การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ขอ
O1

O2

O3
O4

O5

O6
O7

O8

ขอมูล
โครงสราง

องคประกอบดานขอมูล

- แสดงแผนผังแสดงโครงสรางการแบงสวนราชการของหนวยงาน
- ประกอบดวยตำแหนงที่สำคัญ และการแบงสวนงานภายใน เชน
สำนัก กอง ศูนย กลุมงาน
ขอมูลผูบริหาร
- แสดงรายนามของผูบริหารของหนวยงาน
- ประกอบดวยชื่อ - นามสกุล ตำแหนง รูปถาย ชองทางการติดตอ
ผูบริหารสูงสุดหรือหัวหนาหนวยงาน และผูดำรงตำแหนงทางการ
บริหารของหนวยงาน
อำนาจหนาที่
- แสดงขอมูลหนาที่และอำนาจของหนวยงานตามที่กฎหมาย
กำหนด
แผนยุทธศาสตรหรือ - แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหนวยงานที่มีระยะมากกวา 1 ป
แผนพัฒนาหนวยงาน - มีขอมูลรายละเอียดของแผนฯ เชน ยุทธศาสตรหรือแนวทาง
เปาหมาย ตัวชี้วัด เปนตน
- เปนแผนที่มีระยะเวลาบังคับใชครอบคลุมป พ.ศ. 2565
ขอมูลการติดตอ
แสดงขอมูลการติดตอ ดังนี้
- ที่อยูหนวยงาน
- หมายเลขโทรศัพท
- หมายเลขโทรสาร
- ที่อยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
- แผนที่ตั้งหนวยงาน
กฎหมาย
- แสดงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวของ
ของหนวยงาน
ขาวประชาสัมพันธ
- แสดงขอมูลขาวสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานตาม
อำนาจหนาที่ภารกิจของหนวยงาน
- เปนขอมูลขาวสารที่เกิดขึ้นในป พ.ศ. 2565
Q&A
- แสดงชองทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามขอมูลตางๆไดและ
หนวยงานสามารถใหคำตอบกับผูสอบถามได โดยมีลักษณะเปนการ
สื่อสารไดสองชองทาง เชน Web broad, กลองขอความถาม - ตอบ
เปนตน
- สามารถเชื่อมโยงไปยังชองทางขางตนไดจากเว็บไซตหลักของ
หนวยงาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กก.

กก.

กก.
กยผ.

ศทส.

กก.
กยผ. / ศทส.

กยผ. / ศทส.

O9

Social Network

O10 แผนดำเนินงาน
ประจำป

O11 รายงานการกำกับ
ติดตามการ
ดำเนินงานประจำป
รอบ 6 เดือน

O12 รายงานผล
การดำเนิน
งานประจำป

O13 คูมือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน

O14 คูมือหรือมาตรฐาน
การใหบริการ

O15 ขอมูลเชิงสถิติ
การใหบริการ

- แสดงเครือขายสังคมออนไลนของหนวยงาน เชน Facebook ,
Twitter , Instagram เปนตน
- สามารถเชื่อมโยงไปยังชองทางขางตนไดจากเว็บไซตหลักของ
หนวยงาน
- แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหนวยงานที่มีระยะ 1 ป
- เปนแผนที่มีระยะเวลาบังคับใชในป พ.ศ. 2565
- มีขอมูลรายละเอียดของแผนฯ เชน โครงการหรือกิจกรรม
งบประมาณที่ใช ชวงระยะเวลา เปนตน
- แสดงความกาวหนาในการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน
ประจำป พ.ศ. 2565
- เปนขอมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของแผนดำเนินงาน
ประจำป พ.ศ. 2565
- มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความกาวหนา เชน ความกาวหนาการ
ดำเนินการแตละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณ
ที่ใชดำเนินงาน เปนตน
- แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำป พ.ศ. 2564
- เปนขอมูลตลอดระยะเวลาของแผนดำเนินงานประจำป พ.ศ. 2564
- มีขอมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เชน ผลการ
ดำเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ผลการใชจายงบประมาณ
ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย เปนตน
- ใชรายงานผลการดำเนินงานประจำป ของปที่ผานมา
(พ.ศ. 2564)
- แสดงคูมือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจาหนาที่หรือพนักงาน
ของหนวยงานใชยึดถือปฏิบัติใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
- มีขอมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เชน เปนคูมือปฏิบัติ
ภารกิจใดสำหรับเจาหนาที่หรือพนักงานตำแหนงใด กำหนดวิธีการ
ขั้นตอน การปฏิบัติอยางไร เปนตน
- แสดงคูมือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผูรับบริการหรือผูมารับติดตอ
กับหนวยงานใชเปนขอมูล
- มีขอมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เชน เปนคูมือสำหรับบริการ
หรือภารกิจใดที่กำหนดวิธีการขั้นตอนการใหบริการหรือการติดตอ
อยางไร เปนตน
- แสดงขอมูลสถิติการใหบริการตามภารกิจของหนวยงาน
- เปนขอมูลการใหบริการที่เกิดขึ้นในป พ.ศ. 2565

กยผ.

กยผ. / กตร.

กยผ. / กตร.

กยผ. / กตร.

กพร.

กพร. / กยผ.

ศทส. / กยผ.

O16 รายงานผล
การสำรวจ
ความพึงพอใจ
การใหบริการ
O17 E - Service

O18 แผนการใชจาย
งบประมาณประจำป

O19 รายงานการกำกับ
ติดตามการใชจาย
งบประมาณประจำป
รอบ 6 เดือน

O20 รายงานผลการใชจาย
งบประมาณประจำป

O21 แผนการจัดซื้อจัดจาง
หรือแผนการจัดหา
พัสดุ

- แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการใหบริการตามอำนาจหนาที่
หรือภารกิจของหนวยงาน
- ใชผลสำรวจฯ ของปที่ผานมา (พ.ศ. 2564)
- แสดงชองทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจ
หนาที่ ภารกิจของหนวยงานผานชองทางออนไลน เพื่อชวยอำนวย
ความสะดวกแกผูขอรับบริการ
- สามารถเชื่อมโยงไปยังชองทางขางตนไดจากเว็บไซตหลักของ
หนวยงาน
- แสดงแผนการใชจายงบประมาณของหนวยงานที่มีระยะเวลา 1
ป
- เปนแผนที่มีระยะเวลาบังคับใชในป พ.ศ. 2565
- มีขอมูลรายละเอียดของแผนฯ เชน งบประมาณตามแหลงที่ไดรับ
การจัดสรร งบประมาณ ตามประเภทรายการใชจาย เปนตน
- แสดงความกาวหนาในการดำเนินงานตามแผนการใชจาย
งบประมาณประจำป พ.ศ. 2565
- เปนขอมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก
ของแผนการใชจายงบประมาณประจำป 2565
- มีขอมูลรายละเอียดความกาวหนา เชน ความกาวหนาการใชจาย
งบประมาณ เปนตน
- แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใชจา ยงบประมาณประจำป
พ.ศ. 2564
- เปนขอมูลตลอดระยะเวลาของแผนการใชจา ยงบประมาณ
ประจำป พ.ศ. 2564
- มีขอมูลรายละเอียดสรุปผลการใชจายงบประมาณ เชน ผลการใช
จายงบประมาณ ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์
ตามเปาหมาย เปนตน
- ใชรายงานผลการใชจายงบประมาณประจำป ของปที่ผานมา
(พ.ศ.2564)
- แสดงแผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุตาม
หนวยงานจะตองดำเนินการตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เปนขอมูลการจัดซื้อจัดจางในป พ.ศ. 2565

ศทส. / กยผ.

ศทส.

กยผ.

กยผ.

กยผ.

กก.

O22 ประกาศตางๆ
เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจางหรือ
การจัดหาพัสดุ
O23 สรุปผล
การจัดซื้อจัดจางหรือ
การจัดหาพัสดุราย
เดือน

O24 รายงาน
ผลการจัดการจัดซื้อ
จัดจาง
หรือการจัดหาพัสดุ
ประจำป
O25 นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

O26 การดำเนินการตาม
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

- แสดงประกาศตามหนวยงานจะตองดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 เชน ประกาศ เชิญชวน ประกาศผล การจัดซื้อจัดจาง
เปนตน
- เปนขอมูลการจัดซื้อจัดจางในป พ.ศ. 2565
- แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน
- มีขอมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจาง เชน งานที่ซื้อหรือจาง
วงเงินที่ซื้อหรือจางราคากลาง วิธีการซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอ
ราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง เปนตน
- จำแนกขอมูลเปนรายเดือน (กรณีไมมีการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน
ใดใหระบุวาไมมีการจัดซื้อจัดจาง)
- เปนขอมูลการจัดซื้อจัดจางในป พ.ศ. 2565
- แสดงผลการจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน
- เปนขอมูลรายละเอียด เชน งบประมาณการจัดซื้อจัดจาง ปญหา
อุปสรรค เปนตน
- ใชขอมูลการจัดซื้อจัดจาง ของปที่ผานมา (พ.ศ. 2564)
- แสดงนโยบายที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มี
จุดมุงหมายหรือวัตถุประสงคเพื่อกอใหเกิดการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่มีความโปรงใสและมีคุณธรรม
- เปนนโยบายของผูบริหารสูงสุดหรือผูบริหารที่ไดรับมอบหมาย
หรือ นโยบายที่กำหนดในนามของหนวยงาน
- เปนนโยบายที่ยังใชบงั คับในหนวยงานในป พ.ศ. 2565
- แสดงการดำเนินการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เชน
การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเกงเพื่อปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของหนวยงาน การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร
การสรางทางกาวหนาในสายอาชีพ) การสงเสริมจริยธรรมและ
รักษาวินัยของบุคลากรในหนวยงาน เปนตน
- เปนการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ตามขอ O25 หรือเปนไปตามกิจกรรมที่อยูภายใต
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามขอ O25
- เปนการดำเนินการที่ยังใชบังคับในหนวยงาน พ.ศ. 2565

กก.

กก.

กก.

กก.

กก.

O27 หลักเกณฑการ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

- หลักเกณฑการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
- หลักเกณฑการบรรจุและแตงตั้งบุคลากร
- หลักเกณฑการพัฒนาบุคลากร
- หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
- หลักเกณฑการใหคุณใหโทษและการสรางขวัญและกำลังใจ
- เปนหลักเกณฑที่ยังใชบังคับในหนวยงานใน
ป พ.ศ. 2565
O28 รายงาน
- แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผลการบริหารและ
- มีขอมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เชน
ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการ
พัฒนาทรัพยากร
วิเคราะหการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เปนตน
บุคคลประจำป
- ใชขอมูลผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของปที่
ผานมา (พ.ศ. 2564)
O29 แนวทางปฏิบัติการ - แสดงคูมือแนวทางการดำเนินการตอเรื่องรองเรียนที่เกี่ยวของกับ
จัดการเรื่องรองเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่หนวยงาน
การทุจริตและ
- มีขอมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เชน ขั้นตอน วิธีการ
ประพฤติมิชอบ
จัดการขอรองเรียน สวนงานรับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ
เปนตน
O30 ชองทางแจงเรื่อง
- แสดงชองทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจงเรื่องรองเรียน
รองเรียนการทุจริต เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของหนวยงาน
และประพฤติมิชอบ ผานชองทางออนไลน โดยแยกตางหากจากชองทั่วไป เพื่อเปนการ
คุมครองขอมูลของผูแจงเบาะแสและเพื่อใหสอดคลองกับแนว
ทางการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- เชื่อมโยงไปชองทางขางตนไดจากเว็บไซตหลักของหนวยงาน
O31 ขอมูลเชิงสถิติเรื่อง - แสดงขอมูลสถิติเรื่องรองเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของ
การรองเรียนการ
เจาหนาที่หนวยงาน
ทุจริตและประพฤติมิ - มีขอมูลความกาวหนาการจัดการเรื่องรองเรียน เชน จำนวนเรื่อง
ชอบ
รองเรียน เรื่องที่อยูระหวางดำเนินการ เรื่องที่ดำเนินการแลวเสร็จ
(กรณีไมมีเรื่องรองเรียนใหเผยแพรวาไมมีเรื่องรองเรียน)
- เปนขอมูลในระยะเวลาอยางนอย 6 เดือนแรกของป พ.ศ. 2565
O32 ชองทางการรับฟง
- แสดงชองทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นตอการ
ความคิดเห็น
ดำเนินงานตามอำนาจหนาที่ หรือภารกิจของหนวยงานผาน
ชองทางออนไลน
- เชื่อมโยงไปชองทางขางตนไดจากเว็บไซตหลักของหนวยงาน

กก.

กก.

ศปท.

ศปท.

ศปท. / กตร.

กยผ.

O33 การเปดโอกาสใหเกิด - แสดงการดำเนินการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการเปดโอกาสใหผูมีสวน กกต. / กตร. /
การมีสวนรวม
ไดสวนเสียไดรวมดำเนินการตามภารกิจของหนวยงาน เชน รวม
กศร. / ตสน.
วางแผน รวมดำเนินการ รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมติดตาม
ประเมินผล เปนตน
- เปนการดำเนินการในป พ.ศ. 2565
O34 เจตจำนงสุจริตของ - แสดงนโยบายวาผูบริหาร เจาหนาที่และบุคลากรทุกคน
ศปท.
ผูบริหาร
จะตองไมมีการรับของขวัญ (No Gift Policy)
- ดำเนินการโดยผูบริหารสูงสุดคนปจจุบัน
- เปนการดำเนินการในป พ.ศ. 2565
- ทั้งนี้ ใหเปนไปตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด
O35 การมีสวนรวมของ
- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีสวนรวมของ
กก. / กยผ. /
ผูบริหาร
ผูบริหารสูงสุดคนปจจุบัน
ศปท.
- เปนการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงใหเห็นถึงความสำคัญกับ
การปรับปรุง พัฒนา และสงเสริมหนวยงานดานคุณธรรมและ
โปรงใส
- เปนการดำเนินการในป พ.ศ. 2565
O36 การประเมินความ
- แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน ที่อาจ
ทุกหนวยงาน
เสี่ยงการทุจริต
กอใหเกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับ
ประจำป
ผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน
- มีขอมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เชน เหตุการณความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยง มาตรการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง
- เปนการดำเนินการในป พ.ศ. 2565
O37 การดำเนินการเพื่อ - แสดงการดำเนินการที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่
หนวยงานที่ไดถูก
จัดการความเสี่ยงการ อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตน พิจารณาคัดเลือก
ทุจริต
กับผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน
ความเสี่ยง จาก
- เปนกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคลองกับมาตรการ
O36
ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามขอ O36
- เปนการดำเนินการในป พ.ศ. 2565
O38 การเสริมสราง
- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสราง
ศปท.
วัฒนธรรมองคกร
วัฒนธรรมองคกรใหมีทัศนคติ คานิยม ในการปฏิบัติงานอยาง
ซื่อสัตยสุจริตชัดเจน
- เปนการดำเนินการในป พ.ศ. 2565

O39 แผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริต
ประจำป

O40 รายงานการกำกับ
ติดตามการ
ดำเนินการปองกัน
การทุจริตประจำป
รอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการ
ดำเนินการ
ปองกันการทุจริต
ประจำป
O42 มาตรการสงเสริม
คุณธรรม
และความโปรงใส
ภายในหนวยงาน

O43 การดำเนินการตาม
มาตรการสงเสริม
คุณธรรม
และความโปรงใส
ภายในหนวยงาน

- แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงคเพื่อปองกันการทุจริตหรือ
พัฒนาดานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน
- มีขอมูลรายละเอียดของแผนฯ เชน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ ชวงเวลาดำเนินการ เปนตน
- เปนแผนที่มีระยะเวลาบังคับใชครอบคลุมป พ.ศ. 2565
- แสดงความกาวหนาในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริตตามขอ O39
- มีขอมูลรายละเอียดความกาวหนา เชน ความกาวหนาแตละ
โครงการ รายละเอียดงบประมาณที่ใชดำเนินการ เปนตน
- เปนขอมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของป พ.ศ. 2565
- แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
- มีขอมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เชน ผลการดำเนิน
โครงการ ผลการใชจา ยงบประมาณ ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ
ผลสัมฤทธิ์ เปนตน
- ใชรายงานผลของป พ.ศ. 2564
- แสดงการวิเคราะหผลประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ พ.ศ. 2564
- มีขอมูลรายละเอียดวิเคราะห เชน ประเด็นขอบกพรองหรือ
จุดออนที่ตองแกไขโดยเรงดวน ที่มีความสอดคลองกับผลการ
ประเมินฯ ประเด็นที่จะตองพัฒนาใหดีขึ้น แนวทางการนำผล
วิเคราะหไปสูการปฏิบัติของหนวยงาน เปนตน
- มีมาตรการขับเคลื่อนที่สอดคลองตามผลวิเคราะหการประเมินฯ
โดยมีรายละเอียดตางๆ เชน การกำหนดผูรับผิดชอบ ผูเกี่ยวของ
ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ แนวทางการปฏิบัติกำกับติดตาม และ
รายงานผล เปนตน
- แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อสงเสริมคุณธรรมและ
ความโปรงใสในหนวยงาน
- มีขอมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อสงเสริมคุณธรรมและ
ความโปรงใสภายในหนวยงานจากขอ O42 ที่นำไปสูการปฏิบัติ
อยางเปนรูปธรรม
- เปนการดำเนินการในป พ.ศ. 2565

ศปท.

ศปท.

ศปท.

ศปท.

ศปท.

