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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของหนว่ยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) เปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสุขภาพองค์กร
ประจ าปี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหา        
การด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงาน
ภาครัฐสามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ
สามารถอ านวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น โดยมีการเก็บข้อมูลจาก 3 ส่วน 
ดังนี้ 

EIT IIT OIT 

IIT การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงาน  
มี 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

EIT เก็บข้อมูลจากผู้รับบริการ  
หรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ  
มี 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 

OIT การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน มี 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 



“OIT” 
การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency Assessment 
: OIT) เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐท่ีเผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงานโดยมีคณะที่ปรึกษาการประเมิน ITA ในฐานะผู้เชี่ยวชาญและคนกลาง (third party)  
เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลและให้คะแนน พร้อมข้อเสนอแนะตามหลักเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด      
แบ่งออกเป็น 2 ตัวช้ีวัด ได้แก ่

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 



ท าไมต้องให้ความส าคัญกบั “OIT” 
- ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการพัฒนา 
  และปรับระบบการบริหารจัดการให้ไปสู่เป้าหมายที่ส าคัญ คือ “การเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีความโปร่งใส  
  ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ” โดยกลไกส าคัญในการไปสู่เป้าหมาย “ความโปร่งใส” คือ  
  “การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ” 
- เมื่อพิจารณาผลการประเมิน ITA ตามแบบวัด OIT ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ปรากฏรายละเอียดคะแนน OIT เฉลี่ยในภาพรวม ดังนี้ 

จากข้อมูลดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่าสถานการณก์ารเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อยู่ในระดับที่ต้องได้รบัการพัฒนาและให้ความส าคัญอย่างเร่งด่วน !!! 



ท าไมต้องให้ความส าคัญกบั “OIT” (ต่อ) 

- OIT มีน้ าหนักคะแนนสูงสุด (40%) เมื่อเทียบกับ IIT (30%) และ EIT (30%) 

- เกณฑ์การให้คะแนน OIT มีความชัดเจน หน่วยงานสามารถควบคุมคะแนนได้ 

- ดังนั้น หากหน่วยงานมีคะแนน OIT สูง ก็มีแนวโน้มที่จะท าให้การประเมิน ITA ในภาพรวม  

  มีคะแนนผ่านเกณฑ์ได้ 

IIT EIT OIT 

30% 30% 40% 



สัดส่วนการให้คะแนน OIT รายตัวชี้วัดย่อย 



ปัญหาที่พบในกระบวนการเปิดเผยข้อมูลตามแบบวัด OIT 

      เปิดเผยข้อมูลไมถู่กต้องตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 1  

       ไม่ได้เปิดเผยหรือไม่สามารถเชื่อมโยงได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

      ปัญหาเชิงเทคนิค เช่น URL.หมดอายุ การขาดแคลนงบประมาณ         
      อุปกรณ์ บุคลากร ปัญหาในการบริหารจัดการ เป็นต้น 

    ขาดความรับผิดชอบ/การเอาใจใส่ในกระบวนการประเมนิ ITA 

2  

3  

4  



ข้อแนะน าเชิงเทคนิคในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามแบบวัด OIT 

1. ผู้บริหารต้องพิจารณากลั่นกรองข้อมูลการตอบแบบวัด OIT ที่ Admin ของหน่วยงาน ได้บันทึกไว้ 

   ในระบบ ITAS ก่อนท าการอนุมัติ 

2. กรณีผู้อนุมัติได้ส่งข้อมูลผ่านระบบ ITAS แล้ว หากพบภายหลังว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือต้องการ 

   ปรับปรุงข้อมูล  ผู้อนุมัติสามารถเข้าไปยกเลิกเพื่อแก้ไขก่อนสิ้นสุดการประเมิน OIT ได้  

   แต่หากเลยก าหนดเวลาแล้วจะไม่สามารถแก้ไขใดๆ ได้ 

3. ต้องรักษาและคงสภาพการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักไว้ ให้สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้ 

   ทุกช่วงเวลา 



ข้อแนะน าเชิงเทคนิคในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามแบบวัด OIT (ต่อ) 

4. แนะน าการตอบแบบวัด OIT ในระบบ ITAS 

4.1 ต้องระบุข้อมูลการตอบแบบวัด OIT ให้ครบถ้วน ทั้ง 3  ส่วน  ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 ระบุว่า “มี” หรือ “ไม่ม”ี การเปิดเผยข้อมูลในข้อค าถามนั้นๆ 

 ส่วนที่ 2 ระบุ “URL  ค าตอบ” เพื่อเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของข้อมูลที่เปิดเผยตามข้อค าถามนั้นๆ 

 ส่วนที่ 3 ระบุ “ค าอธิบายเพิ่มเติมประกอบค าตอบ” หน่วยงานสามารถระบุค าอธิบายเพิ่มเติมได้   

                        ในทุกข้อค าถาม เพื่อให้เกิดความชัดเจนของข้อมูลและขั้นตอนการเข้าถึงข้อมูลมากยิ่งขึ้น 

ระบุว่า 

“มี” หรือ “ไม่ม”ี 

การเปิดเผยข้อมูล 

ระบุ 

“URL ค าตอบ” 

ระบุ 

“ค าอธิบายเพิ่มเติม” 

ประกอบค าตอบ 



ข้อแนะน าเชิงเทคนิคในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามแบบวัด OIT (ต่อ) 

4.2 ต้องเป็นการเปิดเผยข้อมูลบน “เว็บไซต์หลัก” ของหน่วยงานเท่านั้น 

4.3 ต้องอธิบายให้ชัดเจนว่าข้อมูลที่เปิดเผยนั้น อยู่ในต าแหน่งใดบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

     โดยต้องค านึงว่า “ประชาชนทั่วไปจะสามารถเข้าถงึได้อย่างไร” 

4.4 กรณีหน่วยงานไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลใดได้ เนื่องจากมีข้อจ ากัดหรือเหตุผล ความจ าเป็น 

     ให้อธิบายลงในช่อง “ค าอธิบายเพิ่มเติม” 

4.5 กรณีหน่วยงานไม่สามารถด าเนินการหรอืจัดกิจกรรมใดๆ ได้ อันเนื่องมาจาก มติคณะรัฐมนตรี  

     หรือค าสั่งจังหวัด หรือค าสั่งของแต่ละส่วนราชการ ให้ระบุเหตุผลนั้นลงในช่อง “ค าอธิบายเพิ่มเติม” 



ข้อแนะน า 
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
ตามตัวชี้วัดของการประเมิน ITA 



ข้อแนะน า 
ต้องจัดท าโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเป็นแผนผัง  
(Flow Chart) ที่ชัดเจน เผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์หลักในรูปแบบที่
แสดงให้ประชาชนเห็นได้ทันที หรือจะเป็นรูปแบบไฟล์ .pdf ก็ได้  
แต่ต้องตอบด้วย URL ที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

ข้อควรระวัง 
อย่าใช้ประกาศเรื่อง ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  
มาตอบเพียงอย่างเดียว ต้องแสดงโครงสร้างที่เป็นแผนผังด้วย 

ตัวอย่าง 

9.1 ข้อมูลพื้นฐาน ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล O1 



ข้อแนะน า 
1. ต้องแสดงข้อมูลผู้บริหารทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจ า 
2. กรณีผู้บริหารพ้นจากต าแหน่ง ให้แสดงข้อมูลของผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน 
3. ข้อมูลผู้บริหารต้องมีครบถ้วน ดังน้ี ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง รูปถ่าย 
และช่องทางการติดต่อ (เบอร์โทรศัพท์ / Email / ช่องทางส่งข้อความ
ถึงผู้บริหาร) 

ข้อควรระวัง 
1. ช่องทางการติดต่อผู้บริหารต้องไม่ใชช่่องทางเดียวกันกับช่องทางการ
ติดต่อทั่วไป เช่น Call Center หรือหมายเลขรับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
2. ต้องปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

ตัวอย่าง 

9.1 ข้อมูลพื้นฐาน ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล O2 



ข้อแนะน า 
ต้องระบุอ านาจและหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และกฎหมายก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ข้อควรระวัง 
อย่าน าหน้าที่ของส่วนงานภายในมาตอบ เช่น 
หน้าที่ของส านักปลัด หน้าที่ของกองช่าง เป็นต้น 

ตัวอย่าง 

9.1 ข้อมูลพื้นฐาน ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล O3 



ข้อแนะน า 
1. ต้องเป็นแผนที่มีระยะเวลามากกว่า 1 ปี 
2. ต้องมีรายละเอียดประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
3. แผนต้องมีระยะเวลาครอบคลุมรอบปีที่มีการประเมิน ITA 

ข้อควรระวัง 
1. อย่าตอบด้วยแผนที่มีแต่หน้าปก 
2. อย่าตอบด้วยแผนฯ ประจ าปีงบประมาณอื่น 

ตัวอย่าง 

9.1 ข้อมูลพื้นฐาน ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล O4 



ข้อแนะน า 
1. ต้องแสดงข้อมูลการติดต่อหน่วยงานให้ครบทุกข้อ 
2. Email ต้องเป็นของหน่วยงานเท่าน้ัน 
3. แผนที่สามารถใช้การปักหมุดใน Google Map ได้ 
 

ข้อควรระวัง 
ต้องปรับข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเสมอ 
 

ตัวอย่าง 

9.1 ข้อมูลพื้นฐาน ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล O5 



ข้อแนะน า 
ต้องแสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
หรือปฏิบัติงาน บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
 

ข้อควรระวัง 
1. อย่าน ากฎหมายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานหรือ 
ปฏิบัติงานมาแสดง 
2. ตรวจสอบเน้ือหาให้ตรงกับหัวข้อชื่อของกฎหมาย 

ตัวอย่าง 

9.1 ข้อมูลพื้นฐาน ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล O6 



ข้อแนะน า 
ต้องเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  
ที่เกี่ยวกับการด าเนินงานตามภารกิจที่เกิดข้ึนภายใน
ปีงบประมาณที่ประเมิน ITA นั้นๆ 
 
ข้อควรระวัง 
1. เผยแพร่เพียงแต่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยไม่มีการ
เผยแพร่ข้อมูลการด าเนินงานในด้านอื่นๆ 
2. ไม่มีการน าเข้าข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการด าเนินงาน
ไว้บนเว็บไซต์หลัก 
 

ตัวอย่าง 

9.1 ข้อมูลพื้นฐาน ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล O7 



ข้อแนะน า 
1. Q&A ต้องเป็นช่องทางที่ผู้มารับบริการสามารถสอบถาม
ข้อมูลต่างๆ และมีเจ้าหน้าที่สื่อสารโต้ตอบกันได้ (2 way   
communicaton) ต่างจาก FAQs ที่เป็นการส่ือสารทางเดียว 
2. ควรจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการตอบข้อซักถามของผู้มารับ
บริการอย่างสม่ าเสมอ 
3. ต้องจัดการไม่ให้มีข้อความที่ไม่เหมาะสม เช่น ข้อความ
โฆษณา / เว็บการพนัน เป็นต้น 
 
 ข้อควรระวัง 
1. Q&A ต้องใช้งานได้จริง มีการตอบกลับข้อซักถาม 
2. ไม่ใช่ Facebook, Line, ช่องทางการร้องทุกข์-ร้องเรียน 
Email, แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

ตัวอย่าง 

9.1 ข้อมูลพื้นฐาน ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล O8 



ข้อแนะน า 
1. ต้องใช้ URL ของหน้าเว็บไซต์หน่วยงาน ที่แสดงถึงการ
เชื่อมโยงไปยัง Social Network 
2. ต้องตรวจสอบว่าประชาชนจะสามารถเข้าถึง  
Social Network น้ัน จากหน้าเว็บไซต์หน่วยงานได้จริง 
3. Social Network น้ัน ต้องเป็นบัญชีของหน่วยงาน 
 
 ข้อควรระวัง 
1. ห้ามตอบโดยใช้ URL ของ Social Network น้ัน โดยตรง 
2. ห้ามน าบัญชี Social Network ส่วนตัวของผู้บริหาร หรือ
เจ้าหน้าที่ มาตอบ 
 

ตัวอย่าง 

9.1 ข้อมูลพื้นฐาน ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล O9 



ข้อแนะน า 
ต้องแสดงแผนการด าเนินงานในปีงบประมาณที่มีการประเมิน 
ITA เช่น การประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
ต้องใช้แผนฯ ที่มีช่วงระยะเวลาตั้งแต่ ตุลาคม 2563 ถึง 
กันยายน 2564 โดยต้องมีรายละเอียดของแผนประกอบด้วย 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ 
 
 
ข้อควรระวัง 
1. อย่าเผยแพร่แผนที่ไม่มีรายละเอียด เช่น มีแต่ปก ไม่มีข้อมูล 
2. ห้ามน าแผนฯ อื่นมาตอบ 
 

ตัวอย่าง 

9.2 การบริหารงาน ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล O10 



ข้อแนะน า 
1. ต้องเป็นรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานในช่วง 6 เดือนแรกของปงีบประมาณ 
2. รายงานนี้ต้องมีความสอดคล้องกับแผนตามขอ้ O10 
3. ในรายงานต้องมีเนื้อหาอย่างน้อยต้องประกอบด้วย ความก้าวหน้าการด าเนินการ 
ในแต่ละโครงการ/กจิกรรม และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 

 
 ข้อควรระวัง 
1. อย่าแสดงรายงานท่ีมีเนื้อหาไม่ครบถ้วน เช่น รายงานความก้าวหน้า แต่ไม่รายงานงบฯ 
2. อย่าแสดงรายงานท่ีข้อมูลไม่ครบรอบ 6 เดือน 
3. ห้ามน าข้อมูลท่ีไม่สอดคล้องกับข้อ O10 มาตอบ และห้ามน าข้อ O10 มาตอบข้อนี้ 
 

ตัวอย่าง 

9.2 การบริหารงาน ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล O11 



ข้อแนะน า 
1. ต้องเป็นรายงานผลการด าเนินงานประจ าปขีองปีงบประมาณก่อนการประเมิน  
เช่น การประเมิน ITA ปี 2564 ต้องใช้รายงานฯ ของปี 2563 (ต.ค. 62 ถึง ก.ย. 63) 
2. รายงานฯ ต้องมีเนื้อหาอย่างน้อย ดังนี้  
   1) ผลการด าเนินงาน  
   2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
   3) ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  
   4) ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย (ถ้าม)ี 
 
ข้อควรระวัง 
1. อย่าน ารายงานฯ ของปีงบประมาณอื่นมาตอบ 
2. อย่าน าผลการด าเนินงานรายเดือน รายไตรมาส มารวบรวมเป็นค าตอบ  
โดยไม่ได้จัดท า/เพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วนตามท่ีก าหนดไว้ 

ตัวอย่าง 

9.2 การบริหารงาน ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล O12 



ข้อแนะน า 
1. ต้องจัดท าและเผยแพร่คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ตามภารกิจไว้บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน อย่างน้อย 1 คู่มือ 
2. คู่มือต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยในประเด็นต่อไปน้ี  
   1) เป็นคู่มือที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ  
   2) เป็นคู่มือส าหรับเจ้าหน้าที่  
   3) ต้องระบุวิธีการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้ให้ชัดเจน 

ข้อควรระวัง 
อย่าน าคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการตามข้อ O14 มาตอบ 
 

ตัวอย่าง 

9.2 การบริหารงาน ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล O13 



ข้อแนะน า 
1. ต้องจัดท าคู่มือการให้บริการ หรือจัดท าเป็นแนวปฏิบัติส าหรับการ
ขอรับบริการก็ได้ อย่างน้อย 1 คู่มือ 
2. คู่มือนั้นจะต้อง  
   1) เป็นคู่มือหรือมาตรฐานที่ใช้ในการขอรับบริการ/ติดต่อหน่วยงาน    
   2) ต้องก าหนดวิธีการ/ขั้นตอนการให้บริการให้ชัดเจน 

ข้อควรระวัง 
อย่าน าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามข้อ O13 มาตอบ 
 

9.2 การบริหารงาน ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล O14 

ตัวอย่าง 



ข้อแนะน า 
1. ต้องแสดงข้อมูลสถิติการให้บริการ โดยจ าแนกแยก
ออกเป็นสถิติของแต่ละภารกิจ 
2. ระยะเวลาของสถิติน้ันต้องครอบคลุม 6 เดือนแรกของปีที่
ประเมิน เช่น ประเมิน ITA 2564 ใช้สถิติของเดือน ต.ค. 63 – 
ม.ีค. 64 

ข้อควรระวัง 
1. ไม่แยกสถิติของแต่ละภารกิจให้ชัดเจน 
2. จัดท าข้อมูลสถิติไม่ครบ 6 เดือนแรก 
3. ส่งสถิติของปีอื่น 
4. การส ารวจความพึงพอใจ ไม่ใช่ข้อมูลสถิติการให้บริการ 
 

9.2 การบริหารงาน ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล O15 

ตัวอย่าง 



ข้อแนะน า 
1. ต้องเป็นผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน         
ในปีงบประมาณก่อนการประเมิน เช่น ประเมิน ITA 2564 ต้องใช้     
ผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการของปี 2563 
2. ต้องเป็นผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการในภาพรวม     
ไม่ใช่เฉพาะด้านใดด้านหน่ึง และอย่างน้อยต้องมีประเด็นต่อไปน้ี                   
   1) ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ  
   2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
   3) ด้านสถานที่และส่ิงอ านวยความสะดวก 

ข้อควรระวัง 
1. ไม่ได้แสดงผลการส ารวจฯ ในภาพรวม (แสดงเฉพาะด้าน) 
2. ห้ามน าแบบสอบถามมาตอบ โดยไม่ได้ท าเป็นรายงานสรุป 
3. ไม่ได้ระบุปีที่ท าการส ารวจฯ หรือน าผลการส ารวจฯ ของปีอื่นมาตอบ 
 

9.2 การบริหารงาน ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล O16 

ตัวอย่าง 



ข้อแนะน า 
1. เป็นช่องทางที่ผู้ขอรับบริการสามารถขอรับบริการตามอ านาจหน้าที่/ 
ภารกิจหลัก ผ่านทางเว็บไซต์หรือเครือข่าย Internet เป็นการช่วยอ านวย 
ความสะดวก โดยผู้ขอรับบริการไม่ต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตนเองอีก 
2. E-Service ต้องแสดงบนหน้าเว็บไซต์หลัก ซึ่งเมื่อคลิกแล้วสามารถ 
เข้าถึง E-Service ได้ทันที 

ข้อควรระวัง 
1. น า URL ของ E-Service ที่ให้บริการผ่าน Google Forms มาตอบ  
ซึ่งไม่ได้แสดงการเชื่อมโยงมาจากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
2. น าระบบที่ให้บริการส าหรับบุคคลภายในมาตอบ เช่น ระบบการจอง 
ห้องประชุมออนไลน์ เป็นต้น 

9.2 การบริหารงาน ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล O17 

ตัวอย่าง 



ข้อแนะน า 
1. น าเสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีในภาพรวมของหน่วยงานที่
มีระยะเวลาครอบคลุมทั้งปีงบประมาณ (ที่ประเมิน ITA น้ัน) 
2. ควรมีรายละเอียด เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร 
งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น 

ข้อควรระวัง 
1. น าเสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี โดยไม่ครอบคลุม
ระยะเวลาทั้งปีงบประมาณ เช่น น าเสนอข้อมูลเพียงไตรมาสเดียว 
2. ห้ามตอบด้วย URL ที่เป็น .pdf หรือ google drive  
ที่ไม่ได้แสดงการเชื่อมโยงข้อมูลสู่สาธารณะผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

9.3 การบริหารเงิน
งบประมาณ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล O18 

ตัวอย่าง 



ข้อแนะน า 
1. แสดงความก้าวหน้าของการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือนแรกของ
ปีงบประมาณ (ที่ประเมิน ITA น้ัน) 
2. รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายฯ น้ี ต้องมีความสอดคล้องกับ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ตามข้อ O18 

ข้อควรระวัง 
1. ไม่แสดงรายงานฯ รอบ 6 เดือน โดยอ้างค าส่ังกระทรวงมหาดไทย 
ที่ให้รายงานอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 
2. อย่าน ารายงานการติดตามฯ แผนพัฒนาท้องถิ่น มาตอบในข้อนี้ 

9.3 การบริหารเงิน
งบประมาณ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล O19 

ตัวอย่าง 



ข้อแนะน า 
1. แสดงรายงานผลการใช้จ่ายของปีงบประมาณก่อนการประเมิน ITA 
เช่น ประเมิน ITA ปี 2564 ให้ใช้รายงานฯ ของปีงบประมาณ 2563 
2. รายงานฯ ต้องมีรายละเอียดประกอบด้วย ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

ข้อควรระวัง 
1. รายงานผลฯ มีรายละเอียดไม่ครบตลอดทั้งปีงบประมาณ (ต้องใช้ของ
ปีงบประมาณก่อนการประเมิน) 
2. อย่าน าผลการใช้จ่ายงบฯ รายเดือนรวมกันมาตอบ โดยไม่มีการสรุป 

9.3 การบริหารเงิน
งบประมาณ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล O20 

ตัวอย่าง 



ข้อแนะน า 
1. แสดงแผนการจัดซื้อฯ ของปีงบประมาณที่ประเมิน ITA น้ัน 
2. แผนการจัดซื้อฯ ต้องมีรายละเอียดประกอบด้วย  
   1) ชื่อโครงการ      
   2) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ  
   3) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อฯ 
3. ถ้าไม่มีโครงการจ้างที่มีมูลค่า 500,000 บาทขึ้นไป ซึ่งไม่ต้องมีการ
ประกาศแผนฯ ให้ตอบแบบ OIT ว่า “ไม่ม”ี และไม่ต้องระบุ URL ใดๆ 
และให้อธิบายในช่อง “ค าอธิบายเพิ่มเติม” ว่า “ไม่มีโครงการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่มีมูลค่าเกินกว่า 500,000 บาท” 

ข้อควรระวัง 
ไม่มีการเปิดเผยแผนการจัดซื้อฯ บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

9.3 การบริหารเงิน
งบประมาณ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล O21 

ตัวอย่าง 



ข้อแนะน า 
1. แสดงประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เช่น 
ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไว้บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
2. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ จะต้องของ
ปีงบประมาณที่ประเมิน ITA น้ัน 
 
ข้อควรระวัง 
น าข้อมูลที่ไมเ่กี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุมาตอบ 

9.3 การบริหารเงิน
งบประมาณ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล O22 

ตัวอย่าง 



ข้อแนะน า 
1. ข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อฯ ต้องมีรายละเอียด ชื่องาน  
วงเงินที่ใช้ ราคากลาง วิธีการซื้อจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
พร้อมราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกพร้อมราคาที่ตกลง 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา เป็นต้น 
2. ต้องแสดงข้อมูลสรุปผลฯ อย่างน้อย 6 เดือนแรก ของปี 
ที่ประเมิน ITA น้ัน โดยจ าแนกออกเป็นรายเดือน 
3. เดือนใดไม่มีการจัดซื้อฯ ให้แสดงข้อมูลเดือนน้ันด้วย  
โดยระบุว่า “ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง” 

ข้อควรระวัง 
1. แสดงข้อมูลสรุปผลฯ ไม่ครบถ้วนทั้ง 6 เดือน 
2. ไม่ระบุข้อมูลใดๆ ในรายงานฯ ท าให้ไม่ทราบว่ามีการ
ด าเนินงานใดๆ หรือไม่ หรือจัดท าข้อมูลไม่ครบถ้วน 

9.3 การบริหารเงิน
งบประมาณ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล O23 

ตัวอย่าง 



ข้อแนะน า 
1. แสดงรายงานผลการจัดซื้อฯ  ในภาพรวมตลอดปีงบประมาณ 
โดยใช้รายงานของปีงบประมาณก่อนการประเมิน เช่น ประเมิน ITA 
ปี 2564 จะต้องใช้รายงานฯ ของปี 2563 (ต.ค. 62 ถึง ก.ย. 63) 
2. ต้องมีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อจัด
จ้าง ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น 
 
ข้อควรระวัง 
1. ห้ามน าข้อมูลการจัดซื้อฯ แต่ละเดือนมารวมไว้โดยไม่ได้มีการสรุป 
2. น ารายงานฯ ของปีงบประมาณอื่นมาตอบ 
3. รายงานฯ ขาดข้อมูลท่ีส าคัญ เช่น งบฯ ท่ีใช้ ปัญหา/อุปสรรค  
4. อย่าน าข้อมูลอื่นมาตอบ เช่น แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ 

9.3 การบริหารเงิน
งบประมาณ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล O24 

ตัวอย่าง 



ข้อแนะน า 
1. การเปิดเผยข้อมูล ข้อ O25 มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลท่ีมีความโปร่งใสและมีคุณธรรม 
2. ต้องเป็นนโยบายท่ีมาจากผู้บริหารสงูสดุ 
3. ต้องมีผลบังคับใช้ตลอดปีงบประมาณท่ีมีการประเมิน ITA 
4. เนื้อหาอย่างน้อยต้องมีส่วนประกอบจากประเด็นต่างๆ ดังนี้  การ
วางแผนก าลังคน การบรรจุ/แต่งตั้ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย การสรรหาคนดีคนเก่ง การ
พัฒนาบุคลากร การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
 
 ข้อควรระวัง 
1. ไม่มีการปรับปรุงหรือเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบนับนเว็บไซต์ และ
น าข้อมูลเก่ามาตอบ 
2. ถ้าผู้บริหารสูงสุดพ้นสภาพไปแล้ว ให้มีผู้รักษาการท าหน้าท่ีแทน
และจัดท าประกาศใหม่ 

9.4 การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล O25 

ตัวอย่าง 



ข้อแนะน า 
1. การด าเนินการต้องสอดคล้องกับนโยบายตามข้อ O25  
2. สามารถตอบได้ท้ังเป็นรูปแบบรายงาน หรือ 
น าเสนอเป็นภาพท่ีมีค าบรรยายประกอบก็ได้ 
3. แสดงให้เห็นว่ามีผลการด าเนินการตรงตามนโยบาย/แผน  
อย่างไร 
 
 ข้อควรระวัง 
1. ไม่แสดงข้อมูลการด าเนินการฯ ไว้บนหน้าเว็บไซต์ 
2. ถ้าไม่มีข้อมูลข้อ O25 ข้อนี้ก็จะไม่ได้คะแนน เพราะไม่
สามารถตรวจสอบได้ว่าการด าเนินการนั้นสอดคล้องกับ
นโยบายหรือไม ่

9.4 การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล O26 

ตัวอย่าง 



ข้อควรระวัง 
หลักเกณฑ์ฯ มีไม่ครบ 5 องค์ประกอบ 

9.4 การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล O27 

ตัวอย่าง 

ข้อแนะน า 
1. ต้องเผยแพร่หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลฯ  
ของหน่วยงาน ไว้บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
2. ต้องมีเนื้อหาอย่างน้อยประกอบด้วย  
   1) การสรรหาและคัดเลือก  
   2) การบรรจุและแต่งตั้ง  
   3) การพัฒนาบุคลากร    
   4) การประเมินผล  
   5) การให้คุณให้โทษ 
3. หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลฯ ต้องมีผลบังคับใช้ 
ในปีที่มีการประเมิน ITA 
 



ข้อแนะน า 
1. จัดท ารายงานผลฯ และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน  
โดยอย่างน้อยต้องมีข้อมูลประกอบด้วย  ผลการด าเนินงานตาม
นโยบาย/แผนฯการบริหารทรัพยากรบุคคล  ผลการวิเคราะห์  
ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
2. เผยแพร่บนเว็บไซต์เป็นรูปเล่มรายงาน หรือจัดท าเป็นบันทึกข้อความ 
เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ/เห็นชอบ ก็ได้ 
3. กรณีจัดท าเป็นรายงานประจ าปีให้ระบุไว้ในช่อง “ค าอธิบาย” ว่า
รายงานผลฯ นี้ อยู่ในส่วนใดหรือหน้าท่ีเท่าไหร่ของรายงานประจ าปี 

ข้อควรระวัง 
1. ไม่ได้เผยแพร่รายงานฯ ไว้บนเว็บไซต์ หรือน ารายงานฯ ของปีอื่นมาตอบ 
2. รายงานฯ ไม่ได้มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามนโยบาย/แผนฯ 
เกี่ยวกับปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

9.4 การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล O28 

ตัวอย่าง 



ข้อแนะน า 
1. คู่มือ/แนวทางฯ ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย เช่น วิธีการร้องเรียน ขั้นตอน/
การจัดการเร่ืองร้องเรียน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ เป็นต้น 
2. คู่มือ/แนวทางการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ต้องจัดท าแยกออกจากคู่มือการจัดการเร่ืองร้องเรียนท่ัวไป 
3. ต้องแสดงคู่มือ/แนวทางการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ   
มิชอบ ไว้บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

ข้อควรระวัง 
1. ไม่ได้จัดท า หรือ ไม่ได้เผยแพร่ คู่มือ/แนวทางการจัดการฯ ไว้บนเว็บไซต์ 
2. คู่มือ/แนวทางการจัดการเร่ืองร้องเรียนฯ มีรายละเอียดไม่ครบถ้วน 
3. ห้ามน าคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนท่ัวไปมาตอบ 

9.5 การส่งเสริม 
ความโปร่งใส ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล O29 

ตัวอย่าง 



ข้อแนะน า 
1. ช่องทางแจ้งเร่ืองร้องเรียนการทุจริต ต้องมีวิธีการท่ีง่าย สะดวก ไม่มีขั้นตอน
ยุ่งยาก และไม่ก่อให้เกิดผลร้ายกับผู้แจ้งเบาะแส 
2. เป็นช่องทางออนไลน์ และต้องแสดงอยู่บนหน้าเว็บไซต์หลกัของหนว่ยงาน 
3. ต้องเป็นช่องทางของหน่วยงานเอง 
4. ต้องเป็นช่องทางท่ีแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนเร่ืองท่ัวไป 
5. ควรมีความสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ ตามข้อ O29 

ข้อควรระวัง 
1. ไม่มีช่องทางการร้องเรียนเร่ืองทุจริตฯ บนเวบ็ไซต์หลกัของหน่วยงาน 
2. แสดงช่องทางอื่น ท่ีไม่ปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส เช่น Q&A , Webboard 
3. แสดงช่องทางร้องเรียนท่ีไม่ใช่ของหน่วยงานโดยเฉพาะ เช่น ช่องทางการ
ร้องเรียนของศูนย์ด ารงธรรม 
4. น าเสนอเพียงแผนภาพ แต่ไม่แสดงช่องทางร้องเรียนบนเว็บไซต์โดยตรง 

9.5 การส่งเสริม 
ความโปร่งใส ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล O30 

ตัวอย่าง 



ข้อแนะน า 
1. แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ ของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน อย่างน้อย 6เดือนแรก ของปีที่มีการประเมิน ITA น้ัน 
2. มีข้อมูลที่แสดงความก้าวหน้าในการจัดการเร่ืองร้องเรียนการ
ทุจริตฯ เช่น จ านวนเรื่อง เรื่องที่ด าเนินการเสร็จ เรื่องที่อยู่
ระหว่างด าเนินการ เป็นต้น 
3. กรณีที่ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต ก็ให้จัดท าข้อมูลเผยแพร่
ด้วย โดยระบุว่า “ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต” 

ข้อควรระวัง 
1. ไม่ได้แสดงข้อมูลความก้าวหน้าในการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ 
2. แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ ของปีอื่น 

9.5 การส่งเสริม 
ความโปร่งใส ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล O31 

ตัวอย่าง 



ข้อแนะน า 
1. ช่องทางรับฟังความคิดเห็น หมายถึง ช่องทางที่ประชาชนสามารถ
แสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน หรือแจ้งข้อมูล
ทั่วไปให้หน่วยงานได้ทราบ เช่น การขอให้ปรับปรุงการให้บริการ 
เป็นต้น 
2. ต้องเป็นช่องทางออนไลน์ ที่สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

ข้อควรระวัง 
1. ต้องไม่ใช่ช่องทางเดียวกับการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ 
2. ต้องเป็นช่องทางออนไลน์ เท่านั้น ห้ามน าช่องทางอื่นมาตอบ เช่น  
กล่องรับฟังความเห็น สายด่วน แบบสอบถามความพึงพอใจ เป็นต้น 

9.5 การส่งเสริม 
ความโปร่งใส ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล O32 

ตัวอย่าง 



ข้อแนะน า 
1. ต้องแสดงการด าเนินการ/กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน และเป็นการด าเนินการภายในปีที่ประเมิน ITA น้ัน 
2. ต้องแสดงการด าเนินการที่หน่วยงานได้จัดขึ้นเอง 
3. ต้องแสดงภาพประกอบพร้อมค าบรรยาย 
4. ผู้มาส่วนได้ส่วนเสีย หมายความรวมถึง อปท.อื่น หน่วยงาน
ภาครัฐอื่น ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป 
 
ข้อควรระวัง 
1. กิจกรรมที่น ามาแสดงไม่ใช่กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม 
2. แสดงข้อมูลภาพโดยไม่มีค าบรรยาย รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรม 

9.5 การส่งเสริม 
ความโปร่งใส ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล O33 

ตัวอย่าง 



ข้อแนะน า 
1. เป็นการแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน 
กรณีที่ผู้บริหารสูงสุดพ้นวาระไปแล้ว ให้ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้บริหารสูงสุด เป็นผู้ลงนามประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
2. แสดงเจตนารมณ์หรือค ามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 
ข้อควรระวัง 
1. ไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารไว้บนเว็บไซต์ 
2. แสดงข้อมูลเจตจ านงฯ ของผู้บริหารสูงสุดที่ได้พ้นวาระไปแล้ว 
3. แสดงข้อมูลเจตจ านงฯ ของผู้ที่ไม่ใช่ผู้บริหารสูงสุด 

10.1 การด าเนินการ
เพื่อป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต O34 

ตัวอย่าง 



ข้อแนะน า 
1. แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน  
ควรมีภาพและค าบรรยายประกอบด้วย 
2. ต้องเป็นการด าเนินการหรือกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ 
ในการพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
3. ต้องเป็นการด าเนินการภายในปีที่มีการประเมิน ITA น้ัน 
4. ต้องเป็นกิจกรรมที่หน่วยงานจัดขึ้นเอง 

ข้อควรระวัง 
1. น าเสนอข้อมูลกิจกรรมที่ไมเ่กี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านคุณธรรม
และความโปร่งใส เช่น การตักบาตร การรดน้ าด าหัว เป็นต้น 
2. น าเสนอข้อมูลกิจกรรมของปีอื่น 
3. แสดงข้อมูลภาพ แต่ไม่มีข้อมูลให้ทราบว่าผู้บริหารได้มี 
ส่วนร่วมอย่างไร 

10.1 การด าเนินการ
เพื่อป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต O35 

ตัวอย่าง 



ข้อแนะน า 
1. ต้องจัดท าและน ารายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี     
ไปแสดงไว้บนเว็บไซต์หลกัของหนว่ยงาน 
2. ต้องเป็นรายงานการประเมินความเสี่ยงฯ ของปีท่ีมีการประเมิน ITA 
3. ในรายงานฯ อย่างน้อยต้องมีข้อมูล ดังนี้ เหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับ
ของความเสี่ยง มาตรการ การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น 

ข้อควรระวัง 
1. ต้องเป็นการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโดยเฉพาะ (รายงานการ
ตรวจสอบภายใน/การควบคุมภายใน ไม่ใช่ค าตอบของ O36) 
2. น ารายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของปีอื่นมาตอบ 

10.1 การด าเนินการ
เพื่อป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต O36 

ตัวอย่าง 



ข้อแนะน า 
1. เป็นการด าเนินการตามมาตรการเพื่อป้องกันไม่เกิดการทุจริต ด้วยวิธีการ
ต่างๆ เพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตขึ้นตามข้อ O36 
2. สามารถท าในรูปแบบประกาศของหน่วยงานหรือรายงานผลการด าเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตได ้
3. ต้องเป็นการด าเนินการท่ีเกิดข้ึนในช่วง 6 เดือนแรกของปีท่ีประเมิน ITA นั้น 

ข้อควรระวัง 
1. ไม่ได้มีการด าเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสีย่ง ตามข้อ O36 
2. กรณีท่ีไม่มีข้อมูล หรือมีข้อมูลไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ข้อ O36 ก็จะ
ไม่ได้คะแนนในข้อ O37 ด้วย เนื่องจากท่ีปรึกษาฯ ไม่สามารถทราบได้ว่าการ
ด าเนินการนั้นมีความสอดคล้องกับมาตรการฯ อย่างไร 

10.1 การด าเนินการ
เพื่อป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต O37 

ตัวอย่าง 



ข้อแนะน า 
1. ต้องเป็นการด าเนินการท่ีเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เจ้าหน้าท่ีมีทัศนคติ 
ค่านิยม ในการปฏิบัติงานที่ซ่ือสัตย์สุจริต 
2. ต้องเป็นการด าเนินการ กิจกรรม/โครงการ ท่ีหน่วยงานเป็นผู้จัดข้ึนเองและ
ได้ด าเนินการภายในปีท่ีประเมิน ITA นั้น 
3. อาจจัดท าเป็นรูปแบบรายงานก็ได้ แต่อย่างน้อยต้องมีภาพกิจกรรมท่ีแสดง
ให้เห็นว่าได้ด าเนินการแล้ว มีข้อมูลให้ทราบด้วยว่า ด าเนินการท่ีไหน อย่างไร 
เมื่อไร และน าไปแสดงไว้บนเว็บไซตห์ลกั อย่างน้อย 1 กิจกรรม/โครงการ 

ข้อควรระวัง 
1. น าโครงการท่ีไปร่วมกับหน่วยงานอื่นมาตอบ (ไม่ได้จัดเอง) 
2. กิจกรรมประเภทศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ไม่ใช่ค าตอบของข้อ O38 
3. น ากิจกรรม/โครงการ ของปีอื่นมาตอบ 
4. แสดงเฉพาะภาพ แต่ไม่มีข้อมูลรายละเอียดในการจัดกิจกรรม/โครงการ 
5. น ากิจกรรม/โครงการ ท่ีจัดกับกลุ่มเป้าหมายบุคคลภายนอก มาตอบ 

10.1 การด าเนินการ
เพื่อป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต O38 

ตัวอย่าง 



ข้อแนะน า 
ต้องน าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ที่มีระยะเวลาบังคับใช้
ครอบคลุมถึงปีที่ประเมิน ITA น้ัน แสดงไว้บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
โดยอาจด าเนินการ ดังน้ี   
1) Export เป็นไฟล์ pdf มาจากระบบ e-PlanNACC หรือ  
2) สามารถใช้เล่มแผนฯ (2561-2564) ที่ผ่านเกณฑ์แล้ว  
มาแสดงไว้บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

ข้อควรระวัง 
1. ห้ามน า URL ของระบบ e-PlanNACC มาตอบโดยตรง 
2. ไม่เปิดเผยแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
3. ขาดการปรับปรุงแผนให้เป็นปัจจุบัน 
4. แผนปฏิบัติการฯ มีระยะเวลาไม่ครอบคลุมถึงปีที่มีการประเมิน ITA 

10.1 การด าเนินการ
เพื่อป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต O39 

ตัวอย่าง 



ข้อแนะน า 
1. ผู้บริหารต้องมีการก ากับติดตามให้มีการขับเคลือ่นแผนปฏิบัตกิารป้องกัน
การทุจริต และรายงานผลในระบบ e-PlanNACC 
2. ต้องมีรายละเอียดท่ีแสดงความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนฯ และ
งบประมาณ โดยเป็นข้อมูล 6 เดือนแรกของปีท่ีประเมิน ITA นั้น 
3. ข้อมูลตามข้อค าถามนี้สามารถน าข้อมูลจากระบบ e-PlanNACC มาแสดงได ้
4. โครงการ/กิจกรรมท่ีปรากฏในรายงานต้องสอดคล้องกับข้อ O39 
 
ข้อควรระวัง 
1. ห้ามน า URL ของระบบ e-PlanNACC มาตอบโดยตรง 
2. ไม่แสดงรายงานผลการด าเนินงานฯ รอบ 6 เดือน บนเว็บไซต ์
3. ไม่รายงานผลด าเนินการตามแผนฯ ให้เป็นปัจจุบัน 

10.1 การด าเนินการ
เพื่อป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต O40 

ตัวอย่าง 



ข้อแนะน า 
1. ผู้บริหารต้องมีการก ากับติดตามให้มีการขับเคลือ่นแผนปฏิบัตกิารป้องกัน
การทุจริต และรายงานผลในระบบ e-PlanNACC 
2. ต้องมีรายละเอียดท่ีแสดงความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนฯ และ
งบประมาณ โดยเป็นข้อมูลรอบ 12 เดือน ของปีก่อนประเมิน ITA นั้น 
3. ข้อมูลตามข้อค าถามนี้สามารถน าข้อมูลจากระบบ e-PlanNACC มาแสดงได ้

ข้อควรระวัง 
1. ห้ามน า URL ของระบบ e-PlanNACC มาตอบโดยตรง 
2. ไม่แสดงรายงานผลการด าเนินงานฯ รอบ 12 เดือน ของปีก่อน บนเว็บไซต์ 
3. ไม่รายงานผลด าเนินการตามแผนฯ ให้เป็นปัจจุบัน 

10.1 การด าเนินการ
เพื่อป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต O41 

ตัวอย่าง 



ข้อแนะน า 
1. ต้องแสดงรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA  
ของปีก่อนการประเมิน 
2. ในรายงานอย่างน้อยต้องมีข้อมูลต่อไปนี้ (สามารถดึงข้อมูล 
ได้จากระบบ ITAS)  
   1) การวิเคราะห์ผลการประเมิน  
   2) จุดอ่อน/ข้อบกพร่องท่ีต้องได้รับการแก้ไข  
   3) น าผลการวิเคราะห์มาก าหนดเป็นแนวทางในการแก้ไข
ข้อบกพร่อง หรือข้อเสนอแนะในการพัฒนา/ปรับปรุงการ 
ด าเนินงานในปีท่ีประเมิน ITA 

ข้อควรระวัง 
1. ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผล ITA ของปีก่อนการ
ประเมิน 
2. น าข้อเสนอแนะของท่ีปรึกษาจากระบบ ITAS มาแสดง  
3. ไม่มีการก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใส หรือก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใส ไม่สอดคล้องกับผลการประเมิน 

10.2 มาตรการภายใน
เพื่อป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต O42 

ตัวอย่าง 



ข้อแนะน า 
1. มีการน ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ ที่ได้ก าหนดไว้ 
ตามข้อ O42 ไปปฏิบัติหรือขับเคล่ือนอย่างเป็นรูปธรรม 
2. การด าเนินการต้องสอดคล้องกับมาตรการ ตามข้อ O42 
3. ต้องเป็นการด าเนินการภายในปีที่มีการประเมิน ITA 

ข้อควรระวัง 
1. ถ้าไม่ได้ก าหนดมาตรการตามข้อ O42 ข้อนี้ก็จะไม่ได้คะแนน 
เพราะไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าการด าเนินการสอดคล้องกับ
มาตรการหรือไม ่
2. ไม่เปิดเผยผลการด าเนินการฯ ไว้บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
3. การด าเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรการฯ ตามข้อ O42 

10.2 มาตรการภายใน
เพื่อป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต O43 

ตัวอย่าง 



สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

จัดท าโดย กลุ่มส่งเสริมธรรมาภบิาล อปท. 
ส านักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภบิาล 

ส านักงาน ป.ป.ช. 

OIT IIT & EIT ธรรมาภิบาล อปท. 


