดยตรง

3. ระยะเวลำ กำรตอบแบบวัด IIT และแบบวัด EIT มีกำรปรบัระยะเวลำให้

มำกขึ้น จำกเดิมระยะเวลำ 3 เดือน โดยเพ่ิมระยะเวลำเป็น 6 เดือน และเพ่ิม

ระยะเวลำกำรตอบแบบวดั OIT เป็นระยะเวลำ 4 เดือน



Highlight ITA 2566

กำรประเมิน ITA ในปีน้ี ได้มีกำรเปล่ียนแปลงส ำคัญใน 6 เรื่อง (ต่อ) 

4. ประเด็นค ำถำมในแบบวดั OIT เพ่ิมประเด็นนโยบำย “No Gift Policy” 

ตำมแผนกำรปฏิรปูประเทศด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจรติและ

ประพฤติมิชอบ กิจกรรมปฏิรูปท่ีส ำคัญ (Big Rock) และเพ่ิมประเด็น

กำรขับเคล่ือนพระรำชบัญญัติมำตรฐำนทำงจริยธรรม พ.ศ. 2562 

น ำไปสู่กำรปรับปรุงข้อค ำถำมใหม่ในแบบวัด OIT นอกจำกน้ี ยังมีกำร

ปรบัลด/ควบรวมบำงข้อค ำถำม และปรบัปรงุองค์ประกอบด้ำนข้อมูลใน

แต่ละข้อให้มีควำมชดัเจนมำกย่ิงขึ้น

5. ประเด็นค ำถำมในแบบวัด IIT และแบบวัด EIT มีกำรปรบัปรงุข้อควำม

ในข้อค ำถำมให้มีควำมกระชับและชัดเจนมำกย่ิงขึ้น เพ่ือลดควำมเส่ียงท่ี

จะเกิดควำมสับสนของผู้ตอบ

6. ระบบ ITAS มีกำรปรบัฟงัก์ชันกำรใช้งำนให้เป็นมิตรต่อผู้ใช้งำนสะดวก

ต่อกำรมีส่วนร่วม และเกิดประโยชน์ต่อประชำชนท่ีจะเข้ำมำใช้ประโยชน์

จำกกำรประเมิน ITA มำกย่ิงขึ้น



แบบวดักำรรบัรูข้องผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียภำยใน (IIT)

ITA 2565 ITA 2566

กลุม่เป้ำหมำย บุคลำกรภำครฐั ท่ีปฏิบัติงำนใหกั้บหน่วยงำน
มำแลว้ไมน่้อยกวำ่ 1 ปี

บุคลำกรภำครฐั ท่ีปฏิบัติงำนใหกั้บหน่วยงำน
มำแลว้ไมน่้อยกวำ่ 1 ปี

จ ำนวนประชำกร หน่วยงำนระบุตนเอง หน่วยงำนระบุตนเอง

จ ำนวนกลุม่ตัวอยำ่ง 10% ของจ ำนวนประชำกร
(ไมน่้อยกวำ่ 30 คน/ไมเ่กิน 400 คน)

10% ของจ ำนวนประชำกร
(ไมน่้อยกวำ่ 30 คน/ไมเ่กิน 400 คน)

วธิกีำรเก็บขอ้มูล หน่วยงำนประชำสัมพนัธภ์ำยในหน่วยงำนและ
ก ำกับใหม้ผู้ีตอบไมน้่อยกวำ่จ ำนวนขัน้ต่ำ

หน่วยงำนประชำสัมพนัธภ์ำยในหน่วยงำนและ
ก ำกับใหม้ผู้ีตอบไมน้่อยกวำ่จ ำนวนขัน้ต่ำ

กำรเขำ้ตอบ ตอบออนไลน์ โดยใชเ้ลขบัตรประชำชน ตอบออนไลน์ โดยใชเ้ลขโทรศัพท์และ OTP

ระยะเวลำ 3 เดือน 6 เดือน

สัดส่วนคะแนน 30% 30%

Highlight ITA 2566



แบบวดักำรรบัรูข้องผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT)
ITA 2565 ITA 2566

EIT (ส่วนท่ี 1: เขำ้ตอบเอง) EIT (ส่วนท่ี 1: เขำ้ตอบเอง)

กลุม่เป้ำหมำย ผู้รบับรกิำรหรอืติดต่อรำชกำรกับหน่วยงำน ผู้รบับรกิำรหรอืติดต่อรำชกำรกับหน่วยงำน

จ ำนวนประชำกร - หน่วยงำนระบุเอง

จ ำนวนกลุม่ตัวอยำ่ง - 10% ของจ ำนวนประชำกร (ไมน้่อยกวำ่ 30 
คน/ไมเ่กิน 400 คน)

วธิกีำรเก็บขอ้มูล หน่วยงำนประชำสัมพนัธ ์(เป็นส่วนเสรมิ) หน่วยงำนประชำสัมพนัธแ์ละก ำกับใหม้ผีู้ตอบไม่
น้อยกวำ่จ ำนวนขัน้ต่ำ

กำรเขำ้ตอบ ตอบออนไลน์ โดยใชเ้ลขบัตรประชำชน ตอบออนไลน์ โดยใชเ้ลขโทรศัพท์และ OTP

ระยะเวลำ 3 เดือน 6 เดือน

สัดส่วนคะแนน ส่วนท่ี 1 + ส่วนท่ี 2 = 30% 15%

Highlight ITA 2566



แบบวดักำรรบัรูข้องผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT)
ITA 2565 ITA 2566

EIT (ส่วนท่ี 2: ผู้ประเมนิเก็บ) EIT (ส่วนท่ี 2: ผู้ประเมนิเก็บ)

กลุม่เป้ำหมำย ผู้รบับรกิำรหรอืติดต่อรำชกำรกับหน่วยงำน ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียหรอืได้รบัผลกระทบจำก
ภำรกิจของหน่วยงำน

จ ำนวนประชำกร หน่วยงำนระบุเอง -

จ ำนวนกลุม่ตัวอยำ่ง 10% ของจ ำนวนประชำกรท่ีหน่วยงำนระบุ
(ไมน่้อยกวำ่ 30 คน/ไมเ่กิน 400 คน)

10% ของจ ำนวนกลุม่ตัวอยำ่งขัน้ต่ำส่วนท่ี 1
(ไมน่้อยกวำ่ 10 คน)

วธิกีำรเก็บขอ้มูล ผู้ประเมนิจดัเก็บตำมจ ำนวนท่ีก ำหนด ผู้ประเมนิจดัเก็บตำมจ ำนวนท่ีก ำหนด

กำรเขำ้ตอบ โทรศัพท์หรอืลงพื้นท่ีส ำรวจขอ้มูล สัมภำษณ์โดยตรง

ระยะเวลำ 3 เดือน 6 เดือน

สัดส่วนคะแนน ส่วนท่ี 1 + ส่วนท่ี 2 = 30% 15%

Highlight ITA 2566



แบบวดักำรเปดิเผยขอ้มูล (OIT)

ITA 2565 ITA 2566

กลุม่เป้ำหมำย หน่วยงำนท่ีรบัประเมนิ หน่วยงำนท่ีรบัประเมนิ

จ ำนวนประชำกร ทุกหน่วยงำน ทุกหน่วยงำน

จ ำนวนกลุม่ตัวอยำ่ง ทุกหน่วยงำน ทุกหน่วยงำน

วธิกีำรเก็บขอ้มูล หน่วยงำนรำยงำนตนเอง พรอ้มแสดงหลกัฐำน
กำรเปิดเผยขอ้มูลเป็น URL เวบ็ไซต์ 

หน่วยงำนรำยงำนตนเอง พรอ้มแสดงหลกัฐำน
กำรเปิดเผยขอ้มูลเป็น URL เวบ็ไซต์ 

กำรเขำ้ตอบ แอดมนิเป็นผู้ตอบออนไลน์ แอดมนิเป็นผู้ตอบออนไลน์

สัดส่วนคะแนน 40% 40%

Highlight ITA 2566



ประเด็นกำรประเมนิ

ITA 2565 ITA 2566

ตัวชีว้ดั ตัวชีว้ดัท่ี 1 กำรปฏิบัติหน้ำท่ี
ตัวชีว้ดัท่ี 2 กำรใชง้บประมำณ
ตัวชีว้ดัท่ี 3 กำรใชอ้ ำนำจ
ตัวชีว้ดัท่ี 4 กำรใชท้รพัย์สินของรำชกำร
ตัวชีว้ดัท่ี 5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจรติ
ตัวชีว้ดัท่ี 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน
ตัวชีว้ดัท่ี 7 ประสิทธภิำพกำรส่ือสำร
ตัวชีว้ดัท่ี 8 กำรปรบัปรงุระบบกำรท ำงำน
ตัวชีว้ดัท่ี 9 กำรเปิดเผยข้อมูล
9.1 ข้อมูลพื้นฐำน
9.2 กำรบรหิำรงำน
9.3 กำรบรหิำรเงนิงบประมำณ
9.4 กำรบรหิำรและพฒันำทรพัยำกรบุคคล
9.5 กำรส่งเสรมิควำมโปรง่ใส 
ตัวชีว้ดัท่ี 10 กำรป้องกันกำรทุจรติ
10.1 กำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรทุจรติ
10.2 มำตรกำรภำยในเพื่อป้องกันกำรทุจรติ

ตัวชีว้ดัท่ี 1 กำรปฏิบัติหน้ำท่ี
ตัวชีว้ดัท่ี 2 กำรใชง้บประมำณ
ตัวชีว้ดัท่ี 3 กำรใชอ้ ำนำจ
ตัวชีว้ดัที่ 4 กำรใชท้รพัย์สินของรำชกำร
ตัวชีว้ดัท่ี 5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจรติ
ตัวชีว้ดัท่ี 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน
ตัวชีว้ดัท่ี 7 ประสิทธภิำพกำรส่ือสำร
ตัวชีว้ดัท่ี 8 กำรปรบัปรงุระบบกำรท ำงำน
ตัวชีว้ดัที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล
9.1 ข้อมูลพื้นฐำน
9.2 กำรบรหิำรงำน
9.3 กำรจดัซื้อจดัจำ้ง
9.4 กำรบรหิำรและพฒันำทรพัยำกรบุคคล
9.5 กำรส่งเสรมิควำมโปรง่ใส 
ตัวชีว้ดัท่ี 10 กำรป้องกันกำรทุจรติ
10.1 กำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรทุจรติ
10.2 มำตรกำรส่งเสรมิคณุธรรมและควำมโปรง่ใส

Highlight ITA 2566



ข้อค ำถำมและระดับตัวเลอืก

ITA 2565 ITA 2566

ขอ้ค ำถำม ชดุค ำถำม
-ชดุค ำถำมมำตรฐำนทุกหน่วยงำน

ระดับตัวเลอืก
- IIT/EIT ม ี4 ตัวเลอืกระดับ 
- OIT/SIT ม ี2 ตัวเลอืกระดับ (0/100)

จ ำนวนขอ้
- IIT 30 ขอ้
- EIT 15 ขอ้
- OIT 43 ขอ้

ชดุค ำถำม
-ชดุค ำถำมมำตรฐำนทุกหน่วยงำน

ระดับตัวเลอืก
- IIT/EIT ม ี4 ตัวเลอืกระดับ 
- OIT/SIT ม ี2 ตัวเลอืกระดับ (0/100)

จ ำนวนขอ้
- IIT 30 ขอ้
- EIT 15 ขอ้
- OIT 43 ขอ้
ส่วนใหญเ่ป็นขอ้ค ำถำมเดิมจำกปี 2565 โดยปรบั
เลก็น้อย
และมคีวำมรว่มมอืเพิม่เติม 2 เรื่อง
1) No Gift Policy (ส ำนักงำน ป.ป.ท.)
2) มำตรฐำนจรยิธรรม (ส ำนักงำน ก.พ.)

Highlight ITA 2566



กรอบระยะเวลำกำรประเมนิ ITA 2566 ก ำหนดกรอบระยะเวลำหลักเชน่เดียวกับปีท่ีผ่ำนมำ แต่ปรบัระยะเวลำ ดังน้ี
➢ ปรบัระยะเวลำขั้นตอนกำรตอบแบบวดั IIT และ EIT เพิม่ขึ้นเป็น 6 เดือน เพื่อเปิดโอกำสใหเ้กิดกำรมส่ีวนรว่มสะท้อนควำมคิดเหน็
➢ ปรบัระยะเวลำขั้นตอนกำรตอบแบบวดั OIT เพิม่ขึ้นเป็น 4 เดือน เพื่อใหห้น่วยงำนมรีะยะเวลำในกำรด ำเนินกำรมำกขึ้น

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

กำรเผยแพรป่ฏิทินแลคู่มือกำรประเมิน

กำรลงทะเบียนเข้ำสู่ระบบ

กำรน ำเข้ำข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน/ภำยนอก

กำรเก็บรวบรวมข้อมูลตำมแบบวดั IIT

กำรเก็บรวบรวมข้อมูลตำมแบบวดั EIT

กำรตอบแบบวดั OIT

กำรตรวจสอบและใหค้ะแนนแบบวดั OIT

กำรชีแ้จงเพิม่เติมและยืนยันผลแบบวดั OIT

กำรประมวลผลกำรประเมิน

กำรจดัท ำรำยงำนผลกำรประเมิน

กำรกล่ันกรองและน ำเสนอผลกำรประเมิน

กำรประกำศผลกำรประเมิน

ปฏิทินกำรประเมนิ ITA 2566
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รำยละเอยีดกำรประเมิน

หน่วยงำนท่ีเข้ำร่วมกำรประเมิน 
จะมีผู้ใช้งำน (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) 
ของหน่วยงำน ประกอบด้วย 2 ชดุ 
คือ 

“ผู้ดูแลระบบ” และ “ผู้บริหำร”

โดยในกรณีหน่วยงำนท่ีเคยเข้ำ
ร่วมกำรประเมินในปีท่ีผ่ำนมำ 
ให้ใช้ชื่อผู้ใช้งำนและรหัสผ่ำน
เดิมในกำรลงทะเบียนเข้ำร่วม
กำรประเมิน

ลงทะเบยีนกำรประเมนิ



1. กรณีลืม Password แต่จ ำ E-mail ท่ีบันทึกไว้

ในระบบ ITAS ได้ (E-mail ในหน้ำข้อมูลส่วนตัว)
ขอให้กดเลือก “ลืมรหัสผ่ำน” ในหน้ำ Login ใน
ระบบ ITAS  จำกน้ันระบบจะส่ง E-mail กลับไปยัง
เจ้ำของ Username น้ัน  เพื่อให้ยืนยันตัวตนผ่ำน
ทำง E-mail และหำกกำรยืนยันตัวตนถูกต้อง
ระบบจะให้ต้ังรหัสผ่ำนและเข้ำสู่ระบบได้ตำมปกติ

2. กรณีจ ำ Username ได้ แต่ลืม Password 

และลืมE-mail ท่ีบันทึกไว้ในระบบ ITAS ท ำให้ใช้
งำนฟังก์ชันลืมรหัสผ่ำนไม่ได้
ขอให้หน่วยงำนติดต่อมำยัง Line Official @ITAS 
เพื่อกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ก่อนแจ้ง
วธิีกำรด ำเนินกำรแก้ไขทำง Line Official @ITAS 
ต่อไป

3. กรณีลืมท้ัง Username และ Password

ขอให้ผู้บริหำรของหน่วยงำนท ำหนังสือถึง
ส ำนักงำน ป.ป.ช. (จ.นนทบุรี) โดยจัดท ำหนังสือ
เรียนเลขำธิกำรคณะกรรมกำร ป.ป.ช. เพื่อแจ้งขอ
รหัสเข้ำใช้งำนระบบ ITAS ของหน่วยงำนอีกครั้ง
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วธิกีำรรวบรวมข้อมูลแบบวดั IIT

เป็นบทบำทหน้ำท่ีของหน่วยงำนท่ีจะได้
ประชำสัมพนัธเ์พื่อใหบุ้คลำกรภำยใน
ได้มีโอกำสได้เข้ำมำมีส่วนรว่มสะท้อน
ควำมคิดเหน็ต่อกำรปฏิบติัรำชกำร
ของหน่วยงำน ดังน้ี

(1)หน่วยงำนน ำชอ่งทำงกำรเข้ำตอบ
แบบวดั IIT และ Code ของ
หน่วยงำน ไปเผยแพรแ่ละ
ประชำสัมพนัธแ์ก่บุคลำกรภำยใน
ของหน่วยงำน

(2)บุคลำกรภำยในของหน่วยงำนเข้ำ
มำตอบแบบวดั IIT ด้วยตนเองทำง
ระบบ ITAS โดยผู้ตอบจะต้อง
ยืนยันตัวตนโดยกำรระบุ Code 
ของหน่วยงำนใหถู้กต้อง จงึจะ
สำมำรถเข้ำตอบได้



แบบวดักำรรบัรูข้องผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภำยใน

ตัวชีวั้ดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังน้ี

ประเด็นกำรประเมนิ
ระดับ

ควำมเชื่อมโยง ค ำถำมเชงิบวก/ลบ
น้อยท่ีสุดหรอืไม่มเีลย น้อย มำก

มำก

ท่ีสุด

i1 เจำ้หน้ำท่ีของหน่วยงำนท่ำน ปฏิบัติหรอื

ให้บรกิำรแก่ บุคคลภำยนอก เป็นไปตำม

ขั้นตอนและระยะเวลำ มำกน้อยเพียงใด

ข้อ o14 คู่มือหรอืมำตรฐำน

กำรปฏิบัติงำน 

ข้อ o15 คู่มือหรอืมำตรฐำน

กำรใหบ้รกิำร 

บวก

i2 เจำ้หน้ำท่ีของหน่วยงำนท่ำน ปฏิบัติหรอื

ให้บรกิำรแก่บุคคลภำยนอกอย่ำงเท่ำเทียม

กันมำกน้อยเพียงใด

ข้อ o18 E–Service 

บวก

i3 เจำ้หน้ำท่ีของหน่วยงำนท่ำน ปฏิบัติงำนหรอื

ให้บรกิำรโดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงำน และ

รบัผิดชอบต่อหน้ำท่ี มำกน้อยเพียงใด

ข้อ o39 ประมวลจรยิธรรม

ส ำหรบัเจำ้หน้ำท่ี

ของรฐั
บวก



แบบวดักำรรบัรูข้องผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภำยใน

ประเด็นกำรประเมิน
ระดับ

ควำมเชื่อมโยง ค ำถำมเชงิบวก/ลบ
มี ไมม่ี

i4 เจำ้หน้ำท่ีของหน่วยงำนท่ำน มีกำรเรยีกรบัเงนิ ทรพัย์สิน 

ของขวญั ของก ำนัล หรอืผลประโยชน์ (นอกเหนือจำกท่ี

กฎหมำยก ำหนด เชน่ ค่ำธรรมเนียม ค่ำปรบั) เพ่ือแลกกับ

ปฏิบัติงำนหรอืให้บรกิำร หรอืไม่

ข้อ o27 แนวปฏิบัติกำรจดักำรเรื่อง

รอ้งเรยีนกำรทจุรติและ

ประพฤติมิชอบ

ข้อ o28 ชอ่งทำงแจง้เรื่องรอ้งเรยีน

กำรทจุรติและประพฤติ

มิชอบ

ข้อ o29 ข้อมูลเชงิสถิติเรื่อง

รอ้งเรยีนกำรทจุรติและ

ประพฤติมิชอบ

ข้อ o34 กำรประเมินควำมเส่ียง

กำรทจุรติ และประพฤติ

มิชอบประจ ำปี 

ข้อ o35 กำรด ำเนินกำรเพื่อจดักำร

ควำมเส่ียงกำรทจุรติและ

ประพฤติมิชอบ 

ข้อ o36 แผนปฏิบัติกำรป้องกัน

กำรทจุรติ 

ลบ

i5 เจำ้หน้ำท่ีของหน่วยงำนท่ำน มีกำรรบัเงนิ ทรพัย์สิน 

ของขวญั ของก ำนัล หรอืผลประโยชน์ จำกบุคคลอื่น ท่ีอำจ

ส่งผลให้มีกำรปฏิบัติหน้ำท่ีอย่ำงไม่เป็นธรรมเพ่ือเป็นกำร

ตอบแทน หรอืไม่

i6 เจำ้หน้ำท่ีของหน่วยงำนท่ำน มีกำรให้เงนิ ทรพัย์สิน 

ของขวญั ของก ำนัล หรอืผลประโยชน์ แก่บุคคลภำยนอก

เพ่ือสรำ้งควำมสัมพันธ์ท่ีดีและคำดหวงัให้มีกำรตอบแทน

ในอนำคต หรอืไม่



แบบวดักำรรบัรูข้องผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภำยใน

ตัวชีว้ดัท่ี 2 กำรใชง้บประมำณ  ประกอบด้วยขอ้ค ำถำมจ ำนวน 6 ขอ้ ดังน้ี

ประเด็นกำรประเมิน
ระดับ

ควำมเชื่อมโยง ค ำถำมเชงิบวก/ลบน้อยท่ีสุด

หรอืไม่มีเลย

น้อ

ย
มำก

มำก

ท่ีสุด

i7 ท่ำนทรำบข้อมูลเก่ียวกับงบประมำณของ

หน่วยงำนหรอืของส่วนงำนท่ีท่ำนปฏิบัติ

หน้ำท่ีมำกน้อยเพียงใด

ข้อ o11 แผนด ำเนินงำนและกำร

ใชง้บประมำณประจ ำปี
บวก

i8 ท่ำนเคยเข้ำไปมีส่วนรว่มในกระบวนกำร

งบประมำณ มำกน้อยเพียงใด

ข้อ o11 แผนด ำเนินงำนและ

กำรใชง้บประมำณ ประจ ำปี

ข้อ o12 รำยงำนกำรก ำกับ

ติดตำมกำรใชจ้ำ่ย

งบประมำณประจ ำปี 

รอบ 6 เดือน 

ข้อ o13 รำยงำนผลกำรใชจ้ำ่ย

งบประมำณ ประจ ำปี

บวก

i9 หน่วยงำนของท่ำน ใชจ้ำ่ยงบประมำณ

เป็นไปตำมวตัถุประสงค์และคุ้มค่ำ มำก

น้อยเพียงใด บวก

i10 หน่วยงำนของท่ำน ใชจ้ำ่ยงบประมำณ

เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรอื

พวกพ้อง มำกน้อยเพียงใด

ข้อ o34 กำรประเมนิควำมเส่ียง

กำรทุจรติ และ

ประพฤติมชิอบ ประจ ำปี 

ลบ



แบบวดักำรรบัรูข้องผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภำยใน 

ประเด็นกำรประเมิน

ระดับ

ควำมเชื่อมโยง ค ำถำมเชงิบวก/ลบน้อยท่ีสุด

หรอืไม่มี

เลย

น้อย มำก มำกท่ีสุด

i11 เจำ้หน้ำท่ีของหน่วยงำนท่ำน มีกำร

เบิกจำ่ยเงนิท่ีเป็นเท็จ เชน่ 

ค่ำท ำงำนล่วงเวลำ ค่ำวสัดุอุปกรณ์ 

หรอืค่ำเดินทำง ฯลฯ มำกน้อย

เพียงใด

ข้อ o19 แผนกำรจดัซื้อจดัจำ้ง

หรอืแผนกำรจดัหำพสัดุ

ข้อ o20 ประกำศต่ำง ๆ 

เก่ียวกับกำรจดัซื้อจดัจำ้ง

หรอืกำรจดัหำพสัดุ

ข้อ o21 สรปุผลกำรจดัซื้อจดั

จำ้งหรอืกำรจดัหำพสัดุ

รำยเดือน 

ข้อ o22 รำยงำนผลกำรจดัซื้อ

จดัจำ้งหรอืกำรจดัหำ

พสัดุประจ ำปี

ลบ

i12 หน่วยงำนของท่ำน มีกำรจดัซื้อ

จดัจำ้ง ท่ีเอื้อประโยชน์ให้

ผู้ประกอบกำรรำยใดรำยหน่ึง 

มำกน้อยเพียงใด

ข้อ o27 แนวปฏิบัติกำรจดักำรเรื่อง

รอ้งเรยีนกำรทุจรติและ

ประพฤติมิชอบ 

ข้อ o28 ชอ่งทำงแจง้เรื่องรอ้งเรยีน

กำรทุจรติและประพฤติ

มิชอบ 

ลบ



แบบวดักำรรบัรูข้องผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภำยใน

ประเด็นกำรประเมิน
ระดับ

ควำมเชื่อมโยง ค ำถำมเชงิบวก/ลบน้อยท่ีสุด

หรอืไม่มีเลย
น้อย มำก มำกท่ีสุด

i13 ท่ำนได้รบัมอบหมำยงำนตำมต ำแหน่ง

หน้ำท่ีจำกผู้บังคับบัญชำ ของท่ำน

อย่ำงเป็นธรรม มำกน้อยเพียงใด

ข้อ o23 นโยบำยกำรบรหิำร

ทรพัยำกรบุคคล

ข้อ o24 กำรด ำเนินกำรตำม

นโยบำยกำรบรหิำร

ทรพัยำกรบุคคล

ข้อ o25 หลักเกณฑ์กำรบรหิำร

และพฒันำทรพัยำกร

บุคคล

ข้อ o26 รำยงำนผลกำรบรหิำร

และพฒันำ ทรพัยำกร

บุคคลประจ ำปี 

บวก

i14 ท่ำนได้รบักำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

จำกผู้บังคับบัญชำของท่ำนอย่ำง

เป็นธรรม มำกน้อยเพียงใด

i15 ผู้บังคับบัญชำของท่ำน มีกำรคัดเลือก

ผู้เข้ำรบักำรฝึกอบรมกำรศึกษำดูงำน 

หรอืกำรให้ทุนกำรศึกษำ อย่ำงเป็น

ธรรมมำกน้อยเพียงใด

i16 ท่ำนเคยถูกผู้บังคับบัญชำส่ังกำรให้ท ำ

ธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชำ มำก

น้อยเพียงใด

ข้อ o40 กำรขับเคลื่อน

จรยิธรรม
ลบ

ตัวชีว้ดัท่ี 3 กำรใชอ้ ำนำจ  ประกอบด้วยขอ้ค ำถำมจ ำนวน 6 ขอ้ ดังน้ี



แบบวดักำรรบัรูข้องผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภำยใน

ประเด็นกำรประเมิน ระดับ ควำมเชื่อมโยง ค ำถำมเชงิบวก/ลบ
น้อยท่ีสุดหรอืไม่มีเลย น้อย มำก มำกท่ีสุด

i17 ท่ำนเคยถูกผู้บังคับบัญชำส่ังกำรให้

ท ำในส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง หรอืมีควำม

เส่ียงต่อกำรทุจรติ มำกน้อย

เพียงใด

ข้อ o34 กำรประเมนิควำม

เส่ียงกำรทุจรติ 

และประพฤติมชิอบ

ประจ ำปี 

ข้อ o35 กำรด ำเนินกำรเพื่อ

จดักำรควำมเส่ียง

กำรทุจรติและ

ประพฤติมชิอบ 

ลบ

i18 กำรสรรหำ บรรจุ แต่งต้ัง โยกย้ำย 

เล่ือนต ำแหน่ง ในหน่วยงำน   

ของท่ำน มีกำรเอื้อประโยชน์ให้

บุคคลใดบุคคลหน่ึงหรอืพวกพ้อง 

มำกน้อยเพียงใด

ข้อ o23 นโยบำยกำรบรหิำร

ทรพัยำกรบุคคล

ข้อ o24 กำรด ำเนินกำรตำม

นโยบำยกำรบรหิำร

ทรพัยำกรบุคคล

ข้อ o25 หลักเกณฑ์กำร

บรหิำรและพฒันำ

ทรพัยำกรบุคคล 

ลบ



แบบวดักำรรบัรูข้องผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภำยใน

ตัวชีว้ดัท่ี 4 กำรใชท้รพัย์สินของรำชกำร  ประกอบด้วยข้อค ำถำมจ ำนวน 6 ข้อ ดังน้ี

ประเด็นกำรประเมิน
ระดับ

ควำมเชื่อมโยง
ค ำถำมเชงิ

บวก/ลบ
น้อยท่ีสุด

หรอืไม่มีเลย
น้อย มำก มำกท่ีสุด

i19 ท่ำนรูแ้นวปฏิบัติของหน่วยงำนของท่ำน 

เก่ียวกับกำรใชท้รพัย์สินของรำชกำรท่ีถูกต้อง 

มำกน้อยเพียงใด

ข้อ o14 คู่มอืหรอืมำตรฐำนกำร

ปฏิบัติงำน 

บวก

i20 ขั้นตอนกำรขออนุญำตเพ่ือยืมทรพัย์สินของ

รำชกำรไปใชป้ฏิบัติงำนมคีวำมสะดวกมำกน้อย

เพียงใด

i21 เจำ้หน้ำท่ีของหน่วยงำนท่ำน มีกำรขออนุญำต

ยืมทรพัย์สินของรำชกำรไปใชป้ฏิบัติงำนอย่ำง

ถูกต้อง มำกน้อยเพียงใด

i22 บุคคลภำยนอกหรอืภำคเอกชน มีกำรน ำ

ทรพัย์สินของรำชกำรไปใช ้โดยไม่ได้ขออนุญำต

อย่ำงถูกต้อง มำกน้อยเพียงใด

ข้อ o15 คู่มอืหรอืมำตรฐำนกำร

ใหบ้รกิำร
ลบ



แบบวดักำรรบัรูข้องผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภำยใน

ประเด็นกำรประเมิน
ระดับ

ควำมเชื่อมโยง
ค ำถำมเชงิ

บวก/ลบ
น้อยท่ีสุด

หรอืไม่มีเลย
น้อย มำก มำกท่ีสุด

i23 เจำ้หน้ำท่ีของหน่วยงำนท่ำน มีกำรใช้

ทรพัย์สินของรำชกำรเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 

มำกน้อยเพียงใด

ขอ้ o14 คู่มอืหรอืมำตรฐำน

กำรปฏิบัติงำน 

ขอ้ o15 คู่มอืหรอืมำตรฐำน

กำรใหบ้รกิำร

ลบ

i24 หน่วยงำนของท่ำน มีกำรก ำกับดูแลและ

ตรวจสอบกำรใชท้รพัย์สินของรำชกำร 

อย่ำงสม่ำเสมอ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีกำร

น ำไปใชป้ระโยชน์ส่วนตัว มำกน้อยเพียงใด

ขอ้ o34 กำรประเมนิควำม

เส่ียงกำรทุจรติ 

และประพฤติมชิอบ

ประจ ำปี 

ขอ้ o35 กำรด ำเนินกำรเพื่อ

จดักำรควำมเส่ียง

กำรทุจรติและ

ประพฤติมชิอบ

บวก



แบบวดักำรรบัรูข้องผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภำยใน

ประเด็นกำรประเมิน
ระดับ

ควำมเชื่อมโยง
ค ำถำมเชงิ

บวก/ลบ
น้อยท่ีสุด

หรอืไม่มีเลย
น้อย มำก มำกท่ีสุด

i25  ผู้บรหิำรสูงสุดของหน่วยงำนของท่ำน 

ให้ควำมส ำคัญกับกำรแก้ไขปัญหำกำร

ทุจรติและประพฤติมิชอบ มำกน้อยเพียงใด

ข้อ o31 ประกำศเจตนำรมณ์ 

นโยบำย No Gift 

Policy

ข้อ o32 กำรสรำ้งวฒันธรรม

No Gift Policy

ข้อ o33 รำยงำนผลตำม

นโยบำย No Gift Policy

ข้อ o38 รำยงำนผลกำร

ด ำเนินกำรป้องกัน

กำรทุจรติประจ ำปี

บวก

i26 มำตรกำรป้องกันกำรทุจรติของหน่วยงำน

ท่ำนสำมำรถป้องกันกำรทุจรติได้จรงิมำก

น้อยเพียงใด

ข้อ o29 ข้อมูลเชงิสถิติเรื่อง

รอ้งเรยีนกำรทุจรติและ

ประพฤติมิชอบ

ข้อ o36 แผนปฏิบัติกำรป้องกัน

กำรทุจรติ 

ข้อ o42 มำตรกำรส่งเสรมิ

คุณธรรมและควำม

โปรง่ใสภำยในหน่วยงำน 

บวก

ตัวชีว้ดัท่ี 5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจรติ ประกอบด้วยข้อค ำถำมจ ำนวน 6 ข้อ ดังน้ี



แบบวดักำรรบัรูข้องผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภำยใน

ประเด็นกำรประเมิน
ระดับ

ควำมเชื่อมโยง
ค ำถำมเชงิ

บวก/ลบ
น้อยท่ีสุด

หรอืไม่มีเลย
น้อย มำก มำกท่ีสุด

i27  ท่ำนทรำบเก่ียวกับมำตรฐำนทำง

จรยิธรรมหรอืประมวล 

จรยิธรรมส ำหรบัเจำ้หน้ำท่ีของ

หน่วยงำนท่ำน มำกน้อยเพียงใด

ข้อ o39 ประมวลจรยิธรรมส ำหรบั

เจำ้หน้ำท่ีของรฐั

ข้อ o40 กำรขับเคล่ือนจรยิธรรม

ข้อ o41 กำรประเมินจรยิธรรม

เจำ้หน้ำท่ีของรฐั

บวก

i28  หน่วยงำนของท่ำน มกีำรน ำผลกำร

ประเมนิ ITA ไปปรบัปรงุกำรท ำงำน 

เพื่อปอ้งกันกำรทจุรติในหนว่ยงำน 

มำกนอ้ยเพยีงใด

ข้อ o36 แผนปฏิบัติกำรป้องกัน

กำรทุจรติ

ข้อ o42 มำตรกำรส่งเสรมิคุณธรรม

และควำมโปรง่ใสภำยใน

หน่วยงำน

บวก



แบบวดักำรรบัรูข้องผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภำยใน

ประเด็นกำรประเมิน
ระดับ

ควำมเชื่อมโยง
ค ำถำมเชงิ

บวก/ลบ
น้อยท่ีสุด

หรอืไม่มีเลย
น้อย มำก มำกท่ีสุด

i29 หำกท่ำนพบเหน็กำรทจุรติท่ีเกิดขึ้นใน

หน่วยงำน ท่ำนมัน่ใจท่ีจะแจง้ ใหข้อ้มูล 

หรอืรอ้งเรยีนต่อส่วนงำนท่ีเก่ียวขอ้ง

ได้มำกนอ้ยเพยีงใด

ข้อ o27 แนวปฏิบัติกำรจดักำรเรื่อง

รอ้งเรยีนกำรทุจรติและ

ประพฤติมิชอบ 

ข้อ o28 ชอ่งทำงแจง้เรื่องรอ้งเรยีน

กำรทุจรติและประพฤติ

มิชอบ 

บวก

i30 หำกมเีจำ้หน้ำท่ีกระท ำกำรทจุรติ 

หนว่ยงำนของท่ำนจะมกีำรตรวจสอบ

และลงโทษอยำ่งจรงิจงั มำกนอ้ย

เพยีงใด

ข้อ o27 แนวปฏิบัติกำรจดักำรเรื่อง

รอ้งเรยีนกำรทุจรติและ

ประพฤติมิชอบ 

ข้อ o28 ชอ่งทำงแจง้เรื่องรอ้งเรยีน

กำรทุจรติและประพฤติ

มิชอบ 

ข้อ o29 ข้อมูลเชงิสถิติเรื่อง

รอ้งเรยีนกำรทุจรติและ

ประพฤติมิชอบ

บวก



วธิกีำรรวบรวมข้อมูลแบบวดั EIT

กำรเก็บรวบรวมข้อมูลแบบวดั EIT 
จะมีกำรจ ำแนกออกเปน็ 2 ส่วน ดังน้ี

(1) หน่วยงำนประชำสัมพนัธเ์พื่อใหผู้้รบับรกิำร
หรอืติดต่อรำชกำรกับหน่วยงำนได้มโีอกำส
เข้ำมำมส่ีวนรว่มสะท้อนควำมคิดเหน็ต่อกำร
ปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน โดยหน่วยงำน
น ำชอ่งทำงกำรเข้ำตอบแบบวดั EIT ทำง
ระบบ ITAS ไปเผยแพรแ่ละประชำสัมพนัธ์
แก่ผู้รบับรกิำรหรอืติดต่อรำชกำรของ
หน่วยงำน และผู้รบับรกิำรหรอืผู้ติดต่อกับ
ภำครฐัจะเข้ำมำตอบแบบวดั EIT ด้วย
ตนเองทำงระบบ ITAS

(2) ผู้ประเมนิวเิครำะหก์ลุ่มเป้ำหมำย คัดเลือก 
และจดัเก็บข้อมูล จำกผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย
ภำยนอกท่ีส ำคัญของหน่วยงำน ท้ัง
ผู้รบับรกิำร ผู้ได้รบัผลกระทบ หรอืผู้มส่ีวน
ได้ส่วนเสียทำงใดทำงหนึ่งจำกกำรก ำหนด
นโยบำย กำรปฏิบัติหน้ำท่ี หรอืกำร
ด ำเนินงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน



แบบวดักำรรบัรูข้องผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภำยนอก

ตัวชีว้ดัท่ี 6 คณุภำพกำรด ำเนนิงำน ประกอบด้วยข้อค ำถำมจ ำนวน 5 ข้อ ดังน้ี

ประเด็นกำรประเมิน
ระดับ

ควำมเชื่อมโยง
ค ำถำมเชงิ

บวก/ลบ
น้อยท่ีสุด

หรอืไม่มีเลย
น้อย มำก มำกท่ีสุด

e1 หนว่ยงำนปฏิบติัหรอืใหบ้รกิำรแก่ท่ำน 

เปน็ไปตำมขัน้ตอนและระยะเวลำ มำก

น้อยเพยีงใด

ขอ้ o14 คู่มอืหรอืมำตรฐำน

กำรปฏิบัติงำน 

ขอ้ o15 คู่มอืหรอืมำตรฐำน

กำรใหบ้รกิำร 

บวก

e2 หน่วยงำนปฏิบัติหรอืให้บรกิำรแก่ท่ำน 

อย่ำงเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

มำกน้อยเพียงใด

ขอ้ o18 E–Service 

ขอ้ o15 คู่มอืหรอืมำตรฐำน

กำรใหบ้รกิำร 

บวก

e3 หน่วยงำนปฏิบัติหรอืให้บรกิำรแก่ท่ำน 

โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิ และรบัผิดชอบ

ต่อหน้ำท่ี มำกน้อยเพียงใด

ขอ้ o14 คู่มอืหรอืมำตรฐำน

กำรปฏิบัติงำน 

ขอ้ o15 คู่มอืหรอืมำตรฐำน

กำรใหบ้รกิำร 

บวก



แบบวดักำรรบัรูข้องผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภำยนอก

ประเด็นกำรประเมิน
ระดับ

ควำมเชื่อมโยง
ค ำถำมเชงิ

บวก/ลบมี ไมม่ี

e4 ในชว่ง 1 ปีท่ีผ่ำนมำ ท่ำนเคยถูกเจำ้หน้ำท่ีเรยีก

รบัเงนิ ทรพัย์สิน ของขวญั ของก ำนัล หรอื

ผลประโยชน์ (นอกเหนือจำกท่ีกฎหมำยก ำหนด 

เชน่ ค่ำธรรมเนียม ค่ำปรบั) เพื่อแลกกับ

ปฏิบัติงำนหรอืใหบ้รกิำรแก่ท่ำน หรอืไม่

ข้อ o34 กำรประเมินควำมเส่ียงกำร

ทจุรติ และประพฤติมิชอบ

ประจ ำปี 

ข้อ o35 กำรด ำเนินกำรเพื่อจดักำร

ควำมเส่ียงกำรทจุรติ

ประพฤติมิชอบ

ข้อ o27 แนวปฏิบัติกำรจดักำรเรื่อง

รอ้งเรยีนกำรทจุรติ

ประพฤติมิชอบ 

ข้อ o28 ชอ่งทำงแจง้เรื่องรอ้งเรยีน

กำรทจุรติและประพฤติมิชอบ 

ข้อ o36 แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำร

ทจุรติ 

ลบ

ประเด็นกำรประเมิน
ระดับ

ควำมเชื่อมโยง
ค ำถำมเชงิ

บวก/ลบ
น้อยท่ีสุด

หรอืไม่มีเลย
น้อย มำก มำกท่ีสุด

e5 หน่วยงำนมีกำรท ำงำน หรอืโครงกำรต่ำง ๆ 

เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชำชนและส่วนรวม 

มำกน้อยเพยีงใด

ข้อ o30 กำรเปิดโอกำสใหเ้กิด

กำรมส่ีวนรว่ม

ข้อ o8   Q&A 

บวก



แบบวดักำรรบัรูข้องผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภำยนอก

ตัวชีว้ดัท่ี 7 ประสิทธภิำพกำรส่ือสำร ประกอบด้วยข้อค ำถำมจ ำนวน 5 ข้อ ดังน้ี

ประเด็นกำรประเมิน
ระดับ

ควำมเชื่อมโยง
ค ำถำมเชงิ

บวก/ลบ
น้อยท่ีสุด

หรอืไม่มีเลย
น้อย มำก มำกท่ีสุด

e6 หน่วยงำนมีช่องทำงเผยแพร่ข้อมูล

ข่ำวสำรท่ีสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย 

มำกน้อยเพียงใด

ตัวชีว้ดัท่ี 9.1 ข้อมูลพื้นฐำน/กำร

ประชำสัมพนัธ/์            กำร

ปฏิสัมพนัธข์้อมูล

ตัวชีว้ดัท่ี 9.2 กำรด ำเนินงำน/กำร

ปฏิบัติงำน/กำรใหบ้รกิำร

ตัวชีว้ดัท่ี 9.3 กำรจดัซื้อจดัจำ้งหรอื

กำรจดัหำพสัดุ

ตัวชีว้ดัท่ี 9.5 กำรจดักำรเรื่อง

รอ้งเรยีนกำรทุจรติและประพฤติมิ

ชอบ/กำรเปิดโอกำสใหม้ส่ีวนรว่ม

บวก

e7  หน่วยงำนมีกำรเผยแพรข่้อมูลข่ำวสำรท่ี

ประชำชนหรอืผู้รบับรกิำรควรได้

รบัทรำบอย่ำงชดัเจน มำกน้อยเพยีงใด



แบบวดักำรรบัรูข้องผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภำยนอก

ประเด็นกำรประเมิน
ระดับ

ควำมเชื่อมโยง
ค ำถำมเชงิ

บวก/ลบมี ไมม่ี

e8 หน่วยงำนมีช่องทำงท่ีท่ำนสำมำรถติชมหรือ

แสดงควำมคิดเห็นต่อกำรปฏิบัติงำนหรือกำร

ให้บริกำรหรือไม่
ขอ้ o8 Q&A บวก

ประเด็นกำรประเมิน
ระดับ

ควำมเชื่อมโยง
ค ำถำมเชงิ

บวก/ลบน้อยท่ีสุด

หรอืไม่มีเลย

น้อ

ย
มำก

มำก

ท่ีสุด

e9 หน่วยงำนสำมำรถส่ือสำร ตอบขอ้ซกัถำม หรอืให้

ค ำอธบิำย แก่ท่ำนได้อยำ่งชดัเจน มำกน้อยเพยีงใด

ขอ้ o8 Q&A 

ขอ้ o9 Social Network 
บวก

ประเด็นกำรประเมิน
ระดับ

ควำมเชื่อมโยง
ค ำถำมเชงิ

บวก/ลบมี ไมม่ี

e10 หน่วยงำนมีช่องทำงท่ีท่ำนสำมำรถแจ้ง ให้

ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีท่ีพบว่ำมี

เจ้ำหน้ำท่ีมีกำรเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อ

หน้ำท่ี หรือไม่

ข้อ o28 ชอ่งทำงแจง้เรื่อง

รอ้งเรยีนกำรทุจรติ

และประพฤติมชิอบ 

บวก



ตัวชี้วัดท่ี 8 กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน  ประกอบด้วยข้อค ำถำมจ ำนวน 5 ข้อ ดังน้ี

แบบวดักำรรบัรูข้องผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภำยนอก 

ประเด็นกำรประเมิน
ระดับ

ควำมเชื่อมโยง
ค ำถำมเชงิ

บวก/ลบ
น้อยท่ีสุด

หรอืไม่มีเลย
น้อย มำก มำกท่ีสุด

e11 กำรปฏิบัติหรือกำรให้บริกำรของ

เจ้ำหน้ำท่ี ดีขึ้นกว่ำท่ีผ่ำนมำ มำก

น้อยเพียงใด

ข้อ o13 รำยงำนผลกำร

ด ำเนินงำนประจ ำปี 

ข้อ o42 มำตรกำรส่งเสรมิ

คุณธรรมและควำม

โปรง่ใสภำยในหน่วยงำน 

ข้อ o43 กำรด ำเนินกำรตำม

มำตรกำรส่งเสรมิ

คุณธรรมและควำม

โปรง่ใสภำยในหน่วยงำน

ข้อ o17 รำยงำนผลกำรส ำรวจ

ควำมพงึพอใจกำร

ใหบ้รกิำร 

บวก
e12  วิธีกำรขั้นตอนกำรปฏิบัติหรือ

กำรให้บริกำร สะดวก รวดเร็วขึ้น

กว่ำท่ีผ่ำนมำ มำกน้อยเพียงใด

e13  หน่วยงำนมีระบบกำรให้บริกำร

ออนไลน์หรือไม่

ระดับ ข้อ o18 E–Service

บวก
มี ไม่มี



แบบวดักำรรบัรูข้องผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภำยนอก

ประเด็นกำรประเมิน
ระดับ

ควำมเชื่อมโยง
ค ำถำมเชงิ

บวก/ลบ
น้อยท่ีสุด

หรอืไม่มีเลย
น้อย มำก มำกท่ีสุด

e14 หน่วยงำนเปิดโอกำสให้

บุคคลภำยนอกได้เข้ำไปมีส่วน

ร่วมปรับปรุงพัฒนำกำร

ด ำเนินงำนให้ดีขึ้น มำกน้อย

เพียงใด

ข้อ o8 Q&A 

ข้อ o30 กำรเปิดโอกำสใหเ้กิด

กำรมส่ีวนรว่ม บวก

e15 หน่วยงำนมีกำรปรับปรุงองค์กร

ให้มีควำมโปร่งใสมำกขึ้น 

มำกน้อยเพียงใด

ข้อ o42 มำตรกำรส่งเสรมิ

คุณธรรมและควำม

โปรง่ใสภำยในหน่วยงำน 

ข้อ o43 กำรด ำเนินกำรตำม

มำตรกำรส่งเสรมิ

คุณธรรมและควำม

โปรง่ใสภำยในหน่วยงำน

ข้อ o11 แผนด ำเนินงำนและกำรใช้

งบประมำณประจ ำปี  

บวก
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วธิกีำรรวบรวมข้อมูลแบบวดั OIT

เป็นบทบำทหน้ำท่ีของหน่วยงำนท่ีจะรำยงำนข้อมูลเพื่อแสดงใหเ้หน็วำ่ได้มีกำรเผยแพรข้่อมูลหรอืกำร
ด ำเนินกำรต่ำง ๆ จำกน้ัน ผู้ประเมินจะได้ตรวจสอบและใหค้ะแนนตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนด



ข้อแนะน ำเพ่ิมเติม 

▪ แนะน ำให้เตรียมค ำตอบ OIT ล่วงหน้ำ ท้ังในส่วน 
URL และค ำอธิบำยเพิ่มเติม ท ำเก็บไว้เป็นไฟล์
ส่วนตัว (word/excel) แล้วค่อย Copy-Paste ลิ้งก์ 
URL และค ำอธิบำยเพิ่มเติมลงในระบบ ITAS 

▪ ดำวน์โหลดตำรำงข้อค ำถำมแบบไฟล์ word 
มำเตรียมค ำตอบล่วงหน้ำได้ท่ี
itas.nacc.go.th/home/listalldocument

▪ แอดมินเป็นผู้ระบุค ำตอบ และผู้บริหำรเป็นผู้
ตรวจสอบและอนุมัติค ำตอบในแบบ OIT ของ
หน่วยงำน  ไม่ควรท ำเองคนเดียว

▪ สำมำรถเพิ่มช่องส ำหรับระบุ URL เพิ่มได้ แต่ควร
เป็น URL ท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับข้อค ำถำมน้ัน
เท่ำน้ัน และไม่ควรเกิน 10 URL ต่อข้อค ำถำม

▪ สำมำรถแก้ไขค ำตอบได้แม้อนุมัติแล้ว ท้ังน้ี ภำยใน
ช่วงเวลำกำรตอบ OIT เท่ำน้ัน

รำยละเอยีดกำรประเมนิ



1. หน่วยงำนจะต้องตอบแบบวดั OIT โดยแอดมินจะเป็นผู้ระบุค ำตอบ และผู้บรหิำรของหน่วยงำนจะ
เป็นผู้ตรวจสอบและอนุมัติค ำตอบในแบบวดั OIT ของหน่วยงำน โดยหน่วยงำนจะต้องตอบให้
ครบถ้วนทุกข้อและด ำเนินกำรใหเ้สรจ็ส้ินภำยในกรอบระยะเวลำท่ีก ำหนด

2. หน่วยงำนจะต้องเปิดเผยข้อมูลบนเวบ็ไซต์หลักของหน่วยงำน
3. กำรเปิดเผยข้อมูลจะพจิำรณำด้ำนควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงข้อมูลบนเวบ็ไซต์หน่วยงำนได้ ดังน้ัน 

หน่วยงำนจะต้องรกัษำและคงสภำพเวบ็ไซต์ หลักของหน่วยงำนใหส้ำธำรณชนสำมำรถเข้ำถึงได้ทุก
ชว่งเวลำ อย่ำงไรก็ตำม ในชว่งเวลำในกำรประเมินแบบวดั OIT หำกพบวำ่เกิดเหตุขัดข้อง หรอื
ปัญหำทำงเทคนิคท ำใหเ้วบ็ไซต์หลักของหน่วยงำนไม่สำมำรถเข้ำถึงได้ชัว่ครำว หน่วยงำนจะต้อง
แก้ไขใหส้ำมำรถเข้ำถึงได้โดยเรว็หรอืภำยในระยะเวลำ 5 วนั นับแต่วนัท่ีได้รบัแจง้จำกส ำนักงำน 
ป.ป.ช. และภำยในกรอบระยะเวลำตำมปฏิทินกำรประเมินท่ีก ำหนด

4. กรณีท่ีหน่วยงำนท่ีไม่สำมำรถเปิดเผยข้อมูลใดได้ เน่ืองจำกมีข้อจ ำกัดหรอืเหตุผลควำมจ ำเป็นท ำให้
ไม่สำมำรถเผยแพรข่้อมูลตำมรำยละเอยีดท่ีก ำหนดไวไ้ด้ ใหห้น่วยงำนอธบิำยเหตุผลควำมจ ำเป็นมำ
อย่ำงละเอยีดโดยจะต้องเป็นเหตุผลท่ีเก่ียวข้องกับข้อจ ำกัดด้ำนกฎหมำย มติคณะรฐัมนตรี ค ำส่ัง 
ประกำศ หรอืมำตรกำรของส่วนรำชกำร ข้อจ ำกัดอนัสุดวสัิย หรอืข้อจ ำกัดอนัส่งผลต่อควำมมั่นคง 
หรอืข้อจ ำกัดด้ำนกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ (เฉพำะองค์กรท่ีมีภำรกิจตำมกฎหมำยซึ่งโดยท่ัวไปจะมี
กำรแข่งขันทำงธรุกิจ) โดยหำกพจิำรณำแล้วเหน็วำ่มีเหตุผลอนัน่ำเชื่อถือได้ จะไม่ประเด็นกำร
ประเมินน้ันมำคิดคะแนน

5. หน่วยงำนจะต้องระบุ URL เพื่อประกอบกำรตรวจสอบและใหค้ะแนนแบบวดั OIT โดยสำมำรถระบุ
ได้อย่ำงน้อย 1 URL และไม่เกินจ ำนวนท่ีก ำหนดในระบบ ITAS และอย่ำงน้อยจะต้องแสดง URL ท่ี
สำมำรถเชื่อมโยงไปถึงข้อมูลน้ันโดยตรง

6. ในกรณีท่ีหน่วยงำนบรหิำรรำชกำรโดยใชป้ีปฏิทินหรอืรอบปีอื่น ซึ่งท ำใหไ้ม่สำมำรถตอบข้อค ำถำมท่ี
เก่ียวข้องกับกำรก ำกับติดตำมรอบ 6 เดือน ใหใ้ชข้้อมูลในรอบ 3 เดือนในกำรตอบข้อค ำถำม

7. องค์ประกอบข้อมูลในส่วน “ปัญหำ/อปุสรรค” และ “ข้อเสนอแนะ” หน่วยงำนจะต้องมีกำรวเิครำะห์
ถึงปัญหำ อปุสรรค จำกกำรด ำเนินงำน รวมไปถึง ข้อเสนอแนะในกำรปรบัปรงุพฒันำในเรื่องน้ัน 
โดยระบุรำยละเอยีดในเน้ือหำรำยงำนใหช้ดัเจน ท้ังน้ี หำกวเิครำะหแ์ล้วพบวำ่ไม่มีปัญหำ อปุสรรค 
และข้อเสนอแนะ ใหร้ะบุในรำยงำนวำ่ไม่มีปัญหำ อปุสรรค และข้อเสนอแนะ

เงื่อนไขส ำคัญ/ค ำอธบิำยเพิม่เติม แบบวดั OIT



จำกกำรวิเครำะห์เจำะลึกประเด็น
ท่ีเป็นปัญหำ จำกกำรค้นหำ          
ถอดบทเรียนหน่วยงำนท่ีประสบ
ควำมส ำเร็จเมื่ อปี  63 น ำมำสู่    
กลยุทธ์ท่ีด ำเนินกำรต่อเน่ือง   
จำกปี 64 - 65 คือ

“กำรพัฒนำตำมกรอบ OIT 
ต้องเริ่มจำกหลังไปหน้ำ! และ
ควรใช้ OIT เป็นเครื่องมือ
ยกระดับ IIT/EIT ด้วย”

9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
4 คะแนน

9.2 การบริหารงาน
4 คะแนน

9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
4 คะแนน

9.4 การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากร

บุคคล
4 คะแนน

9.5 การส่งเสริม
ความโปร่งใส
4 คะแนน

10.1 การ
ด าเนินการเพ่ือ

ป้องกันการทุจริต
10 คะแนน

10.2 มาตรการ
ภายในเพื่อป้องกัน

การทุจริต
10 คะแนน

แนะน ำใหเ้ริม่ท ำ OIT จำกหลงัไปหนำ้ !



องค์ประกอบด้ำนขอ้มูล
ขอ้ o1 โครงสรำ้ง 

 แสดงแผนผังโครงสรำ้งกำรแบ่งส่วน
รำชกำรของหน่วยงำน 

 แสดงต ำแหน่งท่ีส ำคัญและกำรแบง่ส่วน
งำนภำยใน ยกตัวอยำ่งเชน่ ส ำนัก กอง 
ศูนย์ ฝ่ำย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น

 หมำยเหตุ

กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินรปูแบบพเิศษ ใหแ้สดงผัง
โครงสรำ้ง ท้ังฝ่ำยกำรเมอืงและฝ่ำยขำ้รำชกำร
ประจ ำ

ขอ้ผิดพลำด/ขอ้ควรระวงั

⃝ น ำกฎหมำยมำพรรณำเผยแพรล่งในเวบ็ไซต์  

⃝ ไมแ่สดงแผนผังโครงสรำ้งกำรแบง่ส่วนรำชกำร 
หลกัเกณฑ์ก ำหนดใหต้้องแสดงเป็นแผนผังเท่ำน้ัน

⃝ กรณี อปท. ไมม่กีำรเปิดเผยโครงสรำ้งของฝ่ำย
กำรเมอืง

กฎหมำยท่ี

เก่ียวขอ้ง

พรบ. ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540
มำตรำ 7 หน่วยงำนของรฐัต้องสรำ้งขอ้มูลลข่ำวสำรของรำชกำรอย่ำงน้อยดังต่อไปน้ี
ลงพมิพใ์นรำชกิจจำนุเบกษำ (1) โครงสรำ้งและกำรจดัองค์กรในกำรด ำเนินงำน 

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


องค์ประกอบเปรยีบเทียบใหม-่เก่ำองค์ประกอบเปรยีบเทียบใหม-่เก่ำ
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 O1

 แสดงแผนผังแสดงโครงสรำ้งกำรแบ่งส่วนรำชกำรของ

หน่วยงำน

 แสดงต ำแหน่งท่ีส ำคัญและกำรแบ่งส่วนงำนภำยใน    

ยกตัวอยำ่งเชน่ ส ำนัก กอง ศูนย ์ฝ่ำย ส่วน กลุม่ เป็นต้น

* * กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินรปูแบบพเิศษ ใหแ้สดงแผนผังโครงสรำ้ง ท้ังฝ่ำย

กำรเมอืงและฝ่ำยขำ้รำชกำรประจ ำ

o O1

o แสดงแผนผังแสดงโครงสรำ้งกำรแบ่งส่วนรำชกำร

ของหน่วยงำน

o แสดงต ำแหน่งท่ีส ำคัญและกำรแบ่งส่วนงำนภำยใน  

ยกตัวอยำ่งเชน่ ส ำนัก กอง ศูนย ์ฝ่ำย ส่วน กลุม่ เป็นต้น

* * กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ใหแ้สดงแผนผัง

โครงสรำ้ง ท้ังฝ่ำยกำรเมอืงและฝ่ำยขำ้รำชกำรประจ ำ

ข้อ O1 โครงสรำ้ง



องค์ประกอบด้ำนขอ้มูล
ขอ้ o2 ขอ้มูลผู้บรหิำร  

 แสดงขอ้มูลของผู้บรหิำรสูงสุด และผู้ด ำรง
ต ำแหน่งทำงกำรบรหิำรของหน่วยงำน อย่ำง
น้อยประกอบด้วย 

1. ผู้บรหิำรสูงสุด 

2. รองผู้บรหิำรสูงสุด 

 แสดงขอ้มูลของผู้บรหิำรแต่ละคน หน่วยงำน 
อย่ำงน้อยประกอบด้วย

1. ชื่อ-นำมสกุล

2. ต ำแหน่ง     

3. รปูถ่ำย   

4. ชอ่งทำงกำรติดต่อ 

หมำยเหตุ

กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ใหแ้สดงขอ้มูล 
ท้ังผู้บรหิำรฝ่ำยกำรเมอืงและฝ่ำยขำ้รำชกำรประจ ำ

ขอ้ผิดพลำด/ขอ้ควรระวงั

⃝ ชอ่งทำงกำรติดต่อ ไมส่ำมำรถติดต่อผู้บรหิำรแต่
ละคนได้โดยตรง (โทรศัพท์/อเีมล) ท้ังน้ี หำกใช้
เบอรเ์ดียวกัน ต้องระบุหมำยเลขภำยใน หรอืหำก
คู่สำยเดียวใหร้ะบุเหตผุลด้วย ควำมเชื่อมโยงกับ IIT/EIT ตัวชีว้ดัท่ี 7 ประสิทธิภำพกำรส่ือสำร

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


องค์ประกอบเปรยีบเทียบใหม-่เก่ำองค์ประกอบเปรยีบเทียบใหม-่เก่ำ
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o O2 

o แสดงขอ้มูลของผู้บรหิำรสูงสุด และผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำร    

บรหิำรของหน่วยงำน อยำ่งน้อยประกอบด้วย* 

(1) ผู้บรหิำรสูงสุด

(2) รองผู้บรหิำรสูงสุด 

o แสดงขอ้มูลของผู้บรหิำรแต่ละคน อยำ่งน้อยประกอบด้วย (1) 

ชื่อ-นำมสกลุ (2) ต ำแหน่ง (3) รปูถ่ำย

(4) ชอ่งทำงกำรติดต่อ 

* กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินรปูแบบพเิศษ ใหแ้สดงขอ้มูลผู้บรหิำร ในฝ่ำยกำรเมอืง

และฝ่ำยขำ้รำชกำรประจ ำ

o O2

o แสดงขอ้มูลของผู้บรหิำรสูงสุด และผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำร   

บรหิำรของหน่วยงำน อยำ่งน้อยประกอบด้วย ผู้บรหิำรสูงสุด   

และรองผู้บรหิำรสูงสุด

o แสดงขอ้มูล อยำ่งน้อยประกอบด้วย ชื่อ-นำมสกลุ ต ำแหน่ง  

รปูถ่ำย และชอ่งทำงกำรติดต่อของผู้บรหิำรแต่ละคน

*กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใหแ้สดงขอ้มูลผู้บรหิำรใน

ฝ่ำยกำรเมอืงและฝ่ำยขำ้รำชกำรประจ ำ

ข้อ O2 ข้อมูลผู้บรหิำร



องค์ประกอบด้ำนขอ้มูล
ขอ้ o3 อ ำนำจหน้ำท่ี  

 แสดงขอ้มูลเฉพำะท่ีอธบิำยถึงหน้ำท่ีและอ ำนำจ
ของหน่วยงำน “ต้องไมเ่ป็นกำรแสดงขอ้มูล
กฎหมำยท้ังฉบบั”

 หมำยเหตุ

1. ต้องจดัท ำเป็นขอ้มูลบนเวบ็ไซต์เฉพำะส่วนของ
หน้ำท่ีและอ ำนำจ หำกน ำ File กฎหมำยท้ังฉบบัมำ
ลงในเวบ็ไซต์และใชต้อบจะไมไ่ด้คะแนน

2. กรณีของจงัหวดั ต้องจดัท ำขอ้มูลในภำพรวม
ของจงัหวดัในฐำนะ 1 หน่วยรบัประเมนิ โดยเป็น
ขอ้มูลหน้ำท่ีและอ ำนำจของกฎหมำยของจงัหวดั

**อ ำนำจหน้ำท่ีของจงัหวดั เป็นไปตำม พ.ร.บ.
ระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบบัท่ี 7) 
พ.ศ.2550 มำตรำ 52/1

**อ ำนำจหน้ำท่ีของ อปท. เป็นไปตำมกฎหมำย
จดัต้ัง อปท. และกฎหมำยก ำหนดแผนและขัน้ตอน
กำรกระจำยอ ำนำจ

ขอ้ผิดพลำด/ขอ้ควรระวงั

⃝ ไมไ่ด้ระบุอ ำนำจหน้ำท่ีตำมกฎหมำยจดัต้ังของ
หน่วยงำน หรอืน ำกฎหมำยท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งมำตอบ ควำมเชื่อมโยงกับ IIT/EIT ตัวชีว้ดัท่ี 7 ประสิทธิภำพกำรส่ือสำร

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


องค์ประกอบเปรยีบเทียบใหม-่เก่ำองค์ประกอบเปรยีบเทียบใหม-่เก่ำ
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o O3

O แสดงขอ้มูลเฉพำะท่ีอธบิำยถึงหน้ำที่และอ ำนำจของหน่วยงำน

* * ต้องไมเ่ป็นกำรแสดงขอ้มูลกฎหมำยท้ังฉบับ

o O3  

o แสดงขอ้มูลหน้ำท่ีและอ ำนำจของหน่วยงำนตำมท่ีกฎหมำย

ก ำหนด

ข้อ O3 อ ำนำจหน้ำท่ี



องค์ประกอบด้ำนขอ้มูล ขอ้ o4 แผนยุทธศำสตรห์รอืแผนพฒันำหนว่ยงำน  
 แสดงแผนกำรด ำเนินภำรกิจของหน่วยงำนท่ีมี

ระยะมำกกวำ่ 1 ปี 

 มขี้อมูลรำยละเอยีดของแผน อย่ำงน้อยประกอบด้วย
1. ยุทธศำสตรห์รอืแนวทำง 

2. เป้ำหมำย                  

3. ตัวชีว้ดั 

 เป็นแผนท่ีมรีะยะเวลำบังคับใชค้รอบคลุมปี พ.ศ. 
2566

หมำยเหตุ 

1. สำมำรถใชแ้ผนปฏิบติักำรด้ำนฯ 5 ปีได้ แต่ต้องมี
องค์ประกอบขอ้มูลครบตำมท่ีก ำหนด 

2. ตัวอย่ำงเชน่ แผนพฒันำท้องถ่ิน แผนพฒันำ/
แผนยุทธศำสตรจ์งัหวดั

3. กำรเผยแพรข่้อมูลต้องมเีนื้อหำรำยละเอยีดตำม
องค์ประกอบข้อมูลครบถ้วน ไมไ่ด้มเีพยีงแค่
หน้ำปก/สำรบัญ ท้ังน้ี กำรพจิำรณำใหค้ะแนนจะ
ค ำนึงถึงเนื้อหำเป็นส ำคัญ

ขอ้ผิดพลำด/ขอ้ควรระวงั

⃝ น ำแผนงำนประจ ำปีมำใชใ้นกำรตอบ 

⃝ แผนยุทธศำสตรท่ี์เผยแพรม่ขี้อมูลเพยีงวสัิยทัศน์ 
พนัธกิจ แต่ไมร่ะบุรำยละเอยีดของแผนยุทธศำสตร์ ควำมเชื่อมโยงกับ IIT/EIT ตัวชีว้ดัท่ี 7 ประสิทธิภำพกำรส่ือสำร

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


องค์ประกอบเปรยีบเทียบใหม-่เก่ำองค์ประกอบเปรยีบเทียบใหม-่เก่ำ
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o O4

o แสดงแผนกำรด ำเนินภำรกิจของหน่วยงำนท่ีมรีะยะ

มำกกวำ่ 1 ปี 

o  มขี้อมูลรำยละเอยีดของแผนฯ อย่ำงน้อยประกอบด้วย (1) 

ยุทธศำสตรห์รอืแนวทำง (2) เป้ำหมำย (3) ตัวชีว้ดั 

o เป็นแผนท่ีมรีะยะเวลำบังคับใชค้รอบคลุมปี

พ.ศ. 2566

o O4

o แสดงแผนกำรด ำเนินภำรกิจของหน่วยงำนท่ีมรีะยะ

มำกกวำ่ 1 ปี

o มขี้อมูลรำยละเอยีดของแผนฯ อย่ำงน้อยประกอบด้วย    

ยุทธศำสตรห์รอืแนวทำง เป้ำหมำย และตัวชีว้ดั 

o เป็นแผนท่ีมรีะยะเวลำบังคับใชค้รอบคลุมปี พ.ศ. 2565

ข้อ O4 แผนยุทธศำสตรห์รอืแผนพัฒนำหน่วยงำน



องค์ประกอบด้ำนขอ้มูล

 แสดงขอ้มูลกำรติดต่อของหน่วยงำน                  
อย่ำงน้อย ประกอบด้วย 
 ท่ีอยู่หน่วยงำน 
 หมำยเลขโทรศัพท์ 
 E-mail 
 แผนท่ีต้ัง (google map หรอื ภำพก็ได้)

หมำยเหต ุ

1. หมำยเลขโทรศัพท์/E-mail ต้องเป็นของ
หน่วยงำน (ไมใ่ชข่องบุคคลำกรคนใดคนหนึ่ง)

2. กรณีของจงัหวดั ต้องจดัท ำขอ้มูลในภำพรวม
ของจงัหวดัในฐำนะ 1 หน่วยรบัประเมนิ โดยจะต้อง
เป็นขอ้มูลกำรติดต่อของจงัหวดั 

ขอ้ผิดพลำด/ขอ้ควรระวงั

⃝ ขอ้มูลกำรติดต่อไมค่รบถ้วนท้ัง 4 ประเภท

⃝ ชอ่งทำงไมเ่ป็นปัจจบุนั ไมส่ำมำรถติดต่อได้จรงิ

⃝ ไมส่่ง link ค ำตอบใหถู้กต้อง โดยส่งหน้ำแรก
ของเวบ็ไซต์ในกำรตอบแบบ OIT ซึ่งไมป่รำกฏ
ขอ้มูลครบตำมองค์ประกอบ ควำมเชื่อมโยงกับ IIT/EIT ตัวชีว้ดัท่ี 7 ประสิทธิภำพกำรส่ือสำร

ขอ้ o5 ขอ้มูลกำรติดต่อ  

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


องค์ประกอบเปรยีบเทียบใหม-่เก่ำ
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o O5 

o แสดงข้อมูลกำรติดต่อของหน่วยงำน อย่ำงน้อยประกอบด้วย 

(1) ท่ีอยู่หน่วยงำน

(2) หมำยเลขโทรศัพท์ 

(3) E-mail 

(4) แผนท่ีต้ัง

o O5 

o แสดงข้อมูลกำรติดต่อของหน่วยงำน อย่ำงน้อยประกอบด้วย

(1) ท่ีอยู่หน่วยงำน

(2) หมำยเลขโทรศัพท์ 

(3) E-mail 

(4) แผนท่ีต้ัง

ข้อ O5 ข้อมูลกำรติดต่อ



องค์ประกอบด้ำนขอ้มูล

 แสดงกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรด ำเนินงำน
หรอืกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน 

หมำยเหต ุ

1. ยกตัวอย่ำงเชน่ กฎหมำย ระเบยีบ หรอื
ขอ้บงัคับท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรด ำเนินกำรตำม
ภำรกิจอ ำนำจหน้ำท่ี 

2. กรณีของจงัหวดั ต้องจดัท ำขอ้มูลในภำพรวม
ของจงัหวดัในฐำนะ 1 หน่วยรบัประเมนิ โดยให้
เปิดเผยขอ้มูลกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกับกำร
ด ำเนินงำนหรอืกำรปฏิบติังำนของจงัหวดั

ขอ้ผิดพลำด/ขอ้ควรระวงั

⃝ หน่วยงำนท่ีไมไ่ด้คะแนนส่วนใหญน่ ำกฎหมำย
ท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกับภำรกิจ อ ำนำจหน้ำท่ีมำเผยแพร ่

⃝ ต้องเป็นกฎหมำยท่ีบังคับใชใ้นปี 2566 และ
เก่ียวขอ้งกับกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของ
หน่วยงำน ควำมเชื่อมโยงกับ IIT/EIT ตัวชีว้ดัท่ี 7 ประสิทธิภำพกำรส่ือสำร

ขอ้ o6 กฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง

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


องค์ประกอบเปรยีบเทียบใหม-่เก่ำ
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o O6 

o แสดงกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกับกำรด ำเนินงำนหรอื

กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน

o O6 

o แสดงกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกับกำรด ำเนินงำนหรอื

กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน

ข้อ O6 กฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง



องค์ประกอบด้ำนขอ้มูล

 แสดงขอ้มูลขำ่วสำรต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับ
กำรด ำเนินงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่หรอืภำรกิจ
ของหน่วยงำน 

 เป็นขอ้มูลขำ่วสำรท่ีเกิดขึ้นในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2566

หมำยเหตุ 

1. อยำ่งน้อยท่ีสุดต้องม ี1 ขำ่วประชำสัมพนัธ์
และเป็นขำ่วในปี 2566

2. กรณีของจงัหวดั ต้องจดัท ำขอ้มูลในภำพรวม
ของจงัหวดัในฐำนะ 1 หน่วยรบัประเมนิ           
โดยจะต้องเป็นขำ่วสำรกำรด ำเนินงำนตำม
อ ำนำจหน้ำท่ีหรอืภำรกิจของจงัหวดั

ขอ้ผิดพลำด/ขอ้ควรระวงั

⃝ หน่วยงำนมกัใชช้อ่งทำงสื่อสังคมออนไลน์ใน
กำรประชำสัมพนัธม์ำกกวำ่สื่อสำรสนเทศหลกั
ของหน่วยงำน จนอำจท ำใหเ้กิดปัญหำด้ำน
คณุภำพและควำมถกูต้องของขอ้มูลและไม่
เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ท่ีก ำหนด

⃝ ไมม่กีำรเผยแพรข่อ้มูลขำ่วประชำสัมพนัธ์
ภำยในปีงบประมำณที่ท ำกำรประเมนิ ควำมเชื่อมโยงกับ IIT/EIT ตัวชีว้ดัท่ี 7 ประสิทธิภำพกำรส่ือสำร

ขอ้ o7 ขำ่วประชำสัมพนัธ ์

https://tu.ac.th/


ขอ้ o7 ขำ่วประชำสัมพนัธ ์(ตัวอยำ่งเพิม่เติม) 

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


องค์ประกอบเปรยีบเทียบใหม-่เก่ำองค์ประกอบเปรยีบเทียบใหม-่เก่ำ

2566 2565

o O7

o แสดงข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินงำนตำม  

อ ำนำจหน้ำท่ีหรอืภำรกิจของหน่วยงำน

o เป็นข้อมูลข่ำวสำรท่ีเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2566

o O7

o แสดงข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกำรด ำเนินงำนตำม   

อ ำนำจหน้ำท่ีหรอืภำรกิจของหน่วยงำน

o เป็นข้อมูลข่ำวสำรท่ีเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2565

ข้อ 07 ข่ำวประชำสัมพันธ์



องค์ประกอบด้ำนขอ้มูล

 แสดงต ำแหน่งบนเวบ็ไซต์ของหน่วยงำนท่ี
บุคคลภำยนอกสำมำรถสอบถำมขอ้มูลต่ำงๆได้ 
และหน่วยงำนสำมำรถส่ือสำรใหค้ ำตอบกับ       
ผู้สอบถำมได้ โดยมลีกัษณะเป็นกำรส่ือสำรได้
สองทำง “ผ่ำนทำงหน้ำเวบ็ไซต์ของหน่วยงำน”  
(Q&A) ยกตัวอย่ำงเชน่ Messenger Live 
Chat, Chatbot 

 หมำยเหตุ

ควรมเีจำ้หน้ำท่ีดูแลเวบ็ไซต์และตอบค ำถำมโดยตรง
และมกีำรส่ือสำรระหวำ่งเจำ้หน้ำท่ีกับประชำชนท่ี
สอบถำมเขำ้ไปอย่ำงสม่ำเสมอ

ขอ้ผิดพลำด/ขอ้ควรระวงั

⃝ น ำหน้ำเวบ็ไซต์ท่ีไมส่ำมำรถสอบถำมขอ้มูลได้ 
หรอืไมส่ำมำรถส่ือสำรสองทำงได้มำใชต้อบ⃝ หำก
ด ำเนินกำรใหผู้้ติดต่อกรอกรำยละเอยีดทำงหน้ำ
เวบ็ไซต์ แลว้ตอบกลบัทำง E-mail หรอืโทรกลบัไม่
ถือวำ่เป็นกำรส่ือสำรสองทำงผ่ำนเวบ็ไซต์

⃝ น ำ FAQ (ค ำถำมท่ีพบบอ่ย) หรอื google 
forms ท่ีมลีกัษณะเป็นกำรส่ือสำรทำงเดียว 

⃝ กรณีจงัหวดัไมส่ำมำรถน ำ Q&A ของกระทรวง/
กรม มำใชต้อบได้ ควำมเชื่อมโยงกับ IIT/EIT ตัวชีว้ดัท่ี 7 ประสิทธิภำพกำรส่ือสำร

ขอ้ o8 Q&A 

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


องค์ประกอบเปรยีบเทียบใหม-่เก่ำ

2566 2565

o O8  

o แสดงต ำแหน่งบนเวบ็ไซต์ของหน่วยงำนท่ีบุคคลภำยนอก  

สำมำรถสอบถำม ข้อมูลต่ำง ๆ ได้และหน่วยงำนสำมำรถส่ือสำร

ใหค้ ำตอบกับผู้สอบถำมได้ โดยมลีักษณะเป็นกำรส่ือสำร

ได้สองทำง ทำงหน้ำเวบ็ไซต์ของหน่วยงำน (Q&A) ยกตัวอย่ำง

เชน่ Messenger Live Chat, Chatbot

o O8

o แสดงต ำแหน่งบนเวบ็ไซต์ของหน่วยงำนท่ีบุคคลภำยนอก  

สำมำรถสอบถำมข้อมูลต่ำง ๆ ได้ และหน่วยงำนสำมำรถ  

ส่ือสำรใหค้ ำตอบกับผู้สอบถำมได้ โดยมลีักษณะเป็นกำรส่ือสำร

ได้สองทำง ทำงหน้ำเวบ็ไซต์ของหน่วยงำน (Q&A) 

ยกตัวอย่ำงเชน่ Web board, กล่องข้อควำมถำม-ตอบ,

Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้น

ข้อ 08 Q&A



องค์ประกอบด้ำนขอ้มูล

 แสดงต ำแหน่งบนเวบ็ไซต์ของหน่วยงำน      
ท่ีสำมำรถเชื่อมโยงไปยงัเครอืขำ่ยสังคม
ออนไลน์ของหน่วยงำน ยกตัวอยำ่งเชน่ 
Facebook ,twitter , Instagram 

 หมำยเหตุ 

1. ต้องเป็น Social Network ของหน่วยงำน 
โดยอำจต้ังชื่ออื่นท่ีส่ือถึงหน่วยงำนได้ แต่ในกรณี
ท่ีเป็นบัญชใีชง้ำนส่วนบุคคลของผู้บรหิำรหรอื
เจำ้หน้ำท่ีหรอืบุคคลอื่น จะไมไ่ด้คะแนนในขอ้น้ี

2. กรณีจงัหวดั สำมำรถใช ้Facebook ของ
ส ำนักงำนประชำสัมพนัธจ์งัหวดัมำตอบได้

ขอ้ผิดพลำด/ขอ้ควรระวงั

⃝ ไมไ่ด้ส่ง URL เวบ็ไซต์หลกัของหน่วยงำนท่ี
แสดงต ำแหน่งเชื่อมโยงจำกเวบ็ไซต์ไปยงั 
Social Network แต่ส่ง URL Facebook, 
Twitter, Instagram ซึ่งไมเ่ป็นไปตำมเงื่อนไข 

⃝ น ำ Facebook ส่วนบุคคลของ ผู้วำ่ฯ/นำยก 
อปท. มำตอบ ซึ่งเป็นเพจส่วนบุคคลไมใ่ชเ่พจ
ขององค์กร ควำมเชื่อมโยงกับ IIT/EIT ตัวชีว้ดัท่ี 7 ประสิทธิภำพกำรส่ือสำร

ขอ้ o9 Social Network 

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


องค์ประกอบเปรยีบเทียบใหม-่เก่ำ

2566 2565

o O9

o แสดงต ำแหน่งบนเวบ็ไซต์ของหน่วยงำนท่ีสำมำรถเชื่อมโยงไป   

ยังเครอืข่ำยสังคม ออนไลน์ของหน่วยงำน ยกตัวอย่ำงเชน่ 

Facebook, Twitter, Instagram

o O9

o แสดงต ำแหน่งบนเวบ็ไซต์ของหน่วยงำนท่ีสำมำรถเชื่อมโยงไปยัง

เครอืข่ำยสังคมออนไลน์ของหน่วยงำน ยกตัวอย่ำงเชน่ Facebook, 

Twitter, Instagram เป็นต้น 

ขอ้ 09 Social Network



ขอ้ o10 นโยบำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
องค์ประกอบด้ำนขอ้มูล

 แสดงนโยบำยคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล

หมำยเหตุ 

พ.ร.บ.คุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
หมวด 2 กำรคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล     
มำตรำ 19

ขอ้ผิดพลำด/ขอ้ควรระวงั

⃝ ต้องเป็นกำรแสดงนโยบำยคุ้มครองขอ้มูล
ส่วนบุคคลของหน่วยงำน ไมส่ำมำรถน ำของ
หน่วยงำนอื่นมำใชใ้นกำรเปิดเผยขอ้มูลทำง
เวบ็ไซต์ของตนเองได้ ควำมเชื่อมโยงกับ IIT/EIT ตัวชีว้ดัท่ี 7 ประสิทธิภำพกำรส่ือสำร



ขอ้ o11 แผนด ำเนนิงำนประจ ำปี
องค์ประกอบด้ำนขอ้มูล

 แสดงแผนกำรด ำเนินภำรกิจของหน่วยงำนท่ีมี
ระยะ 1 ปี อย่ำงน้อยประกอบด้วย

1. โครงกำรหรอืกิจกรรม 

2. งบประมำณท่ีใช ้

3. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร 

 เป็นแผนท่ีมรีะยะเวลำบงัคับใชใ้นปี พ.ศ. 2566

หมำยเหตุ

1. ไมจ่ ำเป็นต้องมกีำรลงนำมในแผนด ำเนินงำน
ประจ ำปี

2. ยกตัวอย่ำงเชน่ แผนปฏิบติัรำชกำรกำร
ประจ ำปี (จงัหวดั) แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 
(อปท.) 

3. กำรเผยแพรข่อ้มูลต้องมเีนื้อหำรำยละเอยีด
ตำมองค์ประกอบขอ้มูลครบถ้วน ไมไ่ด้มเีพยีง
แค่หน้ำปก/สำรบญั

ขอ้ผิดพลำด/ขอ้ควรระวงั

⃝ หน่วยงำนไมไ่ด้ด ำเนินกำรตอบแบบ OIT 

⃝ หน่วยงำนจดัท ำแผนด ำเนินงำนประจ ำปีไมค่รบ
องค์ประกอบของแผน ควำมเชื่อมโยงกับ IIT/EIT ตัวชีว้ดัท่ี 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน

https://www.ocsc.go.th/node/4257/


ขอ้ o11 แผนด ำเนนิงำนประจ ำปี
องค์ประกอบด้ำนขอ้มูล

 แสดงแผนกำรด ำเนินภำรกิจของหน่วยงำนท่ีมี
ระยะ 1 ปี อย่ำงน้อยประกอบด้วย

1. โครงกำรหรอืกิจกรรม 

2. งบประมำณท่ีใช ้

3. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร 

 เป็นแผนท่ีมรีะยะเวลำบงัคับใชใ้นปี พ.ศ. 2566

หมำยเหตุ

1. ไมจ่ ำเป็นต้องมกีำรลงนำมในแผนด ำเนินงำน
ประจ ำปี

2. ยกตัวอย่ำงเชน่ แผนปฏิบติัรำชกำรกำร
ประจ ำปี (จงัหวดั) แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 
(อปท.) 

3. กำรเผยแพรข่อ้มูลต้องมเีนื้อหำรำยละเอยีด
ตำมองค์ประกอบขอ้มูลครบถ้วน ไมไ่ด้มเีพยีง
แค่หน้ำปก/สำรบญั

ขอ้ผิดพลำด/ขอ้ควรระวงั

⃝ หน่วยงำนไมไ่ด้ด ำเนินกำรตอบแบบ OIT 

⃝ หน่วยงำนจดัท ำแผนด ำเนินงำนประจ ำปีไมค่รบ
องค์ประกอบของแผน ควำมเชื่อมโยงกับ IIT/EIT ตัวชีว้ดัท่ี 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน

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


ตัวอยำ่งกำรสรปุขอ้มูลงบประมำณเผยแพรเ่พื่อยกระดับกำรรบัรู้



ขอ้ o11 แผนด ำเนินงำนประจ ำป ี (ตัวอยำ่งเพิม่เติม)

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


องค์ประกอบเปรยีบเทียบใหม-่เก่ำ

2566 2565

o 011

o แสดงแผนกำรด ำเนินภำรกิจของหน่วยงำนท่ีมรีะยะ 1 ปี

o มขี้อมูลรำยละเอยีดของแผนฯ อย่ำงน้อยประกอบด้วย

(1) โครงกำรหรอืกิจกรรม (2) งบประมำณท่ีใช้

(3) ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร 

o เป็นแผนท่ีมรีะยะเวลำบังคับใชใ้นปี พ.ศ. 2566

o 010

o แสดงแผนกำรด ำเนินภำรกิจของหน่วยงำนท่ีมรีะยะ 1 ปี

o มขี้อมูลรำยละเอยีดของแผนฯ อย่ำงน้อยประกอบด้วย   

โครงกำรหรอืกิจกรรม งบประมำณท่ีใช ้ระยะเวลำใน

กำรด ำเนินกำร 

o เป็นแผนท่ีมรีะยะเวลำบังคับใชใ้นปี พ.ศ. 2565

ขอ้ O11 แผนด ำเนินงำนและกำรใชง้บประมำณประจ ำปี



ข้อ o12 รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำน
และกำรใช้งบประมำณ ประจ ำปี รอบ 6 เดือน

องค์ประกอบด้ำนขอ้มูล

 แสดงควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนตำมแผน
ด ำเนินงำนประจ ำปีในขอ้  o11

 มเีนื้อหำหรอืรำยละเอยีดควำมก้ำวหน้ำ          
อย่ำงน้อยประกอบด้วย 

(1) ควำมก้ำวหนำ้กำรด ำเนนิกำรแต่ละ
โครงกำร / กิจกรรม

(2) รำยละเอยีดงบประมำณท่ีใชไ้ด้
ด ำเนินงำนแต่ละโครงกำร/กิจกรรม

 สำมำรถจดัท ำขอ้มูลเป็นแบบรำยเดือน หรอื     
รำยไตรมำส หรอื รำย 6 เดือน ท่ีมขีอ้มูล
ครอบคลมุในระยะเวลำ 6 เดือนแรกของปี               
พ.ศ. 2566

ขอ้ผิดพลำด/ขอ้ควรระวงั

กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน : ระเบียบกระทรวง 
มหำดไทยวำ่ด้วยกำรจดัท ำแผนพฒันำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ระบุให ้
อปท. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้
ภำยในเดือนธนัวำคมของทุกปี แต่ไมไ่ด้หำ้มไมใ่ห้
หน่วยงำนจดัท ำรำยงำนรอบ 6 เดือน ท้ังน้ี กำรอำ้ง
ระเบียบดังกล่ำวไมส่ำมำรถน ำมำใชใ้นกำรยกเวน้ไมน่ ำ
ประเด็นกำรประเมนิน้ีมำคิดคะแนนได้ ควำมเชื่อมโยงกับ IIT/EIT ตัวชีว้ดัท่ี 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน

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


องค์ประกอบเปรยีบเทียบใหม-่เก่ำ

2566 2565

o 012

o แสดงรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนตำมแผน 

ด ำเนินงำนประจ ำปี ในข้อ o11 

o มเีนื้อหำหรอืรำยละเอยีดควำมก้ำวหน้ำ อย่ำงน้อยประกอบด้วย (1) 

ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินกำรแต่ละโครงกำร/กิจกรรม (2) 

รำยละเอยีดงบประมำณท่ีใชด้ ำเนินงำนแต่ละโครงกำร/กิจกรรม 

o สำมำรถจดัท ำข้อมูลเป็นแบบรำยเดือน หรอืรำยไตรมำส หรอื  

รำย 6 เดือน ท่ีมขี้อมูลครอบคลุมในระยะเวลำ 6 เดือนแรกของ   

ปี พ.ศ. 2566

o 011

o แสดงควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนตำมแผนด ำเนินงำน

ประจ ำปีในข้อ o10

o มเีนื้อหำหรอืรำยละเอยีดควำมก้ำวหน้ำ อย่ำงน้อยประกอบด้วย   

ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินกำรแต่ละโครงกำร/กิจกรรม และ

รำยละเอยีดงบประมำณท่ีใชด้ ำเนินงำน

o สำมำรถจดัท ำข้อมูลเป็นแบบรำยเดือน หรอืรำยไตรมำส หรอื

รำย 6 เดือน ท่ีมขี้อมูลครอบคลุมในระยะเวลำ 6 เดือนแรกของ

ปี พ.ศ. 2565

ข้อ O12 รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนและกำรใชง้บประมำณ
ประจ ำป ีรอบ 6 เดือน



ขอ้ o13 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำป ี
องค์ประกอบด้ำนขอ้มูล

 แสดงผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนด ำเนินงำน
ประจ ำปี 

 มรีำยละเอยีดสรปุผลกำรด ำเนินงำน         
อยำ่งน้อยประกอบด้วย                        

1. ผลกำรด ำเนินกำรโครงกำรหรอืกิจกรรม 

2. ผลกำรใชจ้ำ่ยงบประมำณ

3. ปัญหำ/อปุสรรค 

4. ขอ้เสนอแนะ 

 เป็นรำยงำนผลของปี พ.ศ. 2565

หมำยเหตุ
1. หำกไมม่ปีัญหำ/อปุสรรค หรอืขอ้เสนอแนะ

ใหร้ะบุวำ่ “ไมม่”ี หำ้มตัดหวัขอ้/เน้ือหำท้ิง
2. กรณี อปท. สำมำรถน ำรำยงำนติดตำมและ

ประเมนิผลแผนพฒันำท้องถ่ินมำตอบได้ 
3. กรณีของจงัหวดั ต้องจดัท ำขอ้มูลในภำพรวม

ของจงัหวดัในฐำนะ 1 หน่วยรบัประเมนิ

ขอ้ผิดพลำด/ขอ้ควรระวงั

⃝ น ำรำยงำนของสองปีงบฯ ท่ีแลว้มำใชใ้นกำรตอบ ควำมเชื่อมโยงกับ IIT/EIT ตัวชีว้ดัท่ี 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน

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


องค์ประกอบเปรยีบเทียบใหม-่เก่ำองค์ประกอบเปรยีบเทียบใหม-่เก่ำ

2566 2565

o 013

o แสดงรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนด ำเนินงำนประจ ำปี 

o มขี้อมูลรำยละเอยีดสรปุผลกำรด ำเนินงำน อย่ำงน้อย  

ประกอบด้วย (1) ผลกำรด ำเนินโครงกำรหรอืกิจกรรม

(2) ผลกำรใชจ้ำ่ยงบประมำณ (3) ปัญหำ/อปุสรรค

(4) ข้อเสนอแนะ 

o เป็นรำยงำนผลของปี พ.ศ. 2566

o 012

o แสดงผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนด ำเนินงำนประจ ำปี

o มขี้อมูลรำยละเอยีดสรปุผลกำรด ำเนินงำน อย่ำงน้อย

ประกอบด้วย ผลกำรด ำเนินกำรโครงกำรหรอืกิจกรรม ผลกำร

ใชจ้ำ่ยงบประมำณ ปัญหำ อปุสรรค และข้อเสนอแนะ 

o เป็นรำยงำนผลของปี พ.ศ. 2565

ข้อ O13 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี



ขอ้ o14 คู่มอืหรอืมำตรฐำนกำรปฏิบติังำน 
องค์ประกอบด้ำนขอ้มูล

 แสดงคู่มอืหรอืแนวทำงกำรปฏิบติังำนท่ี
เจำ้หน้ำท่ีของหน่วยงำนใชย้ึดถือปฏิบติัใหเ้ป็น
มำตรฐำนเดียวกัน

 มขีอ้มูลรำยละเอยีดของกำรปฏิบติังำน         
อย่ำงน้อยประกอบด้วย 

(1) เป็นคู่มอืปฏิบติัภำรกิจใด 

(2) ส ำหรบัเจำ้หน้ำท่ีหรอืพนักงำนต ำแหน่งใด 

(3) ก ำหนดวธิกีำรขัน้ตอนกำรปฏิบติัอย่ำงไร

 จะต้องมอีย่ำงน้อย 1 คู่มอื

 หมำยเหต ุ

1. จงัหวดัสำมำรถสำมำรถใชม้ำตรฐำนกำร
ปฏิบติังำนกลำงของกรม/กระทรวงมำตอบได้

2. อปท. สำมำรถเลอืกภำรกิจใดภำรกิจหนึ่งใน
หน่วยงำนมำตอบได้

3. ขอ้ O13-O17 ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับงำนบรกิำร 
ไมจ่ ำเป็นต้องเป็นงำนบรกิำรเดียวกันทุกขอ้

ขอ้ผิดพลำด/ขอ้ควรระวงั

⃝ บำงหน่วยงำนเกิดควำมสับสน โดยน ำคู่มอืกำร
ใหบ้รกิำรในข้อ o15 มำใชต้อบข้อ o14 และหลำย
หน่วยงำนไมแ่สดงคู่มอืกำรปฏิบัติงำน ควำมเชื่อมโยงกับ IIT/EIT ตัวชีว้ดัท่ี 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน

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


องค์ประกอบเปรยีบเทียบใหม-่เก่ำ

2566 2565

o 014

o แสดงคู่มอืหรอืแนวทำงกำรปฏิบัติงำนท่ีเจำ้หน้ำท่ีของ 

หน่วยงำนใชย้ึดถือปฏิบัติ ใหเ้ป็นมำตรฐำนเดียวกัน* 

o มขี้อมูลรำยละเอยีดของกำรปฏิบัติงำน อย่ำงน้อยประกอบด้วย

(1) เป็นคู่มอืปฏิบัติภำรกิจใด

(2) ส ำหรบัเจำ้หน้ำท่ีหรอืพนักงำนต ำแหน่งใด

(3) ก ำหนดวธิกีำรขั้นตอนกำรปฏิบัติอย่ำงไร 

o จะต้องมอีย่ำงน้อย 1 คู่มอื 

* กรณีมอีงค์กรกลำงท่ีมหีน้ำท่ีก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติในเรื่องน้ัน 

หน่วยงำนสำมำรถน ำข้อมูลดังกล่ำว เผยแพรบ่นเวบ็ไซต์ของหน่วยงำนได้

o 013

o แสดงคู่มอืหรอืแนวทำงกำรปฏิบัติงำนท่ีเจำ้หน้ำท่ีของ 

หน่วยงำนใชย้ึดถือปฏิบัติใหเ้ป็นมำตรฐำนเดียวกัน

o มขี้อมูลรำยละเอยีดของกำรปฏิบัติงำนอย่ำงน้อยประกอบด้วย   

เป็นคู่มอืปฏิบัติภำรกิจใด ส ำหรบัเจำ้หน้ำท่ีหรอืพนักงำน

ต ำแหน่งใด ก ำหนดวธิกีำรขั้นตอนกำรปฏิบัติอย่ำงไร

o จะต้องมอีย่ำงน้อย 1 คู่มอื

ข้อ O14 คู่มอืหรอืมำตรฐำนกำรปฏิบติังำน



ขอ้ o15 คู่มอืหรอืมำตรฐำนกำรใหบ้รกิำร 
องค์ประกอบด้ำนขอ้มูล

 แสดงคู่มอืกำรใหบ้รกิำรประชำชนหรอืคู่มอืแนว
ทำงกำรปฏิบติัท่ีผู้รบับรกิำรหรอืผู้มำติดต่อกับ
หน่วยงำนใชเ้ป็นขอ้มูลในกำรขอรบับรกิำรหรอื
ติดต่อกับหน่วยงำน

 มขีอ้มูลรำยละเอยีดของกำรปฏิบติั อย่ำงน้อย
ประกอบด้วย 

(1) บรกิำรหรอืภำรกิจใด 

(2) ก ำหนดวธิกีำรขัน้ตอนกำรใหบ้รกิำรหรอื
กำรติดต่ออย่ำงไร

 หน่วยงำนจะต้องเปิดเผยอย่ำงน้อย 1 คู่มอื

 หมำยเหต ุ

1. จงัหวดัสำมำรถใชคู้่มอื/มำตรฐำนฯ ท่ีจดัท ำโดย
ส่วนรำชกำรน้ัน ๆ หรอืจดัท ำโดยหน่วยงำนต้น
สังกัดของส่วนรำชกำรน้ัน ๆ ก็ได้ 
2. อปท. สำมำรถเลอืกภำรกิจใดภำรกิจหนึ่งใน
หน่วยงำนมำตอบได้ แต่ต้องจดัท ำขึ้นเอง
3. ต้องเป็นกำรใหบ้รกิำรตำมภำรกิจของหน่วยงำน

ขอ้ผิดพลำด/ขอ้ควรระวงั

ควำมเชื่อมโยงกับ IIT/EIT ตัวชีว้ดัท่ี 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน

⃝ บำงหน่วยงำนเกิดควำมสับสน โดยน ำคู่มอืกำร
ปฏิบติังำนของเจำ้หน้ำที่ในข้อ o13 มำใชใ้นกำรตอบ
ขอ้ o14

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


องค์ประกอบเปรยีบเทียบใหม-่เก่ำ

2566 2565

o O15

o แสดงคู่มอืกำรใหบ้รกิำรประชำชนหรอืคู่มอืแนวทำงกำรปฏิบัติ    

ท่ีผู้รบับรกิำรหรอื ผู้มำติดต่อกับหน่วยงำนใชเ้ป็นข้อมูลในกำร

ขอรบับรกิำรหรอืติดต่อกับหน่วยงำน 

o มขี้อมูลรำยละเอยีดของกำรปฏิบัติอย่ำงน้อยประกอบด้วย (1)

บรกิำรหรอืภำรกิจใด (2) ก ำหนดวธิกีำรขั้นตอนกำรใหบ้รกิำร

หรอืกำรติดต่ออย่ำงไร 

o หน่วยงำนจะต้องเปิดเผยอย่ำงน้อย 1 คู่มอื

o 014

o แสดงคู่มอืกำรใหบ้รกิำรประชำชนหรอืคู่มอืแนวทำงกำรปฏิบัติ

ท่ีผู้รบับรกิำรหรอืผู้มำติดต่อกับหน่วยงำนใชเ้ป็นข้อมูลในกำร

ขอรบับรกิำรหรอืติดต่อกับหน่วยงำน

o มขี้อมูลรำยละเอยีดของกำรปฏิบัติ อย่ำงน้อยประกอบด้วย   

บรกิำรหรอืภำรกิจใด ก ำหนดวธิกีำรขั้นตอนกำรใหบ้รกิำรหรอื

กำรติดต่ออย่ำงไร

o หน่วยงำนจะต้องเปิดเผยอย่ำงน้อย 1 คู่มอื

ข้อ O15 คู่มอืหรอืมำตรฐำนกำรใหบ้รกิำร



ขอ้ o16 ขอ้มูลเชงิสถิติกำรใหบ้รกิำร
องค์ประกอบด้ำนขอ้มูล

 แสดงขอ้มูลสถิติกำรใหบ้รกิำรของหน่วยงำน

 สำมำรถจดัท ำขอ้มูลเป็นแบบรำยเดือน หรอื
รำยไตรมำสหรอืรำย 6 เดือน ท่ีมขีอ้มูล
ครอบคลมุระยะเวลำ 6 เดือนแรกของปี 
พ.ศ. 2566

 หมำยเหตุ

1. หำกเดือนใดไมม่ผีู้รบับรกิำรใหแ้สดงสถิติ
เป็น 0

2. ไมใ่หใ้ชส้ถิติกำรเขำ้ชมเวบ็ไซต์มำตอบ 
เนื่องจำกไมใ่ชก่ำรใหบ้รกิำร

3. จงัหวดัสำมำรถเลอืกภำรกิจของหน่วยงำน
ใดหน่วยงำนหนึ่งหรอืหลำยแหง่ในก ำกับมำ
ตอบได้ 

4. อปท. สำมำรถเลอืกภำรกิจใดภำรกิจหนึ่ง
หรอืหลำยภำรกิจในหน่วยงำนมำตอบได้

ขอ้ผิดพลำด/ขอ้ควรระวงั

ควำมเชื่อมโยงกับ IIT/EIT ตัวชีว้ดัท่ี 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน

⃝ บำงหน่วยงำนไมแ่สดงสถิติกำรใหบ้รกิำร โดยระบุ
วำ่ไมม่ผู้ีมำติดต่อหรอืรบับรกิำร และไมแ่สดงค่ำสถิติ

⃝ ขอ้มูลสถิติกำรมไีมค่รบหรอืไมค่รอบคลมุ 6 เดือน

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


องค์ประกอบเปรยีบเทียบใหม-่เก่ำองค์ประกอบเปรยีบเทียบใหม-่เก่ำ
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o O16

o แสดงข้อมูลสถิติกำรใหบ้รกิำรของหน่วยงำน

o สำมำรถจดัท ำข้อมูลเป็นแบบรำยเดือน หรอืรำยไตรมำส หรอืรำย 6 

เดือน ท่ีมขี้อมูลครอบคลุมในระยะเวลำ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566

o O15

o แสดงข้อมูลสถิติกำรใหบ้รกิำรของหน่วยงำน

o สำมำรถจดัท ำข้อมูลเป็นแบบรำยเดือน หรอืรำยไตรมำส หรอื   

รำย 6 เดือน ท่ีมขี้อมูลครอบคลุมในระยะเวลำ 6 เดือนแรก

ของปี พ.ศ. 2565

ข้อ O16 ข้อมูลเชงิสถิติกำรใหบ้รกิำร



ขอ้ o17 รำยงำนผลกำรส ำรวจควำมพงึพอใจ
กำรใหบ้รกิำร 

องค์ประกอบด้ำนขอ้มูล

 แสดงผลส ำรวจควำมพงึพอใจกำรใหบ้รกิำร
ของหน่วยงำน

 เป็นรำยงำนผลของปี พ.ศ. 2565

หมำยเหตุ

1. กำรเผยแพรข่อ้มูลต้องมเีนื้อหำรำยละเอยีด
ตำมองค์ประกอบขอ้มูลครบถ้วน ไมไ่ด้มเีพยีง
แค่หน้ำปก/สำรบญั

2. เป็นรำยงำนท่ีจำ้งหน่วยงำนอื่นส ำรวจ หรอื
หน่วยงำนส ำรวจเองก็ได้ 

3. จงัหวดัสำมำรถเลอืกภำรกิจของหน่วยงำนใด
หน่วยงำนหนึ่งในก ำกับมำตอบได้ 

ขอ้ผิดพลำด/ขอ้ควรระวงั

ควำมเชื่อมโยงกับ IIT/EIT ตัวชีว้ดัท่ี 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน

⃝ หน่วยงำนมกีำรส ำรวจควำมพงึพอใจในกำร
ใหบ้รกิำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ี แต่ไมไ่ด้น ำเสนอควำมพงึ
พอใจกำรใหบ้รกิำรในภำพรวม และบำงหน่วยงำนมี
กำรส ำรวจควำมพงึพอใจแต่ไมไ่ด้สรปุรำยงำนผล
ส ำรวจ

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


องค์ประกอบเปรยีบเทียบใหม-่เก่ำ
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o O17

o แสดงผลส ำรวจควำมพงึพอใจกำรใหบ้รกิำรของหน่วยงำน 

o เป็นรำยงำนผลของปี พ.ศ. 2566

o O16 

o แสดงผลส ำรวจควำมพงึพอใจกำรใหบ้รกิำรของหน่วยงำน

o เป็นรำยงำนผลของปี พ.ศ. 2565

ข้อ O17 รำยงำนผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจกำรใหบ้รกิำร



ขอ้ o18 E–Service 
องค์ประกอบด้ำนขอ้มูล

 แสดงชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำรข้อมูลหรอืธรุกรรม
ภำครฐัแก่บุคคลภำยนอกผ่ำนเครอืข่ำย
อนิเทอรเ์น็ต แบบเบ็ดเสรจ็ โดยท่ีผู้ขอรบับรกิำรไม่
ต้องเดินทำงมำยังหน่วยงำน 

 สำมำรถเข้ำถึงหรอืเชื่อมโยงไปยังชอ่งทำงข้ำงต้น
ได้จำกเวบ็ไซต์หลักของหน่วยงำน

หมำยเหตุ

1. ต้องเป็นกำรใหบ้รกิำรท่ีสอดคล้องกับภำรกิจของ
หน่วยงำนจงัหวดัสำมำรถเลือกภำรกิจของหน่วยงำน
ใดหน่วยงำนหน่ึงในก ำกับมำตอบได้

2. อปท. สำมำรถเลือกภำรกิจใดภำรกิจหน่ึงมำตอบได้ 
แต่ต้องเป็นบรกิำรตำมภำรกิจของหน่วยงำน

3. ต้องเป็นระบบท่ีหน่วยงำนจดัท ำขึ้นเอง 

4. ตัวอย่ำงเชน่ กำรใหบ้รกิำรผ่ำนแอพลิเคชนัของ
หน่วยงำน/กำรยื่นค ำรอ้งต่ำง ๆ ผ่ำน google forms

ขอ้ผิดพลำด/ขอ้ควรระวงั

ควำมเชื่อมโยงกับ IIT/EIT ตัวชีว้ดัท่ี 8 กำรปรบัปรงุระบบกำรท ำงำน

⃝ น ำชอ่งทำงดำวน์โหลดแบบฟอรม์ค ำรอ้งมำใชต้อบ
แบบ OIT แล้วใหป้ระชำชนดำวน์โหลดและน ำค ำรอ้งน้ัน
มำยื่น ณ ท่ีท ำกำรหน่วยงำน

⃝ ตัวอย่ำงท่ีไมใ่ช ่E–Service เชน่ ระบบจองหอ้ง
ประชมุของบุคคลภำยในหน่วยงำน/ระบบจองคิว
ออนไลน/์กำรดำวน์โหลดแบบฟอรม์/Q&A เป็นต้น

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


ตัวอยำ่ง E-Service เพิม่เติม



องค์ประกอบเปรยีบเทียบใหม-่เก่ำ
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o O18

o แสดงชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำรข้อมูลหรอืธรุกรรมภำครฐัท่ี   

สอดคล้องกับภำรกิจ ของหน่วยงำนผ่ำนเครอืข่ำยอนิเทอรเ์น็ต 

โดยผู้ขอรบับรกิำรไมจ่ ำเป็นต้องเดินทำง มำยังหน่วยงำน 

o สำมำรถเข้ำถึงหรอืเชื่อมโยงไปยังชอ่งทำงข้ำงต้นได้จำก  

เวบ็ไซต์หลักของหน่วยงำน

o O17 

o แสดงชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำรข้อมูลหรอืธรุกรรมภำครฐัท่ี   

สอดคล้องกับภำรกิจของหน่วยงำนผ่ำนเครอืข่ำยอนิเทอรเ์น็ต 

โดยผู้ขอรบับรกิำรไมจ่ ำเป็นต้องเดินทำงมำยังหน่วยงำน

o สำมำรถเข้ำถึงหรอืเชื่อมโยงไปยังชอ่งทำงข้ำงต้นได้จำก

เวบ็ไซต์หลักของหน่วยงำน

ข้อ O18 E-Service



ขอ้ o19 แผนกำรจดัซื้อจดัจำ้งหรอื
แผนกำรจดัหำพสัด ุ

องค์ประกอบด้ำนขอ้มูล

 แสดงแผนกำรจดัซื้อจดัจำ้งหรอืแผนกำรจดัหำ
พสัดุตำมท่ีหน่วยงำนจะต้องด ำเนินกำรตำม
พ.ร.บ.กำรจดัซื้อจดัจำ้งและกำรบรหิำรพสัดุ
ภำครฐั พ.ศ. 2560

 เป็นขอ้มูลกำรจดัซื้อจดัจำ้งในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2566

หมำยเหตุ

1. กรณีไมม่กีำรจดัจำ้งท่ีมวีงเงนิเกิน 5 แสนบำท
หรอืกำรจดัจำ้งท่ีกฎหมำยไมไ่ด้ก ำหนดใหต้้อง
เผยแพรแ่ผนกำรจดัซื้อจดัจำ้ง ใหห้น่วยงำนอธบิำย
เพิม่เติมโดยละเอยีด หรอืเผยแพรว่ำ่ไมม่กีำรจดัซื้อ
จดัจำ้งในกรณีดังกลำ่ว 

2. กรณีของจงัหวดั สำมำรถใชข้อ้มูลของส่วน
รำชกำรใดส่วนรำชกำรหนึ่งหรอืมำกกวำ่ภำยใน
จงัหวดัมำเปิดเผยขอ้มูลบนเวบ็ไซต์ของจงัหวดัได้

ขอ้ผิดพลำด/ขอ้ควรระวงั

ควำมเชื่อมโยงกับ IIT/EIT

⃝ กรณีหน่วยงำนไมไ่ด้จดัท ำแผนกำรจดัซื้อจดัจำ้งฯ 
เนื่องจำกไมม่โีครงกำรท่ีมมูีลค่ำเกินกวำ่ 5 แสนบำท 
จงึไมไ่ด้ตอบและไมไ่ด้ใส่ค ำอธบิำยเพิม่เติมใน OIT
⃝ บำงหน่วยงำนใช ้"แผนกำรจดัหำพสัดุ" ท่ีใชร้ำยงำน
ต่อส ำนักงำนกำรตรวจเงนิแผ่นดินจงัหวดั (แบบ 
ผด.3) ในกำรตอบ ตัวชีว้ดัท่ี 2 กำรใชง้บประมำณ

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


องค์ประกอบเปรยีบเทียบใหม-่เก่ำองค์ประกอบเปรยีบเทียบใหม-่เก่ำ
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o O19

o แสดงแผนกำรจดัซื้อจดัจำ้งหรอืแผนกำรจดัหำพสัดุตำมท่ี  

หน่วยงำนจะต้องด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรจดัซื้อจดั

จำ้งและกำรบรหิำรพสัดุภำครฐั พ.ศ. 2560* 

o เป็นข้อมูลกำรจดัซื้อจดัจำ้งในปี พ.ศ. 2566

* กรณีไมม่กีำรจดัจำ้งท่ีมวีงเงนิเกิน 5 แสนบำทหรอืกำรจดัจำ้ง

ท่ีกฎหมำยไมไ่ด้ก ำหนดใหต้้องเผยแพร ่แผนกำรจดัซื้อจดัจำ้ง ให้

หน่วยงำนอธบิำยเพิม่เติมโดยละเอยีด หรอืเผยแพรว่ำ่ไมม่กีำร

จดัซื้อจดัจำ้ง ในกรณีดังกล่ำว

o O21 

o แสดงแผนกำรจดัซื้อจดัจำ้งหรอืแผนกำรจดัหำพสัดุตำมท่ี 

หน่วยงำนจะต้องด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรจดัซื้อจดั

จำ้งและกำรบรหิำรพสัดุภำครฐั พ.ศ. 2560 

o เป็นข้อมูลกำรจดัซื้อจดัจำ้งในปี พ.ศ. 2565

* กรณีไมม่กีำรจดัจำ้งท่ีมวีงเงนิเกิน 5 แสนบำทหรอืกำรจดัจำ้ง

ท่ีกฎหมำยไมไ่ด้ก ำหนดใหต้้องเผยแพรแ่ผนกำรจดัซื้อจดัจำ้ง ให้

หน่วยงำนอธบิำยเพิม่เติมโดยละเอยีด หรอืเผยแพรว่ำ่ไมม่กีำร

จดัซื้อจดัจำ้งในกรณีดังกล่ำว

ข้อ O19 แผนกำรจดัซื้อจดัจำ้งหรอืแผนกำรจดัหำพัสดุ



ขอ้ o20 ประกำศต่ำง ๆ เก่ียวกับกำรจดัซื้อ
จดัจำ้งหรอืกำรจดัหำพสัดุ

องค์ประกอบด้ำนขอ้มูล

 แสดงประกำศตำมท่ีหน่วยงำนจะต้อง
ด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญติักำรจดัซื้อจดั
จำ้งและกำรบรหิำรพสัดุภำครฐั พ.ศ. 2560
ยกตัวอยำ่งเชน่ ประกำศเชญิชวน ประกำศ
ผลกำรจดัซื้อจดัจำ้ง เป็นต้น 

 เป็นขอ้มูลกำรจดัซื้อจดัจำ้งในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2566

หมำยเหตุ

1. กรณีของจงัหวดั สำมำรถใชข้อ้มูลของส่วน
รำชกำรใดส่วนรำชกำรหน่ึงหรอืมำกกวำ่ภำยใน
จงัหวดัมำเปิดเผยขอ้มูลบนเวบ็ไซต์ของจงัหวดัได้

2. เป็นกำรด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญติั    
กำรจดัซื้อจดัจำ้งและกำรบรหิำรพสัดุภำครฐั 
พ.ศ. 2560

ขอ้ผิดพลำด/ขอ้ควรระวงั

ควำมเชื่อมโยงกับ IIT/EIT

⃝ บำงหน่วยงำนมปีระกำศกำรจดัซื้อจดัจำ้งแต่ไมไ่ด้
คะแนน เนื่องจำกไมส่อดคล้องกันแผนกำรจดัซื้อจดั
จำ้ง ตัวชีว้ดัท่ี 2 กำรใชง้บประมำณ

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


องค์ประกอบเปรยีบเทียบใหม-่เก่ำ
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o O20

o แสดงประกำศกำรจดัซื้อจดัจำ้งตำมท่ีหน่วยงำนจะต้อง  

ด ำเนินกำรตำม พระรำชบัญญัติกำรจดัซื้อจดัจำ้งและกำร

บรหิำรพสัดุภำครฐั พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่ำงเชน่ 

ประกำศเชญิชวน ประกำศผลกำรจดัซื้อจดัจำ้ง เป็นต้น 

o เป็นข้อมูลกำรจดัซื้อจดัจำ้งในปี พ.ศ. 2566

o O22

o แสดงประกำศกำรจดัซื้อจดัจำ้งตำมท่ีหน่วยงำนจะต้อง

ด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรจดัซื้อจดัจำ้งและกำร

บรหิำรพสัดุภำครฐั พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่ำงเชน่ 

ประกำศเชญิชวน ประกำศผลกำรจดัซื้อจดัจำ้ง เป็นต้น

o เป็นข้อมูลกำรจดัซื้อจดัจำ้งในปี พ.ศ. 2565

ข้อ O20 ประกำศต่ำงๆ เก่ียวกับกำรจดัซื้อจดัจำ้งหรอืกำรจดัหำพัสดุ



องค์ประกอบด้ำนขอ้มูล

 แสดงสรปุผลกำรจดัซื้อจดัจำ้งของหน่วยงำน 
“กรณีไมม่กีำรจดัซื้อจดัจำ้งในรอบเดือนใดให้
เผยแพรว่ำ่ไมม่กีำรจดัซื้อจดัจำ้งในเดือนน้ัน”

 มขีอ้มูลรำยละเอยีดผลกำรจดัซื้อจดัจำ้ง 
ยกตัวอย่ำงเชน่ งำนท่ีซื้อหรอืจำ้ง วงเงนิท่ีซื้อ
หรอืจำ้ง  รำคำกลำง  วธิกีำรซื้อหรอืจำ้ง  
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ  ผู้ได้รบักำร
คัดเลอืกและรำคำท่ีตกลง  เหตผุลท่ีคัดเลอืก
โดยสรปุ  เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญำหรอื
ขอ้ตกลงในกำรซื้อหรอืจำ้ง เป็นต้น 

 เป็นขอ้มูลแบบรำยเดือน ท่ีมขีอ้มูลครอบคลมุใน
ระยะเวลำ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566

หมำยเหตุ

1. ต้องจ ำแนกขอ้มูลเป็นรำยเดือนเท่ำน้ัน ดูตัวอย่ำง
ได้จำกแบบ สขร.1

3. กรณีของจงัหวดั สำมำรถใชข้อ้มูลของส่วน
รำชกำรใดส่วนรำชกำรหนึ่งหรอืมำกกวำ่ภำยใน
จงัหวดั มำเปิดเผยขอ้มูลบนเวบ็ไซต์ของจงัหวดั 

ควำมเชื่อมโยงกับ IIT/EIT

ขอ้ o21 สรปุผลกำรจดัซื้อจดัจำ้ง
หรอืกำรจดัหำพสัดรุำยเดือน 

ตัวชีว้ดัท่ี 2 กำรใชง้บประมำณ

ขอ้ผิดพลำด/ขอ้ควรระวงั

⃝ ไมแ่สดงขอ้มูลเป็นรำยเดือนหรอืสรปุขอ้มูลไมค่รบ

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


ตัวอยำ่งเพิม่เติมขอ้ o21 สรปุผลกำรจดัซื้อจดัจำ้งหรอืกำรจดัหำพสัดรุำยเดือน 



องค์ประกอบเปรยีบเทียบใหม-่เก่ำ

2566 2565

o O21

o แสดงรำยงำนผลกำรจดัซื้อจดัจำ้งของหน่วยงำน*

o มขี้อมูลรำยละเอยีดผลกำรจดัซื้อจดัจำ้ง ยกตัวอย่ำงเชน่ งำนท่ี   

ซื้อหรอืจำ้ง วงเงนิท่ีซื้อหรอืจำ้ง รำคำกลำง วธิกีำรซื้อหรอืจำ้ง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ 

รำคำท่ีตกลง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรปุ เลขท่ีและวนัท่ีของ

สัญญำหรอืข้อตกลงในกำรซื้อหรอืจำ้ง เป็นต้น 

o เป็นข้อมูลแบบรำยเดือน ท่ีมขี้อมูลครอบคลุมในระยะเวลำ 6 

เดือนแรกของ ปี พ.ศ. 2566 

*กรณีไมม่กีำรจดัซื้อจดัจำ้งในรอบเดือนใดใหเ้ผยแพรว่ำ่ไมม่กีำรจดัซื้อจดั

จำ้งในเดือนน้ัน

o O23

o แสดงสรปุผลกำรจดัซื้อจดัจำ้งของหน่วยงำน

o มขี้อมูลรำยละเอยีดผลกำรจดัซื้อจดัจำ้ง ยกตัวอย่ำงเชน่ งำนท่ี    

ซื้อหรอืจำ้ง วงเงนิท่ีซื้อหรอืจำ้ง รำคำกลำง วธิกีำรซื้อหรอืจำ้ง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรปุ เลขท่ีและวนัท่ีของ

สัญญำหรอืข้อตกลงในกำรซื้อหรอืจำ้ง เป็นต้น

o เป็นข้อมูลแบบรำยเดือน ท่ีมขี้อมูลครอบคลุมในระยะเวลำ 6

เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565 

*กรณีไมม่กีำรจดัซื้อจดัจำ้งในรอบเดือนใดใหเ้ผยแพรว่ำ่ไมม่กีำรจดัซื้อ

จดัจำ้งในเดือนน้ัน

ข้อ 21 สรปุผลกำรจดัซื้อจดัจำ้งหรอืกำรจดัหำพัสดรุำยเดือน



องค์ประกอบด้ำนขอ้มูล

 แสดงผลกำรจดัซื้อจดัจำ้งของหน่วยงำน

 มขีอ้มูลรำยละเอยีด อย่ำงน้อยประกอบด้วย
1. งบประมำณท่ีใชใ้นกำรจดัซื้อจดัจำ้ง
2. สรปุรำยกำรท่ีมกีำรจดัซื้อจดัจำ้ง 
3. ปัญหำ/อปุสรรค 
4. ขอ้เสนอแนะ 

 เป็นรำยงำนผลของปี พ.ศ. 2565

หมำยเหตุ

1. หำกไมม่ปัีญหำ/อปุสรรค หรอืข้อเสนอแนะใหร้ะบุ
วำ่ “ไมม่”ี หำ้มตัดหวัข้อ/เน้ือหำท้ิง

2. กรณีของจงัหวดั สำมำรถใชข้อ้มูลของส่วน
รำชกำรใดส่วนรำชกำรหนึ่งหรอืมำกกวำ่ภำยใน
จงัหวดั มำเปิดเผยขอ้มูลบนเวบ็ไซต์ของจงัหวดั

3. กำรเผยแพรข่อ้มูลต้องมเีนื้อหำรำยละเอยีด
ตำมองค์ประกอบขอ้มูลครบถ้วน ไมไ่ด้มเีพยีง
แค่หน้ำปก/สำรบญั

ควำมเชื่อมโยงกับ IIT/EIT

ขอ้ o22 รำยงำนผลกำรจดัซื้อจดัจำ้ง
หรอืกำรจดัหำพสัดปุระจ ำปี

ตัวชีว้ดัท่ี 2 กำรใชง้บประมำณ

ขอ้ผิดพลำด/ขอ้ควรระวงั

⃝ หน่วยงำนน ำเสนอข้อมูลประเภทอื่นท่ีไมเ่ก่ียวกับ 
กำรจดัซื้อจดัจำ้งหรอืกำรจดัหำพสัดุของหน่วยงำน
หรอืน ำเสนอรำยงำนผลของปีงบประมำณอื่น

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


ข้อ O22  รำยงำนผลกำรจดัซื้อจดัจำ้งหรอืกำรจดัหำพัสดปุระจ ำปี

องค์ประกอบเปรยีบเทียบใหม-่เก่ำ
2566 2565

O22 O24

o แสดงรำยงำนผลกำรจดัซื้อจดัจำ้งของหน่วยงำน
o มขีอ้มูลรำยละเอยีด อยำ่งน้อยประกอบด้วย (1) งบประมำณ
ท่ีใชใ้นกำรจดัซื้อจดัจำ้ง (2) สรปุรำยกำรท่ีมกีำรจดัซื้อจดัจำ้ง 
(3) ปัญหำ/อปุสรรค (4) ขอ้เสนอแนะ

o เป็นรำยงำนผลของปี พ.ศ. 2565

o แสดงผลกำรจดัซื้อจดัจำ้งของหน่วยงำน
o มขีอ้มูลรำยละเอยีด อยำ่งน้อยประกอบด้วย งบประมำณ

ท่ีใชใ้นกำรจดัซื้อจดัจำ้ง ปัญหำ อปุสรรค และขอ้เสนอแนะ
o เป็นรำยงำนผลของปี พ.ศ. 2564



ขอ้ o23 นโยบำยกำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล
องค์ประกอบด้ำนขอ้มูล

 เป็นนโยบำยหรอืแผนกำรบรหิำรและพฒันำ
ทรพัยำกรบุคคล

 แสดงนโยบำยของผู้บรหิำรสูงสุด หรอืแผนกำร
บรหิำรและพฒันำทรพัยำกรบุคคลท่ีก ำหนดในนำม
ของหน่วยงำน

 เป็นนโยบำยหรอืแผนฯ ท่ีใชบ้ังคับในปี พ.ศ. 2566

 หมำยเหตุ

1. มนีโยบำย หรอืแผน อย่ำงใดอย่ำงหน่ึงก็ได้

2. หำกเป็นผู้บรหิำรคนเดิม สำมำรถใชน้โยบำยเดิมได้
แต่ต้องมผีลบังคับใชใ้นปี 66

3. แผนอตัรำก ำลัง/ระเบียบพนักงำน ไมส่ำมำรถใช้
ตอบข้อนี้ได้

4. กรณีของจงัหวดั ต้องจดัท ำข้อมูลในภำพรวมของ
จงัหวดัในฐำนะ 1 หน่วยรบัประเมนิ โดยจะต้องเป็น
นโยบำยหรอืแผนฯ ของจงัหวดั

5. กำรเผยแพรข่้อมูลต้องมเีนื้อหำรำยละเอยีดตำม
องค์ประกอบข้อมูลครบถ้วน ไมไ่ด้มเีพยีงแค่
หน้ำปก/สำรบัญ

ขอ้ผิดพลำด/ขอ้ควรระวงั

ควำมเชื่อมโยงกับ IIT/EIT ตัวชีว้ดัท่ี 3 กำรใชอ้ ำนำจ (ของผู้บังคับบัญชำ)

⃝ ไมใ่ชน่โยบำยฯ ของผู้บรหิำรสูงสุดของหน่วยงำน

⃝ นโยบำยนำมธรรม ไมม่รีำยละเอยีดท่ีสำมำรถด ำเนินกำรได้

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


ตัวอยำ่งเพิม่เติม ขอ้ o23 นโยบำยกำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล  



ข้อ O23 นโยบำยหรอืแผนกำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล

องค์ประกอบเปรยีบเทียบใหม-่เก่ำ
2566 2565

O23 O25

o เป็นนโยบำยหรอืแผนกำรบรหิำรและพฒันำทรพัยำกรบุคคล
o แสดงนโยบำยของผู้บรหิำรสูงสุด หรอืแผนกำรบรหิำรและ
พฒันำทรพัยำกรบุคคลท่ีก ำหนดในนำมของหน่วยงำน

o เป็นนโยบำยหรอืแผนฯ ท่ีใชบ้ังคับในปี พ.ศ. 2566

o เป็นนโยบำยหรอืแผนกำรบรหิำรและพฒันำทรพัยำกรบุคคล
ท่ียงัใชบ้ังคับในหน่วยงำนในปี พ.ศ. 2565

o แสดงนโยบำยของผู้บรหิำรสูงสุด หรอืแผนกำรบรหิำรและ 
พฒันำทรพัยำกรบุคคลท่ีก ำหนดในนำมของหน่วยงำน



องค์ประกอบด้ำนขอ้มูล

 แสดงรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินกำร
ตำมนโยบำยหรอืแผนกำรบรหิำรและพฒันำ
ทรพัยำกรบุคคล ในขอ้ o23

 มเีนื้อหำหรอืรำยละเอยีดควำมก้ำวหน้ำ อย่ำง
น้อยประกอบด้วย  

(1) ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินกำรแต่ละโครงกำร/
กิจกรรม

(2) รำยละเอยีดงบประมำณท่ีใชด้ ำเนินงำนแต่ละ
โครงกำร/กิจกรรม

 สำมำรถจดัท ำขอ้มูลเป็นแบบรำยเดือน หรอืรำย
ไตรมำส หรอืรำย 6 เดือน ท่ีมขีอ้มูลครอบคลมุ
ในระยะเวลำ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566

 หมำยเหตุ
1. กรณีของจงัหวดั ต้องจดัท ำขอ้มูลในภำพรวม
ของจงัหวดัในฐำนะ 1 หน่วยรบัประเมนิ

2. กำรแจง้เวยีนใหบุ้คลำกรภำยในทรำบนโยบำยตำม
ขอ้ O25 ไมใ่ชก่ำรด ำเนินกำรตำมนโยบำย ดังน้ัน 
หำกหน่วยงำนแจง้เวยีนอย่ำงเดียวจะไมไ่ด้คะแนน

3. หำกไมไ่ด้มกีำรเปิดเผยขอ้มูลในข้อ O25 จะไม่
สำมำรถพจิำรณำตรวจใหค้ะแนนในข้อ O26 ได้

ควำมเชื่อมโยงกับ IIT/EIT

ขอ้ o24 กำรด ำเนนิกำรตำมนโยบำย
กำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล

ตัวชีว้ดัท่ี 3 กำรใชอ้ ำนำจ (ของผู้บังคับบัญชำ)

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


ข้อ O24 กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยหรอืแผนกำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล

องค์ประกอบเปรยีบเทียบใหม-่เก่ำ
2566 2565

O24 O26

o แสดงรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำย
หรอืแผนกำรบรหิำรและพฒันำทรพัยำกรบุคคล ในขอ้ o23

o มเีน้ือหำหรอืรำยละเอยีดควำมก้ำวหน้ำ อยำ่งน้อยประกอบด้วย  
(1) ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินกำรแต่ละโครงกำร/กิจกรรม
(2) รำยละเอยีดงบประมำณที่ใชด้ ำเนินงำนแต่ละโครงกำร/

กิจกรรม
o สำมำรถจดัท ำขอ้มูลเป็นแบบรำยเดือน หรอืรำยไตรมำส หรอื
รำย 6 เดือน ท่ีมขีอ้มูลครอบคลมุในระยะเวลำ 6 เดือนแรกของ
ปี พ.ศ. 2566

o แสดงกำรด ำเนินกำรท่ีมคีวำมสอดรบัตำมนโยบำย
หรอืแผนกำรบรหิำรและพฒันำทรพัยำกรบุคคลในขอ้ o25

o เป็นกำรด ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2565



ขอ้ o25 หลกัเกณฑ์กำรบรหิำรและพฒันำ
ทรพัยำกรบุคคล 

องค์ประกอบด้ำนขอ้มูล

 แสดงหลักเกณฑ์กำรบรหิำรและพฒันำทรพัยำกร
บุคคล
“กรณีมอีงค์กรกลำงบรหิำรงำนบุคคลท่ีมีหน้ำท่ี         
ก ำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องน้ัน หน่วยงำนสำมำรถ
น ำหลักเกณฑ์ดังกล่ำวเผยแพรบ่นเวบ็ไซต์ของ
หน่วยงำนได้”

 หลักเกณฑ์ฯ อย่ำงน้อยประกอบด้วย
(1) กำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกร
(2) กำรบรรจุและแต่งต้ังบุคลำกร
(3) กำรพฒันำบุคลำกร
(4) กำรประเมนิผลกำรปฏิบัติรำชกำร
(5) กำรใหคุ้ณใหโ้ทษและกำรสรำ้งขวญัก ำลังใจ

 เป็นหลักเกณฑ์ฯ ท่ีใชบ้ังคับในปี พ.ศ. 2566

 หมำยเหตุ
1. ยกตัวอย่ำงเชน่
แบบท่ี 1 จดัท ำเป็นประกำศหลักเกณฑ์ รวม 5 ประเด็น
ในฉบับเดียว
แบบท่ี 2 จดัท ำรำยละเอยีดหลักเกณฑ์แยกตำมประเด็น 
พรอ้มระบุ ประกำศ ระเบียบหลักเกณฑ์กลำง ท่ีออก
โดยผู้ท่ีมอี ำนำจในกำรออกประกำศหลักเกณฑ์ดังกล่ำว
2. หำกหน่วยงำนเปิดเผยข้อมูลหลักเกณฑ์กำรบรหิำร
ทรพัยำกรบุคคลฯ ในลักษณะกฎหมำย ระเบียบ ฯลฯ 
แนะน ำใหม้กีำรจดัหมวดหมูต่ำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนด 
เพื่อป้องกันกำรสับสน

ควำมเชื่อมโยงกับ IIT/EIT ตัวชีว้ดัท่ี 3 กำรใชอ้ ำนำจ (ของผู้บังคับบัญชำ)

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


ข้อ O25 หลักเกณฑ์กำรบรหิำรและกำรพัฒนำทรพัยำกรบุคคล

องค์ประกอบเปรยีบเทียบใหม-่เก่ำ
2566 2565

O25 O27

o แสดงหลกัเกณฑ์กำรบรหิำรและพฒันำทรพัยำกรบุคคล*
o หลกัเกณฑ์ฯ อยำ่งน้อยประกอบด้วย

(1) กำรสรรหำและคัดเลอืกบุคลำกร
(2) กำรบรรจุและแต่งต้ังบุคลำกร
(3) กำรพฒันำบุคลำกร
(4) กำรประเมนิผลกำรปฏิบัติรำชกำร
(5) กำรใหค้ณุใหโ้ทษและกำรสรำ้งขวญัก ำลงัใจ

o เป็นหลกัเกณฑ์ฯ ท่ีใชบ้ังคับในปี พ.ศ. 2566

* กรณีมอีงค์กรกลำงบรหิำรงำนบุคคลท่ีมหีน้ำท่ีก ำหนดหลักเกณฑ์ใน
เรื่องน้ัน หน่วยงำนสำมำรถน ำหลักเกณฑ์ดังกล่ำวเผยแพรบ่นเวบ็ไซต์
ของหน่วยงำนได้

o แสดงหลกัเกณฑ์กำรบรหิำรและพฒันำทรพัยำกรบุคคลท่ียงั
ใชบ้ังคับในหน่วยงำนในปี พ.ศ. 2565 อยำ่งน้อยประกอบด้วย

o กำรสรรหำและคัดเลอืกบุคลำกร
o กำรบรรจุและแต่งต้ังบุคลำกร
o กำรพฒันำบุคลำกร
o กำรประเมนิผลกำรปฏิบัติงำนบุคลำกร
o กำรใหค้ณุใหโ้ทษและกำรสรำ้งขวญัก ำลงัใจ

* กรณีหน่วยงำนใชห้ลักเกณฑ์ขององค์กรกลำงบรหิำรงำนบุคคล
หน่วยงำนสำมำรถน ำหลักเกณฑ์ดังกล่ำวเผยแพรบ่นเวบ็ไซต์ของ
หน่วยงำน



ขอ้ o26 รำยงำนผลกำรบรหิำรและพฒันำ 
ทรพัยำกรบุคคลประจ ำป ี

องค์ประกอบด้ำนขอ้มูล

 แสดงรำยงำนผลกำรบรหิำรและพฒันำทรพัยำกร
บุคคล

 มขี้อมูลรำยละเอยีดของกำรด ำเนินกำร อย่ำงน้อย
ประกอบด้วย 
(1) ผลกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยหรอืแผนกำร

บรหิำรและพฒันำทรพัยำกรบุคคล 
(2) สรปุข้อมูลสถิติด้ำนทรพัยำกรบุคคล เชน่ 

อตัรำก ำลัง กำรแต่งต้ัง/โยกย้ำย กำรฝึกอบรม/
พฒันำ เป็นต้น

(3) ปัญหำ/อปุสรรค
(4) ข้อเสนอแนะ

 เป็นรำยงำนผลของปี พ.ศ. 2565

 หมำยเหตุ

1. หำกไมม่ปัีญหำ/อปุสรรค หรอืข้อเสนอแนะใหร้ะบุ
วำ่ “ไมม่”ี หำ้มตัดหวัข้อ/เน้ือหำท้ิง

2. กรณีของจงัหวดั ต้องจดัท ำข้อมูลในภำพรวมของ
จงัหวดัในฐำนะ 1 หน่วยรบัประเมนิ

3. ในกรณีท่ีข้อมูลอยู่ในรปูแบบของรำยงำนประจ ำปี
ใหห้น่วยงำนอธบิำยใหช้ดัเจนวำ่ข้อมูลอยู่ตรงส่วน
ใดหรอืในหน้ำท่ีเท่ำไหรข่องรำยงำน

4. กำรเผยแพรข่้อมูลต้องมเีนื้อหำรำยละเอยีดตำม
องค์ประกอบข้อมูลครบถ้วน ไมไ่ด้มเีพยีงแค่
หน้ำปก/สำรบัญ ควำมเชื่อมโยงกับ IIT/EIT ตัวชีว้ดัท่ี 3 กำรใชอ้ ำนำจ (ของผู้บังคับบัญชำ)

ก.พ. ได้ออกระเบียบ ก.พ. ว่ำด้วย
กำรรำยงำนเก่ียวกับกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลของข้ำรำชกำร
พลเรือน 

1. เพื่อติดตำมและประเมินผลกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วน
รำชกำร

2 .  เพื่อประโยชน์ในกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำร
บรหิำรทรพัยำกรบุคคล พ.ศ. 2553

3. เพื่อให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำน
เก่ียวกับกำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล
ของข้ ำรำชกำรพลเรือนในปีงบ 
ประมำณท่ีผ่ำนมำส่งให้ส ำนักงำน 
ก.พ. เป็นประจ ำทุกปี

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


ข้อ O26 รำยงำนผลกำรบรหิำรและพัฒนำทรพัยำกรบุคคลประจ ำปี

องค์ประกอบเปรยีบเทียบใหม-่เก่ำ
2566 2565

O26 O28

o แสดงหลกัเกณฑ์กำรบรหิำรและพฒันำทรพัยำกรบุคคล*
o หลกัเกณฑ์ฯ อยำ่งน้อยประกอบด้วย

(1) กำรสรรหำและคัดเลอืกบุคลำกร
(2) กำรบรรจุและแต่งต้ังบุคลำกร
(3) กำรพฒันำบุคลำกร
(4) กำรประเมนิผลกำรปฏิบัติรำชกำร
(5) กำรใหค้ณุใหโ้ทษและกำรสรำ้งขวญัก ำลงัใจ

o เป็นหลกัเกณฑ์ฯ ท่ีใชบ้ังคับในปี พ.ศ. 2566

* กรณีมอีงค์กรกลำงบรหิำรงำนบุคคลท่ีมหีน้ำท่ีก ำหนดหลักเกณฑ์ใน
เรื่องน้ัน หน่วยงำนสำมำรถน ำหลักเกณฑ์ดังกล่ำวเผยแพรบ่นเวบ็ไซต์
ของหน่วยงำนได้

o แสดงผลกำรบรหิำรและพฒันำทรพัยำกรบุคคล
o มขีอ้มูลรำยละเอยีดของกำรด   ำเนินกำร อยำ่งน้อย
ประกอบด้วยผลกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบรหิำร 
ทรพัยำกรบุคคล ปัญหำ อปุสรรค และขอ้เสนอแนะผลกำร
วเิครำะหก์ำรบรหิำรและพฒันำทรพัยำกรบุคคล

o เป็นรำยงำนผลของปี พ.ศ. 2564



ขอ้ o27 แนวปฏิบติักำรจดักำรเรื่องรอ้งเรยีน
กำรทจุรติและประพฤติมชิอบ 

องค์ประกอบด้ำนขอ้มูล

 แสดงคู่มอืหรอืแนวทำงกำรด ำเนินกำรต่อเรื่อง
รอ้งเรยีนท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรทุจรติและประพฤติ
มชิอบของเจำ้หน้ำท่ีของหน่วยงำน

 มขีอ้มูลรำยละเอยีดของกำรปฏิบติังำน อย่ำง
น้อยประกอบด้วย  
(1) รำยละเอยีดวธิกีำรท่ีบุคคลภำยนอกจะท ำ

กำรรอ้งเรยีน
(2) รำยละเอยีดขัน้ตอนหรอืวธิกีำรในกำร

จดักำรต่อเรื่องรอ้งเรยีน
(3) ส่วนงำนท่ีรบัผิดชอบ
(4) ระยะเวลำด ำเนินกำร

 หมำยเหตุ

1. ต้องเป็นแนวทำงกำรจดักำรเรื่องรอ้งเรยีนกำร
ทุจรติและประพฤติมชิอบของเจำ้หน้ำท่ีเท่ำน้ัน

2. จงัหวดัสำมำรถใชช้อ่งทำง/วธิกีำรของศูนย์ด ำรง
ธรรมมำตอบได้

3.กำรเผยแพรข่้อมูลต้องมเีนื้อหำรำยละเอยีดตำม
องค์ประกอบข้อมูลครบถ้วน ไมไ่ด้มเีพยีงแค่หน้ำปก/
สำรบัญ

ควำมเชื่อมโยงกับ IIT/EIT

ขอ้ผิดพลำด/ขอ้ควรระวงั

⃝ น ำแนวทำงจดักำรเรื่องรอ้งเรยีนรอ้งทุกข์ท่ัวไปมำ
ใชใ้นกำรตอบในข้อค ำถำมนี้

ตัวชีว้ดัท่ี 5 กำรแก้ปัญหำกำรทุจรติ 
ตัวชีว้ดัท่ี 7 ประสิทธิภำพกำรส่ือสำร 

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


ข้อ O27 แนวปฏิบัติกำรจดักำรเรื่องรอ้งเรยีนกำรทจุรติและประพฤติมชิอบ

องค์ประกอบเปรยีบเทียบใหม-่เก่ำ
2566 2565

O27 O29

o แสดงคู่มอืหรอืแนวทำงกำรด ำเนินกำรต่อเรื่องรอ้งเรยีนท่ี
เก่ียวขอ้งกับกำรทุจรติและประพฤติมชิอบของเจำ้หน้ำท่ีของ
หน่วยงำน
o มขีอ้มูลรำยละเอยีดของกำรปฏิบัติงำน อยำ่งน้อย
ประกอบด้วย  

(1) รำยละเอยีดวธิกีำรท่ีบุคคลภำยนอกจะท ำกำร
รอ้งเรยีน

(2) รำยละเอยีดขัน้ตอนหรอืวธิกีำรในกำรจดักำรต่อ
เรื่องรอ้งเรยีน

(3) ส่วนงำนท่ีรบัผิดชอบ
(4) ระยะเวลำด ำเนินกำร

o แสดงคู่มอืหรอืแนวทำงกำรด ำเนินกำรต่อเรื่องรอ้งเรยีน
ท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรทุจรติและประพฤติมชิอบของเจำ้หน้ำท่ี
ของหน่วยงำน

o มขีอ้มูลรำยละเอยีดของกำรปฏิบัติงำน อยำ่งน้อย 
ประกอบด้วยรำยละเอยีดวธิกีำรท่ีบุคคลภำยนอกจะท ำกำร
รอ้งเรยีนรำยละเอยีดขัน้ตอนหรอืวธิกีำรในกำรจดักำรต่อเรื่อง
รอ้งเรยีนส่วนงำนท่ีรบัผิดชอบ และระยะเวลำด ำเนินกำร



องค์ประกอบด้ำนขอ้มูล

 แสดงชอ่งทำงท่ีบุคคลภำยนอกสำมำรถแจง้
เรื่องรอ้งเรยีนเก่ียวกับกำรทุจรติและประพฤติ 
มชิอบของเจำ้หน้ำท่ีของหน่วยงำน ผ่ำนทำง
ชอ่งทำงออนไลน์ของหน่วยงำน โดยแยก
ต่ำงหำกจำกชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีนเรื่องท่ัวไป 
เพื่อเป็นกำรคุ้มครองขอ้มูลของผู้แจง้เบำะแส
และเพื่อใหส้อดคลอ้งกับแนวปฏิบติักำรจดักำร
เรื่องรอ้งเรยีนกำรทุจรติและประพฤติมชิอบ

 สำมำรถเขำ้ถึงหรอืเชื่อมโยงไปยังชอ่งทำง
ขำ้งต้นได้จำกเวบ็ไซต์หลกัของหน่วยงำน

 หมำยเหตุ

1. ชอ่งทำงต้องมลีักษณะของกำรแจง้เรื่องรอ้งเรยีน
กำรทุจรติ ท้ังน้ี ไมจ่ ำกัด platform แต่ต้องเข้ำถึง
ได้จำกเวบ็หลัก

2. ไมส่ำมำรถใช ้Web board หรอื Q&A มำตอบใน
ข้อนี้ได้ เนื่องจำกไมม่มีำตรกำรรกัษำควำมลับ

3. กรณีของจงัหวดั สำมำรถใชช้อ่งทำงของศูนย์
ด ำรงธรรมบนหน้ำเวบ็ไซต์ของจงัหวดัมำตอบได้

ข้อ o28 ช่องทำงแจ้งเรื่องรอ้งเรยีน
กำรทุจรติและประพฤติมิชอบ 

ขอ้ผิดพลำด/ขอ้ควรระวงั

⃝ ไมไ่ด้แยกชอ่งทำงแจง้เรื่องรอ้งเรยีนกำรทุจรติและ
ประพฤติมชิอบเป็นกำรเฉพำะจำกชอ่งทำงแจง้เรื่อง
รอ้งเรยีนรอ้งทุกข์ท่ัวไป เพื่อรกัษำควำมลับของผู้แจง้ ควำมเชื่อมโยงกับ IIT/EIT

ตัวชีว้ดัท่ี 5 กำรแก้ปัญหำกำรทุจรติ 
ตัวชีว้ดัท่ี 7 ประสิทธิภำพกำรส่ือสำร 

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


ตัวอยำ่งเพิม่เติมขอ้ o28 ชอ่งทำงแจง้เรื่องรอ้งเรยีนกำรทจุรติและประพฤติมชิอบ

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


องค์ประกอบเปรยีบเทียบใหม-่เก่ำองค์ประกอบเปรยีบเทียบใหม-่เก่ำ

ข้อ O28 ชอ่งทำงแจง้เรื่องรอ้งเรยีนกำรทจุรติและประพฤติมชิอบ

องค์ประกอบเปรยีบเทียบใหม-่เก่ำ
2566 2565

O28 O30

o แสดงชอ่งทำงที่บุคคลภำยนอกสำมำรถแจง้เรื่องรอ้งเรยีน
เก่ียวกับกำรทุจรติและประพฤติมชิอบของเจำ้หน้ำท่ีของ
หน่วยงำน ผ่ำนทำงชอ่งทำงออนไลน์ของหน่วยงำน โดยแยก
ต่ำงหำกจำกชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีนเรื่องท่ัวไป เพื่อเป็นกำร
คุ้มครองขอ้มูลของผู้แจง้เบำะแสและเพื่อใหส้อดคลอ้งกับแนว
ปฏิบัติกำรจดักำรเรื่องรอ้งเรยีนกำรทุจรติและประพฤติมชิอบ

o สำมำรถเขำ้ถึงหรอืเชื่อมโยงไปยงัชอ่งทำงขำ้งต้นได้จำก
เวบ็ไซต์หลกัของหน่วยงำน

o แสดงชอ่งทำงที่บุคคลภำยนอกสำมำรถแจง้เรื่องรอ้งเรยีน
เก่ียวกับกำรทุจรติและประพฤติมชิอบของเจำ้หน้ำท่ีของ  
หน่วยงำนผ่ำนทำงชอ่งทำงออนไลน์ของหน่วยงำน โดยแยก
ต่ำงหำกจำกชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีนเรื่องท่ัวไป เพื่อเป็นกำร
คุ้มครองขอ้มูลของผู้แจง้เบำะแสและเพื่อใหส้อดคลอ้งกับแนว
ปฏิบัติกำรจดักำรเรื่องรอ้งเรยีนกำรทุจรติและประพฤติมชิอบ

o สำมำรถเขำ้ถึงหรอืเชื่อมโยงไปยงัชอ่งทำงขำ้งต้นได้จำก 
เวบ็ไซต์หลกัของหน่วยงำน



องค์ประกอบด้ำนขอ้มูล

 แสดงขอ้มูลสถิติเรื่องรอ้งเรยีนกำรทุจรติและ
ประพฤติมชิอบของเจำ้หน้ำท่ีของหน่วยงำน 
“กรณีไมม่เีรื่องรอ้งเรยีนใหเ้ผยแพรว่ำ่ไมม่เีรื่อง
รอ้งเรยีน”

 มขีอ้มูลควำมก้ำวหน้ำกำรจดักำรเรื่องรอ้งเรยีน
กำรทุจรติและประพฤติมชิอบ อย่ำงน้อย
ประกอบด้วย
(1) จ ำนวนเรื่องรอ้งเรยีนท้ังหมด
(2) จ ำนวนเรื่องท่ีด ำเนินกำรแลว้เสรจ็
(3) จ ำนวนเรื่องท่ีอยู่ระหวำ่งด ำเนินกำร 

 สำมำรถจดัท ำขอ้มูลเป็นแบบรำยเดือน หรอืรำย
ไตรมำส หรอืรำย 6 เดือน ท่ีมขีอ้มูลครอบคลมุ
ในระยะเวลำ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566

 หมำยเหตุ

กรณีของจงัหวดั ต้องจดัท ำขอ้มูลในภำพรวมของ
จงัหวดัในฐำนะ 1 หน่วยรบัประเมนิ

ข้อ o29 ข้อมูลเชงิสถิติเรื่องรอ้งเรยีน
กำรทุจรติและประพฤติมิชอบ

ขอ้ผิดพลำด/ขอ้ควรระวงั

⃝ หน่วยงำนไมม่เีรื่องรอ้งเรยีนกำรทุจรติจงึไมไ่ด้
จดัท ำและเผยแพรข่้อมูลสถิติ ท้ังน้ี หำกไมม่สีถิติกำร
รอ้งเรยีน ใหเ้ผยแพรใ่หส้ำธำรณชนทรำบวำ่ไมม่ี ควำมเชื่อมโยงกับ IIT/EIT

ตัวชีว้ดัท่ี 5 กำรแก้ปัญหำกำรทุจรติ 
ตัวชีว้ดัท่ี 7 ประสิทธิภำพกำรส่ือสำร 

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


ข้อ O29 ข้อมูลเชงิสถิติเรื่องรอ้งเรยีนกำรทจุรติ และประพฤติมชิอบ

องค์ประกอบเปรยีบเทียบใหม-่เก่ำ
2566 2565

O29 O31

o แสดงขอ้มูลสถิติเรื่องรอ้งเรยีนกำรทุจรติและประพฤติมชิอบ
ของเจำ้หน้ำท่ีของหน่วยงำน*

o มขีอ้มูลควำมก้ำวหน้ำกำรจดักำรเรื่องรอ้งเรยีนกำรทุจรติและ
ประพฤติมชิอบ อยำ่งน้อยประกอบด้วย
(1) จ ำนวนเรื่องรอ้งเรยีนท้ังหมด
(2) จ ำนวนเรื่องท่ีด ำเนินกำรแลว้เสรจ็
(3) จ ำนวนเรื่องท่ีอยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร 

o สำมำรถจดัท ำขอ้มูลเป็นแบบรำยเดือน หรอืรำยไตรมำส หรอื 
รำย 6 เดือน ท่ีมขีอ้มูลครอบคลมุในระยะเวลำ 6 เดือนแรกของ
ปี พ.ศ. 2566

*กรณีไมม่เีรื่องรอ้งเรยีนใหเ้ผยแพรว่ำ่ไมม่เีรื่องรอ้งเรยีน

o แสดงขอ้มูลสถิติเรื่องรอ้งเรยีนกำรทุจรติและประพฤติมชิอบ

ของเจำ้หน้ำท่ีของหน่วยงำน

o มขีอ้มูลควำมก้ำวหน้ำกำรจดักำรเรื่องรอ้งเรยีนกำรทุจรติและ

ประพฤติมชิอบ อยำ่งน้อยประกอบด้วย จ ำนวนเรื่องรอ้งเรยีน

ท้ังหมด จ ำนวนเรื่องท่ีด ำเนินกำรแลว้เสรจ็ และจ ำนวนเรื่องท่ี

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร 

o สำมำรถจดัท ำขอ้มูลเป็นแบบรำยเดือน หรอืรำยไตรมำส หรอื

รำย 6 เดือน ท่ีมขีอ้มูลครอบคลมุในระยะเวลำ 6 เดือนแรกของ

ปี พ.ศ. 2565

*กรณีไมม่เีรื่องรอ้งเรยีนใหเ้ผยแพรว่ำ่ไมม่เีรื่องรอ้งเรยีน



ขอ้ o30 กำรเปดิโอกำสใหเ้กิดกำรมส่ีวนรว่ม
องค์ประกอบด้ำนขอ้มูล

 แสดงรำยงำนผลกำรเปิดโอกำสใหบุ้คคล 
ภำยนอกได้มส่ีวนรว่มในกำรด ำเนินงำนตำม
ภำรกิจของหน่วยงำน

 มขีอ้มูลผลกำรเปิดโอกำสใหบุ้คคลภำยนอก
ได้มส่ีวนรว่ม อยำ่งน้อยประกอบด้วย

(1) ประเด็นหรอืเรื่องในกำรมส่ีวนรว่ม

(2) สรปุขอ้มูลของผู้มส่ีวนรว่ม

(3) ผลจำกกำรมส่ีวนรว่ม

(4) กำรน ำผลจำกกำรมส่ีวนรว่มไปปรบัปรงุ
พฒันำกำรด ำเนินงำน

 เป็นกำรด ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2566

 หมำยเหตุ

1. ยกตัวอยำ่งเชน่ กำรลงพื้นท่ีท ำประชำคม, 
กำรประกำศรบัฟังควำมคิดเหน็จำกประชำชน

2. หน่วยงำนอำจน ำเสนอในรปูแบบรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน, ขำ่ว หรอืสรปุผลกำรด ำเนินงำน
ลงในเวบ็ไซต์โดยตรงก็ได้ แต่จะต้องมี
องค์ประกอบ เชน่ ชื่อกิจกรรม วนั เวลำและ
สถำนท่ีวตัถปุระสงค์ของกำรด ำเนินกำร 
กลุม่เป้ำหมำยท่ีเขำ้รว่ม เป็นต้น ควำมเชื่อมโยงกับ IIT/EIT ตัวชีว้ดัท่ี 8 กำรปรบัปรงุระบบกำรท ำงำน

กำรประชมุระดมควำมคิดเหน็
ในกำรขับเคลื่อนอตุสำหกรรม
ภำพยนตรใ์นประเทศไทย

เชญิ Key Stakeholders ได้แก่ 
กองกิจกำรภำพยนตรฯ์ กรมกำรท่องเท่ียว  
สมำคมผู้บรหิำรกำรผลิตภำพยนตร์
สมำคมวชิำชพีภำพยนตรแ์ละดิจทัิลมีเดีย 
บรษิัท กันตนำ โมชัน่พคิเจอร ์จ ำกัด 
บรษิัท จดีีเอช หำ้หำ้เก้ำ จ ำกัด 
บรษิัท สหมงคลฟิล์มอนิเตอรเ์นชัน่แนล 
บรษิัท เดอะ สตูดิโอ พำรค์ (ประเทศไทย) 
คณะดิจทัิลมีเดียและศิลปะภำพยนตร ์
ม.กรงุเทพ  รว่มประชมุระดมควำมคิดเหน็

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


ตัวอยำ่งเพิม่เติมขอ้ o30 กำรเปิดโอกำสใหเ้กิดกำรมส่ีวนรว่ม (กรณีนครรำชสีมำ)

https://www2.nakhonratchasima.go.th/form_template/showList?cid=41


ตัวอยำ่งเพิม่เติมขอ้ o30 กำรเปิดโอกำสใหเ้กิดกำรมส่ีวนรว่ม (กรณีนครรำชสีมำ)



ข้อ O30 กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนรว่ม

องค์ประกอบเปรยีบเทียบใหม-่เก่ำ
2566 2565

O30 O33

o แสดงรำยงำนผลกำรเปิดโอกำสใหบุ้คคลภำยนอกได้มส่ีวนรว่ม
ในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน

o มขีอ้มูลผลกำรเปิดโอกำสใหบุ้คคลภำยนอกได้มส่ีวนรว่ม 
อยำ่งน้อยประกอบด้วย
(1) ประเด็นหรอืเรื่องในกำรมส่ีวนรว่ม
(2) สรปุขอ้มูลของผู้มส่ีวนรว่ม
(3) ผลจำกกำรมส่ีวนรว่ม
(4) กำรน ำผลจำกกำรมส่ีวนรว่มไปปรบัปรงุพฒันำกำร

ด ำเนินงำน
o เป็นกำรด ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2566

o แสดงกำรด ำเนินกำรหรอืกิจกรรมท่ีแสดงถึงกำรเปิดโอกำสให้

บุคคลภำยนอกได้มส่ีวนรว่มในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ

ของหน่วยงำน

o เป็นกำรด ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2565



ขอ้ o31 ประกำศเจตนำรมณน์โยบำย 
No Gift Policy จำกกำรปฏิบติัหน้ำท่ี

องค์ประกอบด้ำนขอ้มูล

 เป็นประกำศอย่ำงเป็นทำงกำรท่ีลงนำมโดย
ผู้บรหิำรสูงสุด (ผู้บรหิำรสูงสุดที่ด ำรงต ำแหน่ง
ในปี พ.ศ. 2566)

 มวีตัถุประสงค์เพื่อประกำศวำ่ตนเองและ
เจำ้หน้ำท่ีของรฐัทุกคนในหน่วยงำนจะไมร่บั
ของขวญัและของก ำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/
หลงัปฏิบติัหน้ำท่ีท่ีจะส่งผลใหเ้กิดกำรทุจรติและ
ประพฤติมชิอบ

 เป็นกำรประกำศส ำหรบัปี พ.ศ. 2566

 *ดแูนวทำงและรำยละเอยีดเพิม่เติมได้จำก
ส ำนกังำน ป.ป.ท.

 หมำยเหตุ

1. ประกำศต้องจดัท ำใหมใ่นปีงบฯ 2566

2. ประกำศต้องเป็นลำยลกัษณ์อกัษรทำงกำร

3. ประกำศต้องมขีอ้ควำมตำมท่ีก ำหนด

4. ประกำศต้องมกีำรลงนำมโดยผู้บรหิำรสูงสุด

5. ประกำศต้องเผยแพรท่ำงเวบ็ไซต์หลกั

ควำมเชื่อมโยงกับ IIT/EIT ตัวชีว้ดัท่ี 5 กำรแก้ปัญหำกำรทุจรติ

ขอ้ผิดพลำด/ขอ้ควรระวงั

⃝ ใชป้ระกำศเจตจ ำนงของผู้บรหิำรท่ีหมดวำระ 
หรอืใชป้ระกำศของปีงบฯ ท่ีผ่ำนมำ ในกำรตอบ 

ดูรำยละเอียดและแนวทำง           
กำรประกำศ No Gift Policy  
ได้ท่ีเว็บไซต์ส ำนักงำน ป.ป.ท.

https://www.ocsc.go.th/node/7591


ค ำอธิบำยเพิ่มเติมข้อ o31 จำกเอกสำรแนวทำงกำรขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศ 

“กำรประกำศนโยบำย No gift Policy จำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ี ฉบับปรับปรุง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

Q: กำรประกำศนโยบำย No gift Policy ต้องมี
กำรระบุข้อควำมอย่ำงไร และเผยแพร่ทำงใด ?

A: ต้องมีกำรเผยแพร่ประกำศฯ ใน Website 
หลักของหน่วยงำน โดยในประกำศฯ ดังกล่ำว

อย่ำงน้อยจะต้องมีข้อควำม “เป็นหน่วยงำนท่ี
เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและ
ของก ำนัลทุกชนิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ี”       
ในประกำศฯ

Q: “กำรปฏิบัติหน้ำท่ี” ตำมควำมหมำยของประกำศ
นโยบำย No Gift Policy หมำยถึงอะไร ?

A: เป็นกำรกระท ำหรือกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของเจ้ำหน้ำท่ี
รัฐในต ำแหน่งท่ีได้รับกำรแต่งต้ัง หรือได้รับ
มอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำท่ีใดหน้ำท่ีหน่ึง หรือให้รักษำ
รำชกำรแทนในหน้ำท่ีใดหน้ำท่ีหน่ึง ท้ังเป็นกำรท่ัวไป
และเป็นกำรเฉพำะในฐำนะเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐท่ีกฎหมำย
ได้ก ำหนดอ ำนำจหน้ำท่ีไว้ หรือเป็นกำรกระท ำไปตำม
อ ำนำจหน้ำท่ีท่ีกฎหมำยระบุไว้ให้มีอ ำนำจหน้ำท่ี หรือ
อ ำนำจหน้ำท่ีทำงปกครองของบุคคลน้ันๆ

Q: หำกหน่วยงำนเคยประกำศ No Gift Policy 
ไปเมื่อปีท่ีแล้ว จะต้องท ำอีกหรือไม่ ?

A: หน่วยงำนต้องประกำศในทุกปีงบประมำณ 
ถึงแมผู้้บรหิำรสูงสุดของหน่วยงำนยงัเป็นบุคคลเดิม 
โดยกำรประกำศเจตนำรมณ์ดังกล่ำวจะต้องท ำกำร
ประกำศฯ เป็นลำยลักษณ์อักษรอย่ำงเป็นทำงกำร
และลงนำมโดยผู้บริหำรสูงสุดขององค์กรน้ัน ๆ 
ซึ่งเป็นผู้ประกำศเจตนำรมณ์ดังกล่ำว

Q: กฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง ?

A: 1) ประกำศคณะกรรมกำร ป.ป.ช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย
ธรรมจรรยำของเจ้ำพนักงำนของรัฐ พ.ศ. 2563

2) หลักเกณฑ์กำรรับของขวัญหรือของก ำนัลและ
ประโยชน์อื่นใดตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำ
ด้วยกำรให้หรือรับของขวัญของเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ. 
พ.ศ. 2544



ข้อ O31 ประกำศเจตนำรมณ์ นโยบำย No Gift Policy จำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ี

องค์ประกอบเปรยีบเทียบใหม-่เก่ำ
2566 2565

O31 O34

o เป็นประกำศอยำ่งเป็นทำงกำรท่ีลงนำมโดยผู้บรหิำรสูงสุด*
o มวีตัถปุระสงค์เพื่อประกำศวำ่ตนเองและเจำ้หน้ำท่ีของรฐั
ทุกคนในหน่วยงำนจะไมร่บัของขวญัและของก ำนัลทุกชนิด
ในขณะ/ก่อน/หลงัปฏิบัติหน้ำท่ี ท่ีจะส่งผลใหเ้กิดกำรทุจรติ
และประพฤติมชิอบ

o เป็นกำรประกำศส ำหรบัปี พ.ศ. 2566

*ผู้บรหิำรสูงสุดท่ีด ำรงต ำแหน่งใน ปี พ.ศ. 2566

o แสดงนโยบำยวำ่ผู้บรหิำร เจำ้หน้ำท่ีและบุคลำกรทุกคน จะต้อง

ไมม่กีำรรบัของขวญั (No Gift Policy)

o ด ำเนินกำรโดยผู้บรหิำรสูงสุดคนปัจจุบัน

o เป็นกำรด ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2565

*ท้ังน้ี ใหเ้ป็นไปตำมแนวทำงท่ีส ำนักงำน ป.ป.ท. ก ำหนด



ขอ้ o32 กำรสรำ้งวฒันธรรม No Gift Policy
องค์ประกอบด้ำนขอ้มูล

 แสดงกำรด ำเนินกิจกรรมท่ีมวีตัถปุระสงค์
เพื่อปลกุจติส ำนึกหรอืสรำ้งวฒันธรรมให้
เจำ้หน้ำท่ีในกำรปฏิเสธกำรรบัของขวญัและ
ของก ำนัลทุกชนิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ี

 เป็นกำรด ำเนินกิจกรรมในลกัษณะกำรประชมุ
กำรสัมมนำ เพื่อถ่ำยทอดหรอืมอบนโยบำย 
หรอืเสรมิสรำ้งควำมรูค้วำมเขำ้ใจ

 เป็นกำรด ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2566

ควำมเชื่อมโยงกับ IIT/EIT ตัวชีว้ดัท่ี 5 กำรแก้ปัญหำกำรทุจรติ

ขอ้ผิดพลำด/ขอ้ควรระวงั

⃝ แสดงรำยงำนกำรด ำเนินกิจกรรมท่ีมแีต่ชื่อ
โครงกำรหรอืชื่อกิจกรรมแต่ไมม่ขี้อมูล
รำยละเอยีดในกำรจดักิจกรรมวำ่ด ำเนินกำร
อยำ่งไรท่ีไหนเมื่อไหร่

๐ น ำนโยบำยหรอืกิจกรรมหรอืงำนใน
ปีงบประมำณอื่นมำตอบ

๐ น ำโครงกำรหรอืกิจกรรมท่ีหน่วยงำนไปรว่มงำน
กับหน่วยงำนอื่นมำตอบ



ข้อ O32 กำรสรำ้งวฒันธรรม No Gift Policy

องค์ประกอบเปรยีบเทียบใหม-่เก่ำ
2566 2565

O32

o แสดงกำรด ำเนินกิจกรรมท่ีมวีตัถปุระสงค์เพื่อปลกุจติส ำนึก
หรอืสรำ้งวฒันธรรมใหเ้จำ้หน้ำท่ีในกำรปฏิเสธกำรรบัของขวญั
และของก ำนัลทุกชนิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ี

o เป็นกำรด ำเนินกิจกรรมในลกัษณะกำรประชมุ กำรสัมมนำ เพื่อ
ถ่ำยทอดหรอืมอบนโยบำย หรอืเสรมิสรำ้งควำมรูค้วำมเขำ้ใจ

o เป็นกำรด ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2566



ขอ้ o33 รำยงำนผลตำมนโยบำย No Gift Policy
องค์ประกอบด้ำนขอ้มูล

 แสดงกำรประเมนิผลและรำยงำนผลตำม
นโยบำย No Gift Policy จำกกำรปฏิบัติ
หน้ำท่ี

 เป็นรำยงำนรอบ 6 เดือนของปี พ.ศ. 2566

ควำมเชื่อมโยงกับ IIT/EIT ตัวชีว้ดัท่ี 5 กำรแก้ปัญหำกำรทุจรติ

ขอ้ควรระวงั

⃝ หน่วยงำนจะต้องด ำเนินกำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรใหผู้้บรหิำรสูงสุดขององค์กรรบัทรำบ 

⃝ กำรจดัท ำรำยงำนใหเ้ป็นไปตำมแบบฟอรม์ท่ี
ส ำนักงำน ป.ป.ท. ก ำหนด เมื่อด ำเนินกำรแลว้ให้
เผยแพรใ่น Website หลกัของหน่วยงำน โดยให้
ผู้บรหิำรสูงสุดขององค์กรหรอืผู้ท่ีได้รบั
มอบหมำยเป็นผู้รบัรองกำรเผยแพรใ่น 
Website ดังกลำ่วด้วย

⃝ กรณีเป็นหน่วยงำนระดับต่ำกวำ่กระทรวง 
ระดับกรมหรอืเทียบเท่ำ จงัหวดั รฐัวสิำหกิจ 
องค์กำรมหำชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
และหน่วยงำนระดับต่ำกวำ่กระทรวงอื่นๆ ให้
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรไปยงั ศปท.กระทรวง
ท่ีตนสังกัดใหร้บัทรำบภำยในวนัท่ี 30 กันยำยน 
ของทุกปีงบประมำณ (รำยงำนรอบ 12 เดือน)

ดำวนโ์หลด "แบบสรปุรำยงำน
ตำมนโยบำย No Gift Policy 
จำกกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี" ได้ท่ี
เวบ็ไซต์ส ำนักงำน ป.ป.ท.



ข้อ O33 รำยงำนผลตำมนโยบำย No Gift Policy

องค์ประกอบเปรยีบเทียบใหม-่เก่ำ
2566 2565

O33

o แสดงกำรประเมนิผลและรำยงำนผลตำมนโยบำย No Gift 
Policy จำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ี

o เป็นรำยงำนรอบ 6 เดือนของปี พ.ศ. 2566



ขอ้ o34 กำรประเมนิควำมเส่ียงกำรทจุรติ 
และประพฤติมชิอบประจ ำป ี

องค์ประกอบด้ำนขอ้มูล

 แสดงผลกำรประเมินควำมเส่ียงของกำร
ด ำเนินงำนหรอืกำรปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีอำจ
ก่อให้เกิดกำรทุจรติและประพฤติมิชอบ

 มีข้อมูลรำยละเอียดของผลกำรประเมิน  
อย่ำงน้อยประกอบด้วย 
(1) เหตกุำรณ์ควำมเส่ียงและระดับของควำมเส่ียง
(2) มำตรกำรและกำรด ำเนินกำรในกำรบรหิำร

จดักำรควำมเส่ียง

 เป็นกำรด ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2566

หมำยเหตุ

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

2. รปูแบบและวธิกีำรวเิครำะหค์วำมเส่ียงกำรทุจรติ
ไมจ่ ำเป็นต้องเป็นแนวทำงของส ำนักงำน ป.ป.ท. 
เสมอไป แต่อย่ำงน้อยต้องมรีำยละเอยีดครบ
ตำมองค์ประกอบด้ำนขอ้มูลท่ีก ำหนด

ควำมเชื่อมโยงกับ IIT/EIT ตัวชีว้ดัท่ี 5 กำรแก้ปัญหำกำรทุจรติ

ขอ้ผิดพลำด/ขอ้ควรระวงั

⃝ รำยงำนกำรตรวจสอบภำยใน/ควบคุมภำยใน/กำร
บรหิำรจดักำรควำมเส่ียงโดยท่ัวไปไมส่ำมำรถน ำมำใช้
ตอบในข้อน้ีได้

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


ข้อ O34  กำรประเมนิควำมเส่ียงกำรทุจรติและประพฤติมิชอบ ประจ ำปี

องค์ประกอบเปรยีบเทียบใหม-่เก่ำ
2566 2565

O34 O36

o แสดงผลกำรประเมนิควำมเส่ียงของกำรด ำเนินงำนหรอืกำร
ปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีอำจก่อใหเ้กิดกำรทุจรติและประพฤติมชิอบ

o มขีอ้มูลรำยละเอยีดของผลกำรประเมนิ อยำ่งน้อย
ประกอบด้วย 
(1) เหตุกำรณ์ควำมเส่ียงและระดับของควำมเส่ียง
(2) มำตรกำรและกำรด ำเนินกำรในกำรบรหิำรจดักำร

ควำมเส่ียง
o เป็นกำรด ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2566

o แสดงผลกำรประเมนิควำมเส่ียงของกำรด ำเนินงำนหรอืกำร

ปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีอำจก่อใหเ้กิดกำรทุจรติและประพฤติมชิอบ

o ขอ้มูลรำยละเอยีดของผลกำรประเมนิ อยำ่งน้อยประกอบด้วย 

เหตุกำรณ์ควำมเส่ียงและระดับของควำมเส่ียง มำตรกำรและ

กำรด ำเนินกำรในกำรบรหิำรจดักำรควำมเส่ียง

o เป็นกำรด ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2565



องค์ประกอบด้ำนขอ้มูล

 เป็นกิจกรรมหรอืกำรด ำเนินกำรท่ีสอดคล้อง
กับมำตรกำรหรอืกำรด ำเนินกำรเพื่อบรหิำร
จัดกำรควำมเส่ียงตำมข้อ o34

 เป็นกำรด ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2566

 หมำยเหตุ

1. หำกไมไ่ด้มกีำรเปิดเผยขอ้มูลในขอ้ O34 จะไม่
สำมำรถพจิำรณำตรวจใหค้ะแนนในขอ้ O35 ได้

2. กำรด ำเนินกำรต้องสอดคลอ้งกับมำตรกำรและ
ผลกำรประเมนิควำมเส่ียงกำรทุจรติในขอ้ o36

3. สำมำรถจดัท ำเป็นรปูแบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ
ในกำรด ำเนินกำรมำตรกำรในกำรบรหิำรจดักำร
ควำมเส่ียง 

ควำมเชื่อมโยงกับ IIT/EIT

ขอ้ o35 กำรด ำเนินกำรเพื่อจดักำรควำม
เส่ียงกำรทจุรติและประพฤติมชิอบ 

ตัวชีว้ดัท่ี 5 กำรแก้ปัญหำกำรทุจรติ

ขอ้ผิดพลำด/ขอ้ควรระวงั

⃝ สำมำรถจดัท ำเป็นรปูแบบรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินกำรมำตรกำรในกำร
บรหิำรจดักำรควำมเส่ียง 

⃝ แสดงผลกำรจดักำรควำมเส่ียงไมส่อดคลอ้ง
กับผลกำรวเิครำะหค์วำมเส่ียงในขอ้ o34 

⃝ ไมส่ำมำรถพจิำรณำได้เน่ืองจำกไมม่รีำยงำน
กำรประเมนิควำมเส่ียงกำรทุจรติในขอ้ o34

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


ข้อ O35 กำรด ำเนินกำรเพ่ือจดักำรควำมเส่ียงกำรทจุรติและประพฤติมชิอบ

องค์ประกอบเปรยีบเทียบใหม-่เก่ำ
2566 2565

O35 O37

o เป็นกิจกรรมหรอืกำรด ำเนินกำรท่ีสอดคลอ้งกับมำตรกำรหรอื
กำรด ำเนินกำรเพื่อบรหิำรจดักำรควำมเส่ียงตำมขอ้ o34

o เป็นกำรด ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2566

o แสดงกำรด ำเนินกำรหรอืกิจกรรมท่ีแสดงถึงกำรจดักำร

ควำมเส่ียงในกรณีที่อำจก่อใหเ้กิดกำรทุจรติและประพฤติมชิอบ

ของหน่วยงำน

o เป็นกิจกรรมหรอืกำรด ำเนินกำรท่ีสอดคลอ้งกับมำตรกำรหรอื

กำรด ำเนินกำรเพื่อบรหิำรจดักำรควำมเส่ียงตำมขอ้ o36

o เป็นกำรด ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2565



ขอ้ o36 แผนปฏิบติักำรปอ้งกันกำรทจุรติ 
องค์ประกอบด้ำนขอ้มูล

 แสดงแผนปฏิบติักำรท่ีมวีตัถุประสงค์เพื่อ
ป้องกันกำรทุจรติหรอืส่งเสรมิมำตรฐำน
จรยิธรรม หรอืธรรมำภิบำลของหน่วยงำน

 มขีอ้มูลรำยละเอยีดของแผนฯ อย่ำงน้อย
ประกอบด้วย
(1) โครงกำร/กิจกรรม
(2) งบประมำณ*
(3) ชว่งเวลำด ำเนินกำร

 เป็นแผนท่ีมรีะยะเวลำบงัคับใชค้รอบคลมุปี 
พ.ศ. 2566

 *กรณีกำรด ำเนินกำร/กิจกรรมท่ีไมใ่ช้
งบประมำณ ใหร้ะบุในแผนวำ่ไมไ่ด้ใชง้บประมำณ
ด ำเนินกำร

 หมำยเหตุ

หน่วยงำนทุกประเภทสำมำรถจดัท ำแผนปฏิบติักำร
ป้องกันกำรทุจรติตำมแนวทำงของตนเองได้

ควำมเชื่อมโยงกับ IIT/EIT ตัวชีว้ดัท่ี 5 กำรแก้ปัญหำกำรทุจรติ

ขอ้ผิดพลำด/ขอ้ควรระวงั

⃝ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไมส่ำมำรถน ำ 
URL ของ ระบบ e-PlanNACC มำตอบได้ 
เนื่องจำกประชำชนภำยนอกไมส่ำมำรถเขำ้ดูได้

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


ข้อ O36 แผนปฏิบัติกำรปอ้งกันกำรทจุรติ

องค์ประกอบเปรยีบเทียบใหม-่เก่ำ
2566 2565

O36 O39

o แสดงแผนปฏิบัติกำรท่ีมวีตัถปุระสงค์เพื่อป้องกันกำรทุจรติ
หรอืส่งเสรมิมำตรฐำนจรยิธรรม หรอืธรรมำภิบำลของ
หน่วยงำน

o มขีอ้มูลรำยละเอยีดของแผนฯ อยำ่งน้อยประกอบด้วย
(1) โครงกำร/กิจกรรม
(2) งบประมำณ*
(3) ชว่งเวลำด ำเนินกำร

o เป็นแผนท่ีมรีะยะเวลำบังคับใชค้รอบคลมุปี พ.ศ. 2566

*กรณีกำรด ำเนินกำร/กิจกรรมท่ีไมใ่ชง้บประมำณ ใหร้ะบุในแผนวำ่ไมไ่ด้
ใชง้บประมำณด ำเนินกำร

o แสดงแผนปฏิบัติกำรท่ีมวีตัถปุระสงค์เพื่อป้องกันกำรทุจรติ

หรอืพฒันำด้ำนคณุธรรมและควำมโปรง่ใสของหน่วยงำน

o มขีอ้มูลรำยละเอยีดของแผนฯ อยำ่งน้อยประกอบด้วย  

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ และชว่งเวลำด ำเนินกำร

o เป็นแผนท่ีมรีะยะเวลำบังคับใชค้รอบคลมุปี พ.ศ. 2565



องค์ประกอบด้ำนขอ้มูล

 แสดงรำยงำนควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจรติตำมข้อ 
o36

 มีข้อมูลรำยละเอียดควำมก้ำวหน้ำ อย่ำงน้อย
ประกอบด้วย
(1) ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินกำรแต่ละ

โครงกำร/กิจกรรม 
(2) รำยละเอียดงบประมำณท่ีใช้ด ำเนินงำน

แต่ละโครงกำร/กิจกรรม

 สำมำรถจัดท ำข้อมูลเป็นแบบรำยเดือน หรอื
รำยไตรมำส หรอืรำย 6 เดือน ท่ีมีข้อมูล
ครอบคลุมในระยะเวลำ 6 เดือนแรกของปี 
พ.ศ. 2566

 หมำยเหตุ

หำกไม่ได้มีกำรเปิดเผยข้อมูลในข้อ O39 จะไม่
สำมำรถพจิำรณำตรวจใหค้ะแนนในขอ้ O40 ได้

ควำมเชื่อมโยงกับ IIT/EIT

ขอ้ o37 รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนิน 
กำรปอ้งกันกำรทจุรติประจ ำป ีรอบ 6 เดือน 

ตัวชีว้ดัท่ี 5 กำรแก้ปัญหำกำรทุจรติ

⃝ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไมส่ำมำรถ
น ำ URL ของ ระบบ e-PlanNACC มำตอบได้ 
เนื่องจำกประชำชนภำยนอกไมส่ำมำรถเขำ้ดูได้

ขอ้ผิดพลำด/ขอ้ควรระวงั

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


ข้อ O37 รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินกำรป้องกันกำรทุจรติประจ ำปี รอบ 6 เดือน

องค์ประกอบเปรยีบเทียบใหม-่เก่ำ
2566 2565

O37 O40

o แสดงรำยงำนควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ
กำรป้องกันกำรทุจรติตำมขอ้ o36

o มขีอ้มูลรำยละเอยีดควำมก้ำวหน้ำ อยำ่งน้อยประกอบด้วย
(1) ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินกำรแต่ละโครงกำร/กิจกรรม 
(2) รำยละเอยีดงบประมำณที่ใชด้ ำเนินงำนแต่ละโครงกำร/

กิจกรรม
o สำมำรถจดัท ำขอ้มูลเป็นแบบรำยเดือน หรอืรำยไตรมำส หรอื
รำย 6 เดือน ท่ีมขีอ้มูลครอบคลมุในระยะเวลำ 6 เดือนแรกของ
ปี พ.ศ. 2566

o แสดงควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ

กำรป้องกันกำรทุจรติตำมขอ้ o39

o มขีอ้มูลรำยละเอยีดควำมก้ำวหน้ำ อยำ่งน้อยประกอบด้วย 

ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินกำรแต่ละโครงกำร/กิจกรรม และ

รำยละเอยีดงบประมำณที่ใชด้ ำเนินงำน

o สำมำรถจดัท ำขอ้มูลเป็นแบบรำยเดือน หรอืรำยไตรมำส หรอื

รำย 6 เดือน ท่ีมขีอ้มูลครอบคลมุในระยะเวลำ 6 เดือนแรกของ

ปี พ.ศ. 2565



องค์ประกอบด้ำนขอ้มูล

 o แสดงรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจรติประจ ำปี

 มีข้อมูลรำยละเอียดสรุปผลกำรด ำเนินกำร 
อย่ำงน้อยประกอบด้วย

(1) ผลกำรด ำเนินกำรโครงกำรหรอืกิจกรรม

(2) ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ

(3) ปัญหำ/อุปสรรค

(4) ข้อเสนอแนะ

 เป็นรำยงำนผลของปี พ.ศ. 2565

 หมำยเหตุ

1. หำกไม่มีปัญหำ/อุปสรรค หรอืข้อเสนอแนะให้
ระบุวำ่ “ไม่มี” ห้ำมตัดหัวข้อ/เน้ือหำท้ิง

2. กำรเผยแพรข่อ้มูลต้องมเีนื้อหำรำยละเอยีด
ตำมองค์ประกอบขอ้มูลครบถ้วน 

ควำมเชื่อมโยงกับ IIT/EIT

ขอ้ o38 รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรปอ้งกัน
กำรทจุรติประจ ำป ี

ตัวชีว้ดัท่ี 5 กำรแก้ปัญหำกำรทุจรติ

⃝ รำยงำนท่ีเสนอไมแ่สดงควำมก้ำวหน้ำของ
โครงกำรต่ำงๆ ท ำใหไ้มค่รบถ้วนตำมเกณฑ์ 

⃝ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไมส่ำมำรถน ำ 
URL ของ ระบบ e-PlanNACC มำตอบได้ 
เนื่องจำกประชำชนภำยนอกไมส่ำมำรถเขำ้ดูได้

ขอ้ผิดพลำด/ขอ้ควรระวงั

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


ข้อ O38 รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรป้องกันกำรทุจรติประจ ำปี

องค์ประกอบเปรยีบเทียบใหม-่เก่ำ
2566 2565

O38 O41

o แสดงรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกัน
กำรทุจรติประจ ำปี

o มขีอ้มูลรำยละเอยีดสรปุผลกำรด ำเนินกำร อยำ่งน้อย
ประกอบด้วย
(1) ผลกำรด ำเนินกำรโครงกำรหรอืกิจกรรม
(2) ผลกำรใชจ้ำ่ยงบประมำณ
(3) ปัญหำ/อปุสรรค
(4) ขอ้เสนอแนะ

o เป็นรำยงำนผลของปี พ.ศ. 2565

o แสดงผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจรติ

o มขีอ้มูลรำยละเอยีดสรปุผลกำรด ำเนินกำร อยำ่งน้อย

ประกอบด้วย ผลกำรด ำเนินกำรโครงกำรหรอืกิจกรรม ผลกำร

ใชจ้ำ่ยงบประมำณ ปัญหำ อปุสรรค และขอ้เสนอแนะ 

o เป็นรำยงำนผลของปี พ.ศ. 2564



ขอ้ o39 แผนปฏิบติักำรปอ้งกันกำรทจุรติ 
องค์ประกอบด้ำนขอ้มูล

 แสดงประมวลจรยิธรรมส ำหรบัเจำ้หน้ำท่ีของรฐั

 แสดงขอ้ก ำหนดจรยิธรรม* (ถ้ำม)ี เพื่อก ำหนด
เป็นหลกัเกณฑ์ในกำรปฏิบติัตนของเจำ้หน้ำท่ี
ของหน่วยงำน

 หมำยเหตุ

1. กรณีประมวลจรยิธรรมจะต้องด ำเนินกำร      
โดยองค์กรกลำงบรหิำรงำนบุคคลท่ีรบัผิดชอบ   

2. กรณีขอ้ก ำหนดจรยิธรรมจะต้องด ำเนินกำร   
โดยหน่วยงำนเอง

3. หน่วยงำนจะต้องน ำประมวลจรยิธรรมมำ
เผยแพรไ่วใ้นเวบ็ไซต์ของตนเอง

ควำมเชื่อมโยงกับ IIT/EIT ตัวชีว้ดัท่ี 5 กำรแก้ปัญหำกำรทุจรติ

ขอ้ผิดพลำด/ขอ้ควรระวงั

⃝ หน่วยงำนเผยแพรป่ระมวลจรยิธรรมผิดประเภท
หน่วยงำน

⃝ กรณีหน่วยงำนไมเ่ผยแพรป่ระมวลจรยิธรรม 
แต่เผยแพรเ่ฉพำะขอ้ก ำหนดจรยิธรรม จะไมไ่ด้
คะแนน



ข้อ O39 ประมวลจรยิธรรมส ำหรบัเจำ้หน้ำท่ีของรฐั

องค์ประกอบเปรยีบเทียบใหม-่เก่ำ
2566 2565

O39

o แสดงประมวลจรยิธรรมส ำหรบัเจำ้หน้ำท่ีของรฐั*
o แสดงขอ้ก ำหนดจรยิธรรม* (ถ้ำม)ี เพื่อก ำหนดเป็นหลกัเกณฑ์
ในกำรปฏิบัติตนของเจำ้หน้ำท่ีของหน่วยงำน

*กรณีประมวลจรยิธรรมจะต้องด ำเนินกำรโดยองค์กรกลำง
บรหิำรงำนบุคคลท่ีรบัผิดชอบ กรณีขอ้ก ำหนดจรยิธรรมจะต้อง
ด ำเนินกำรโดยหน่วยงำนเอง



ขอ้ o40 กำรขบัเคลื่อนจรยิธรรม
องค์ประกอบด้ำนขอ้มูล

 แสดงผลกำรเสริมสร้ำงมำตรฐำน
ทำงจริยธรรมให้แก่เจ้ำหน้ำท่ีของ
หน่วยงำนอย่ำงใดอย่ำงหน่ึง อย่ำง
น้อยประกอบด้วย

(1) กำรจัดต้ังทีมให้ค ำปรึกษำตอบ
ค ำถำมทำงจริยธรรมหรือคณะท ำงำน
ขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม

(2) กำรจัดท ำแนวปฏิบัติ Dos & 
Don’ts เพื่อลดควำมสับสนเก่ียวกับ
พฤติกรรมสีเทำและเป็นแนวทำงในกำร
ประพฤติตนทำงจริยธรรม

(3) กำรฝึกอบรมท่ีมีกำรสอดแทรก
สำระด้ำนจริยธรรมของเจ้ำหน้ำท่ีของ
รัฐในหลักสูตร หรือ กิจกรรม
เสริมสร้ำง/ส่งเสริมจริยธรรมของ
หน่วยงำน

 เป็นกำรด ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2566

ควำมเชื่อมโยงกับ IIT/EIT ตัวชีว้ดัท่ี 5 กำรแก้ปัญหำกำรทุจรติ

https://www.ocsc.go.th/blog/2022/11/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90


ข้อ O40 กำรขับเคล่ือนจรยิธรรม

องค์ประกอบเปรยีบเทียบใหม-่เก่ำ
2566 2565

O40

o แสดงผลกำรเสรมิสรำ้งมำตรฐำนทำงจรยิธรรมใหแ้ก่เจำ้หน้ำที่
ของหน่วยงำน อยำ่งใดอยำ่งหนึ่ง อยำ่งน้อยประกอบด้วย
(1) กำรจดัต้ังทีมใหค้ ำปรกึษำตอบค ำถำมทำงจรยิธรรมหรอื

คณะท ำงำนขบัเคลื่อนเรื่องจรยิธรรม
(2) กำรจดัท ำแนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดควำมสับสน

เก่ียวกับพฤติกรรมสีเทำและเป็นแนวทำงในกำรประพฤติ
ตนทำงจรยิธรรม

(3) กำรฝึกอบรมท่ีมกีำรสอดแทรกสำระด้ำนจรยิธรรมของ
เจำ้หน้ำท่ีของรฐัในหลกัสูตร หรอื กิจกรรมเสรมิสรำ้ง/
ส่งเสรมิจรยิธรรมของหน่วยงำน

o เป็นกำรด ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2566



ขอ้ o41 กำรประเมนิจรยิธรรมเจำ้หน้ำท่ีรฐั

รอแนวทำงและแบบฟอรม์       
กำรด ำเนินกำรจำกส ำนักงำน ก.พ. 

โดยจะมีกำรแจง้เวยีนต่อไป

องค์ประกอบด้ำนขอ้มูล

 แสดงรำยงำนกำรน ำกำรประเมิน
จริยธรรมไปใช้ในกระบวนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลกระบวนกำรใด
กระบวนกำรหน่ึง

 แสดงกำรก ำหนดให้มีกำรน ำผลกำร
ประเมินพฤติกรรมทำงจริยธรรมไป
ใช้ ประกอบกำรพิจำรณำใน
หลักเกณฑ์บริหำรทรัพยำกรบุคคล
กระบวนกำรใดกระบวนกำรหน่ึง

 เป็นกำรด ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2566

ควำมเชื่อมโยงกับ IIT/EIT ตัวชีว้ดัท่ี 5 กำรแก้ปัญหำกำรทุจรติ



ข้อ O41 กำรประเมินจรยิธรรมเจำ้หน้ำท่ีรฐั

องค์ประกอบเปรยีบเทียบใหม-่เก่ำ
2566 2565

O41

o แสดงรำยงำนกำรน ำกำรประเมนิจรยิธรรมไปใชใ้นกระบวนกำร
บรหิำรทรพัยำกรบุคคล กระบวนกำรใดกระบวนกำรหนึ่ง

o แสดงกำรก ำหนดใหม้กีำรน ำผลกำรประเมนิพฤติกรรมทำง
จรยิธรรมไปใชป้ระกอบกำรพจิำรณำในหลกัเกณฑ์บรหิำร
ทรพัยำกรบุคคล กระบวนกำรใดกระบวนกำรหนึ่ง

o เป็นกำรด ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2566



องค์ประกอบด้ำนขอ้มูล

 แสดงกำรวเิครำะหผ์ลกำรประเมนิคุณธรรมและควำมโปรง่ใสใน
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครฐั ในปี พ.ศ. 2565

 มขีอ้มูลรำยละเอยีดกำรวเิครำะห ์อย่ำงน้อยประกอบด้วย

(1) ประเด็นท่ีเป็นขอ้บกพรอ่งหรอืจดุออ่นท่ีจะต้องแก้ไขโดย
เรง่ด่วน

(2) ประเด็นท่ีจะต้องพฒันำใหดี้ขึ้น ท่ีมคีวำมสอดคลอ้งกับผล
กำรประเมนิฯ 

 มกีำรก ำหนดแนวทำงกำรน ำผลกำรวเิครำะหไ์ปสู่กำรปฏิบติั หรอื
มำตรกำรเพื่อขบัเคลื่อนกำรส่งเสรมิคุณธรรมและควำมโปรง่ใส
ภำยในหน่วยงำนใหดี้ขึ้น ซึ่งสอดคลอ้งตำมผลกำรวเิครำะหผ์ล
กำรประเมนิฯ โดยมรีำยละเอยีดต่ำง ๆ อย่ำงน้อยประกอบด้วย

(1) กำรก ำหนดผู้รบัผิดชอบหรอืผู้ท่ีเก่ียวขอ้ง

(2) กำรก ำหนดขัน้ตอนหรอืวธิกีำรปฏิบติั

(3) กำรก ำหนดแนวทำงกำรก ำกับติดตำมใหน้ ำไปสู่กำรปฏิบติั
และกำรรำยงำนผล

 หมำยเหตุ

1. “บกพรอ่งใหแ้ก้ไข ดีอยู่แล้วใหพ้ฒันำต่อยอดใหดี้ยิ่งขึ้น”

2. ควรแยกวเิครำะหเ์ป็นประเด็นใหช้ดัเจน เพื่อใหส้ำมำรถก ำหนด
มำตรกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนได้ตรงประเด็น

3. กรณีท่ีมผีลคะแนนผ่ำนเกณฑ์หรอืคะแนนอยู่ในระดับสูงแล้ว ควร
ก ำหนดมำตรกำรเพื่อรกัษำ ระดับหรอืยกระดับใหดี้ยิ่งขึ้น ควำมเชื่อมโยงกับ IIT/EIT

ขอ้ o42 มำตรกำรส่งเสรมิคณุธรรม
และควำมโปรง่ใสภำยในหน่วยงำน 

ครอบคลุม 10 ตัวชีว้ดั

ขอ้ผิดพลำด/ขอ้ควรระวงั

ไมม่กีำรวเิครำะหผ์ลกำรประเมนิ ITA ในปี พ.ศ. 2565 หรอืมกีำร
วเิครำะหแ์ต่องค์ประกอบขอ้มูลไมค่รบถ้วน หรอืไมม่มีำตรกำร
ส่งเสรมิคุณธรรมและควำมโปรง่ใสภำยในหน่วยงำน หรอืไมไ่ด้
เผยแพรข่อ้มูลทำงเวบ็ไซต์

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


ตัวอย่ำงเพิม่เติมข้อ o42 มำตรกำรส่งเสรมิคณุธรรมและควำมโปรง่ใสภำยในหน่วยงำน 



ข้อ O42 มำตรกำรส่งเสรมิคุณธรรมและควำมโปรง่ใสภำยในหน่วยงำน

องค์ประกอบเปรยีบเทียบใหม-่เก่ำ
2566 2565

O42 O42

o แสดงกำรวเิครำะหผ์ลกำรประเมนิคณุธรรมและควำมโปรง่ใส
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครฐั ในปี พ.ศ. 2565

o มขีอ้มูลรำยละเอยีดกำรวเิครำะห ์อยำ่งน้อยประกอบด้วย
(1) ประเด็นท่ีเป็นขอ้บกพรอ่งหรอืจุดออ่นท่ีจะต้องแก้ไขโดย

เรง่ด่วน
(2) ประเด็นท่ีจะต้องพฒันำใหดี้ขึ้น ท่ีมคีวำมสอดคลอ้งกับ

ผลกำรประเมนิฯ 
o มกีำรก ำหนดแนวทำงกำรน ำผลกำรวเิครำะหไ์ปสู่กำรปฏิบัติ
หรอืมำตรกำรเพื่อขบัเคลื่อนกำรส่งเสรมิคณุธรรมและควำม
โปรง่ใสภำยในหน่วยงำนใหดี้ขึ้น ซึ่งสอดคลอ้งตำมผลกำร
วเิครำะหผ์ลกำรประเมนิฯ โดยมรีำยละเอยีดต่ำง ๆ อยำ่งน้อย
ประกอบด้วย
(1) กำรก ำหนดผู้รบัผิดชอบหรอืผู้ท่ีเก่ียวขอ้ง
(2) กำรก ำหนดขัน้ตอนหรอืวธิกีำรปฏิบัติ
(3) กำรก ำหนดแนวทำงกำรก ำกับติดตำมใหน้ ำไปสู่กำรปฏิบัติ

และกำรรำยงำนผล

o แสดงกำรวเิครำะหผ์ลกำรประเมนิคณุธรรมและควำมโปรง่ใสใน

กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครฐั ในปี พ.ศ. 2564

o มขีอ้มูลรำยละเอยีดกำรวเิครำะห ์อยำ่งน้อยประกอบด้วย

ประเด็นท่ีเป็นขอ้บกพรอ่งหรอืจุดออ่นท่ีจะต้องแก้ไขโดย

เรง่ด่วนประเด็นท่ีจะต้องพฒันำใหดี้ขึ้น ท่ีมคีวำมสอดคลอ้งกับ

ผลกำรประเมนิฯ 

o มกีำรก ำหนดแนวทำงกำรน ำผลกำรวเิครำะหไ์ปสู่กำรปฏิบัติหรอื

มำตรกำรเพื่อขบัเคลื่อนกำรส่งเสรมิคณุธรรมและควำมโปรง่ใส

ภำยในหน่วยงำนใหดี้ขึ้น ซึ่งสอดคลอ้งตำมผลกำรวเิครำะหผ์ล

กำรประเมนิฯ โดยมรีำยละเอยีดต่ำง ๆ อยำ่งน้อยประกอบด้วย 

กำรก ำหนดผู้รบัผิดชอบหรอืผู้ท่ีเก่ียวขอ้ง กำรก ำหนดขัน้ตอน

หรอืวธิกีำรปฏิบัติ กำรก ำหนดแนวทำงกำรก ำกับติดตำมให้

น ำไปสู่กำรปฏิบัติและกำรรำยงำนผล



ขอ้ o43 กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรส่งเสรมิ
คณุธรรมและควำมโปรง่ใสภำยในหน่วยงำน

องค์ประกอบด้ำนขอ้มูล

 แสดงควำมก้ำวหน้ำหรือผลกำรด ำเนินกำร
ตำมมำตรกำรเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน ตำมข้อ o42 
ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม โดยมี
ข้อมูลรำยละเอียดกำรน ำมำตรกำรเพื่อ
ส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยใน
หน่วยงำน

 แสดง QR code แบบวดั EIT บนเวบ็ไซต์
หน่วยงำน เพื่อให้ผู้รับบริกำรหรือติดต่อ
รำชกำรมีโอกำสมีส่วนร่วมในกำรประเมิน ITA 
ของหน่วยงำน

 เป็นกำรด ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2566

 หมำยเหตุ

1. กำรด ำเนินกำรต้องมคีวำมสอดคลอ้งกับ
แนวทำง/มำตรกำร ในขอ้ o42

2. หำกไม่ได้มีกำรเปิดเผยข้อมูลในข้อ O42 จะไม่
สำมำรถพจิำรณำตรวจใหค้ะแนนในขอ้ O43 ได้

ควำมเชื่อมโยงกับ IIT/EIT

⃝ ไมม่รีำยละเอยีดกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรท่ี
สอดคลอ้งเชื่อมโยงมำจำก ขอ้ O42 หรอืขอ้มูลท่ี
แสดงไมต่รงกับประเด็นกำรประเมนิ

ขอ้ผิดพลำด/ขอ้ควรระวงั

ครอบคลุม 10 ตัวชีว้ดั

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


ขอ้ o43 กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรส่งเสรมิคณุธรรมและควำมโปรง่ใสภำยในหน่วยงำน (ตัวอยำ่งเพิม่เติม)



ข้อ O43 กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรส่งเสรมิคณุธรรม

องค์ประกอบเปรยีบเทียบใหม-่เก่ำ
2566 2565

O43 O43

o แสดงควำมก้ำวหน้ำหรอืผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรเพื่อ
ส่งเสรมิคณุธรรมและควำมโปรง่ใสภำยในหน่วยงำน ตำมขอ้ 
o42 ไปสู่กำรปฏิบัติอยำ่งเป็นรปูธรรม โดยมขีอ้มูลรำยละเอยีด
กำรน ำมำตรกำรเพื่อส่งเสรมิคณุธรรมและควำมโปรง่ใสภำยใน
หน่วยงำน

o  แสดง QR code แบบวดั EIT บนเวบ็ไซต์หน่วยงำน เพื่อให้
ผู้รบับรกิำรหรอืติดต่อรำชกำรมโีอกำสมส่ีวนรว่มในกำร
ประเมนิ ITA ของหน่วยงำน

o เป็นกำรด ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2566

o แสดงควำมก้ำวหน้ำหรอืผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรเพื่อ

ส่งเสรมิคณุธรรมและควำมโปรง่ใสภำยในหน่วยงำน

o มขีอ้มูลรำยละเอยีดกำรน ำมำตรกำรเพื่อส่งเสรมิคณุธรรมและ

ควำมโปรง่ใสภำยในหน่วยงำนในขอ้ o42 ไปสู่กำรปฏิบัติอยำ่ง

เป็นรปูธรรม  

o เป็นกำรด ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2565
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“หลกักำรส ำคัญของกำรชีแ้จงเพิม่เติมแบบวดั OIT คือ
กำรเพิม่ปฏิสัมพนัธแ์ละควำมสมบูรณ์ของผลกำรประเมนิ”

หลังจำก สิ ้นส ุดร ะย ะ เ วลำ ที ่หน ่วยปร ะ เม ิน ได ้ตรวจสอบและ ให ้ค ะแนนแบบ OIT แล ้ว 
หน่วยงำนจะได้รับทรำบผลคะแนนของแบบวัด OIT พร้อมท้ังค ำอธิบำยประกอบกำรให้คะแนนของ
หน่วยประเมิน โดยในกรณีที่หน่วยงำนเห็นว่ำกำรพิจำรณำให้คะแนนของหน่วยประเมินอำจมีควำม
เข้ำใจผิดในสำระส ำคัญ หน่วยงำนสำมำรถขอรับค ำอธิบำยเพิ่มเติม หรือชี้แจงเพิ่มเติมต่อหน่วย
ประเมินได้ เพื่อเปิดโอกำสให้หน่วยงำนได้ทักท้วงกำรพิจำรณำให้คะแนนของหน่วยประเมินหรือ
ยืนยันผลกำรให้คะแนนแก่หน่วยงำนได้ และท ำให้หน่วยงำนได้รับแนวทำงในกำรปรับปรุงพัฒนำให้มี
ควำมถูกต้องสมบูรณ์ในกำรประเมินปีต่อไปได้ ทั้งนี้ รูปแบบ วิธีกำรและระยะเวลำกำรชี้แจงเพิ่มเติม
เป็นไปตำมท่ีสำนักงำน ป.ป.ช. ก ำหนด

กำรชีแ้จงเพิม่เติมแบบวดั OIT



❑ กรณีท่ีหน่วยงำนอำจขอชีแ้จงเพิม่เติม ได้แก่
▪ กรณีเหน็วำ่หน่วยประเมินอำจไม่พบข้อมูลตำมท่ีได้มีกำรเปิดเผยไว้
▪ กรณีเหน็วำ่หน่วยประเมินอำจส ำคัญผิดบำงประกำรเก่ียวกับข้อมูลท่ีได้มี

กำรเปิดเผยไว้
▪ กรณีเหน็วำ่หน่วยประเมินอำจพจิำรณำใหค้ะแนนไม่สอดคล้องตำม

หลักเกณฑ์ท่ีก ำหนด

❑ กำรขอชีแ้จงเพิม่เติมเก่ียวกับข้อมูลท่ีได้ระบุไวใ้นมแบบ OIT หรอืทีได้เปิดเผย
ไวบ้นเวบ็ไซต์ของหน่วยงำนในกำรตอบครัง้แรกเท่ำน้ัน

❑ กำรขอชีแ้จงเพิม่เติมตำมชอ่งทำงและระยะเวลำท่ีก ำหนดเท่ำน้ัน

กำรชีแ้จงเพิม่เติมแบบวดั OIT
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กรณีท่ีเครื่องมอืกำรประเมนิใด ท่ีไมไ่ด้มกีำรปฏิบัติกำรประเมนิตำมวธิกีำร ขัน้ตอน หรอืระยะเวลำท่ีก ำหนด เครื่องมอืกำร
ประเมนิน้ันจะไมถ่กูประมวลผลคะแนน ดังน้ี

> กรณีหน่วยงำนไมไ่ด้ลงทะเบียนเขำ้รว่มกำรประเมนิ จะไมป่ระมวลผลคะแนนท้ังหมด

> กรณีหน่วยงำนไมไ่ด้ระบุขอ้มูลผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภำยในตำมวธิกีำรท่ีก ำหนด หรอืมจี ำนวนผู้ตอบแบบวดั IIT 
น้อยกวำ่จ ำนวนขัน้ต่ำท่ีก ำหนด จะไมป่ระมวลผลคะแนนแบบวดั IIT

> กรณีหน่วยงำนไมไ่ด้ระบุขอ้มูลผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภำยนอกตำมวธิกีำรท่ีก ำหนด หรอืมจี ำนวนผู้ตอบ
แบบวดั EIT (ส่วนท่ี 1) น้อยกวำ่จ ำนวนขัน้ต่ำท่ีก ำหนด จะไมป่ระมวลผลคะแนนแบบวดั EIT (ส่วนท่ี 1)

> กรณีมจี ำนวนผู้ตอบแบบวดั EIT (ส่วนท่ี 2) น้อยกวำ่จ ำนวนขัน้ต่ำท่ีก ำหนด จะไมป่ระมวลผลคะแนน

แบบวดั EIT (ส่วนท่ี 2)

> กรณีหน่วยงำนไมไ่ด้ตอบแบบวดั OIT ตำมวธิกีำรท่ีก ำหนด จะไมป่ระมวลผลคะแนนแบบวดั OIT

เงื่อนกำรไขค ำนวณและแสดงผลกำรประเมนิ



คะแนน แบบ IIT แบบ EIT (1) แบบ EIT (2) แบบ OIT

คะแนนข้อค ำถำม
คะแนนเฉลี่ยของ

ข้อค ำถำมจำกผู้ตอบทุก

คน

คะแนนเฉลี่ยของ

ข้อค ำถำมจำกผู้ตอบทุก

คน

คะแนนเฉลี่ยของ

ข้อค ำถำมจำกผู้ตอบทุกคน
คะแนนของข้อค ำถำม

คะแนนตัวชีว้ดัย่อย – – –

คะแนนเฉลี่ยของ

ทุกข้อค ำถำม

ในตัวชีว้ดัย่อย

คะแนนตัวชีว้ดั
คะแนนเฉลี่ยของ

ทุกข้อค ำถำมในตัวชีว้ดั

คะแนนเฉลี่ยของ

ทุกข้อค ำถำมในตัวชีว้ดั

คะแนนเฉลี่ยของ

ทุกข้อค ำถำมในตัวชีว้ดั

คะแนนเฉลี่ยของ

ทุกตัวชีว้ดัย่อยใน

ตัวชีว้ดั

คะแนนแบบส ำรวจ
คะแนนเฉลี่ยของ

ทุกตัวชีว้ดัในแบบวดั

คะแนนเฉลี่ยของ

ทุกตัวชีว้ดัในแบบวดั

คะแนนเฉลี่ยของ

ทุกตัวชีว้ดัในแบบวดั

คะแนนเฉลี่ยของ

ทุกตัวชีว้ดัในแบบวดั

น้ำหนักแบบส ำรวจ รอ้ยละ 30 รอ้ยละ 15 รอ้ยละ 15 รอ้ยละ 40

คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบส ำรวจท่ีถ่วงน้ำหนัก

กำรประมวลผลคะแนน ITA



ผลกำรประเมิน ITA

คะแนนs ระดับ

95.00 – 100 AA

85.00 – 94.99 A

75.00 – 84.99 B

65.00 – 74.99 C

55.00 – 64.99 D

50.00 – 54.99 E

0 – 49.99 F

ตัวชีว้ดั ค่ำเป้ำหมำย

ปี 2566 2567 2568 2569 2570

รอ้ยละของหน่วยงำนท่ี
ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 

ITA
(85 คะแนนขึ้นไป)

84% 84% 86% 93% 100%

ผลกำรประเมิน ITA ตำมเป้ำหมำยแผนงำน
ระดับประเทศ

กำรประมวลผลคะแนน ITA
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ITA Day และ ITA Awards



ITA ช่วยยกระดับ CPI
ได้หรอืไม่?



Method Data Generated

Survey,
Perceptions, Experiences,

Assessments

Public-Sector Integrity, Transparency, and 
Accountability Measurements

▪ เกณฑ์มำตรฐำนและตัวชีว้ดัควำมโปรง่ใส (สขร.)

▪ Anti-Corruption Initiative Assessment 

(South Korea) 

▪ National Integrity Systems Assessment (TI) 

▪ กำรประเมินประสิทธภิำพของ อปท. (LPA) 

▪ ตัวชี้วดัท่ี 9-10 ของกำรประเมิน ITA (ปัจจุบัน)

กำรประเมินเก่ียวกับกำรทจุรติ/กำรต่อต้ำนทุจรติ

Method Data Generated

Evaluation system, Indicator-
driven case studies

Administrative data, 
Assessment of institutional 
measures/initiatives/efforts



ในกระบวนกำรพัฒนำ ITA ได้มีกำรศึกษำแหล่งข้อมูล ท่ี ใช้ ในกำรประเมิน CPI  เพื่ อน ำมำแปลงเป็นตัวชี้วัด
ในกำรพัฒนำหน่วยงำนภำครัฐ ให้มีประสิทธิภำพและเสริมควำมเข้มแข็ง ในกำรป้องกันทุจริต ดัง น้ัน คะแนน 

ITA จึง ไม่ ใช่ ค่ ำคะแนนท่ีสำมำรถเทียบเคียงกับกำรประเมิน CPI  ได้ โดยตรง เนื่ องจำก CPI  มุ่ง เน้นวัด    
กำรทุจริตทำงตรงและทำงอ้อมเป็นหลัก แต่ ค่ำคะแนน ITA คือด้ำนกลับของคะแนน CPI  ซึ่ งมีจุด มุ่งหมำย

หลักในกำรชี้ ให้ เห็นถึงพัฒนำกำรของหน่วยงำนภำครัฐ ในด้ำนคุณภำพ คุณธรรม และควำมโปร่ง ใส

กำรออกแบบเครื่องมือ ITA ให้ตอบสนองต่อ CPI 



Q & A




