
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 

O1 โครงสราง - แสดงแผนผังแสดงโครงสรางการแบงสวนราชการของหนวยงาน 

- ประกอบดวยตำแหนงท่ีสำคัญ และการแบงสวนงานภายใน เชน 

สำนัก กอง ศูนย กลุมงาน 

กก. 

O2 ขอมูลผูบริหาร - แสดงรายนามของผูบริหารของหนวยงาน 

- ประกอบดวยชื่อ - นามสกุล ตำแหนง รูปถาย ชองทางการติดตอ

ผูบริหารสูงสุดหรือหัวหนาหนวยงาน และผูดำรงตำแหนงทางการ

บริหารของหนวยงาน 

กก. 

O3 อำนาจหนาท่ี - แสดงขอมูลหนาท่ีและอำนาจของหนวยงานตามท่ีกฎหมาย

กำหนด 

กก. 

O4 แผนยุทธศาสตรหรือ

แผนพัฒนาหนวยงาน 

- แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหนวยงานท่ีมีระยะมากกวา 1 ป 

- มีขอมูลรายละเอียดของแผนฯ เชน ยุทธศาสตรหรือแนวทาง 

เปาหมาย ตัวชี้วัด เปนตน  

- เปนแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใชครอบคลุมป พ.ศ. 2565 

กยผ. 

O5 ขอมูลการติดตอ แสดงขอมูลการติดตอ ดังนี้ 

- ท่ีอยูหนวยงาน 

- หมายเลขโทรศัพท 

- หมายเลขโทรสาร 

- ท่ีอยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

- แผนท่ีตั้งหนวยงาน 

ศทส. 

O6 กฎหมาย 

ท่ีเก่ียวของ 

- แสดงกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงาน

ของหนวยงาน 

กก. 

O7 ขาวประชาสัมพันธ - แสดงขอมูลขาวสารตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการดำเนินงานตาม

อำนาจหนาท่ีภารกิจของหนวยงาน 

- เปนขอมูลขาวสารท่ีเกิดข้ึนในป พ.ศ. 2565 

กยผ. / ศทส. 

O8 Q & A - แสดงชองทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถสอบถามขอมูลตางๆไดและ

หนวยงานสามารถใหคำตอบกับผูสอบถามได โดยมีลักษณะเปนการ

สื่อสารไดสองชองทาง เชน Web broad, กลองขอความถาม - ตอบ 

เปนตน 

- สามารถเชื่อมโยงไปยังชองทางขางตนไดจากเว็บไซตหลักของ

หนวยงาน 

กยผ. / ศทส. 



O9 Social Network - แสดงเครือขายสังคมออนไลนของหนวยงาน เชน Facebook , 

Twitter , Instagram เปนตน 

- สามารถเชื่อมโยงไปยังชองทางขางตนไดจากเว็บไซตหลักของ

หนวยงาน 

กยผ. 

O10 แผนดำเนินงาน

ประจำป 

- แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหนวยงานท่ีมีระยะ 1 ป 

- เปนแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใชในป พ.ศ. 2565 

- มีขอมูลรายละเอียดของแผนฯ เชน โครงการหรือกิจกรรม 

งบประมาณท่ีใช ชวงระยะเวลา เปนตน 

กยผ. / กตร. 

O11 รายงานการกำกับ

ติดตามการ

ดำเนินงานประจำป 

รอบ 6 เดือน 

- แสดงความกาวหนาในการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน

ประจำป พ.ศ. 2565 

- เปนขอมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของแผนดำเนินงาน

ประจำป พ.ศ. 2565 

- มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความกาวหนา เชน ความกาวหนาการ 

ดำเนินการแตละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณ 

ท่ีใชดำเนินงาน เปนตน 

กยผ. / กตร. 

O12 รายงานผล 

การดำเนิน 

งานประจำป 

- แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำป พ.ศ. 2564 

- เปนขอมูลตลอดระยะเวลาของแผนดำเนินงานประจำป พ.ศ. 2564 

- มีขอมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เชน ผลการ

ดำเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ผลการใชจายงบประมาณ 

ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย เปนตน 

- ใชรายงานผลการดำเนินงานประจำป ของปท่ีผานมา  

(พ.ศ. 2564)  

กยผ. / กตร. 

O13 คูมือหรือมาตรฐาน

การปฏิบัติงาน 

- แสดงคูมือหรือแนวทางการปฏิบัติงานท่ีเจาหนาท่ีหรือพนักงาน

ของหนวยงานใชยึดถือปฏิบัติใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 

- มีขอมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เชน เปนคูมือปฏิบัติ

ภารกิจใดสำหรับเจาหนาท่ีหรือพนักงานตำแหนงใด กำหนดวิธีการ

ข้ันตอน การปฏิบัติอยางไร เปนตน 

กพร. 

O14 คูมือหรือมาตรฐาน

การใหบริการ 

- แสดงคูมือหรือแนวทางการปฏิบัติท่ีผูรับบริการหรือผูมารับติดตอ

กับหนวยงานใชเปนขอมูล 

- มีขอมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เชน เปนคูมือสำหรับบริการ

หรือภารกิจใดท่ีกำหนดวิธีการข้ันตอนการใหบริการหรือการติดตอ

อยางไร เปนตน 

กพร. / กยผ. 

O15 ขอมูลเชิงสถิติ 

การใหบริการ 

- แสดงขอมูลสถิติการใหบริการตามภารกิจของหนวยงาน 

- เปนขอมูลการใหบริการท่ีเกิดข้ึนในป พ.ศ. 2565 

ศทส. / กยผ. 



O16 รายงานผล 

การสำรวจ 

ความพึงพอใจ 

การใหบริการ 

- แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการใหบริการตามอำนาจหนาท่ี

หรือภารกิจของหนวยงาน 

- ใชผลสำรวจฯ ของปท่ีผานมา (พ.ศ. 2564) 

ศทส. / กยผ. 

O17 E - Service - แสดงชองทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจ

หนาท่ี ภารกิจของหนวยงานผานชองทางออนไลน เพ่ือชวยอำนวย

ความสะดวกแกผูขอรับบริการ 

- สามารถเชื่อมโยงไปยังชองทางขางตนไดจากเว็บไซตหลักของ

หนวยงาน 

ศทส. 

O18 แผนการใชจาย

งบประมาณประจำป 

- แสดงแผนการใชจายงบประมาณของหนวยงานท่ีมีระยะเวลา 1 

ป 

- เปนแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใชในป พ.ศ. 2565 

- มีขอมูลรายละเอียดของแผนฯ เชน งบประมาณตามแหลงท่ีไดรับ 

การจัดสรร งบประมาณ ตามประเภทรายการใชจาย เปนตน 

กยผ. 

O19 รายงานการกำกับ

ติดตามการใชจาย

งบประมาณประจำป 

รอบ 6 เดือน 

- แสดงความกาวหนาในการดำเนินงานตามแผนการใชจาย

งบประมาณประจำป พ.ศ. 2565 

- เปนขอมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก 

ของแผนการใชจายงบประมาณประจำป 2565 

- มีขอมูลรายละเอียดความกาวหนา เชน ความกาวหนาการใชจาย

งบประมาณ เปนตน 

กยผ. 

O20 รายงานผลการใชจาย

งบประมาณประจำป 

- แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณประจำป 

พ.ศ. 2564 

- เปนขอมูลตลอดระยะเวลาของแผนการใชจายงบประมาณ

ประจำป พ.ศ. 2564 

- มีขอมูลรายละเอียดสรุปผลการใชจายงบประมาณ เชน ผลการใช

จายงบประมาณ ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ 

ตามเปาหมาย เปนตน 

- ใชรายงานผลการใชจายงบประมาณประจำป ของปท่ีผานมา 

(พ.ศ.2564) 

กยผ. 

O21 แผนการจัดซ้ือจัดจาง

หรือแผนการจัดหา

พัสดุ 

- แสดงแผนการจัดซ้ือจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุตาม

หนวยงานจะตองดำเนินการตามพระราชบัญญัติจัดซ้ือจัดจางและ 

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

- เปนขอมูลการจัดซ้ือจัดจางในป พ.ศ. 2565 

กก. 



O22 ประกาศตางๆ 

เก่ียวกับ 

การจัดซ้ือจัดจางหรือ

การจัดหาพัสดุ 

- แสดงประกาศตามหนวยงานจะตองดำเนินการตาม

พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

2560 เชน ประกาศ เชิญชวน ประกาศผล การจัดซ้ือจัดจาง  

เปนตน 

- เปนขอมูลการจัดซ้ือจัดจางในป พ.ศ. 2565 

กก. 

O23 สรุปผล 

การจัดซ้ือจัดจางหรือ

การจัดหาพัสดุราย

เดือน 

- แสดงสรุปผลการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงาน  

- มีขอมูลรายละเอียดผลการจัดซ้ือจัดจาง เชน งานท่ีซ้ือหรือจาง 

วงเงินท่ีซ้ือหรือจางราคากลาง วิธีการซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอ

ราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซ้ือหรือจาง เปนตน 

- จำแนกขอมูลเปนรายเดือน (กรณีไมมีการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน

ใดใหระบุวาไมมีการจัดซ้ือจัดจาง) 

- เปนขอมูลการจัดซ้ือจัดจางในป พ.ศ. 2565 

กก. 

O24 รายงาน 

ผลการจัดการจัดซ้ือ

จัดจาง 

หรือการจัดหาพัสดุ

ประจำป 

- แสดงผลการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงาน 

- เปนขอมูลรายละเอียด เชน งบประมาณการจัดซ้ือจัดจาง ปญหา 

อุปสรรค เปนตน 

- ใชขอมูลการจัดซ้ือจัดจาง ของปท่ีผานมา (พ.ศ. 2564) 

กก. 

O25 นโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

- แสดงนโยบายท่ีเก่ียวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ท่ีมี

จุดมุงหมายหรือวัตถุประสงคเพ่ือกอใหเกิดการบริหารทรัพยากร

บุคคลท่ีมีความโปรงใสและมีคุณธรรม 

- เปนนโยบายของผูบริหารสูงสุดหรือผูบริหารท่ีไดรับมอบหมาย 

หรือ นโยบายท่ีกำหนดในนามของหนวยงาน 

- เปนนโยบายท่ียังใชบงัคับในหนวยงานในป พ.ศ. 2565 

กก. 

O26 การดำเนินการตาม

นโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

- แสดงการดำเนินการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เชน 

การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเกงเพ่ือปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของหนวยงาน การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร 

การสรางทางกาวหนาในสายอาชีพ) การสงเสริมจรยิธรรมและ

รักษาวนิัยของบุคลากรในหนวยงาน เปนตน 

- เปนการดำเนินการท่ีมีความสอดรับกับนโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ตามขอ O25 หรือเปนไปตามกิจกรรมท่ีอยูภายใต

นโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคล ตามขอ O25 

- เปนการดำเนินการท่ียังใชบังคับในหนวยงาน พ.ศ. 2565 

กก. 



O27 หลักเกณฑการ

บริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 

- หลักเกณฑการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

- หลักเกณฑการบรรจุและแตงตั้งบุคลากร 

- หลักเกณฑการพัฒนาบุคลากร 

- หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 

- หลักเกณฑการใหคุณใหโทษและการสรางขวัญและกำลังใจ 

- เปนหลักเกณฑท่ียังใชบังคับในหนวยงานใน 

ป พ.ศ. 2565 

กก. 

O28 รายงาน 

ผลการบริหารและ

พัฒนาทรัพยากร

บุคคลประจำป 

- แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

- มีขอมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เชน  

ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการ

วิเคราะหการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เปนตน 

- ใชขอมูลผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของปท่ี 

ผานมา (พ.ศ. 2564) 

กก. 

O29 แนวทางปฏิบัติการ

จัดการเรื่องรองเรียน

การทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

- แสดงคูมือแนวทางการดำเนินการตอเรื่องรองเรียนท่ีเก่ียวของกับ

การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีหนวยงาน 

- มีขอมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เชน ข้ันตอน วิธีการ

จัดการขอรองเรียน สวนงานรับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ 

เปนตน 

ศปท. 

O30 ชองทางแจงเรื่อง

รองเรียนการทุจริต

และประพฤติมิชอบ 

- แสดงชองทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแจงเรื่องรองเรียน

เก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของหนวยงาน

ผานชองทางออนไลน โดยแยกตางหากจากชองท่ัวไป เพ่ือเปนการ

คุมครองขอมูลของผูแจงเบาะแสและเพ่ือใหสอดคลองกับแนว

ทางการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

- เชื่อมโยงไปชองทางขางตนไดจากเว็บไซตหลักของหนวยงาน 

ศปท. 

O31 ขอมูลเชิงสถิติเรื่อง

การรองเรียนการ

ทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ 

- แสดงขอมูลสถิติเรื่องรองเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของ

เจาหนาท่ีหนวยงาน 

- มีขอมูลความกาวหนาการจัดการเรื่องรองเรียน เชน จำนวนเรื่อง

รองเรียน เรื่องท่ีอยูระหวางดำเนินการ เรื่องท่ีดำเนินการแลวเสร็จ 

(กรณีไมมีเรื่องรองเรียนใหเผยแพรวาไมมีเรื่องรองเรียน) 

- เปนขอมูลในระยะเวลาอยางนอย 6 เดือนแรกของป พ.ศ. 2565 

ศปท. / กตร. 

O32 ชองทางการรับฟง

ความคิดเห็น 

- แสดงชองทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นตอการ

ดำเนินงานตามอำนาจหนาท่ี หรือภารกิจของหนวยงานผาน

ชองทางออนไลน 

- เชื่อมโยงไปชองทางขางตนไดจากเว็บไซตหลักของหนวยงาน 

กยผ. 



O33 การเปดโอกาสใหเกิด

การมีสวนรวม 

- แสดงการดำเนินการ/กิจกรรมท่ีแสดงถึงการเปดโอกาสใหผูมีสวน

ไดสวนเสียไดรวมดำเนินการตามภารกิจของหนวยงาน เชน รวม

วางแผน รวมดำเนินการ รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมติดตาม

ประเมินผล เปนตน 

- เปนการดำเนินการในป พ.ศ. 2565 

กกต. / กตร. / 

กศร. / ตสน. 

O34 เจตจำนงสุจริตของ

ผูบริหาร 

- แสดงนโยบายวาผูบริหาร เจาหนาท่ีและบุคลากรทุกคน 

จะตองไมมีการรับของขวัญ (No Gift Policy) 

- ดำเนินการโดยผูบริหารสูงสุดคนปจจุบัน 

- เปนการดำเนินการในป พ.ศ. 2565 

- ท้ังนี้ ใหเปนไปตามแนวทางท่ีสำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด 

ศปท. 

O35 การมีสวนรวมของ

ผูบริหาร 

- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการมีสวนรวมของ

ผูบริหารสูงสุดคนปจจุบัน 

- เปนการดำเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงใหเห็นถึงความสำคัญกับ

การปรับปรุง พัฒนา และสงเสริมหนวยงานดานคุณธรรมและ

โปรงใส 

- เปนการดำเนินการในป พ.ศ. 2565 

กก. / กยผ. / 

ศปท. 

O36 การประเมินความ

เสี่ยงการทุจริต

ประจำป 

- แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน ท่ีอาจ

กอใหเกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับ

ผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน 

- มีขอมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เชน เหตุการณความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง มาตรการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง 

- เปนการดำเนินการในป พ.ศ. 2565 

ทุกหนวยงาน 

O37 การดำเนินการเพ่ือ

จัดการความเสี่ยงการ

ทุจริต 

- แสดงการดำเนินการท่ีแสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีท่ี

อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตน

กับผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน 

- เปนกิจกรรมหรือการดำเนินการท่ีสอดคลองกับมาตรการ

ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามขอ O36 

- เปนการดำเนินการในป พ.ศ. 2565 

หนวยงานท่ีไดถูก

พิจารณาคัดเลือก

ความเสี่ยง จาก 

O36 

O38 การเสริมสราง

วัฒนธรรมองคกร 

- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการเสริมสราง

วัฒนธรรมองคกรใหมีทัศนคติ คานิยม ในการปฏิบัติงานอยาง

ซ่ือสัตยสุจริตชัดเจน 

- เปนการดำเนินการในป พ.ศ. 2565 

ศปท. 



O39 แผนปฏิบัติการ

ปองกันการทุจริต

ประจำป 

- แสดงแผนปฏิบัติการท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันการทุจริตหรือ

พัฒนาดานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน 

- มีขอมูลรายละเอียดของแผนฯ เชน โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณ ชวงเวลาดำเนินการ เปนตน 

- เปนแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใชครอบคลุมป พ.ศ. 2565 

ศปท. 

O40 รายงานการกำกับ

ติดตามการ

ดำเนินการปองกัน 

การทุจริตประจำป 

รอบ 6 เดือน 

- แสดงความกาวหนาในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน

การทุจริตตามขอ O39 

- มีขอมูลรายละเอียดความกาวหนา เชน ความกาวหนาแตละ

โครงการ รายละเอียดงบประมาณท่ีใชดำเนินการ เปนตน 

- เปนขอมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของป พ.ศ. 2565 

ศปท. 

O41 รายงานผลการ

ดำเนินการ 

ปองกันการทุจริต

ประจำป 

- แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

- มีขอมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เชน ผลการดำเนิน

โครงการ ผลการใชจายงบประมาณ ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ 

ผลสัมฤทธิ์ เปนตน 

- ใชรายงานผลของป พ.ศ. 2564 

ศปท. 

O42 มาตรการสงเสริม

คุณธรรม 

และความโปรงใส

ภายในหนวยงาน 

- แสดงการวิเคราะหผลประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ พ.ศ. 2564 

- มีขอมูลรายละเอียดวิเคราะห เชน ประเด็นขอบกพรองหรือ

จุดออนท่ีตองแกไขโดยเรงดวน ท่ีมีความสอดคลองกับผลการ

ประเมินฯ ประเด็นท่ีจะตองพัฒนาใหดีข้ึน แนวทางการนำผล

วิเคราะหไปสูการปฏิบัติของหนวยงาน เปนตน 

- มีมาตรการขับเคลื่อนท่ีสอดคลองตามผลวิเคราะหการประเมินฯ 

โดยมีรายละเอียดตางๆ เชน การกำหนดผูรับผิดชอบ ผูเก่ียวของ 

ข้ันตอน วิธีการปฏิบัติ แนวทางการปฏิบัติกำกับติดตาม และ

รายงานผล เปนตน 

ศปท. 

O43 การดำเนินการตาม

มาตรการสงเสริม

คุณธรรม 

และความโปรงใส

ภายในหนวยงาน 

- แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพ่ือสงเสริมคุณธรรมและ

ความโปรงใสในหนวยงาน 

- มีขอมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพ่ือสงเสริมคุณธรรมและ

ความโปรงใสภายในหนวยงานจากขอ O42 ท่ีนำไปสูการปฏิบัติ

อยางเปนรูปธรรม 

- เปนการดำเนินการในป พ.ศ. 2565 

ศปท. 

 


