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ลิงค์เชื่อมโยง 
 

• Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) 

• External Integrity and Transparency Assessment (EIT) 

• Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT) 
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เปรียบเทียบประเด็นการเปลี่ยนแปลงในแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน 

Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กับปี 2565 
 

ตัวช้ีวัด คำถาม คำถามเชิง
บวก/ลบ 

การเปลี่ยนแปลงจากปี 2565 

2566 2565 

ตัวช้ีวัดที่ 1 การ
ปฏิบัติหน้าที่ 

i1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือ
ให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตาม
ขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด 

i1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือ
ให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอน
และระยะเวลา มากน้อยเพียงใด 

บวก 
 

รวบข้อคำถามย่อย 

  - เป็นไปตามข้ันตอนที่กำหนด 

  - เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 

  i2 เจ้าหน้าทีข่องหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือ
ให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน 
มากน้อย เพียงใด 

i2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือ
ให้บริการแกผู่้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่
รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อย
เพียงใด 

บวก ปรับข้อความจากบุคลากรเป็น
เจ้าหน้าที่ และผู้มาติดต่อทั่วๆ ไปกับผู้
มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัว
เปลี่ยนเป็น “บุคคลภายนอก” 

  i3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติงานหรือ 
ให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และ 
รับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด 

i3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมใน
การปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 

บวก 
 

รวบข้อย่อย และปรับความพร้อม
รับผิดชอบ เป็น “รับผิดชอบต่อ
หน้าที่”   - มุ่งผลสำเร็จของงาน 

  - ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว 

  - พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจาก
ตนเอง 

  i4 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเรียกรับ
เงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือ

i4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่ง
ดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ เพ่ือแลกกับการ

ลบ รวมข้อคำถาม และตัดเรื่อง “การ
อนุมัติ การอนุญาต” ออก 
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ตัวช้ีวัด คำถาม คำถามเชิง
บวก/ลบ 

การเปลี่ยนแปลงจากปี 2565 

2566 2565 

ผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด 
เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพ่ือแลกกับการ
ปฏิบัติงานหรือให้บริการ หรือไม่ 

ปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ 
หรือไม่ 

  - เงิน 

  - ทรัพย์สิน 

  - ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น 
การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 

  i5 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการรับเงิน 
ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือ
ผลประโยชน์จากบุคคลอื่น ที่อาจส่งผลให้มีการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม เพ่ือเป็นการ
ตอบแทน หรือไม่ 

i5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่
ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม 
ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่
ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงานของ
ท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ หรือไม่ 

ลบ เปลี่ยนข้อคำถาม 

  - เงิน 

  - ทรัพย์สิน 

  - ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น 
การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 

  
  
  
  

i6 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการให้เงิน 
ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือ
ผลประโยชน์แก่บุคคลภายนอกเพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทน
ในอนาคต หรือไม่ 

i6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่ง
ดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพ่ือ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบ
แทนในอนาคต หรือไม่ 

ลบ ปรับคำว่าบุคลากร เป็นเจ้าหน้าที่ 
และตัดคำว่า “ภาคเอกชน” 

- เงิน 

- ทรัพย์สิน 
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ตัวช้ีวัด คำถาม คำถามเชิง
บวก/ลบ 

การเปลี่ยนแปลงจากปี 2565 

2566 2565 

- ประโยชน์อื่น ๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การ
อำนวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น 

ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้
งบประมาณ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

i7 ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของ 
หน่วยงานหรือของส่วนงานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ 
มากน้อยเพียงใด 

i7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

บวก ตัดคำว่า “แผนการใช้จ่าย” เป็น
งบประมาณของหน่วยงาน และเพ่ิม 
“ของส่วนงานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่”  

i8 ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการ 
งบประมาณ มากน้อยเพียงใด 

I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดย
คำนึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

บวก ปรับข้อคำถามใหม่ทั้งหมด โดยนำข้อ
คำถาม i12 “การเปิดโอกาสให้มีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ” มาใช้ 

- คุ้มค่า 

- เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีตั้งไว้  
i9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และคุ้มค่า มากน้อย
เพียงใด 

i9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อย
เพียงใด 

บวก นำคำถามข้อ i8 เดิมมารวบประเด็น  

i10 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ 
เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มาก
น้อยเพียงใด 

i10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิก
จ่ายเงิน ที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุ
อุปกรณ ์หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 

ลบ นำคำถามข้อ i9 เดิมมาใช้  

i11เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเบิก
จ่ายเงิน ที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่า
วัสดุ อุปกรณ์หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อย
เพียงใด 

i11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การ
จัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะ
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

ลบ นำคำถามข้อ i10 เดิมมาใช้ 

- โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

- เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 
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ตัวช้ีวัด คำถาม คำถามเชิง
บวก/ลบ 

การเปลี่ยนแปลงจากปี 2565 

2566 2565 

i12 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง ที่
เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 
มากน้อยเพียงใด 

i12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วน
ร่วม ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตาม
ประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

ลบ นำข้อคำถาม i11 เดิมมารวบประเด็น  

- สอบถาม 

- ทักท้วง 

- ร้องเรียน 

ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้
อำนาจ 

i13 ท่านได้รับมอบหมายงานตามตำแหน่ง
หน้าที่ จากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็น
ธรรม มากน้อยเพียงใด 

i13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชา
อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

บวก เพ่ิมคำว่า “ตามตำแหน่งหน้าที่” 

  
  
  
  
  
  
  
  

i14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
จากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรม มาก
น้อยเพียงใด 

i14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน จาก
ผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

บวก - 

i15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้า
รับ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้
ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

i15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้
ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

บวก - 

i16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระ
ส่วนตัว ของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 

i16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระ
ส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 

ลบ - 

i17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่ง
ที ่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต 
มากน้อยเพียงใด 

i17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่
ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อย
เพียงใด 

ลบ - 

i18 การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อน
ตำแหน่ง ในหน่วยงานของท่าน มีการเอื้อ

i18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน 
มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

ลบ ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล โดยเพิ่ม “การสรร
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ตัวช้ีวัด คำถาม คำถามเชิง
บวก/ลบ 

การเปลี่ยนแปลงจากปี 2565 

2566 2565 

ประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือพวกพ้อง 
มากน้อยเพียงใด 

หา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อน
ตำแหน่ง” และรวบข้อคำถาม 

 - ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ ลบ - 

- มีการซื้อขายตำแหน่ง ลบ - 
- เอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง ลบ - 

ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้
ทรัพย์สินของ
ราชการ 
  
  
  
  
  

i19 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน 
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 
มากน้อยเพียงใด 

i19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอา
ทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือ
นำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

บวก ปรับลำดับข้อคำถาม โดยนำ i23 เดิม 
มาเป็นข้อ i19 

i20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สิน
ของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานมีความสะดวก 
มากน้อยเพียงใด 

i20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของ
ราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มี
ความสะดวกมากน้อยเพียงใด 

บวก ตัดคำว่า “หน่วยงานของท่าน” 

i21 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการขอ
อนุญาต ยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้
ปฏิบัติงาน อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

i21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้
ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการ
ขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

บวก ปรับข้อคำถาม แต่คงใจความสำคัญ
เดิม 

i22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำ 
ทรัพย์สินของราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต 
อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

i22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำ
ทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาต
อย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มากน้อย
เพียงใด 

ลบ ตัดคำว่า “หน่วยงานของท่าน” 

i23 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการใช้ 
ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 
มากน้อยเพียงใด 

i23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน 
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มาก
น้อยเพียงใด 

ลบ ปรับลำดับข้อคำถาม โดยนำ i19 เดิม 
มาเป็นข้อ i23 
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ตัวช้ีวัด คำถาม คำถามเชิง
บวก/ลบ 

การเปลี่ยนแปลงจากปี 2565 

2566 2565 

i24 หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและ 
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ อย่าง
สม่ำเสมอ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ 
ประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด 

i24 หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือ
พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

บวก ตัดคำว่า “กลุ่มหรือพวกพ้อง” 

ตัวช้ีวัดที่ 5 การ
แก้ไขปัญหาการ
ทุจริต 
  
  
  
  
  
  
  
  

i25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้
ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด 

i25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้
ความสำคัญ กับการต่อต้านการทุจริต มากน้อย
เพียงใด 

บวก เปลี่ยนคำว่า “การต่อต้านการทุจริต” 
เป็นการแก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

i26 มาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน
ท่าน สามารถป้องกันการทุจริตได้จริงมากน้อย
เพียงใด 

i26 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการ 
ดังต่อไปนี้ หรือไม่ 

บวก 
 

ปรับข้อคำถามใหม่ 

- ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริต
ในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
- จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของหน่วยงาน 

i27 ท่านทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม 
หรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของ 
หน่วยงานท่าน มากน้อยเพียงใด 

i27 หน่วยงานของท่านมีปัญหาการทุจริตที่ยังไม่ได้
รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด 

ลบบวก 
 

ปรับข้อคำถามใหม่  

i28 หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการ
ประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อ
ป้องกันการทุจริต ในหน่วยงาน มากน้อย
เพียงใด 

i28 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการดังต่อไปนี้ 
ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

บวก ปรับคำถามใหม่ 

- เฝ้าระวังการทุจริต 

- ตรวจสอบการทุจริต 

- ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต 
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ตัวช้ีวัด คำถาม คำถามเชิง
บวก/ลบ 

การเปลี่ยนแปลงจากปี 2565 

2566 2565 

  i29 หากท่านพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้นใน
หน่วยงาน ท่านมั่นใจที่จะแจ้งให้ข้อมูล หรือ
ร้องเรียนต่อ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้มากน้อย
เพียงใด 

i29 หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบ
ของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการ
ทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

บวก ปรับข้อคำถามใหม่ โดยนำเอา i30 
เดิมมาปรับปรุง สอบถามเป็น “ความ
มั่นใจ” ในการให้ข้อมูลหรือร้องเรียน
แทน 

  i30 หากมีเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต 
หน่วยงาน ของท่านจะมีการตรวจสอบและ
ลงโทษอย่าง จริงจัง มากน้อยเพียงใด 

i30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้น
ในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อ
ประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 

บวก 
 

ปรับข้อคำถามใหม่ 
 

  - สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก 

  - สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ 

   - มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา 

   - มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 
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เปรียบเทียบประเด็นการเปลี่ยนแปลงในแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 

External Integrity and Transparency Assessment (EIT) 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กับปี 2565 

ตัวช้ีวัด 
คำถาม คำถามเชิง

บวก/ลบ 
การเปลี่ยนแปลงจากปี 2565 

2566 2565 
ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพ
การดำเนินงาน 

e1 หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน 
เป็นไปตาม ขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อย
เพียงใด 

e1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ 
ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

บวก 
 

รวบข้อคำถาม 

▪ เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด 

▪ เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 
e2 หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน 
อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มากน้อย
เพียงใด 

e2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ 
ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่อคนอ่ืน 
ๆ อย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

บวก เปลี่ยนจากเท่าเทียม เป็นประเด็น
เรื่อง “เป็นธรรม และไม่เลือก
ปฏิบัติ” 

e3 หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน โดย
มุ่งผลสัมฤทธิ์และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อย
เพียงใด 

e3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการ
ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับการ
ดำเนินการ/ให้บริการแก่ท่าน มากน้อยเพียงใด 

บวก เปลี่ยนจากคำถามเชิงลบเป็น
คำถามเชิงบวก และเปลี่ยนแปลง
ข้อคำถาม 

e4 ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่
เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล 
หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมาย
กำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพ่ือแลก
กับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่ 

e4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูก
เจ้าหน้าทีข่องหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ร้องขอให้
จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพ่ือแลกกับการ
ปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ 
หรือไม่ 

ลบ 
ลบ 

รวบประเด็น เพิ่มคำว่า 
“นอกเหนือจากท่ีกฎหมาย
กำหนด” และตัดคำว่า “การ
อนุมัติ อนุญาต” 

 

▪ เงิน 
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ตัวช้ีวัด 
คำถาม คำถามเชิง

บวก/ลบ 
การเปลี่ยนแปลงจากปี 2565 

2566 2565 

▪ ทรัพย์สิน 

▪ ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การ
ลดราคา การให้ความบันเทิง เปน็ต้น 

e5 หน่วยงานมีการทำงาน หรือโครงการต่าง ๆ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและส่วนรวม 
มากน้อยเพียงใด 

e5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน โดย
คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวม
เป็นหลัก มากน้อยเพียงใด 

บวก ปรับข้อคำถามเน้นที่การทำงาน
หรือโครงการต่างๆ 

ตัวช้ีวัดที่ 7 
ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 

e6 หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มากน้อยเพียงใด 

e6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ 
มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

บวก 
 

รวบประเด็น 

▪ เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 

▪ มีช่องทางหลากหลาย 
e7 หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
ประชาชน หรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่าง
ชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

e7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงาน
หรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่าง
ชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

บวก ตัดคำว่า “ที่ท่านติดต่อ” และตัด
คำว่า “ผลงานหรือข้อมูลที่
สาธารณชน” เป็น “ข้อมูล
ข่าวสารที่ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการ” 

e8 หน่วยงานมีช่องทางท่ีท่านสามารถ ติชม
หรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงาน หรือ
การให้บริการหรือไม่ 

e8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคำติ
ชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/    
การให้บริการ หรือไม่ 

บวก - 

e9 หน่วยงานสามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม 
หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน มาก
น้อยเพียงใด 

e9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบ
คำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

บวก ปรับคำแต่เนื้อหาใจความหลัก
เดิม 
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ตัวช้ีวัด 
คำถาม คำถามเชิง

บวก/ลบ 
การเปลี่ยนแปลงจากปี 2565 

2566 2565 
e10 หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้ง ให้
ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีที่พบว่า มี
เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อ
หน้าที่ หรือไม่ 

e10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีช่องทางให้ผู้มา
ติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน หรือไม่  

บวก ปรับคำแต่เนื้อหาใจความหลัก
เดิม 

ตัวช้ีวัดที่ 8 การ
ปรับปรุงระบบการ
ทำงาน 

e11 การปฏิบัติหรือการให้บริการของ
เจ้าหน้าที ่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด 

e11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการ
ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการ    
ให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด  

บวก ตัดคำว่า “ปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน” ออก เพ่ิมคำว่า 
“กว่าที่ผ่านมา” 

e12 วิธีการข้ันตอนการปฏิบัติหรือการ
ให้บริการ สะดวกรวดเร็วกว่าที่ผ่านมา มาก
น้อยเพียงใด 

e12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุง
วิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการ
ให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

บวก ปรับคำแต่ใจความหลักคงเดิม 

e13 หน่วยงานมีระบบการให้บริการออนไลน์
หรือไม่ 

e13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยี
มาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน หรือไม่ 

บวก ตัดเรื่องเทคโนโลยี เปลี่ยนเป็น 
“ระบบการให้บริการออนไลน์”  

e14 หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้
เข้าไป มีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน 
ให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

e14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 
มากน้อยเพียงใด 

บวก ปรับคำ แต่ใจความสำคัญยังคง
เดิม โดยเน้นที่บุคคลภายนอก 

e15 หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มี ความ
โปร่งใสมากข้ึน มากน้อยเพียงใด 

e15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการ
ดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมาก
ขึ้น มากน้อยเพียงใด 

บวก ปรับคำ แต่ใจความสำคัญยังคง
เดิม - 
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เปรียบเทียบประเด็นการเปลี่ยนแปลงในแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  

Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT) 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กับปี 2565 
เชิงโครงสร้างเปรียบเทียบใหม่-เก่า 

ข้อ ข้อมูล 
2566 2565 

o1 โครงสร้าง o1 โครงสร้าง 
o2 ข้อมูลผู้บริหาร o2 ข้อมูลผู้บริหาร 
o3 อำนาจหน้าที่ o3 อำนาจหน้าที่ 
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 
o5 ข้อมูลการติดต่อ o5 ข้อมูลการติดต่อ 
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
o8 Q&A o8 Q&A 
o9 Social Network o9 Social Network 
o10  นโยบายคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล  
o11  แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี o10 แผนดำเนินงานประจำปี 

o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
o12 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานและการใช้งบประมาณ

ประจำปี รอบ 6 เดือน 
o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน 
o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 

o13 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 
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ข้อ ข้อมูล 
2566 2565 

o14 คู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 
o18 E–Service o17 E–Service 
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 
o20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 
o23 นโยบายหรือแผนการบริหาร ทรัพยากรบุคคล o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
o24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่ o34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 
o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy  
o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy  
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ข้อ ข้อมูล 
2566 2565 

o34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 
o35 การดำเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ o37 การดำเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
o36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
O37  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 

รอบ 6 เดือน 
o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 
6 เดือน 

O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 
O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม  
O41 การประเมินจริยธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐ  
o42  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
o43  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ภายในหน่วยงาน 
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

  o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม 
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เชิงองค์ประกอบเปรียบเทียบใหม่-เก่า 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบ 

2566 2565 

o1 โครงสร้าง o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน 
o แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น 
สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น 
* * กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษ ให้แสดงแผนผังโครงสร้าง ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่าย
ข้าราชการประจำ 

o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน 
o แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่าง
เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น 
* * กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้แสดงแผนผังโครงสร้าง ทั้ง
ฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ 

o2 ข้อมูลผู้บริหาร o แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหาร
ของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย*  

(1) ผู้บริหารสูงสุด 
(2) รองผู้บริหารสูงสุด  

o แสดงข้อมูลของผู้บริหารแต่ละคน อย่างน้อยประกอบด้วย (1) ชื่อ-
นามสกุล (2) ตำแหน่ง (3) รูปถ่าย (4) ช่องทางการติดต่อ  
* กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษ ให้แสดงข้อมูลผู้บริหาร ในฝ่ายการเมืองและฝ่าย
ข้าราชการประจำ 

o แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการ
บริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ผู้บริหารสูงสุดและรอง
ผู้บริหารสูงสุด 
o แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูป
ถ่าย และช่องทางการติดต่อของผู้บริหารแต่ละคน 
*กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แสดงข้อมูลผู้บริหารในฝ่าย
การเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ 

o3 อำนาจหน้าที่ o แสดงข้อมูลเฉพาะที่อธิบายถึงหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน 
* * ต้องไม่เป็นการแสดงข้อมูลกฎหมายทั้งฉบับ 

o แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมาย
กำหนด 

o4 แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนา
หน่วยงาน** 

o แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี  
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย (1) 
ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง (2) เป้าหมาย (3) ตัวชี้วัด  

o แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย และตัวชี้วัด  
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบ 

2566 2565 

o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566 o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565 

o5 ข้อมูลการติดต่อ แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย  
(1) ที่อยู่หน่วยงาน 
(2) หมายเลขโทรศัพท์  
(3) E-mail  
(4) แผนที่ตั้ง 

แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย 
o ที่อยู่หน่วยงาน 
o หมายเลขโทรศัพท์ 
o E-mail 
o แผนที่ตั้ง 

o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง o แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน 

o แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน 

o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจ
หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน 
o เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2566 

o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตาม
อำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน 
o เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2565 

o8 Q&A o แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถ
สอบถาม ข้อมูลต่าง ๆ ได้และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้
สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์
ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Messenger Live Chat, 
Chatbot 

o แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถ
สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสาร 
ให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง ทาง
หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Web board, กล่อง
ข้อความถาม-ตอบ, Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้น 

o9 Social Network o แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยัง
เครือข่ายสังคม ออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, 
Twitter, Instagram 

o แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยัง
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, 
Twitter, Instagram เป็นต้น  

o10  นโยบายคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคล 

o แสดงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน 
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o11  แผนดำเนินงานและ 
การใช้งบประมาณ
ประจำปี 

o แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี  
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย (1) โครงการ
หรือกิจกรรม (2) งบประมาณที่ใช้ (3) ระยะเวลาในการดำเนินการ  
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2566 

o แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย  โครงการ
หรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ  
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565 

o12 รายงานการกำกับ
ติดตาม การดำเนินงาน
และการใช้ งบประมาณ
ประจำป ีรอบ 6 เดือน 

o แสดงรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปี ในข้อ o11  
o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย (1) 
ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม (2) รายละเอียด
งบประมาณท่ีใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม  
o สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 
เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566 

o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
ในข้อ o10 
o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย  
ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม และ
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน 
o สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 
6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 
2565 

o13 รายงานผลการ
ดำเนินงาน ประจำปี 

o แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี  
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย 
(1) ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม (2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
(3) ปัญหา/อุปสรรค (4) ข้อเสนอแนะ  
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565 

o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย 
ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 

 o14 คู่มือหรือ
มาตรฐาน การ
ปฏิบัติงาน 

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้
ยึดถือปฏิบัติ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน*  

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้
ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
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o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย (1) 
เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด (2) สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด 
(3) กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร  
o จะต้องมีอย่างน้อย 1 คู่มือ  
* กรณีมีองค์กรกลางที่มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติในเรื่องนั้น 
หน่วยงานสามารถนำข้อมูลดังกล่าว เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ 

o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงานอย่างน้อยประกอบด้วย 
เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด 
กำหนดวิธีการข้ันตอนการปฏิบัติอย่างไร 
o จะต้องมีอย่างน้อย 1 คู่มือ 

o15 คู่มือหรือมาตรฐานการ
ให้บริการ 

o แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่
ผู้รับบริการหรือ ผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับ
บริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติอย่างน้อยประกอบด้วย (1) 
บริการหรือภารกิจใด (2) กำหนดวิธีการข้ันตอนการให้บริการหรือการ
ติดต่ออย่างไร  
o หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ 

o แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่
ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับ
บริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อยประกอบด้วย 
บริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการข้ันตอนการให้บริการหรือการ
ติดต่ออย่างไร 
o หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ 

o16 ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ 

o แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน 
o  สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 
เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566 

o แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน 
o สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 
6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 
2565 

o17 รายงานผลการสำรวจ
ความพึงพอใจการ
ให้บริการ 

o แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน  
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565 

o แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน 
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 
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o18 E–Service o แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับ
ภารกิจ ของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่
จำเป็นต้องเดินทาง มายังหน่วยงาน  
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน 

o แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้อง
กับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับ
บริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน 
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน 

o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หรอื แผนการจัดหา
พัสดุ 

o แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน
จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560*  
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566 
* กรณีไม่ม ีการจัดจ้างที ่ม ีวงเง ินเกิน 5 แสนบาทหรือการจัดจ้าง 
ที ่กฎหมายไม ่ได ้กำหนดให้ต ้องเผยแพร่  แผนการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้าง  
ให้หน่วยงานอธิบายเพิ่มเติมโดยละเอียด หรือเผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อ
จัดจ้าง ในกรณีดังกล่าว 

o แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่
หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565 
* กรณีไม่มีการจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาทหรือการจัดจ้างที่
กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้
หน่วยงานอธิบายเพิ่มเติมโดยละเอียด หรือเผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อ
จัดจ้างในกรณีดังกล่าว 

o20 ประกาศต่าง ๆ 
เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัด
จ้างหรือ การจัดหา
พัสดุ 

o แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามท่ีหน่วยงานจะต้องดำเนินการ
ตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
เป็นต้น  
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566 

o แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามท่ีหน่วยงานจะต้องดำเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง เป็นต้น 
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565 

o21 สรุปผลการจัดซื้อจัด
จ้างหรือ การจัดหา
พัสดุรายเดือน 

o แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน* 
o มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น งานที่ซื้อ
หรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้

o แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น งานที่ซื้อ
หรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้
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เสนอราคาและ ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง เป็นต้น  
o เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือน
แรกของ ปี พ.ศ. 2566  
*กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อ
จัดจ้างในเดือนนั้น 

เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง เป็นต้น 
o เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 
เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565  
*กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการ
จัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น 

o22 รายงานผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง หรือการจัดหา
พัสดุประจำปี 

o แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย (1) งบประมาณท่ีใช้ใน
การจัดซื้อจัดจ้าง (2) สรุปรายการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง (3) ปัญหา/
อุปสรรค (4) ข้อเสนอแนะ  
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565 

o แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วยงบประมาณที่ใช้ใน
การจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 

o23 นโยบายหรือแผนการ
บริหาร ทรัพยากร
บุคคล 

o เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
o แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคลที่กำหนดในนามของหน่วยงาน  
o เป็นนโยบายหรือแผนฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566 

o เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยัง
ใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2565 
o แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลที่กำหนดในนามของหน่วยงาน 

o24 การดำเนินการตาม
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

o แสดงรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายหรือ
แผนการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในข้อ o23  
o  มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย (1) 
ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม (2) รายละเอียด
งบประมาณท่ีใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม  

o แสดงการดำเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบายหรือแผนการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในข้อ o25 
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565 
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o สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 
เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566 

o25 หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล* 
o หลักเกณฑ์ฯ อย่างน้อยประกอบด้วย 

(1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  
(2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  
(3) การพัฒนาบุคลากร  
(4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
(5) การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ  

o เป็นหลักเกณฑ์ฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566  
* กรณีมีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่มีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ใน
เรื่องนั้น หน่วยงานสามารถ นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของหน่วยงานได้ 

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับ
ในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2565 อย่างน้อยประกอบด้วย 
o การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
o การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
o  การพัฒนาบุคลากร 
o  การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
o  การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 
* กรณีหน่วยงานใช้หลักเกณฑ์ขององค์กรกลางบริหารงานบุคคล 
หน่วยงานสามารถนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

o26 รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจำปี 

o แสดงรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
o มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย  

(1) ผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

(2) สรุปข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล เช่น อัตรากำลัง การ
แต่งตั้ง/โยกย้าย การฝึกอบรม/พัฒนา เป็นต้น  

(3) ปัญหา/อุปสรรค  
(4) ข้อเสนอแนะ 

o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565 

o แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย 
ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
o  เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 
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o27 แนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
กับการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย (1) 

รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน (2) 
รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน (3) 
ส่วนงานที่รับผิดชอบ (4) ระยะเวลาดำเนินการ 

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่
เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย  
รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียด
ขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่
รับผิดชอบ และระยะเวลาดำเนินการ 

O28 ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านทาง
ช่องทางออนไลน์ของ หน่วยงาน โดยแยกต่างหากจากช่องทางการ
ร้องเรียนเรื่องทั่วไป เพ่ือเป็นการ คุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและ
เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน 

o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทาง
ช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน โดยแยกต่างหากจากช่องทางการ
ร้องเรียนเรื่องทั่วไป เพ่ือเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและ
เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
o สามารถเข้าถงึหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน 

O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

o แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน* 
o มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ อย่างน้อยประกอบด้วย (1) จำนวนเรื่องร้องเรียน
ทั้งหมด (2) จำนวนเรื่องท่ีดำเนินการแล้วเสร็จ (3) จำนวนเรื่องท่ีอยู่
ระหว่างดำเนินการ  

o แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ อย่างน้อยประกอบด้วย จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 
จำนวนเรื่องท่ีดำเนินการแล้วเสร็จ และจำนวนเรื่องท่ีอยู่ระหว่าง
ดำเนินการ  
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o สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 
เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566  
*กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน 

o สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 
6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 
2565 
*กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน 

o30 การเปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วม 

o แสดงรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน  
o มีข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม อย่างน้อย
ประกอบด้วย (1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม (2) สรุปข้อมูลของ
ผู้มีส่วนร่วม (3) ผลจากการมีส่วนร่วม (4) การนำผลจากการมีส่วนร่วม
ไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน  
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566 

o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้
บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน 
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565 

o31 ประกาศเจตนารมณ์
นโยบาย No Gift 
Policy จาก การ
ปฏิบัติหน้าที ่

o เป็นประกาศอย่างเป็นทางการที่มีการลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด*  
o มีวัตถุประสงค์เพ่ือประกาศว่าตนเองและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนใน
หน่วยงาน จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในก่อน/ขณะ/หลัง
ปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผล ให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต  
o เป็นการประกาศสำหรับปี พ.ศ. 2566  
*ผู้บริหารสูงสุดที่ดำรงตำแหน่งใน ปี พ.ศ. 2566 

o แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน จะต้องไม่
มีการรับของขวัญ (No Gift Policy) 
o ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน 
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565 
*ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด 

o32 การสร้างวัฒนธรรม 
No Gift Policy 

o แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือปลุกจิตสำนึกหรือสร้าง
วัฒนธรรม ให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุก
ชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  
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o เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม การสัมมนา เพื่อ
ถ่ายทอดหรือ มอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566 

o33 รายงานผลตาม
นโยบาย No Gift 
Policy 

o แสดงการประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy 
จากการปฏิบัติหน้าที่  
o  เป็นรายงานรอบ 6 เดือนของปี พ.ศ. 2566 

 

o34 การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบประจำปี 

o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติ
หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิด การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
o มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมินอย่างน้อยประกอบด้วย (1) 
เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง (2) มาตรการและการ
ดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง  
o  เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566 

o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติ
หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
o มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย 
เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการ
ดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565 

o35 การดำเนินการเพ่ือ
จัดการความเสี่ยงการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

o เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการ
ดำเนินการ เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o34  
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566 

o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง
ในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน 
o เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการ
ดำเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o36 
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565 

o36 แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต 

o แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการทุจริตหรือ
ส่งเสริมมาตรฐาน จริยธรรม หรือธรรมาภิบาลของหน่วยงาน  
o  มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย (1) 
โครงการ/กิจกรรม (2) งบประมาณ* (3) ช่วงเวลาดำเนินการ  

o แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการทุจริตหรือ
พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย  
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และช่วงเวลาดำเนินการ 
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o  เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566  
*กรณีการดำเนินการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ให้ระบุในแผนว่าไม่ได้
ใช้งบประมาณดำเนินการ 

o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565 

O37  รายงานการกำกับ
ติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริต
ประจำปี รอบ 6 เดือน 

o แสดงรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต ตามข้อ o36  
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย (1) 
ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม (2) รายละเอียด
งบประมาณท่ีใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม  
o สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 
เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566 

o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตตามข้อ o39 
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย 
ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม และ
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน 
o สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 
6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 
2565 

O38 รายงานผลการ
ดำเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจำปี 

o แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจำปี  
o  มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย 
(1) ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม (2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
(3) ปัญหา/อุปสรรค (4) ข้อเสนอแนะ  
o  เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565 

o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อย
ประกอบด้วย ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 

O39 ประมวลจริยธรรม
สำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

o แสดงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ*  
o แสดงข้อกำหนดจริยธรรม* (ถ้ามี) เพื่อกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการ
ปฏิบัติตน ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน  
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* กรณีประมวลจริยธรรมจะต้องดำเนินการโดยองค์กรกลางบริหารงาน
บุคคลที่รับผิดชอบ กรณีข้อกำหนดจริยธรรมจะต้องดำเนินการโดย
หน่วยงานเอง 

O40 การขับเคลื่อน
จริยธรรม 

o แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย (1) การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบ
คำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อน เรื่องจริยธรรม (2) การ
จัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพ่ือลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรม
สีเทา และเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม (3) การ
ฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใน
หลักสูตร หรือกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน  
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566 

 

O41 การประเมินจริยธรรม 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

o แสดงรายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการ
บริหาร ทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง  
o แสดงการกำหนดให้มีการนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรม
ไปใช้ ประกอบการพิจารณาในหลักเกณฑ์บริหารทรัพยากรบุคคล 
กระบวนการใด กระบวนการหนึ่ง  
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566 

 

o42  มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

o แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2565  

o แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2564 
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o มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์อย่างน้อยประกอบด้วย (1) 
ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน (2) 
ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ 
o  มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือ
มาตรการ เพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ 
โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ อย่างน้อยประกอบด้วย (1) การกำหนด
ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง (2) การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ 
(3) การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการ
รายงานผล 

o มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็น
ที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนประเด็นที่
จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ  
o มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือ
มาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ 
โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ อย่างน้อยประกอบด้วย การกำหนด
ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ 
การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการ
รายงานผล 

o43  การดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

o แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริม
คุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตามข้อ o42 ไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพ่ือ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน 
o แสดง QR code แบบวัด EIT บนเว็บไซต์หน่วยงาน เพ่ือให้
ผู้รับบริการหรือ ติดต่อราชการมีโอกาสมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA 
ของหน่วยงาน  
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566 

o แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพ่ือ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม   
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565 

 


