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จ่ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงขั้นต ่ำ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน จ่ำนวนค่ำข้ันต ่ำ 
 < 30 คน  ทั้งหมด 
 30 ขึ้นไป  ร้อยละ 10 ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 
   (แต่ต้องไม่น้อยกว่ำ 30) 
 > 4000  ไม่น้อยกว่ำ 400 



























ตัวชี้วัดที  1 กำรปฏิบัติหน้ำที   

ข้อ ค ำถำม 

1 บุคลากรในหน่วยงานของทา่น ปฏบิตังิาน/ใหบ้รกิารแก่ผูม้าตดิต่อ ตามประเดน็ดงัต่อไปน้ี มากน้อยเพยีงใด 
(เป็นไปตามขัน้ตอนทีก่ าหนด / เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด) 

2 บุคลากรในหน่วยงานของทา่น ปฏบิตังิาน/ใหบ้รกิารแก่ผูม้าตดิต่อทัว่ ๆ ไป กบัผูม้าตดิต่อทีรู่จ้กัเป็นการสว่นตวัอยา่งเทา่เทยีมกนั 
มากน้อยเพยีงใด 

3 บุคลากรในหน่วยงานของทา่น มพีฤตกิรรมในการปฏบิตังิาน ตามประเดน็ดงัต่อไปน้ี อยา่งไร 
(มุง่ผลส าเรจ็ของงาน / ใหค้วามส าคญักบังานมากกวา่ธุระสว่นตวั / พรอ้มรบัผดิชอบหากความผดิพลาดเกดิจากตนเอง 

4 บุคลากรในหน่วยงานของทา่น มกีารเรยีกรบัสิง่ดงัต่อไปน้ี จากผูม้าตดิต่อ เพือ่แลกกบัการปฏบิตังิาน การอนุมตั ิอนุญาต หรอื
ใหบ้รกิาร หรอืไม ่
(เงนิ / ทรพัยส์นิ / ประโยชน์อื่นทีอ่าจค านวณเป็นเงนิได)้ 

5 นอกเหนือจากการรบัจากญาตหิรอืจากบุคคล ทีใ่หก้นัในโอกาสต่าง ๆ โดยปกตติามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรอืวฒันธรรม หรอื
ใหก้นัตามมารยาททีป่ฏบิตักินัในสงัคมแลว้ บุคลากรในหน่วยงานของทา่น มกีารรบัสิง่ดงัต่อไปน้ี หรอืไม ่
(เงนิ / ทรพัยส์นิ / ประโยชน์อื่นทีอ่าจค านวณเป็นเงนิได)้ 

6 บุคลากรในหน่วยงานของทา่น มกีารใหส้ิง่ดงัต่อไปน้ี แก่บุคคลภายนอกหรอืภาคเอกชน เพือ่สรา้งความสมัพนัธท์ีด่แีละคาดหวงัให้
มกีารตอบแทนในอนาคต หรอืไม ่
(เงนิ / ทรพัยส์นิ / ประโยชน์อื่นทีอ่าจค านวณเป็นเงนิได)้ 



แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน 
(Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) 



ตัวชี้วัดที  2 กำรใช้งบประมำณ  

ข้อ ค ำถำม 

7 ทา่นรูเ้กีย่วกบัแผนการใชจ้า่ยงบประมาณประจ าปี ของหน่วยงานของทา่น มากน้อยเพยีงใด 

8 หน่วยงานของทา่น ใชจ้า่ยงบประมาณ โดยค านึงถงึประเดน็ดงัต่อไปนี้ มากน้อยเพยีงใด 
(คุม้คา่ / ไมบ่ดิเบอืนวตัถุประสงคข์องงบประมาณทีต่ัง้ไว)้ 

9 หน่วยงานของทา่น ใชจ้า่ยงบประมาณเพือ่ประโยชน์สว่นตวั กลุม่ หรอืพวกพอ้ง มากน้อยเพยีงใด 

10 บุคลากรในหน่วยงานของทา่น มกีารเบกิจา่ยเงนิทีเ่ป็นเทจ็ เชน่ คา่ท างานลว่งเวลา คา่วสัดุอุปกรณ์ หรอืคา่เดนิทาง 
ฯลฯ มากน้อยเพยีงใด 

11 หน่วยงานของทา่น มกีารจดัซือ้จดัจา้ง/การจดัหาพสัดุ และการตรวจรบัพสัดุในลกัษณะดงัต่อไปนี้ มากน้อยเพยีงใด 
(โปรง่ใส ตรวจสอบได ้/ เอือ้ประโยชน์ใหผู้ป้ระกอบการรายใดรายหนึ่ง) 

12 หน่วยงานของทา่น เปิดโอกาสใหท้า่น มสีว่นรว่มในการตรวจสอบการใชจ้า่ยงบประมาณ ตามประเดน็ดงัต่อไปนี้ มาก
น้อยเพยีงใด 
(สอบถาม / ทกัทว้ง / รอ้งเรยีน) 



แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน 
(Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) 



ตัวชี้วัดที  3 กำรใช้อ่ำนำจ  

ข้อ ค ำถำม 

13 ทา่นไดร้บัมอบหมายงานตามต าแหน่งหน้าทีจ่ากผูบ้งัคบับญัชาอยา่งเป็นธรรม มากน้อยเพยีงใด 

14 ทา่นไดร้บัการประเมนิผลการปฏบิตังิาน ตามระดบัคุณภาพของผลงานอยา่งถูกตอ้ง มากน้อยเพยีงใด 

15 ผูบ้งัคบับญัชาของทา่น มกีารคดัเลอืกผูเ้ขา้รบั     การฝึกอบรม การศกึษาดงูาน หรอืการใหทุ้นการศกึษา อยา่งเป็น
ธรรม มากน้อยเพยีงใด 

16 ทา่นเคยถูกผูบ้งัคบับญัชาสัง่การใหท้ าธุระสว่นตวัของผูบ้งัคบับญัชา มากน้อยเพยีงใด 

17 ทา่นเคยถูกผูบ้งัคบับญัชาสัง่การใหท้ าในสิง่ทีไ่มถู่กตอ้ง หรอืมคีวามเสีย่งต่อการทุจรติ มากน้อยเพยีงใด 

18 การบรหิารงานบุคคลของหน่วยงานของทา่น มลีกัษณะดงัต่อไปนี้ มากน้อยเพยีงใด 
(ถูกแทรกแซงจากผูม้อี านาจ / มกีารซือ้ขายต าแหน่ง / เอือ้ประโยชน์ใหก้ลุม่หรอืพวกพอ้ง) 



แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน 
(Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) 



ตัวชี้วัดที  4 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร  

ข้อ ค ำถำม 

19 บุคลากรในหน่วยงานของทา่น มกีารเอาทรพัยส์นิของราชการ ไปเป็นของสว่นตวั หรอืน าไปใหก้ลุม่หรอืพวกพอ้ง มาก
น้อยเพยีงใด 

20 ขัน้ตอนการขออนุญาตเพือ่ยมืทรพัยส์นิของราชการ ไปใชป้ฏบิตังิานในหน่วยงานของทา่น มคีวามสะดวกมากน้อย
เพยีงใด 

21 ถา้ตอ้งมกีารขอยมืทรพัยส์นิของราชการไปใชป้ฏบิตังิาน บุคลากรในหน่วยงานของทา่น มกีารขออนุญาตอยา่งถูกตอ้ง 
มากน้อยเพยีงใด 

22 บุคคลภายนอกหรอืภาคเอกชน มกีารน าทรพัยส์นิของราชการไปใช ้โดยไมไ่ดข้ออนุญาตอยา่งถูกตอ้ง  
จากหน่วยงานของทา่น มากน้อยเพยีงใด 

23 ทา่นรูแ้นวปฏบิตัขิองหน่วยงานของทา่น เกีย่วกบัการใชท้รพัยส์นิของราชการทีถู่กตอ้ง มากน้อยเพยีงใด 

24 หน่วยงานของทา่น มกีารก ากบัดแูลและตรวจสอบการใชท้รพัยส์นิของราชการ เพือ่ป้องกนัไมใ่หม้กีารน าไปใช้
ประโยชน์สว่นตวั กลุม่ หรอืพวกพอ้ง มากน้อยเพยีงใด 



แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน 
(Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) 



ตัวชี้วัดที  5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต  

ข้อ ค ำถำม 

25 ผูบ้รหิารสงูสดุของหน่วยงานของทา่น ใหค้วามส าคญักบัการต่อตา้นการทุจรติ มากน้อยเพยีงใด 

26 หน่วยงานของทา่น มกีารด าเนนิการ ดงัต่อไปนี้ หรอืไม ่
(ทบทวนนโยบายหรอืมาตรการป้องกนัการทุจรติในหน่วยงานใหม้ปีระสทิธภิาพ / 
จดัท าแผนงานดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติของหน่วยงาน ) 

27 ปัญหาการทุจรติในหน่วยงานของทา่น ไดร้บัการแกไ้ข มากน้อยเพยีงใด 

28 หน่วยงานของทา่น มกีารด าเนนิการดงัต่อไปนี้  ต่อการทุจรติในหน่วยงาน  
(เฝ้าระวงัการทุจรติ / ตรวจสอบการทุจรติ / ลงโทษทางวนิยั เมือ่มกีารทุจรติ) 

29 หน่วยงานของทา่น มกีารน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทัง้ภายในและภายนอกหน่วยงาน 
ไปปรบัปรงุการท างาน เพือ่ป้องกนัการทุจรติในหน่วยงาน มากน้อยเพยีงใด 

30 หากทา่นพบเหน็แนวโน้มการทุจรติทีจ่ะเกดิขึน้ ในหน่วยงานของทา่น ทา่นมคีวามคดิเหน็ต่อประเดน็ดงัต่อไปนี้ 
อยา่งไร 
(สามารถรอ้งเรยีนและสง่หลกัฐานไดอ้ยา่งสะดวก / ตดิตามผลการรอ้งเรยีนได ้/ มัน่ใจวา่จะมกีารด าเนินการอยา่ง
ตรงไปตรงมา / มัน่ใจวา่จะปลอดภยัและไมม่ผีลกระทบต่อตนเอง) 



แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน 
(Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) 























ตัวชี้วัดที  6 คุณภำพกำรด่ำเนินงำน  

ข้อ ค ำถำม 

1 เจา้หน้าทีข่องหน่วยงานทีท่า่นตดิต่อ ปฏบิตังิาน/ใหบ้รกิารแก่ทา่น ตามประเดน็ดงัต่อไปนี้ มาก
น้อยเพยีงใด 
(เป็นไปตามขัน้ตอนทีก่ าหนด / เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด) 

2 เจา้หน้าทีข่องหน่วยงานทีท่า่นตดิต่อ ปฏบิตังิาน/ใหบ้รกิารแก่ทา่น กบัผูม้าตดิต่อคนอื่น ๆ อยา่ง
เทา่เทยีมกนั มากน้อยเพยีงใด 

3 เจา้หน้าทีข่องหน่วยงานทีท่า่นตดิต่อ ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัการด าเนินการ/ใหบ้รกิารแก่ทา่น อยา่ง
ตรงไปตรงมา ไมปิ่ดบงัหรอืบดิเบอืนขอ้มลู มากน้อยเพยีงใด 

4 ในระยะเวลา 1 ปีทีผ่า่นมา ทา่นเคยถกูเจา้หน้าทีข่องหน่วยงานทีท่า่นตดิต่อ รอ้งขอใหจ้า่ยหรอืให้
สิง่ดงัต่อไปนี้ เพือ่แลกกบัการปฏบิตังิาน การอนุมตั ิอนุญาต หรอืใหบ้รกิาร หรอืไม ่
(เงนิ / ทรพัยส์นิ / ประโยชน์อื่น ๆ ทีอ่าจค านวณเป็นเงนิได)้ 

5 หน่วยงานทีท่า่นตดิต่อ มกีารด าเนินงาน โดยค านึง ถงึประโยชน์ของประชาชนและสว่นรวมเป็น
หลกั มากน้อยเพยีงใด 



แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก 
(External Integrity and Transparency Assessment : EIT) 



ตัวชี้วัดที  7 ประสิทธิภำพกำรสื อสำร  

ข้อ ค ำถำม 

6 การเผยแพรข่อ้มลูของหน่วยงานทีท่า่นตดิต่อ มลีกัษณะดงัต่อไปนี้ มากน้อยเพยีงใด 
(เขา้ถงึงา่ย ไมซ่บัซอ้น / มชีอ่งทางหลากหลาย) 

7 หน่วยงานทีท่า่นตดิต่อ มกีารเผยแพรผ่ลงานหรอืขอ้มลูทีส่าธารณชนควรรบัทราบอยา่งชดัเจน 
มากน้อยเพยีงใด 

8 หน่วยงานทีท่า่นตดิต่อ มชีอ่งทางรบัฟังค าตชิมหรอืความคดิเหน็เกีย่วกบัการด าเนินงาน/การ
ใหบ้รกิาร หรอืไม ่

9 หน่วยงานทีท่า่นตดิต่อ มกีารชีแ้จงและตอบค าถาม เมือ่มขีอ้กงัวลสงสยัเกีย่วกบัการด าเนินงานได้
อยา่งชดัเจน มากน้อยเพยีงใด 

10 หน่วยงานทีท่า่นตดิต่อ มชีอ่งทางใหผู้ม้าตดิต่อรอ้งเรยีนการทุจรติของเจา้หน้าทีใ่นหน่วยงาน 
หรอืไม ่



แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก 
(External Integrity and Transparency Assessment : EIT) 



ตัวชี้วัดที  8 กำรปรับปรงุระบบกำรท่ำงำน  

ข้อ ค ำถำม 

11 เจา้หน้าทีข่องหน่วยงานทีท่า่นตดิต่อมกีารปรบัปรงุคุณภาพการปฏบิตังิาน/การใหบ้รกิารใหด้ขี ึน้ 
มากน้อยเพยีงใด 

12 หน่วยงานทีท่า่นตดิต่อ มกีารปรบัปรงุวธิกีารและขัน้ตอนการด าเนินงาน/การใหบ้รกิารใหด้ขี ึน้ 
มากน้อยเพยีงใด 

13 หน่วยงานทีท่า่นตดิต่อ มกีารน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการด าเนินงาน/การใหบ้รกิารใหเ้กดิความ
สะดวกรวดเรว็มากขึน้ หรอืไม ่

14 หน่วยงานทีท่า่นตดิต่อ เปิดโอกาสใหผู้ร้บับรกิารผูม้าตดิต่อ หรอืผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี เขา้ไปมสีว่น
รว่มในการปรบัปรงุพฒันาการด าเนินงาน/การใหบ้รกิารของหน่วยงานใหด้ขี ึน้ มากน้อยเพยีงใด 

15 หน่วยงานทีท่า่นตดิต่อ มกีารปรบัปรงุการด าเนินงาน/การใหบ้รกิาร ใหม้คีวามโปรง่ใสมากขึน้  
มากน้อยเพยีงใด 



แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก 
(External Integrity and Transparency Assessment : EIT) 

















































ตัวชี้วัดที  9 กำรเปิดเผยข้อมูล  
 ตัวช้ีวัดย่อยที  9.1 ข้อมูลพื้นฐำน 
 ตัวช้ีวัดย่อยที  9.2 กำรบริหำรงำน 
 ตัวช้ีวัดย่อยที  9.3 กำรบริหำรเงินงบประมำณ 
 ตัวช้ีวัดย่อยที  9.4 กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
 ตัวช้ีวัดย่อยที  9.5 กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส 

 
ตัวชี้วัดที  10 กำรป้องกันกำรทุจริต  
 ตัวช้ีวัดย่อยที  10.1 กำรด่ำเนินกำรเพื อป้องกันกำรทุจริต 
 ตัวช้ีวัดย่อย 10.2 มำตรกำรภำยในเพื อป้องกันกำรทุจริต 
 
 

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)  



ตัวชี้วัดที  9 กำรเปิดเผยข้อมูล  
ตัวชี้วัดย่อยที  9.1 ข้อมูลพ้ืนฐำน 

ข้อ ค ำถำม ค ำอธิบำยเพ่ิมเติม 

1 โครงสรา้ง o แสดงแผนผงัแสดงโครงสรา้งการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน 
o แสดงต าแหน่งทีส่ าคญั และการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตวัอยา่งเช่น ส านกั กอง ศูนย ์ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นตน้ 

2 ขอ้มลูผูบ้รหิาร o แสดงขอ้มลูของผูบ้รหิารสงูสุดหรอืหวัหน้าหน่วยงาน และผูด้ ารงต าแหน่งทางการบรหิารของหน่วยงาน 
o แสดงขอ้มลู อยา่งน้อยประกอบดว้ย ดว้ยชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง รปูถ่าย และช่องทางการตดิต่อของผูบ้รหิารแต่

ละคน 

3 อ านาจหน้าที ่ o แสดงขอ้มลูหน้าทีแ่ละอ านาจของหน่วยงานตามทีก่ฎหมายก าหนด 

4 แผนยทุธศาสตรห์รอื
แผนพฒันาหน่วยงาน 

o แสดงแผนการด าเนินภารกจิของหน่วยงานทีม่รีะยะมากกว่า 1 ปี 
o มขีอ้มลูรายละเอยีดของแผนฯ ยกตวัอยา่งเช่น ยทุธศาสตรห์รอืแนวทาง เป้าหมาย ตวัชีว้ดั เป็นตน้ 
o เป็นแผนทีม่รีะยะเวลาบงัคบัใชค้รอบคลุมปี พ.ศ. 2564 

5 ขอ้มลูการตดิต่อ แสดงขอ้มลูการตดิต่อ อยา่งน้อยประกอบดว้ย 
o ทีอ่ยูห่น่วยงาน 
o หมายเลขโทรศพัท ์
o หมายเลขโทรสาร 
o ทีอ่ยูไ่ปรษณยีอ์เิลก็ทรอนิกส ์
o แผนทีต่ ัง้หน่วยงาน 

6 กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง o แสดงกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานหรอืการปฏบิตังิานของหน่วยงาน 



ตัวชี้วัดที  9 กำรเปิดเผยข้อมูล  
ตัวชี้วัดย่อยที  9.1 ข้อมูลพ้ืนฐำน 

ข้อ ค ำถำม ค ำอธิบำยเพ่ิมเติม 

7 ขา่วประชาสมัพนัธ ์ o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของ
หน่วยงาน 

o เป็นขอ้มลูขา่วสารทีเ่กดิขึน้ในปี พ.ศ. 2564 
8 Q&A o แสดงต าแหน่งบนเวบ็ไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามขอ้มูลต่าง ๆ ได ้และ

หน่วยงานสามารถสื่อสารให้ค าตอบกบัผูส้อบถามได้ โดยมีลกัษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง 
(Q&A) ยกตวัอยา่งเชน่ Web board, กลอ่งขอ้ความถาม-ตอบ เป็นตน้ 

9 Social Network o แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยงัเครือข่ายสงัคมออนไลน์ของ
หน่วยงาน ยกตวัอยา่งเชน่ Facebook, Twitter, Instagram เป็นตน้ 



ตัวชี้วัดที  9 กำรเปิดเผยข้อมูล  
ตัวชี้วัดย่อยที  9.2 กำรบริหำรงำน 

ข้อ ค ำถำม ค ำอธิบำยเพ่ิมเติม 

10 แผนด าเนินงาน
ประจ าปี 

o แสดงแผนการด าเนินภารกจิของหน่วยงานทีม่รีะยะ 1 ปี 
o มขีอ้มูลรายละเอยีดของแผนฯ ยกตวัอย่างเช่น โครงการหรอืกจิกรรม งบประมาณทีใ่ช ้ระยะเวลา

ในการด าเนินการ เป็นตน้ 
o เป็นแผนทีม่รีะยะเวลาบงัคบัใชใ้นปี พ.ศ. 2564 

11 รายงานการก ากบั
ตดิตามการด าเนินงาน
ประจ าปี รอบ 6 เดอืน 

o แสดงความกา้วหน้าในการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 
o มีเน้ือหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละ

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดงบประมาณทีใ่ชด้ าเนินงาน เป็นตน้ 
o เป็นขอ้มลูในระยะเวลา 6 เดอืนแรกของปี พ.ศ. 2564 

12 รายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 
  
  

o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 
o มขีอ้มลูรายละเอยีดสรุปผลการด าเนินงาน ยกตวัอยา่งเชน่ ผลการด าเนินการโครงการหรอืกจิกรรม 

ผลการใชจ้า่ยงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ขอ้เสนอแนะ ผลสมัฤทธิต์ามเป้าหมาย เป็นตน้ 
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563 



ตัวชี้วัดที  9 กำรเปิดเผยข้อมูล  
ตัวชี้วัดย่อยที  9.2 กำรบริหำรงำน 

ข้อ ค ำถำม ค ำอธิบำยเพ่ิมเติม 

13 คู่มอืหรอืมาตรฐานการ
ปฏบิตังิาน 

o แสดงคู่มอืหรอืแนวทางการปฏบิตังิานทีเ่จา้หน้าทีข่องหน่วยงานใชย้ดึถอืปฏบิตัใิหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนั 
o มขี้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเช่น เป็นคู่มือปฏิบตัิภารกิจใด ส าหรบัเจ้าหน้าที่หรือ

พนกังานต าแหน่งใด ก าหนดวธิกีารขัน้ตอนการปฏบิตัอิยา่งไร เป็นตน้ 

14 คู่มอืหรอืมาตรฐานการ
ใหบ้รกิาร 

o แสดงคู่มอืหรอืแนวทางการปฏบิตัทิี่ผู้รบับรกิารหรอืผู้มาตดิต่อกบัหน่วยงานใช้เป็นขอ้มูลในการขอรบับรกิาร
หรอืตดิต่อกบัหน่วยงาน 

o มขี้อมูลรายละเอียดของการปฏิบตัิ ยกตัวอย่างเช่น เป็นคู่มอืส าหรบับรกิารหรอืภารกิจใด ก าหนดวิธีการ
ขัน้ตอนการใหบ้รกิารหรอืการตดิต่ออยา่งไร เป็นตน้ 

15 ขอ้มลูเชงิสถติกิาร
ใหบ้รกิาร 

o แสดงขอ้มลูสถติกิารใหบ้รกิารของหน่วยงาน 
o เป็นขอ้มลูในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดอืนแรกของปี พ.ศ. 2564 

16 รายงานผลการส ารวจ
ความพงึพอใจการ
ใหบ้รกิาร 

o แสดงผลส ารวจความพงึพอใจการใหบ้รกิารของหน่วยงาน 
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563 

17 E–Service o แสดงช่องทางทีบุ่คคลภายนอกสามารถขอรบับรกิารกบัหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอ านวยความ
สะดวกแก่ผูข้อรบับรกิาร 

o สามารถเขา้ถงึหรอืเชื่อมโยงไปยงัช่องทางขา้งตน้ไดจ้ากเวบ็ไซตห์ลกัของหน่วยงาน 



ตัวชี้วัดที  9 กำรเปิดเผยข้อมูล  
ตัวชี้วัดย่อยที  9.3 กำรบริหำรเงินงบประมำณ 

ข้อ ค ำถำม ค ำอธิบำยเพ่ิมเติม 

18 แผนการใชจ้า่ย
งบประมาณประจ าปี 

o แสดงแผนการใชจ้า่ยงบประมาณของหน่วยงานทีม่รีะยะ 1 ปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้ร ับการจัดสรร 

งบประมาณตามประเภทรายการใชจ้่าย เป็นตน้ 
o เป็นแผนทีม่รีะยะเวลาบงัคบัใชใ้นปี พ.ศ. 2564 

19 รายงานการก ากบั
ตดิตามการใชจ้า่ย
งบประมาณประจ าปี 
รอบ 6 เดอืน 

o แสดงความกา้วหน้าในการด าเนินงานตามแผนการใชจ้า่ยงบประมาณประจ าปี 
o มขีอ้มลูรายละเอยีดความกา้วหน้า ยกตวัอยา่งเชน่ ความกา้วหน้าการใชจ้า่ยงบประมาณ เป็นตน้ 
o เป็นขอ้มลูในระยะเวลา 6 เดอืนแรกของปี พ.ศ. 2564 

20 รายงานผลการใชจ้า่ย
งบประมาณประจ าปี 

o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนการใชจ้า่ยงบประมาณประจ าปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ยกตัวอย่างเช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

ปัญหา อุปสรรค ขอ้เสนอแนะ ผลสมัฤทธิต์ามเป้าหมาย เป็นตน้ 
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563 



ตัวชี้วัดที  9 กำรเปิดเผยข้อมูล  
ตัวชี้วัดย่อยที  9.3 กำรบริหำรเงินงบประมำณ 

ข้อ ค ำถำม ค ำอธิบำยเพ่ิมเติม 

21 แผนการจดัซือ้จดัจา้ง
หรอืแผนการจดัหาพสัด ุ

o แสดงแผนการจดัซือ้จดัจา้งหรอืแผนการจดัหาพสัดุตามที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการตามพระราชบญัญตักิาร
จดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560  

o เป็นขอ้มลูการจดัซือ้จดัจา้งในปี พ.ศ. 2564 

22 ประกาศต่าง ๆ เกีย่วกบั
การจดัซือ้จดัจา้งหรอืการ
จดัหาพสัด ุ

o แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการตามพระราชบญัญตัิการจดัซื้อจดัจ้างและการบรหิารพสัดุ
ภาครฐั พ.ศ. 2560 ยกตวัอยา่งเช่น ประกาศเชญิชวน ประกาศผลการจดัซือ้จดัจา้ง เป็นตน้  

o เป็นขอ้มลูการจดัซือ้จดัจา้งในปี พ.ศ. 2564 

23 สรปุผลการจดัซือ้จดัจา้ง
หรอืการจดัหาพสัดุราย
เดอืน 

o แสดงสรปุผลการจดัซือ้จดัจา้งของหน่วยงาน 
o มขี้อมูลรายละเอียดผลการจดัซื้อจดัจ้าง ยกตวัอย่างเช่น งานที่ซื้อหรอืจ้าง วงเงนิที่ซื้อหรอืจ้าง ราคากลาง 

วธิกีารซือ้หรอืจา้ง รายชื่อผูเ้สนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกและราคาทีต่กลง เหตุผลทีค่ดัเลอืก
โดยสรปุ เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญาหรอืขอ้ตกลงในการซือ้หรอืจา้ง เป็นตน้ 

o จ าแนกขอ้มูลเป็นรายเดอืน (กรณีไม่มกีารจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดอืนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มกีารจดัซื้อจดัจา้งใน
เดอืนนัน้)  

o เป็นขอ้มลูในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดอืนแรกของปี พ.ศ. 2564 

24 รายงานผลการจดัซือ้จดั
จา้งหรอืการจดัหาพสัดุ
ประจ าปี 

o แสดงผลการจดัซือ้จดัจา้งของหน่วยงาน 
o มขีอ้มลูรายละเอยีด ยกตวัอยา่งเช่น งบประมาณทีใ่ชใ้นการจดัซือ้จดัจา้ง ปัญหา อุปสรรค ขอ้เสนอแนะ เป็นตน้ 
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563 



ตัวชี้วัดที  9 กำรเปิดเผยข้อมูล  
ตัวชี้วัดย่อยที  9.4 กำรบริหำรและพัฒนำทรพัยำกรบุคคล 

ข้อ ค ำถำม ค ำอธิบำยเพ่ิมเติม 

25 นโยบายการบรหิาร
ทรพัยากรบุคคล 

o เป็นนโยบายหรอืแผนการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคลทีย่งัใชบ้งัคบัในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2564 
o แสดงนโยบาย หรือแผนการบริหารและพฒันาทรพัยากรบุคคลที่มจีุดมุ่งหมายหรอืวตัถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกดิการบริหาร

ทรพัยากรบุคคลทีม่คีวามโปร่งใสและมคีุณธรรม 
o เป็นนโยบายหรอืแผนการบรกิารและพฒันาทรพัยากรบุคคลของผูบ้รหิารสงูสดุ ทีก่ าหนดในนามของหน่วยงาน 

26 การด าเนินการตามนโยบาย
การบรหิารทรพัยากรบุคคล 

o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 
o แสดงการด าเนินการตามนโยบายหรอืแผนการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล ยกตวัอย่างเช่น การวางแผนก าลงัคน การ

สรรหาคนดคีนเก่งเพื่อปฏบิตังิานตามภารกจิของหน่วยงาน การพฒันาบุคลากร การสรา้งทางกา้วหน้าในสายอาชพี การพฒันา
คุณภาพชวีติ การบรรจุและแต่งตัง้บุคลากร การประเมนิผลการปฏบิตังิาน การส่งเสรมิจรยิธรรมและรกัษาวนิัยของบุคลากรใน
หน่วยงาน เป็นตน้ 

o เป็นการด าเนินการทีม่คีวามสอดรบักบันโยบาย หรอืแผนการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล 

27 หลกัเกณฑก์ารบรหิารและ
พฒันาทรพัยากรบุคคล 

o แสดงหลกัเกณฑก์ารบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคลทีย่งัใชบ้งัคบัในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2564 
o การสรรหาและคดัเลอืกบุคลากร 
o การบรรจุและแต่งตัง้บุคลากร 
o การพฒันาบุคลากร 
o การประเมนิผลการปฏบิตังิานบุคลากร 
o การใหคุ้ณใหโ้ทษและการสรา้งขวญัก าลงัใจ 

28 รายงานผลการบรหิารและ
พฒันาทรพัยากรบุคคล
ประจ าปี 

o เป็นรายงานผลของปีทีผ่่านมา พ.ศ. 2563 
o แสดงผลการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล 
o มขีอ้มูลรายละเอยีดของการด าเนินการ ยกตวัอย่างเช่น ผลการด าเนินการตามนโยบายการบรหิารทรพัยากรบุคคล ผลการ

วเิคราะหก์ารบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล เป็นตน้ 



ตัวชี้วัดที  9 กำรเปิดเผยข้อมูล  
ตัวชี้วัดย่อยที  9.5 กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส 

ข้อ ค ำถำม ค ำอธิบำยเพ่ิมเติม 

29 แนวปฏบิตักิารจดัการ
เรือ่งรอ้งเรยีนการทุจรติ
และประพฤตมิชิอบ 

o แสดงคู่มอืหรอืแนวทางการด าเนินการต่อเรือ่งรอ้งเรยีนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการทุจรติและประพฤตมิชิอบของเจา้หน้าที่
ของหน่วยงาน 

o มขีอ้มูลรายละเอยีดของการปฏบิตังิาน ยกตวัอย่างเช่น รายละเอยีดวธิกีารที่บุคคลภายนอกจะท าการรอ้งเรยีน 
รายละเอยีดขัน้ตอนหรอืวธิกีารในการจดัการต่อเรือ่งรอ้งเรยีน ส่วนงานทีร่บัผดิชอบ ระยะเวลาด าเนินการ เป็นตน้ 

30 ช่องทางแจง้เรือ่ง
รอ้งเรยีนการทุจรติและ
ประพฤตมิชิอบ 

o แสดงช่องทางทีบุ่คคลภายนอกสามารถแจง้เรือ่งรอ้งเรยีนเกีย่วกบัการทุจรติและประพฤตมิชิอบของเจา้หน้าทีข่อง
หน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทัว่ไป เพื่อเป็นการคุ้มครองขอ้มูลของผู้แจง้
เบาะแสและเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวปฏบิตักิารจดัการเรือ่งรอ้งเรยีนการทุจรติและประพฤตมิชิอบ 

o สามารถเขา้ถงึหรอืเชื่อมโยงไปยงัช่องทางขา้งตน้ไดจ้ากเวบ็ไซตห์ลกัของหน่วยงาน 

31 ขอ้มลูเชงิสถติเิรือ่ง
รอ้งเรยีนการทุจรติและ
ประพฤตมิชิอบ 

o แสดงขอ้มลูสถติเิรือ่งรอ้งเรยีนการทุจรติและประพฤตมิชิอบของเจา้หน้าทีข่องหน่วยงาน 
o มขีอ้มูลความก้าวหน้าการจดัการเรื่องรอ้งเรยีน ยกตวัอย่างเช่น จ านวนเรื่อง เรื่องที่ด าเนินการแลว้เสรจ็ เรื่องที่

อยูร่ะหว่างด าเนินการ เป็นตน้ (กรณไีมม่เีรือ่งรอ้งเรยีนใหเ้ผยแพรว่่าไมม่เีรือ่งรอ้งเรยีน) 
o เป็นขอ้มลูในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดอืนแรกของปี พ.ศ. 2564 

32 ช่องทางการรบัฟังความ
คดิเหน็ 

o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคดิเหน็ต่อการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่หรอืภารกจิของ
หน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ 

o สามารถเขา้ถงึหรอืเชื่อมโยงไปยงัช่องทางขา้งตน้ไดจ้ากเวบ็ไซตห์ลกัของหน่วยงาน 

33 การเปิดโอกาสใหเ้กดิ
การมสี่วนรว่ม 

o แสดงการด าเนินการหรอืกจิกรรมที่แสดงถงึการเปิดโอกาสให้ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีไดม้สี่วนร่วมในการด าเนินงาน
ตามภารกจิของหน่วยงาน ยกตวัอย่างเช่น ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ หรอืร่วม
ตดิตามประเมนิผล เป็นตน้  

o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 



ตัวชี้วัดที  10 กำรป้องกันกำรทุจริต  
ตัวชี้วัดย่อยที  10.1 กำรด่ำเนินกำรเพื อป้องกันกำรทุจริต 

ข้อ ค ำถำม ค ำอธิบำยเพ่ิมเติม 

34 เจตจ านงสุจรติของ
ผูบ้รหิาร 

o แสดงเน้ือหาเจตนารมณ์หรอืค ามัน่ว่าจะปฏิบตัิหน้าที่และบรหิารหน่วยงานอย่างซื่อสตัย์สุจรติ โปร่งใสและ
เป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาล 

o ด าเนินการโดยผูบ้รหิารสงูสุดคนปัจจุบนัของหน่วยงาน 

35 การมสี่วนรว่มของ
ผูบ้รหิาร 

o แสดงการด าเนินการหรอืกจิกรรมทีแ่สดงถงึการมสี่วนรว่มของผูบ้รหิารสงูสุดคนปัจจุบนั 
o เป็นการด าเนินการหรอืกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคญักับการปรบัปรุง พฒันา และส่งเสรมิ

หน่วยงานดา้นคุณธรรมและโปรง่ใส 
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 

36 การประเมนิความเสีย่ง
การทุจรติประจ าปี 

o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
ก่อใหเ้กดิการขดักนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 

o มขี้อมูลรายละเอียดของผลการประเมนิ ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง 
มาตรการและการด าเนินการในการบรหิารจดัการความเสีย่ง เป็นตน้ 

o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 

37 การด าเนินการเพื่อ
จดัการความเสีย่งการ
ทุจรติ 

o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจดัการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
ก่อใหเ้กดิการขดักนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 

o เป็นกจิกรรมหรอืการด าเนินการทีส่อดคลอ้งกบัมาตรการหรอืการด าเนินการเพื่อบรหิารจดัการความเสีย่งตาม
ขอ้ O36 

o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 



ตัวชี้วัดที  10 กำรป้องกันกำรทุจริต  
ตัวชี้วัดย่อยที  10.1 กำรด่ำเนินกำรเพื อป้องกันกำรทุจริต 

ข้อ ค ำถำม ค ำอธิบำยเพ่ิมเติม 

38 การเสรมิสรา้งวฒันธรรม
องคก์ร 

o แสดงการด าเนินการหรอืกิจกรรมของหน่วยงานที่แสดงถึงการเสรมิสร้างวฒันธรรมองค์กรให้เจา้หน้าที่ของ
หน่วยงานมทีศันคต ิค่านิยมในการปฏบิตังิานอย่างซื่อสตัยส์ุจรติ อยา่งชดัเจน 

o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 

39 แผนปฏบิตักิารป้องกนั
การทุจรติ 

o แสดงแผนปฏบิตัิการที่มวีตัถุประสงค์เพื่อป้องกนัการทุจรติหรอืพฒันาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน 

o มขีอ้มลูรายละเอยีดของแผนฯ ยกตวัอยา่งเช่น โครงการ กจิกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาด าเนินการ เป็นตน้ 
o เป็นแผนทีม่รีะยะเวลาบงัคบัใชค้รอบคลุมปี พ.ศ. 2564 

40 รายงานการก ากบั
ตดิตามการด าเนินการ
ป้องกนัการทุจรติ
ประจ าปี รอบ 6 เดอืน 

o แสดงความกา้วหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติตามขอ้ o39 
o มขี้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละโครงการ /กิจกรรม 

รายละเอยีดงบประมาณทีใ่ชด้ าเนินงาน เป็นตน้ 
o เป็นขอ้มลูในระยะเวลา 6 เดอืนแรกของปี พ.ศ. 2564 

41 รายงานผลการ
ด าเนินการป้องกนัการ
ทุจรติประจ าปี 

o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติ 
o มขีอ้มลูรายละเอยีดสรุปผลการด าเนินการ ยกตวัอย่างเช่น ผลการด าเนินการโครงการหรอืกจิกรรม ผลการใช้

จา่ยงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ขอ้เสนอแนะ ผลสมัฤทธิต์ามเป้าหมาย เป็นตน้ 
o ใชร้ายงานผลของปี พ.ศ. 2563 



ตัวชี้วัดที  10 กำรป้องกันกำรทุจริต  
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มำตรกำรภำยในเพื อป้องกันกำรทุจริต 

ข้อ ค ำถำม ค ำอธิบำยเพ่ิมเติม 

42 มาตรการสง่เสรมิ
คุณธรรมและความ
โปรง่ใสภายใน
หน่วยงาน 

o แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครฐั ในปี พ.ศ. 2563 

o มขีอ้มูลรายละเอยีดการวเิคราะห์ ยกตวัอย่างเช่น ประเดน็ที่เป็นขอ้บกพร่องหรอืจุดอ่อนที่จะต้อง
แก้ไขโดยเร่งด่วนที่มคีวามสอดคล้องกบัผลการประเมินฯ ประเด็นที่จะต้องพฒันาให้ดขีึ้น แนว
ทางการน าผลการวเิคราะหไ์ปสูก่ารปฏบิตัขิองหน่วยงาน เป็นตน้ 

o มีมาตรการเพื่อขบัเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องตามผลการวเิคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ ยกตวัอย่างเช่น การ
ก าหนดผูร้บัผดิชอบหรือผู้ที่เกี่ยวขอ้ง การก าหนดขัน้ตอนหรอืวิธีการปฏิบตัิ  การก าหนดแนว
ทางการก ากบัตดิตามใหน้ าไปสูก่ารปฏบิตัแิละการรายงานผล เป็นตน้ 

43 การด าเนินการตาม
มาตรการสง่เสรมิ
คุณธรรมและความ
โปรง่ใสภายใน
หน่วยงาน 

o แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพือ่สง่เสรมิคุณธรรมและความโปรง่ใสภายในหน่วยงาน 
o มขีอ้มลูรายละเอยีดการน ามาตรการเพื่อส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในขอ้ 

o42 ไปสูก่ารปฏบิตัอิยา่งเป็นรปูธรรม   
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 















































เงื อนไขกำรประกำศและแสดงผลกำรประเมิน 
กรณีที หน่วยงำนด่ำเนินกำรไม่ครบถ้วนตำมขั้นตอนที ก่ำหนด จะไม่ได้รับกำรประกำศผลกำรประเมินอย่ำงเป็นทำงกำรและไม่
แสดงผลกำรประเมินต่อสำธำรณะ แต่แสดงให้หน่วยงำนรับทรำบเท่ำนั้น โดยมีเงื อนไขกำรประกำศและแสดงผลกำรประเมิน ดังนี้ 
 กรณีหน่วยงำนไม่ได้ลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประเมินตำมขั้นตอนและระยะเวลำที ก่ำหนด 
 กรณีหน่วยงำนไม่ได้น่ำเข้ำข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในและข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกตำมขั้นตอนและระยะเวลำที 

ก่ำหนด 
 กรณีหน่วยงำนไม่ได้ตอบแบบ OIT ตำมขั้นตอนและระยะเวลำที ก่ำหนด 
 กรณีหน่วยงำนมีจ่ำนวนผู้ตอบแบบ IIT น้อยกว่ำจ่ำนวนค่ำขั้นต ่ำที ก่ำหนด 

คะแนน แบบ IIT แบบ EIT แบบ OIT 

คะแนนข้อค าถาม 
คะแนนเฉลี ยของ 

ข้อค่ำถำมจำกผู้ตอบทุกคน 

คะแนนเฉลี ยของ 

ข้อค่ำถำมจำกผู้ตอบทุกคน 
คะแนนของข้อค่ำถำม 

คะแนนตัวช้ีวัดย่อย – – 

คะแนนเฉลี ยของ 

ทุกข้อค่ำถำม 

ในตัวชี้วัดย่อย 

คะแนนตัวช้ีวัด 
คะแนนเฉลี ยของ 

ทุกข้อค่ำถำมในตัวช้ีวัด 

คะแนนเฉลี ยของ 

ทุกข้อค่ำถำมในตัวช้ีวัด 

คะแนนเฉลี ยของ 

ทุกตัวชี้วัดย่อยในตัวชี้วัด 

คะแนนแบบส ารวจ 
คะแนนเฉลี ยของ 

ทุกตัวช้ีวัดในแบบส่ำรวจ 

คะแนนเฉลี ยของ 

ทุกตัวช้ีวัดในแบบส่ำรวจ 

คะแนนเฉลี ยของ 

ทุกตัวชี้วัดในแบบส่ำรวจ 

น้ าหนักแบบส ารวจ ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 

คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบส่ำรวจที ถ่วงน้่ำหนัก 



ผลกำรประเมิน ITA 
 คะแนนs ระดับ 

95.00 – 100 AA 

85.00 – 94.99 A 

75.00 – 84.99 B 

65.00 – 74.99 C 

55.00 – 64.99 D 

50.00 – 54.99 E 

0 – 49.99 F 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 2563 2564 2565 

ร้อยละของหน่วยงำนที 
ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA 

(85 คะแนน) 

50% 65% 80% 

ผลกำรประเมิน ITA ตำมเป้ำหมำยแผนงำนระดับประเทศ 

ผลกำรประเมิน (ITA Score)  













http://itas.nacc.go.th 

www.facebook.com/ita.nacc 
ITAS NACC 

www.youtube.com 
ITAS NACC 

Line official account 
(@ITAS) 




