
   แบบประเมินตนเองการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
   หน่วยงาน.................................................................................................................................................... 

การประเมิน ITA 
เกณฑ์การให้คะแนน 

รวม 
๒ ๑ 0 

1. จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมตอบ
แบบสอบถามการประเมิน ITA ใน
ระดับกรม 

 มากกว่า 10 % 1 -  10 % ไม่มีคนเข้าร่วม/ไม่
ทราบข้อมูล  

2. จ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก/ผู้รับบริการที่จัดส่งข้อมูลที่
ถูกต้อง ครบถ้วนให้กรม 

มากกว่า 10 %  1 -  10 % ไม่ได้ส่งข้อมูลให้กรม 

3. ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน
3.1 ข้อมูลโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน
ภายในของหน่วยงาน เช่น ศูนย์ กลุ่ม 
ฝ่าย งาน  

ถูกต้องครบถ้วน 
เป็นปัจจุบัน 

ถูกต้อง ครบถ้วน 
แต่ไม่เป็นปัจจุบัน 

ไม่ถูกต้อง ไม่เป็น
ปัจจุบัน/ไม่มีการจัดท า 

3.2 ข้อมูลผู้บริหารมี ข้อมูล ชื่อ–
นามสกุล และต าแหน่งของผู้บริหาร
สูงสุด และรองผู้บริหารสูงสุด หัวหน้า
ศูนย์ กลุ่ม ฝ่าย งาน 

ถูกต้องครบถ้วน 
เป็นปัจจุบัน 

ถูกต้อง ครบถ้วน 
แต่ไม่เป็นปัจจุบัน 

ไม่ถูกต้อง ไม่เป็น
ปัจจุบัน/ไม่มีการจัดท า 

3.3 อ านาจหน้าที่ มีข้อมูลเกี่ยวกับ
อ านาจหน้าที่หรือภารกิจของ
หน่วยงาน ตามท่ีกฎหมายก าหนด
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

ถูกต้องครบถ้วน 
เป็นปัจจุบัน 

ถูกต้อง ครบถ้วน 
แต่ไม่เป็นปัจจุบัน 

ไม่ถูกต้อง ไม่เป็น
ปัจจุบัน/ไม่มีการจัดท า 

3.4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา 
หน่วยงาน  มีข้อมูลเกี่ยวกับแผน
ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 
ซึ่งมีระยะของแผนมากกว่า 1 ปี 
พร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้อง
ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563 

ลงข้อมูล/link 
ข้อมูล ถูกต้อง 
ครบถ้วน 
ย้อนหลัง 3 ปี
เป็นปัจจุบัน 

ลงข้อมูล/link 
ข้อมูล ถูกต้อง 
ครบถ้วน มีเฉพาะ
ปีปัจจุบัน  

ไม่มีการลงข้อมูล/Link 
file แผนงาน/
ยุทธศาสตร์ 

3.5 ข้อมูลการติดต่อ มีข้อมูลการ
ติดต่อกับหน่วยงานอย่างน้อยจะต้อง
ประกอบด้วย 1) ที่อยู่ 
2) หมายเลขโทรศัพท์
3) หมายเลขโทรสาร
4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
(E–Mail) 
5) แผนที่ตั้งหน่วยงาน

มีช่องทางการ
ติดต่อและแผน
ที่ตั้งครบถ้วน 

มีช่องทางการ
ติดต่อและแผน
ที่ตั้ง เป็นบาง
รายการ ไม่
ครบถ้วน 

ไม่มีการลงข้อมูล/Link 
แผนที่ 

3.6 กฎหมาย/กฎ/ระเบียบที่
เกี่ยวข้องมีข้อมูลกฎหมายต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น พ.ร.บ. 
พ.ร.ก. กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ 
ประกาศ ระเบียบ หรือมติ
คณะรัฐมนตรี เป็นต้น 

ลงข้อมูล/Link 
ข้อมูลกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ 
ครบถ้วน เป็น
ปัจจุบัน 

ลงข้อมูล/Link 
ข้อมูลกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ บางส่วน 

ไม่มีการลงข้อมูล/Link 
กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ 

กองสุขภาพระหวางประเทศ

๑

๒

๒

๒

๒

๒

๒

๑



 

การประเมิน ITA 
เกณฑ์การให้คะแนน 

รวม 
๒ ๑ 0 

4. ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
ตามอ านาจ หน้าที่หรือภารกิจของ
หน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด 
ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 
2563 

มีการ ปชส.
กิจกรรมของ
หน่วยงานที่เป็น
ปัจจุบัน สืบค้น
ย้อนหลังไดน้้อย 
6 เดือน 

มีการ ปชส.
กิจกรรมของ
หน่วยงานที่ไมเ่ป็น
ปัจจุบัน  
ไม่สามารถสืบค้น
ย้อนหลังได้ 

ไม่มีการลงข้อมูล  
ประชาสัมพันธ์ 

5. Q&A ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสอบถาม 
ข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย และ
หน่วยงานสามารถตอบข้อสอบถาม 
หรือสื่อสารโต้ตอบกันได้ โดยจะต้อง
เป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ ของ
หน่วยงาน 

มีช่องทางและมี
การตอบโต้เป็น
ปัจจุบัน สืบค้น
ย้อนหลังได้ 

มีช่องทางและมี
การตอบโต้ ไมเ่ป็น
ปัจจุบัน  
ไม่สามารถสืบค้น
ย้อนหลังได้ 

ไม่มีช่องทาง 

6. Social Network ช่องทางการ
เชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์
ของหน่วยงาน เช่น Facebook, 
Twitter, Instagram หรือ Line   
เป็นต้น โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่าน
ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

มีช่องทางติดต่อ
ผ่านเว็บไซต์ 
ครบ  
มีผู้รับผิดชอบ 

มีช่องทางติดต่อ
ผ่านเว็บไซต์      
ไมค่รบ             
มีผู้รับผิดชอบ 

ไม่มีช่องทางติดต่อผ่าน
เว็บไซต์ 

7. แผนด าเนินงานประจ าปี ข้อมูล
แผนด าเนินงานประจ าปีของ
หน่วยงานพร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ 
จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563 

มีแผนการ 
ด าเนินงานในปี 
ปัจจุบัน และมี
ข้อมูลย้อนหลัง 

มีแผนการ 
ด าเนินงานในปี 
ปัจจุบัน  

ไม่มีข้อมูลในระบบ 

8. รายงานการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน
ข้อมูลที่แสดงว่าหน่วยงานมีการก ากับ
ติดตามการด าเนินงาน ให้เป็นไปตาม
แผนด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 
เดือน ทั้งนี้จะต้องเป็นข้อมูลของปี 
พ.ศ. 2563 

มีผลการติดตาม
ประเมินผลรอบ 
6 เดือน และ
ของ
ปีงบประมาณท่ี
ผ่านมา 

มีผลการติดตาม
ประเมินผลรอบ 6 
เดือน  

ไม่มีผลการติดตาม
ประเมินผล 

9. รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี
ข้อมูลสรุปผลการด าเนินงาน ตาม
แผนด าเนินงานประจ าปี ทั้งนี้ อย่าง
น้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 
2562 

มีสรุปผลการ
ด าเนินงานของ
ปีงบประมาณท่ี
ผ่านมา 

มีผลการ
ด าเนินงาน แต่
ไม่ได้สรุปเป็น
รูปเล่มหรือ file 

ไม่มีการสรุปผลการ
ด าเนินงาน 

๒

๒

๑

๒

๒

๒



 

การประเมิน ITA 
เกณฑ์การให้คะแนน 

รวม 
๒ ๑ 0 

10. คู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ พร้อมรายละเอียด 

มีคู่มือปฏิบัติงาน
ครบตามภารกิจ
หลัก 

มีคู่มือปฏิบัติงาน
บางภารกิจ 

ไม่มีคู่มือปฏิบัติงาน
ส าหรับเจ้าหน้าที่ 

11. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
มีคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของ
หน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด 
พร้อมรายละเอียด 

มีคู่มือหรือ
มาตรฐานการ
ให้บริการส าหรับ
ผู้รับบริการครบ
ตามภารกิจหลัก 

มีคู่มือหรือ
มาตรฐานการ
ให้บริการส าหรับ
ผู้รับบริการบาง
ภารกิจ 

ไม่มีคู่มือ/มาตรฐาน
บริการส าหรับ
ผู้รับบริการ 

12. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของ 
หน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด 
ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี  
พ.ศ. 2563 

มีข้อมูลสถิติการ
ให้บริการเป็น
ปัจจุบันและ
สืบค้นย้อนหลัง
ได้อย่างน้อย 6 
เดือน   

มีข้อมูลสถิติการ
ให้บริการเป็น
ปัจจุบัน แต่ไม่
สามารถสืบค้น
ย้อนหลังได้ 

ไมม่ีข้อมูลสถิติการ
ให้บริการ 

13. รายงานผลการส ารวจความพึง
พอใจการให้บริการข้อมูลสรุปผลการ
ส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ
ตาม อ านาจหน้าที่หรือภารกิจของ
หน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด 
ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี 
พ.ศ. 2562 

มีผลการส ารวจ
ความพึงพอใจ ปี 
2562 และมี 
วิเคราะห์ผลและ
รายงานผล 

มีผลการส ารวจ
ความพึงพอใจ ปี 
2562 

ไมม่ีผลการส ารวจความ
พึงพอใจ ปี 2562 

14. E–Service ช่องทางที่
ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สามารถขอรับบริการตามอ านาจ
หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่ 
กฎหมายก าหนดโดยจะต้องเป็นช่อง
ทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

มี E - Service 
ให้บริการครบ
ตามท่ีก าหนด 

มี E - Service 
ให้บริการไมค่รบ
ตามที่ก าหนด 

มี E - Service 
ให้บริการ 

15. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าป ีมีข้อมูลแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีพร้อม
รายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูล
ของปี พ.ศ. 2563 

มีข้อมูลแผนการ
ใช้งบประมาณ
เป็นปัจจุบันและ
สืบค้นย้อนหลัง
ได้ 

มีข้อมูลแผนการใช้
งบประมาณเป็น
ปัจจุบัน 

ไม่มีข้อมูล 

๑

๑

0

๑

0

๑



 

การประเมิน ITA 
เกณฑ์การให้คะแนน 

รวม 
๒ ๑ 0 

16. รายงานการก ากับติดตาม การใช้
จ่ายงบประมาณ ประจ าปี  รอบ 6 
เดือน มีข้อมูลการก ากับติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ตาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
รอบ 6 เดือน ทั้งนี้จะต้องเป็นข้อมูล
ของปี พ.ศ. 2563 

มีข้อมูลการ
ติดตามการใช้
งบประมาณรอบ 
6 เดือน ปี 
2563 
และสืบข้อมูล
ย้อนหลังได้ 

มีข้อมูลการติดตาม
การใช้งบประมาณ
รอบ 6 เดือน  
ปี 2563 

ไม่มีข้อมูล 

17. รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี  มีข้อมูลสรุป
การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการ 
ใช้จ่ายงบประมาณท้ังนี้ อย่างน้อย
จะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 

มีข้อมูลสรุปผล
การใช้จ่ายงบฯ 
ปี 2562 และ
สืบค้นย้อนหลัง
ได้ 

มีข้อมูลสรุปผลการ
ใช้จ่ายงบฯ 
ปี 2562 

ไม่มีข้อมูล 

18. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ ตามที่หน่วยงาน
จะตอ้งด าเนินการตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ จะต้องเป็น
ข้อมูลของปี พ.ศ. 2563 

มีแผนงานจัดซื้อ
จัดจ้าง ปี 
2563 และสืบ
ข้อมูลย้อนหลัง
ได้ 

มีแผนงานจัดซื้อจัด
จ้าง ปี 2563 

ไม่มีแผน 

19. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
จัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ     
มีประกาศตามที่หน่วยงานจะต้อง
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติ    
การจดัซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศ
เชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี 
พ.ศ. 2563 

มีประกาศท่ี
เกี่ยวข้อง
ครบถ้วน 

มีประกาศไม่ครบ ไม่มีประกาศ 

20. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุรายเดือน มีสรุปผลการ
จัดซื้อหรือจัดจ้างตามแบบ สขร. 1 
ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 
2563 

มีแบบ สขร. 1 
ครบถ้วน และ
สืบค้นย้อนหลัง
ได้ 

มีแบบ สขร. 1 ไม่มีข้อมูล 

21. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุประจ าปี  สรุปการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจ าปี ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมี
ข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 

มีสรุปผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง    
ปี 2562 และ
สืบค้นย้อนหลัง
ได้ 

มีสรุปผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง ปี 2562 

ไม่มีสรุปผลประจ าปี 

๒

๑

0

๑

๑

๑



 

การประเมิน ITA 
เกณฑ์การให้คะแนน 

รวม 
๒ ๑ 0 

22. นโยบายหรือทิศทางของ
หน่วยงานเกี่ยวกับการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส 
สอดคล้องกับการขับเคลื่อน ภารกิจ
ของหน่วยงาน และทิศทางการปฏิรูป
ประเทศ 

มีนโยบายหรือ
แนวทางการ
บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
จนท.รับรู้ 

มีนโยบายหรือแนว
ทางการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ไม่มีนโยบาย 

23. หน่วยงานมีการด าเนินการตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เช่น การวางแผนก าลังคน การสรรหา
คนดีคนเก่งเพ่ือ ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนา
บุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การ
สร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ)    
การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุ
และแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผล
การปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรม
และรักษา วินัยของบุคลากรใน
หน่วยงาน เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องเป็นไป
ตาม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง 

ด าเนินการ
ครบถ้วน 

ด าเนินการบาง
กิจกรรม 

ไม่เป็นไปตามแผนงาน 

24. หน่วยงานมีการก าหนด
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไปตามกฎ 
ระเบียบ และข้อบังคับท่ี เกี่ยวข้อง 
ไดแ้ก่ หลักเกณฑ์การสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์การ
บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์
การพัฒนา บุคลากร หลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์ 
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญ
ก าลังใจ 

ด าเนินตามกรอบ
ของกรม 
ครบถ้วน 

ด าเนินงานบาง
กิจกรรม 

ไม่ด าเนินงานตามกรอบ 

25. รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี 
หน่วยงานมีการประเมินผลการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
และจัดท าเป็นรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 

มีรายงาน
ประจ าปี และ
สืบค้นย้อนหลัง
ได้ 

มีรายงานประจ าปี ไมม่ีรายงานประจ าปี 

๒

๒

๒

๑



 

การประเมิน ITA 
เกณฑ์การให้คะแนน 

รวม 
๒ ๑ 0 

26. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน การทุจริต มีแนวปฏิบัติหรือ
เนื้อหาเก่ียวกับรายละเอียดการ
จัดการต่อเรื่อง ร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
กับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน 

มีแนวทางปฏิบัติ 
และด าเนินการ
ตามแนวทาง 

มีแนวทางปฏิบัติ
แต่ไม่ด าเนินการ
ตามแนวทาง 

ไมม่ีแนวทาง 

27. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแจ้ง
เรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน โดยจะต้องเป็นช่อง
ทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

มีช่องทาง
มากกว่า 3 
ช่องทาง เห็น
ชัดเจน 

มีน้อยกว่า 3 
ช่องทาง 

ไม่มีช่องทางติดต่อผ่าน
เว็บไซต์ 

28. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การ
ทุจริตประจ าปี สรุปจ านวนและ
ประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ ของหน่วยงาน ทั้งนี้ อย่าง
น้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 
2562 

มีสรุปผลการ
จัดการเรื่อง
ร้องเรียน และ
สืบค้นย้อนหลัง
ได้ 

มีสรุปผลการ
จัดการเรื่อง
ร้องเรียน 

ไม่มีการสรุปผล 

29. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียสามารถ ให้ความ
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้อง
กับการด าเนินงาน ของหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยจะต้อง
เป็น ช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

มีช่องทางแสนอ
ความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ
ผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน
หลากหลาย
ช่องทาง 

มีช่องทางแสนอ
ความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะผ่าน
เว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 1 
ช่องทาง 

ไม่มีช่องเสนอความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

30. เปิดโอกาสให้  ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ตามภารกิจ ของหน่วยงาน เช่น ร่วม
วางแผน ร่วมด าเนินการ  ร่วม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วม
ติดตามประเมินผล เป็นต้น ทั้งนี้ 
จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563 

เปิดโอกาสให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมี
ส่วนร่วมกับ
หน่วยงาน 3 - 4 
กิจกรรม 

เปิดโอกาสให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมี
ส่วนร่วมกับ
หน่วยงาน 1 - 2 
กิจกรรม 

ไม่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้าร่วมกิจกรรมของ
หน่วยงาน 

๑

๑

๑

๑

๒



 

การประเมิน ITA 
เกณฑ์การให้คะแนน 

รวม 
๒ ๑ 0 

31. เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การ
แสดงเจตนารมณ์หรือค ามั่นของ
ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ว่าจะปฏิบัติ
หน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล 

ประกาศ
เจตนารมณ์ของ
ผู้บริหารและ 
จนท.รับทราบ 

ประกาศ
เจตนารมณ์ของ
ผู้บริหาร  

ไม่มีประกาศเจตนารมณ์
ของผู้บริหาร 

32. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ในการให้
ความส าคัญและมีส่วนร่วมกิจกรรม
การ ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้าน
คุณธรรมและโปร่งใส  ทั้งนี้ จะต้อง
เป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563 

ผู้บริหารทุก
ระดับสนับสนุน
และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมด้าน
คุณธรรมเป็น
ส่วนใหญ่ 

ผู้บริหารทุกระดับ
สนับสนุนและมี
ส่วนร่วมในบาง
กิจกรรมด้าน
คุณธรรม 

ผู้บริหารทุกระดับ
สนับสนุนและมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมด้านคุณธรรม
เป็นส่วนน้อย 

33. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจ าปี มีการประเมินความเสี่ยง
ของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติ
หน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงาน ทั้งนี้ จะต้อง
เป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563 

มีการประเมิน
ความเสี่ยงการ
ทุจริตครอบคลุม
ทุกกระบวนงาน 

มีการประเมิน
ความเสี่ยงการ
ทุจริตไม่ครอบคลุม
ทุกกระบวนงาน 

ไมม่ีการประเมินความ
เสี่ยงการทุจริต 

34. การด าเนินการเพ่ือจัดการ ความ
เสี่ยงการทุจริต มีการด าเนินการหรือ
กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความ
เสี่ยง ของการด าเนินงานในกรณีที่
อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ 
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ 
ส่วนรวมของหน่วยงาน ทั้งนี้ จะต้อง
เป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563 

มีการจัดการ
ความเสี่ยง
ครอบคลุมทุก
กระบวนงาน 

มีการจัดการความ
เสี่ยงไมค่รอบคลุม
ทุกกระบวนงาน 

ไมม่ีการจัดการความ
เสี่ยง 

35. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มีการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดง
ถึงการเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรให้
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ 
ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูล 
ของปี พ.ศ. 2563 

มีกิจกรรมการ
เสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์ 
จนท.เข้าร่วม 
80 % ขึ้นไป 

มีกิจกรรมการ
เสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์ 
จนท.เข้าร่วมน้อย
น้อยกว่า 80 %  

ไมม่ีกิจกรรมการ
เสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์ หรือ จนท.เข้าร่วม
น้อยกว่า 50 %  

๒

๒

๑

๑

๒



 

การประเมิน ITA 
เกณฑ์การให้คะแนน 

รวม 
๒ ๑ 0 

36. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจ าปี  มีข้อมูลแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตประจ าปี พร้อม
รายละเอียดทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูล
ของปี พ.ศ. 2563 

มีแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการ
ทุจริตประจ าปี
ของหน่วยงาน 
และสืบค้น
ย้อนหลังได้ 

มีแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต
ประจ าปีของ
หน่วยงาน  

ไมม่ีแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต
ประจ าปีของหน่วยงาน 

37. รายงานการก ากับติดตามการ
ด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี 
รอบ 6 เดือน  มีข้อมูลการก ากับ
ติดตามการด าเนินการ ตามแผน
ป้องกันการ ทุจริตประจ าปี รอบ 6 
เดือน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี 
พ.ศ. 2563 

มีรายงานการ
ก ากับติดตาม
การด าเนินการ
ป้องกันการ
ทุจริตประจ าปี 
รอบ 6 เดือน 
สืบค้นย้อนหลัง
ได้ 

มีรายงานการ
ก ากับติดตามการ 
ด าเนินการป้องกัน
การทุจริตประจ าปี 
รอบ 6 เดือน 

ไม่มีรายงานการก ากับ
ติดตามการ ด าเนินการ
ป้องกันการทุจริต
ประจ าปี รอบ 6 เดือน 

38. รายงานผลการด าเนินการ
ป้องกัน การทุจริตประจ าปี ข้อมูล
สรุปผลการด าเนินงาน ตามแผน
ป้องกันการทุจริต ประจ าปี ทั้งนี้ 
อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 
2562 

มีข้อมูลสรุปผล
การด าเนินงาน 
ตามแผนป้องกัน
การทุจริต 
ประจ าปี พ.ศ. 
2562 สืบค้น
ย้อนหลังได้ 

มีข้อมูลสรุปผลการ
ด าเนินงาน ตาม
แผนป้องกันการ
ทุจริต ประจ าปี 
พ.ศ. 2562  

ไมม่ีข้อมูลสรุปผลการ
ด าเนินงาน ตามแผน
ป้องกันการทุจริต 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 

39. มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อ
สาธารณะ มีแนวปฏิบัติของหน่วยงาน 
เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีการ และ 
ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เก่ียวข้องกับ
การเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ 

มีแนวทางปฏิบัติ
และเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติตาม 

มีแนวทางปฏิบัติ ไมม่ีแนวทางปฏิบัติ 

40. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มี
ส่วนร่วม มีแนวปฏิบัติของหน่วยงาน 
เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีการ และ 
ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับ
การให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม
ในการด าเนินงาน 

มีมาตรการให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
มีส่วนร่วม ใน
การปฏิบัติของ
หน่วยงาน 2-3 
ช่องทาง 

มีมาตรการให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย มี
ส่วนร่วม ในการ
ปฏิบัติของ
หน่วยงาน 1 
ช่องทาง 

ไม่มีมาตรการ 

0

0

0

๑

๑



 

การประเมิน ITA 
เกณฑ์การให้คะแนน 

รวม 
๒ ๑ 0 

41. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง มีแนวปฏิบัติของ
หน่วยงาน เช่น การก าหนดขั้นตอน 
วิธีการ และ ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่      
ที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมความ
โปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ 

มีแนวปฏิบัติการ
ส่งเสริมความ
โปร่งใส ในการ
จัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหา
พัสดุและปฏิบัติ
ตาม 

มีแนวปฏิบัติการ
ส่งเสริมความ
โปร่งใส ในการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ 

ไมม่ีแนวปฏิบัติของ
หน่วยงานการส่งเสริม
ความโปร่งใส ในการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ 

42. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต มีแนวปฏิบัติของหน่วยงาน 
เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีการ และ 
ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการ ทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

มีแนวปฏิบัติ
เกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรื่อง
ร้องเรียนการ 
ทุจริต จนท.
รับทราบและ
ปฏิบัติตาม 

มีแนวปฏิบัติ
เกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรื่อง
ร้องเรียนการ 
ทุจริต  

ไมม่ีแนวปฏิบัติเกี่ยวข้อง
กับการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต  

43. มาตรการป้องกันการรับสินบน
มีแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การ
ก าหนดขั้นตอน วิธีการ และ ส่วน
งาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันการรับสินบน 

มีแนวปฏิบัติ
เกี่ยวข้องกับการ
รับสินบน จนท.
รับทราบและ
ปฏิบัติตาม 

มีแนวปฏิบัติ
เกี่ยวข้องกับการรับ
สินบน  

ไมม่ีแนวปฏิบัติเกี่ยวข้อง
กับการรับสินบน  

44. มาตรการป้องกันการขัดกัน
ระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ ส่วนรวม  มีแนวปฏิบัติ
ของหน่วยงาน เช่น การก าหนด
ขั้นตอน วิธีการ และ ส่วนงาน/
เจ้าหน้าที่ ที่เก่ียวข้องกับการป้องกัน
การขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

มีแนวปฏิบัติ
เกี่ยวข้องกับการ
ขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ฯ  
จนท.รับทราบ
และปฏิบัติตาม 

มีแนวปฏิบัติ
เกี่ยวข้องกับการ
ขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ฯ   

ไมม่ีแนวปฏิบัติเกี่ยวข้อง
กับการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ฯ   

45. มาตรการตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ มีแนวปฏิบัติของหน่วยงาน 
เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีการ และ 
ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับ
การตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของ
เจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

มีแนวปฏิบัติ
เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ  จนท.
รับทราบและ
ปฏิบัติตาม 

มีแนวปฏิบัติ
เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ   

ไมม่ีแนวปฏิบัติเกี่ยวข้อง
กับการตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ   

๑

๑

0

๑

๒




