
รายงานการประชุม 
คณะท างานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ของจังหวัดเชียงราย ครั้งท่ี 1/2566 
วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น.  

ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย 

************************************ 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
1. นางอุบลรัตน์  พ่วงภิญโญ แทน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานคณะท างาน  
2. นายสุริยัน  เดชรักษา  แทน หัวหน้าส านักงานจังหวัดเชียงราย     
3. รศ.ดร. ประยูร อิมิวัตร์  ที่ปรึกษาคณะท างาน 
4. นายศตวรรษ อภิวงค์  แทน ปลัดจังหวัดเชียงราย  
5. นายภูมิ ค าชุ่ม   แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย    
6. นางสาววิริติยา พุทธัง               แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย         
7. นางกาญจนา ศรีพรม   แทน พัฒนาการจังหวัดเชียงราย    

        8. นายกอบวิทย์ ศิวไกมล  แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย 
        9. น่ายอภิชัย สุงา   แทน ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย   
        10. นางผกาวรรณ ทรายหมอ แทน หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 

11. นางดวงเด่น  เสธา    แทน เกษตรจังหวัดเชียงราย 
 12. นางสาวชญาณิศา จันทสีอา  แทน คลังจังหวัดเชียงราย  

13. นางสาวปราณื ปาอ้น  แทน จัดหางานจังหวัดเชียงราย 
14. นางส่วกาญจวรรณ ชัยศิริ        แทน ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จังหวัดเชียงราย  
15. นางสาวทิญาพรรรณ เพชรปุ่น แทน ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย 
16. นางสาวกฤตยา  พลรัชณา แทน ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

 17. นายธีรารัตน์ สมมาตา  แทน ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย 
 18. นางสาวรจนา เดชดี           แทน ประมงจังหวัดเชียงราย 
 19. นางสาววรัญญา ก้อนแก้ว  แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย 
 20. นายเดชณรงค์ มูลพร้อม  แทน แรงงานจังหวัดเชียงราย  
 21. นางวาริศา แสงอรุณรักษ์  แทน อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 
 22. นางสายสุดา ภูกาบิน  แทน ผู้บัญชาการเรือนจ าอ าเภอเทิง  
 23. นางเนตรนิล เกิงฝาก   แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย 
 24. นายอภิศักดิ์ พุทธวงษ์  แทน ประกันสังคมจังหวัดเชียงราย  
 25. นางสาวสุพิชชา ชุ่มมะโน  แทน วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย  
 26. นางสาวศิริรัตน์ จันต๊ะ   แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย  
 27. นางธิดา เทพแสง  แทน ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย  
 28. นางสาวศิรประภา รัศมี           แทน ขนส่งจังหวัดเชียงราย 
 29. นายนิรันดร์ ชุมพลอนันต์ แทน พาณิชย์จังหวัดเชียงราย 
 30. นางสาวสุกัญญา พันธ์สุรินทร์ แทน สถิติจังหวัดเชียงราย 
 31. นายพนม วรรรณชยพล          แทน พลังงานจังหวัดเชียงราย 
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 32. นางปทิตา สมุทรารินทร์ แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย 
 33. นางจิดาภา ทวีสมบัติ   แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 
 34. นายจีราธิวัตน์ มะโนวรรณ แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย  
 35. นางสาวรุ่งธิวา เปรมอ าพล  แทน สหกรณ์จังหวัดเชียงราย 
 36. นางสาวรสสุคนธ์ สร้อยค า  แทน ผู้อ านวยการส านักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย  
 37. นายฐนพงศ์ ไชยงา  แทน ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล 
                                                     เพ่ือการพัฒนาจังหวัดส านักงานจังหวัดเชียงราย 
 38. นางสาวกนกกร อึ้งอภินันท์  แทน ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรม 
    ส านักงานจังหวัดเชียงราย   
 39. นางนฤมล มะโนวงค์  แทน ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
                                                    จังหวัดเชียงราย   

40. นางธนัชภัค ไพบูลย์สิริรัตน์      พนักงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  
                                                     ส านักงานจังหวัดเชียงราย 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 
1. นางอัจฉรา  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  

 2. ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ ส านักงานจังหวัดเชียงราย 

เริ่มประชุม   เวลา 13.30 น. 
เมื่อถึงเวลา คณะท างานมาพร้อม นางอุบลรัตน์  พ่วงภิญโญ หัวหน้า

ส านักงานจังหวัดเชียงราย ท าหน้าที่ประธานการประชุม ได้เปิดการประชุมและ
ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 : เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
ประธาน   ส าหรับในวันนี้เป  นการประชุมเพ่ือด าเนินการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดเชียงราย เพ่ือ
ก ากับ ติดตามการด าเนินงานของส่วนราชการในการจัดท าข้อมูล ส่งข้อมูล และ
น าเข้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการ
ประเมิน จังหวัดเชียงราย ได้มีหนังสือแจ้งคณะท างานการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของจังหวัดเชียงราย มาร่วมกัน
พิจารณาด าเนินการในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และส่งให้จังหวัดเชียงราย ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อรวบรวมส่งส านักงาน ป.ป.ช. รายละเอียดจะได้แจ้งที่ประชุมใน
ระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี 2… 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเพื่อทราบ      
 2.1 การแต่งตั้งคณะท างานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของจังหวัดเชียงราย (ส านักงานจังหวัดเชียงราย) 
นายสุริยัน  เดชรักษา ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล เลขานุการ จังหวัดเชียงรายได้มีค าสั่ง

แต่งตั้งคณะท างานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ของจังหวัดเชียงราย ตามค าสั่งจังหวัดเชียงราย ที่ 256/2566 ลงวันที่ 
18 มกราคม พ.ศ. 2566 โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ สรุปได้ดังนี้  
องค์ประกอบ     
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย    ประธานคณะท างาน 
    (ที่ก ากับดูแลการปฏิบัติราชการของกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล)  
2. หัวหน้าส านักงานจังหวัดเชียงราย    รองประธานคณะท างาน       
3. รศ.ดร. ประยูร อิมิวัตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย)            ที่ปรึกษา  
4. หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคหรือผู้แทน จ านวน 34 หน่วยงาน       คณะท างาน 
5. ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ ส านักงานจังหวัดเชียงราย        คณะท างาน 
6. ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด       คณะท างาน 
    ส านักงานจังหวัดเชียงราย 

 7. ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรม ส านักงานจังหวัดเชียงราย    คณะท างาน 
8. ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล                     
 ส านักงานจังหวัดเชียงราย                                       คณะท างานและเลขานุการ 
9. นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล    
     ส านักงานจังหวัดเชียงราย                               คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
10 เจ้าหน้าที่บริหารงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  
      ส านักงานจังหวัดเชียงราย                               คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
1. อ านาจหน้าที่ 

 ให้คณะท างานฯ มีหน้าที่ก ากับ ดูแล ประสานงาน และติดตามการด าเนินงานของ
ส่วนราชการในการจัดท าข้อมูล ส่งข้อมูล และน าเข้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
คุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ของจังหวัด
เชียงราย รวมทั้งการด าเนินการอ่ืนใดที่ท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการ
ประเมินดังกล่าว 
จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี 2.2... 
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ระเบียบวาระท่ี 2.2  การชี้แจงหลักเกณฑ์ และแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดเชียงราย) 

นายนั้ง แสงเพชรไพบูลย์ หัวหน้ากลุ่มงานป้องการทุจริต ส านักงานป.ป.ช. ประจ าจังหวัดเชียงราย 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ หรือ Integrity and Transparency Assessment หรือที่เรียกว่าการ
ประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่ง โดยเป็น
เครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิด 
เปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสุขภาพองค์กรประจ าปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการด าเนินงานด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐ
สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การ
ให้บริการ สามารถอ านวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งถือ
เป็นการยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานภาครัฐ ดังนั้น การประเมิน ITA จึงไม่ได้
เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นการประเมิน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน เพ่ือให้ทราบถึงช่องว่างของ
ความไม่เป็นธรรมและความด้อยประสิทธิภาพ ส าหรับน าไปจัดท าแนวทางมาตรการ
ต่าง ๆ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทยต่อไป 
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 ผลคะแนนตามเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ 

        ผลการประเมิน ITA เมื่อเปรียบเทียบตามค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดที่ก าหนด
ตามนโยบายและแผนงานระดับประเทศ ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580) ซึ่ง
ในระยะที่สองของแผนแม่บทฯ (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้ก าหนดค่าเป้าหมายของ
ตัวชี้วัดให้หน่วยงานภาครัฐมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน) มีสัดส่วน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 

   คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบให้
หน่วยงานภาครัฐให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2570 โดย
การก าหนดกลุ่มเป้าหมายหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินฯ แนวทางการประเมินฯ 
และเครื่องมือการประเมินฯ ให้เป็นไปตามท่ีส านักงาน ป.ป.ช.ก าหนด  

1. หลักการพื้นฐานของการประเมิน ITA 
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2. การด าเนินการที่ผ่านมา 

(1) ได้มีการจัดประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ในภาพรวมของจังหวัดเชียงราย ผ่านระบบ 
Zoom Meeting ไปเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการ
ประเมิน ประกอบด้วย  
(2) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ส านักงานจังหวัดเชียงราย ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย  
และหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินทั้งสิ้น จ านวน 145 หน่วยงาน รวมจ านวน เกือบ 
300 คน โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประเมิน 
ITA ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน ITA ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(3) ลงพ้ืนที่ให้ค าปรึกษากับหน่วยงานที่มีคะแนน ITA ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (ได้
คะแนนน้อยกว่า 85 คะแนนในปี 2564) จ านวน 75 หน่วยงาน ในช่วงระหว่างวันที่ 31 
มกราคม 2565 – 7 กุมภาพันธ์ 2565 เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรคจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในปีที่ผ่านมา รวมถึงชี้แจงและท าความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่อง ITA 
โดยตรงเพื่อสร้างการรับรู้และยกระดับ ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
3. ปัญหาอุปสรรค (จากการลงพ้ืนที่) 
(1) มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเจ้าหน้าที่งานบ่อย ท าให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 
(2) งานด้าน ITA จะถูกรวมไว้ที่คนๆเดียวในการท าหน้าที่ ซึ่งต้องมีการประสานงาน 
ภายในหลายหน่วยงาน ท าให้บางครั้งขอความร่วมมือภายในองค์กรแล้วไม่ได้รับ 
ความร่วมมือเท่าท่ีควร 
(3) ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาไม่ให้ความส าคัญกับการประเมิน ITA เพราะคิดว่าไม่ได้
ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานโดยตรง 
(4) การจ้าง Outsource (หน่วยงานภายนอก) ในการปรับปรุง Website ของหน่วยงาน 
ท าให้การน าเข้าข้อมูลในส่วนของ OIT (การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ) ไม่สามารถน าเข้าได้
ด้วยตนเอง รวมถึงบางหน่วยงานมีปัญหาเรื่องการจ้างปรับปรุง Website ที่คลอบคลุม
ในช่วงการส่งมอบงานในระหว่างการตรวจประเมิน OIT ซึ่งหากไม่ได้วางแผนให้ดีอาจ
ส่งผลต่อการเข้าถึงข้อมูลในช่วงการตรวจประเมิน Website ซึ่งอาจท าให้หน่วยงานไม่ได้
คะแนนในการตรวจประเมินในช่วงเวลาดังกล่าว 
 

 4. การยกระดับ ITA 2565 ของจังหวัดเชียงราย 
(1) ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดเชียงราย ขอความร่วมมือไปยังองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลศรีเมืองชุม อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพ่ือจัดท า OIT ต้นแบบของจังหวัด
เชียงราย ส าหรับเป็นแนวทางในการจัดท าแบบประเมินแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
(2) ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดเชียงราย จัดท าช่องทางเพ่ือให้หน่วยงานสามารถ 
ส่งข้อมูล การจัดท าแบบประเมินแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ให้กับส านักงาน 
ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดเชียงราย เพ่ือให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมผ่านทาง Google Form หรือ E-Mail 
ของผู้ประสานงาน ITA ของแต่ละหน่วยงาน 
(3) ให้ค าแนะน า/ข้อเสนอแนะ ผ่านช่องทาง Line Open chat “ITA 2565 เชียงราย” 
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5. ภาพรวมสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในปี 2566 
(1) วิธีการเข้าตอบออนไลน์ 

การเข้าตอบมีการปรับเป็นการใช้หมายเลขโทรศัพท์และยืนยันตัวตนด้วย
รหัสผ่านครั้งเดียว (OTP) เพ่ือความสะดวกและเพ่ิมโอกาสในการเข้าตอบของผู้ที่จะ
เข้ามามีส่วนร่วมสะท้อนความคิดเห็นต่อหน่วยงานภาครัฐและเพ่ือสร้างความเชื่อมั่น
ในความปลอดภัยของผู้ตอบมากยิ่งข้ึน 

ปี 2565 ปี 2566 

• ใช้ เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ใน
การเข้าตอบ 

• ใช้เลขหมายเลขโทรศัพท์และยืนยันตัวตน
ด้วยรหัส OTP 

 (2) การจัดเก บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เปลี่ยนการเก็บข้อมูล โดย
แยกเป็น 2 ส่วน 

ปี 2565 ปี 2566 

• ป.ป.ช. เก็บ EIT เอง 30 % • หน่วยงานประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกมาตอบ 
(ให้ครบตามจ านวนขั้นต่ า) คิดเป็น 15 % 
• ปปช.เก็บข้อมูลเอง (ตามอัตราส่วน) คิดเป็น 15% 

(3) ระยะเวลา 
    ในขั้นตอนการเปิดโอกาสให้เข้าร่วมประเมินทั้งแบบวัด IIT และ EIT นั้น มี

การปรับระยะเวลาให้มากขึ้น จากเดิมมีระยะเวลา 3 เดือน เพ่ิมเป็นระยะเวลา 6 
เดือน เพ่ือเพ่ิมโอกาสที่จะมีผู้เข้าร่วมการประเมินมากยิ่งขึ้น และเพ่ิมระยะเวลาการ
ตอบแบบวัด OIT เป็นระยะเวลา 4 เดือน 

 

ปี 2565 ปี 2566 

• ระยะเวลาการตอบแบบวัด IIT 
EIT 3  เดือน 

• ระยะเวลาการตอบแบบวัด 
OIT 2 เดือน 

• ระยะเวลาการตอบแบบวัด IIT EIT 6 เดือน 
• ระยะเวลาการตอบแบบวัด OIT 4 เดือน 

 

 

 

 

 

 



-10- 

6. ประเด นค าถามในแบบวัด OIT  
      จากความร่วมมือทางนโยบายของส านักงาน ป .ป.ช. ร่วมกับส านักงาน 
ป.ป.ท. ในการขับเคลื่อนประเด็นนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และความ
ร่วมมือของส านักงาน ก.พ. ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติ
มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 น าไปสู่การปรับปรุงประเด็นขับเคลื่อนภาครัฐ
ใน 2 ประเด็นดังกล่าวเพ่ิมเติมในแบบวัด OIT รวมทั้งมีการปรับลดบางข้อ และ
ปรับปรุงข้อความอันเป็นองค์ประกอบของบางข้อให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ในส่วนแบบวัด 
IIT และแบบวัด EIT นั้น มีการปรับปรุงข้อความในข้อค าถามให้มีความกระชับและ
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน เพ่ือลดความเสี่ยงที่จะเกิดการสับสนของผู้ตอบได้ 

 

ปี 2565 ปี 2566 

• IIT / EIT : ข้อ
ค าถามบางข้อ
ก ากวมอาจท า
ให้สับสน 

• OIT :  

• IIT / EIT : ปรับปรุงข้อความในข้อค าถามให้มีความกระชับและ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  

• OIT เพ่ิมข้อค าถาม ได้แก่ O10 / O32 O33 / O39 / O40 / 
O41 จ ากัดจ านวน URL ระบุได้ไม่เกิน 5 URL  

  
 6. แนวทางการประเมิน ITA ปี 2566 
      การประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นั้น เพ่ือเป็นการ
ผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสามารถบรรลุเป้าหมาย
ได้อย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ การประเมิน ITA จึงยังคงมีกรอบแนวทางในการ
ประเมินเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา เพ่ือให้หน่วยงานที่มีการพัฒนาในระดับดีแล้วยังคง
รักษามาตรฐานการด าเนินงานและการปฏิบัติให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น และ
หน่วยงานที่ยังมีจุดที่ต้องปรับปรุงให้มีการพัฒนาตามมาตรฐานเดียวกันกับทุก
หน่วยงานทั่วประเทศได้ นอกจากนี้การประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 นั้น ส านักงาน ป.ป.ช. จะเป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติการประเมิน
เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นี้ ก็มีนโยบายใน
การปรับปรุงในรายละเอียดของเครื่องมือการประเมินในบางประการ สรุปได้ดังนี้ 

  -  วิธีการเข้าตอบออนไลน์ 
    ในการเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐเข้าร่วมตอบแบบวัด IIT และการเปิด
โอกาสให้ผู้รับบริการหรือติดต่อกับภาครัฐเข้าร่วมตอบแบบวัด EIT จะเป็นการเข้า
ตอบด้วยตนเองโดยตรงทางระบบ ITAS และการเข้าตอบมีการปรับเป็นการใช้
หมายเลขโทรศัพท์และยืนยันตัวตนด้วยรหัสผ่านครั้งเดียว (OTP) ทั้งนี้ เพ่ือความ
สะดวกและเพ่ิมโอกาสในการเข้าตอบของผู้ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมสะท้อนความคิดเห็น
ต่อหน่วยงานภาครัฐ และที่ส าคัญเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของผู้ตอบ
มากยิ่งขึ้น 
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      การจัดเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก การจัดเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก จะมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
ภาครัฐในการเข้าตอบด้วยตนเอง โดยหน่วยงานจะต้องก ากับติดตามให้มีผู้ตอบตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด ส่วนผู้ประเมินจะเป็นผู้วิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
จากนั้นจะมีการจัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายโดยตรง ทั้งนี้ เพ่ือลดปัญหาเกี่ยวข้อง
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และลดโอกาสในกรณีการล็อคผลค าตอบ 
- ระยะเวลา  
  ในขั้นตอนการเปิดโอกาสให้เข้าร่วมการประเมินทั้งแบบวัด IIT และแบบวัด 
EIT นั้นมีการปรับระยะเวลามากข้ึน จากเดิมมีระยะเวลา 3 เดือน เพ่ิมเป็นระยะเวลา 
6 เดือน เพ่ือเพ่ิมโอกาสที่จะมีผู้เข้าร่วมการประเมินมากยิ่งขึ้น และเพ่ิมระยะเวลา
การตอบแบบวัด OIT เป็นระยะเวลา 4 เดือน ทั้งนี้ จะมีประกาศผลการประเมิน
ภายในเดือนสิงหาคม 
 - ประเด นค าถามในแบบ OIT  

จากความมือทางนโยบายของส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับส านักงาน ป.ป.ท. 
ในการขับเคลื่อนประเด็นนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และความร่วมมือ
ของส านักงาน ป.ป.ช. กับส านักงาน ก.พ. ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานตาม
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 น าไปสู่การปรับปรุงประเด็น
ขับเคลื่อนภาครัฐใน 2 ประเด็นดังกล่าวเพ่ิมเติมในแบบวัดการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) และมีการปรับลดบางข้อและปรับปรุงข้อความอันเป็นองค์ประกอบ
ของบางข้อให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ในส่วนแบบวัด IIT และแบบวัด EIT นั้นมีการปรับปรุง
ข้อความให้ข้อค าถามให้มีความกระชับและชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพ่ือลดความเสี่ยงที่จะเกิดการ
สับสนของผู้ตอบได้ 

 
7. ปฏิทินการประเมิน ITA 2566 กรอบระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของ ITA 2566 
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8. การค านวณผลการประเมิน 

คะแนน แบบวัด IIT แบบวัด EIT (1) 
แบบวัด EIT 

(2) 
แบบวัด OIT 

คะแนน 
ข้อค าถาม 

คะแนนเฉลี่ยของ 
ข้อค าถามจาก
ผู้ตอบทุกคน 

คะแนนเฉลี่ยของ 
ข้อค าถามจากผู้ตอบทุก

คน 

คะแนนเฉลี่ย
ของ 

ข้อค าถามจาก
ผู้ตอบทุกคน 

คะแนนของข้อ
ค าถาม 

คะแนนตัวช้ีวัด
ย่อย 

– – – 

คะแนนเฉลี่ย
ของ 

ทุกข้อค าถาม 
ในตัวชี้วัดย่อย 

คะแนนตัวช้ีวัด 
คะแนนเฉลี่ยของ 
ทุกข้อค าถามใน

ตัวชี้วัด 

คะแนนเฉลี่ยของ 
ทุกข้อค าถามในตัวชี้วัด 

คะแนนเฉลี่ย
ของ 

ทุกข้อค าถามใน
ตัวชี้วัด 

คะแนนเฉลี่ย
ของ 

ทุกตัวชี้วัดย่อย
ในตัวชี้วัด 

คะแนน 
แบบวัด 

คะแนนเฉลี่ยของ 
ทุกตัวชี้วัดในแบบ

วัด 

คะแนนเฉลี่ยของ 
ทุกตัวชี้วัดในแบบวัด 

คะแนนเฉลี่ย
ของ 

ทุกตัวชี้วัดใน
แบบวัด 

คะแนนเฉลี่ย
ของ 

ทุกตัวชี้วัดใน
แบบวัด 

น้ าหนัก 
แบบวัด 

ร้อยละ 30 ร้อยละ 15 ร้อยละ 15 ร้อยละ 40 

คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบส ารวจที่ถ่วงน้ าหนัก 
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1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) 
 - แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตาม
การรับรู้หรือประสบการณ์ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลการรับรู้ของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
- วิธีการรวบรวมข้อมูลแบบวัด IIT เป็นบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่จะได้
ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้บุคลากรภายในได้มีโอกาสได้เข้ามามีส่วนร่วมสะท้อนความ
คิดเห็นต่อการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ดังนี้ 
 (1) หน่วยงานน าช่องทางการเข้าตอบแบบวัด IIT และ Code ของหน่วยงาน ไป
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรภายในของหน่วยงาน 
 (2) บุคลากรภายในของหน่วยงานเข้ามาตอบแบบวัด IIT ด้วยตนเองทางระบบ ITAS  
โดยผู้ตอบจะต้องยืนยันตัวตนโดยการระบุ Code ของหน่วยงานให้ถูกต้อง จึงจะ
สามารถเข้าตอบได ้
 - ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ก าหนดจ านวนร้อยละ 10 ของ
จ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทั้งหมด แต่จะต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 30 คน 
กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจ านวนน้อยกว่า 30 คน ให้เก็บข้อมูลจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทั้งหมด กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจ านวน 
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มากกว่า 4,000 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในไม่น้อยกว่า 400 
คน โดยระบบ ITAS จะค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของแต่ละหน่วยงานโดยอัตโนมัติ 

 ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  
        เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน
หน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือ
ด าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไป
อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการ
ส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความ
รับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ใน
ฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ ของบุคลากร
อ่ืนในหน่วยงานทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหน้าที่  และในกรณีช่วงเทศกาลหรือ
วาระส าคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะ
ก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต 

ข้อค าถาม 
• i1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไป
ตามข้ันตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด (+) 
• i2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างเท่า
เทียมกัน มากน้อยเพียงใด (+) 
• i3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งาน และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด (+) 
• i4 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของก านัล 
หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เป็น
ต้น) เพื่อแลกกับปฏิบัติงานหรือให้บริการ หรือไม่ (-) 
• i5 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของก านัล หรือ
ผลประโยชน์ จากบุคคลอ่ืน ที่อาจส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมเพ่ือ
เป็นการตอบแทน หรือไม่ (-) 
• i6 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการให้เงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของก านัล หรือ
ผลประโยชน์ แก่บุคคลภายนอกเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบ
แทนในอนาคต หรือไม่ (-) 

 ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ  
      เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน
หน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของ 
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หน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือ
พวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการ
ตรวจรับพัสดุด้วย นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 
 ข้อค าถาม 

• i7 ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่ท่านปฏิบัติ
หน้าที่ มากน้อยเพียงใด (+) 
• i8 ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ มากน้อยเพียงใด (+) 
• i9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และคุ้มค่า มากน้อย
เพียงใด (+) 
• i10 หน่ วยงานของท่าน ใช้ จ่ ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์ส่ วนตั วกลุ่ ม  
หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด (-) 
• i11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่า
วัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด (-) 
• i12 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดราย
หนึ่ง มากน้อยเพียงใด (-) 

 
ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อ านาจ  
              เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน
หน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้
อ านาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือท าในสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการ
แทรกแซงจากผู้มีอ านาจ การซื้อขายต าแหน่ง หรือการเอ้ือผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือ
พวกพ้อง 
ข้อค าถาม 
•  i 13 ท่านได้รับมอบหมายงานตามต าแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็น
ธรรม มากน้อยเพียงใด (+) 
•  i14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติ งาน จากผู้บังคับบัญชาของท่าน 
อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด (+) 
•  i15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้ เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษา 
ดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด (+) 
•  i16 ท่านเคยถูกผู้บั งคับบัญชาสั่ งการให้ท าธุระส่วนตัวของผู้บั งคับบัญชา  
มากน้อยเพียงใด (-) 
•  i17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต 
มากน้อยเพียงใด (-) 
• i18 การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนต าแหน่ง ในหน่วยงานของท่าน  
มีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด (-) 
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 ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  
                 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เ พ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน

หน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากร
ภายใน ในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้อ่ืน 
และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน
และการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขอ
อนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบ
และน าไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการของหน่วยงานด้วย 

ข้อค าถาม 
• i19 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ

ราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด (+) 
• i20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานมีความ

สะดวกมากน้อยเพียงใด (+) 
• i21 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้

ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด (+) 
• i22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดย

ไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด (-) 
• i23 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานท่าน มีการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือประโยชน์

ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด (-) 
• i24 หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน 

ของราชการ อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว มากน้อย
เพียงใด (+) 

 ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของ
ผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดท าแผนงานด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริต
ได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องท าให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้อง
สร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายใน
หน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริต
ภายในหน่วยงาน รวมถึงการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริต 
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ข้อค าถาม 
• i25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด (+) 
• i26 มาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานท่าน สามารถป้องกันการทุจริตได้จริง
มากน้อยเพียงใด (+) 
• i27 ท่านทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมส าหรับ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มากน้อยเพียงใด (+) 
• i28 หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกันการ
ทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด (+) 
• i29 หากท่านพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท่านมั่นใจที่จะแจ้ง ให้ข้อมูล หรือ
ร้องเรียนต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ มากน้อยเพียงใด (+) 
• i30 หากมีเจ้าหน้าที่กระท าการทุจริต หน่วยงานของท่านจะมีการตรวจสอบและลงโทษอย่าง
จริงจัง มากน้อยเพียงใด (+) 
 

 2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) 
  เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่
ประเมิน ใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการ
สื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการท างาน 

-  วิธีการรวบรวมข้อมูลแบบวัด EIT 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบวัด EIT จะมีการจ าแนกออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการเข้าตอบด้วยตนเอง เป็นบทบาทหน้าที่
ของหน่วยงานที่จะได้ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการกับหน่วยงานได้มี
โอกาสเข้ามามีส่วนร่วมสะท้อนความคิดเห็นต่อการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน โดย
หน่วยงานน าช่องทางการเข้าตอบแบบวัด EIT ทางระบบ ITAS ไปเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์แก่ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการของหน่วยงาน และผู้รับบริการหรือผู้
ติดต่อกับภาครัฐจะเข้ามาตอบแบบวัด EIT ด้วยตนเองทางระบบ ITAS 

  ขนาดกลุ่มตัวอย่าง (ส่วนที่ 1) 
กลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ส่วนที่ 1) ก าหนดจ านวนร้อยละ 10 
ของประมาณการจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทั้งหมด แต่จะต้องมีจ านวนไม่น้อย
กว่า 30 คน กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจ านวนน้อยกว่า 30 คน ให้เก็บ
ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทั้งหมด กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
จ านวนมากกว่า 4,000 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกไม่น้อยกว่า 
400 คน โดยระบบ ITAS จะค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของแต่ละหน่วยงานโดยอัตโนมัติ 
  ค าอธิบายเพิ่มเติม 
หน่วยงานควรจะค านึงถึงการเผยแพร่ให้ผู้รับบริหารหรือติดต่อราชการสามารถพบเห็นได้
ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย หน่วยงานมีบทบาทในการ
ส่งเสริมให้ผู้รับบริหารหรือติดต่อกับหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นต่อการ 
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ด าเนินงานและการบริหารงานของหน่วยงานตนเอง และจะต้องก ากับติดตามให้เข้ามา
ตอบตามระยะเวลาที่ก าหนดให้ได้มากที่สุด โดยจะต้องไม่น้อยกว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างขั้น
ต่ าตามท่ีก าหนด 
          ข้อเสนอแนะของ ป.ป.ช.เชียงราย 
การประมาณการ EIT ให้หน่วยงานระบุค่าขั้นต่ า ดังนี้ 
จังหวัด ให้ประมาณการค่าขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 4,000 คน ระบบจะค านวณค่าขั้นต่ า 10 % ซึ่งคิด
เป็น 400 คนที่หน่วยงานต้องจัดเก็บ EIT  
***กรณีหน่วยงานที่ ได้กรอกข้อมูลบุคคลภายนอกในระบบแล้ว ให้กลับแก้ไขจ านวน
บุคคลภายนอก ในระบบตามข้อแนะน าดังกล่าว*** 
ส่วนที่ 2 ผู้ประเมินจัดเก บข้อมูล 
เป็นบทบาทหน้าที่ของผู้ประเมินที่จะมีการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย คัดเลือก และจัดเก็บข้อมูล จาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางใดทางหนึ่งหรือได้รับผลกระทบจากการ
ก าหนดนโยบาย การปฏิบัติหน้าที่ หรือการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง (ส่วนที่ 2) 
กลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ส่วนที่ 2) ก าหนดจ านวนร้อยละ 10 ของ
จ านวนกลุ่มตัวอย่างของส่วนที่ 1 แต่จะต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 10 คน 
ค าอธิบายเพิ่มเติม 
ผู้ประเมินอาจมีการประสานงานเพ่ือสอบถามหรือขอข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการวิเคราะห์กลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่ส าคัญของหน่วยงานเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน 
ผู้ ประเมิ นจะมี การประสานงานเพ่ื อสั มภาษณ์ หรื อเก็ บข้ อมู ลความคิ ดเห็ นจาก 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่ส าคัญตามระยะเวลาที่ก าหนดจากนั้นบันทึกข้อมูลในระบบ ITAS 
การก าหนดกลุ่มบุคคลเป้าหมายการจัดเก บข้อมูล EIT (ส่วนที่ 2) โดยจังหวัด (ผู้ประเมิน
จัดเก บ) รวม 118 ราย ประกอบด้วย 

1. ประธานหอการค้าจังหวัด (EITจังหวัด) 
2. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด  (EIT อุตสาหกรรมจังหวัด) 
3.  ประธานจริยธรรมจังหวัด (EITจังหวัด) 
4. รองประธานธรรมาภิบาลจังหวัด (EITจังหวัด) 
5.  ประธาน อสม. จังหวัด (EITสาธารณสุขจังหวัด) 
6.  ประธาน อพม.จังหวัด (EITพัฒนาสังคมจังหวัด) 
7.  ประธาน ทสจ.จังหวัด (EIT ทสจ.) 
8.  ประธาน อช. (EITพัฒนาชุมชนจังหวัด) 
9.  ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด (EITวัฒนธรรมจังหวัด) 
10. ประธานชมรมก านันผู้ใหญ่บ้านจังหวัด(EITปกครองจังหวัด) 
11. นายกสมาคมสื่อมวลชนเชียงราย (EITจังหวัด)  

 12. นายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย (EIT ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด) 
 13. ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัด (EIT ส านักงานคุมประพฤติจังหวัด) 

14. คู่สัญญาของหน่วยงานทั้ง 35 หน่วยงาน  หน่วยงานละ 1 ราย 
  15. ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกอ่ืน  ๆของหน่วยงานทั้ง 34 หน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 2 ราย 
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คุณภาพการด าเนินงาน 
      เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มา

ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการคุณภาพการด าเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้
อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การด าเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และยัง
ประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์
อ่ืน ๆ  เพ่ือแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและ
การด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน ที่จะต้องค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็น
หลัก ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  

    ข้อค าถาม 
• E1 หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด (+) 
• E2 หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด (+) 
• E3 หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่มากน้อยเพียงใด (+) 
• E4 ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของก านัล หรือ

ผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เป็นต้น) เพ่ือแลกกับ
ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่ (-) 
• E5 หน่วยงานมีการท างาน หรือโครงการต่าง  ๆเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและส่วนรวม  

มากน้อยเพียงใด (+) 
 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูล
ของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และ
ไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้  
ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

     ข้อค าถาม 
• E6 หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายมากน้อยเพียงใด (+) 
• E7 หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน 
มากน้อยเพียงใด (+) 
• E8 หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานหรือการ
ให้บริการหรือไม่ (+) 
• E9 หน่วยงานสามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้ค าอธิบาย แก่ท่านได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด (+) 
• E10 หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีที่บว่ามีเจ้าหน้าที่มี
การเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่ (+) 
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 ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน  
    เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ  
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดี
ยิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดย
ควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย ทั้งนี้ นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนา การ
ด าเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้น
อีกด้วย              
       ข้อค าถาม 
• E11 การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด (+) 
• E12 วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด (+) 
• E13 หน่วยงานมีระบบการให้บริการออนไลน์หรือไม่ (+) 
• E14 หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้ดี
ขึ้น มากน้อยเพียงใด (+) 
• E15 หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด (+) 
 

- การประเมิน ITA ประจ าปี พ.ศ. 2566 
ITA 2565 ITA 2566 เป้าหมายปี 2566 

1. IIT (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน) 
 - 30 ข้อค าถาม 
 - ใช้รหัสบัตรประชาชน 
2. EIT (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก) 
 - 15 ข้อค าถาม 
 - ใช้รหัสบัตรประชาชน 
 - หน่วยงานไม่ต้องเก็บข้อมูล EIT 
 - ป.ป.ช. จัดเก็บข้อมูล EIT 30 
คะแนน 
3. OIT (การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ) 
 - 43 ข้อค าถาม 
 - มีนโยบาย No Gift Policy 
 - ไม่มีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล 
 - ไม่มีการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
 - ไม่จ ากัดการตอบ Link OIT 

 

1. IIT (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน) 
  30 ข้อค าถาม 
  ใช้ OTP ผ่านโทรศัพท์มือถือ 
2. EIT (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก) 
  15 ข้อค าถาม 
  ใช้ OTP ผ่านโทรศัพท์มือถือ 
  หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล EIT 15 
คะแนน 
  ป.ป.ช. จัดเก็บข้อมูล EIT 15 คะแนน 
3. OIT (การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ) 
  43 ข้อค าถาม 
  เพ่ิมความเข้มข้นนโยบาย No Gift 
Policy 
  มีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
  มีการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
  จ ากัดการตอบ Link OIT เพียง 5 
Link 

หน่วยงานที่เข้าร่วมผ่าน
เกณฑ์ไม่น้อยกว่า 122 
หน่วยงานหรือ 84% 
ของหน่วยงานที่เข้าร่วม
การประเมิน (145 
หน่วยงาน)  
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- เป้าหมายผ่านเกณฑ์ 112 หน่วยงาน จาก 145 หน่วยงาน (คิดเป็น 84%) 
1. ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดเชียงราย จัดท าแบบฟอร์มกลาง OIT เพ่ือเป็นต้นแบบของจังหวัด
เชียงราย ส าหรับเป็นแนวทางในการตรวจประเมินแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
2. ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดเชียงราย ก าหนดให้หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ต้องจัดส่ง 
OIT แบบประเมินแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ให้กับส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด
เชียงราย เพ่ือให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ผ่านทาง Google Form หรือ E-Mail ของผู้ประสานงาน ITA 
ของแต่ละหน่วยงาน 
3. ลงนิเทศติดตามในหน่วยงานที่อาจมีปัญหาและไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย ร่วมกับ
จังหวัดเชียงราย และท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย 
4. ให้ค าแนะน า/ข้อเสนอแนะ ผ่านช่องทาง Line Open chat “ITA 2566 เชียงราย” 
 
3. แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) 
1) รายงานการเปิดเผยข้อมูล 
- หน่วยงานจะต้องตอบแบบวัด OIT โดยแอดมินจะเป็นผู้ระบุค าตอบ และผู้บริหารของหน่วยงาน

จะเป็นผู้ตรวจสอบและอนุมัติค าตอบในแบบวัด OIT ของหน่วยงาน (*** หน่วยงานจะต้องรายงาน
การเปิดเผยข้อมูล โดยค านึงถึงทั้งเงื่อนไขทั่วไป และหลักเกณฑ์การประเมินในแต่ละข้อ 

2) ตรวจสอบและให้คะแนน 
- ผู้ประเมินตรวจสอบข้อมูลแบบวดั OIT (*** ผูป้ระเมินจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดเป็นหลัก) 
3) ชี้แจงเพิ่มเติม 
- หน่วยงานอธิบายข้อชี้แจงเพ่ิมเติมในแบบวัด OIT 
   *** ค าอธิบายเพ่ิมเติม 
   - เฉพาะกรณีท่ีหน่วยงานไม่เห็นด้วยกับผลคะแนนแบบวัด OIT 
   - ยึดถือการเปิดเผยข้อมูลตาม URL และข้อมูลเดิมที่ได้ระบุไว้ในระบบ ITAS ในการส่งค าตอบ 

ในแบบวัด OIT ครั้งแรกเท่านั้น 
   - รูปแบบ วิธีการและระยะเวลาการขอให้สอบทานแบบวัด OIT เป็นไปตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. 

ก าหนด 
4) ตรวจสอบข้อชี้แจง 
- ผู้ประเมินสอบทานการให้คะแนนแบบวัด OIT อีกครั้ง ในข้อที่มีการชี้แจงเพ่ิมเติมจากหน่วยงาน 

(***ค าอธิบายเพ่ิมเติม ผลการตรวจสอบข้อชี้แจงเพ่ิมเติมถือว่าเป็นที่สุด) 
เงื่อนไขส าคัญ 
• หน่วยงานจะต้องตอบแบบวัด OIT โดยแอดมินจะเป็นผู้ระบุค าตอบ และผู้บริหารของหน่วยงาน
จะเป็นผู้ตรวจสอบและอนุมัติค าตอบในแบบวัด OIT ของหน่วยงาน โดยหน่วยงานจะต้องตอบให้
ครบถ้วนทุกข้อและด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
• หน่วยงานจะต้องเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
• การเปิดเผยข้อมูลจะพิจารณาด้านความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงานได้ ดังนั้น 
หน่วยงานจะต้องรักษาและคงสภาพเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้ทุก
ช่วงเวลา อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาในการประเมินแบบวัด OIT หากพบว่าเกิดเหตุขัดข้องหรือปัญหา
ทางเทคนิคท าให้เว็บไซต์หลักของหน่วยงานไม่สามารถเข้าถึงได้ชั่วคราว หน่วยงานจะต้องแก้ไขให้ 
สามารถเข้าถึงได้โดยเร็วหรือภายในระยะเวลา 5 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส านักงาน ป.ป.ช. และ
ภายในกรอบระยะเวลาตามปฏิทินการประเมินที่ก าหนด 
• กรณีท่ีหน่วยงานที่ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลใดได้ เนื่องจากมีข้อจ ากัดหรือเหตุผลความ
จ าเป็นท าให้ไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ได้ ให้หน่วยงานอธิบาย
เหตุผลความจ าเป็นมาอย่างละเอียดโดยจะต้องเป็นเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับข้อจ ากัดด้าน 
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กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ค าสั่ง ประกาศ หรือมาตรการของส่วนราชการ ข้อจ ากัดอัน
สุดวิสัย หรือข้อจ ากัดอันส่งผลต่อความมั่นคง หรือข้อจ ากัดด้านการแข่งขันทางการค้า 
(เฉพาะองค์กรที่มีภารกิจตามกฎหมายซึ่งโดยทั่วไปจะมีการแข่งขันทางธุรกิจ) โดยหาก
พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลอันน่าเชื่อถือได้ จะไม่น าประเด็นการประเมินนั้นมาคิด
คะแนน 

 
• หน่วยงานจะต้องระบุ URL เพ่ือประกอบการตรวจสอบและให้คะแนนแบบวัด OIT  
โดยสามารถระบุได้อย่างน้อย 1 URL และไม่เกินจ านวนที่ก าหนดในระบบ ITAS และ
อย่างน้อยจะต้องแสดง URL ที่สามารถเชื่อมโยงไปถึงข้อมูลนั้นโดยตรง 
• ในกรณีที่หน่วยงานบริหารราชการโดยใช้ปีปฏิทินหรือรอบปีอ่ืน ซึ่งท าให้ไม่สามารถ
ตอบข้อค าถามท่ีเกี่ยวข้องกับการก ากับติดตามรอบ 6 เดือน ให้ใช้ข้อมูลในรอบ 3 เดือนใน
การตอบข้อค าถาม 
• องค์ประกอบข้อมูลในส่วน “ปัญหา/อุปสรรค” และ “ข้อเสนอแนะ” หน่วยงานจะต้อง
มีการวิเคราะห์ถึงปัญหา อุปสรรค จากการด าเนินงาน รวมไปถึง ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงพัฒนาในเรื่องนั้น โดยระบุรายละเอียดในเนื้อหารายงานให้ชัดเจน ทั้งนี้ หาก
วิเคราะห์แล้วพบว่าไม่มีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ให้ระบุในรายงานว่าไม่มีปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT)  
เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL เพ่ือ
เชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ ของการเปิดเผยข้อมูล และระบุค าอธิบายเพิ่มเติมประกอบ
ค าตอบ มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน
เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ โดยประเมินใน 2 
ตัวชี้วัด ได้แก่ 
• ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ 
 - ข้อมูลพื้นฐาน 
 - การบริหารงาน 
 - การจัดซื้อจัดจ้าง 
 - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 - การส่งเสริมความโปร่งใส 
• ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ 

- การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

 
 
 
 
 
 
 
 

/ตัวชี้วัด... 
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ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
        เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 5 
ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการ
ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการ
ให้บริการ (3) การจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การ
ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการ
เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 

  ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
    ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงานการด าเนินงาน 
    ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
    ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
    ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใสการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
        เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 
ประเด็น คือ (1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ นโยบายไม่รับของขวัญ การประเมิน
ความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการ
ภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความส าคัญต่อ
ผลการประเมินเพ่ือน าไปสู่การจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการ
ก ากับติดตามการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริตนโยบาย No Gift Policy* 
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสมาตรการเสริมสร้าง
มาตรฐานทางจริยธรรม* 
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วิธีการขอช้ีแจงเพิ่มเติมแบบวัด OIT 
หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่หน่วยประเมินได้ตรวจสอบและให้คะแนนแบบ OIT แล้ว 

หน่วยงานจะได้รับทราบผลคะแนนของแบบวัด OIT พร้อมทั้งค าอธิบายประกอบการให้
คะแนนของหน่วยประเมิน โดยในกรณีที่หน่วยงานเห็นว่าการพิจารณาให้คะแนนของ
หน่วยประเมินอาจมีความเข้าใจผิดในสาระส าคัญ หน่วยงานสามารถขอรับค าอธิบาย
เพ่ิมเติม หรือชี้แจงเพิ่มเติมต่อหน่วยประเมินได้ เพ่ือเปิดโอกาสให้หน่วยงานได้ทักท้วงการ
พิจารณาให้คะแนนของหน่วยประเมินหรือยืนยันผลการให้คะแนนแก่หน่วยงานได้ และท า
ให้หน่วยงานได้รับแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ในการประเมิน
ปีต่อไปได้ ทั้งนี้ รูปแบบ วิธีการและระยะเวลาการชี้แจงเพ่ิมเติมเป็นไปตามที่สานักงาน 
ป.ป.ช. ก าหนด 

 
เงื่อนไขส าคัญ 
กรณีท่ีหน่วยงานอาจขอชี้แจงเพ่ิมเติม ได้แก่ 
- กรณีเห็นว่าหน่วยประเมินอาจไม่พบข้อมูลตามที่ได้มีการเปิดเผยไว้ 
- กรณีเห็นว่าหน่วยประเมินอาจส าคัญผิดบางประการเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้มีการเปิดเผยไว้ 
- กรณีเห็นว่าหน่วยประเมินอาจพิจารณาให้คะแนนไม่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
- การขอชี้แจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้ระบุไว้ในแบบ OIT หรือทีได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์
ของหน่วยงานในการตอบครั้งแรกเท่านั้น 
**การขอชี้แจงเพ่ิมเติมจะต้องด าเนินการตามช่องทาง วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด
เท่านั้น** 

แบบฟอร์มกลาง OIT จังหวัดเชียงราย 
 

   

 

 

 

 
มติที่ประชุม รับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ 2.3 ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ส านักงานจังหวัดเชียงราย)  

นายสุริยัน  เดชรักษา ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล เลขานุการ จังหวัดเชียงรายได้จัดท าปฏิทิน 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( integrity  
and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดเชียงราย 
ดังนี้ 
ที ่ วัน/เดือน/ปี การด าเนินการ 

1 วันที่ 3 มกราคม 
2566 

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการประเมินและน าเข้าข้อมูลประกอบการ
ประเมิน ITA (กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานจังหวัด
เชียงราย เป็นผู้ดูแลระบบ)  

2 ภายในวันที่  
30 มกราคม 2566 

แต่งตั้งคณะท างานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖6 ของจังหวัดเชียงราย  

3  การเก บข้อมูลประกอบการประเมิน ITA ประกอบด้วย 3 ส่วน 
ดังนี้ 

 วันที่ 1 มกราคม – 
 31 พฤษภาคม 2566 

1. การเก บรวบรวมข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบวัด IIT) 
    1.1 แจ้งส่วนราชการส่วนภูมิภาค จ านวน 34 หน่วยงาน ส่ง
ข้อมูลรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) บุคลากรในสังกัดทุก
ระดับที่ท างานให้กับหน่วยงานมากกว่า ๑ ปี จ านวนไม่น้อยกว่า 
500 คน ส่งให้ส านักงานจังหวัดเชียงราย ภายในวันที่  24 
มกราคม 2566  
    1.2 ให้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
โดยให้เข้าตอบแบบวัด IIT ในระบบออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม – 15 พฤษภาคม 2566 และแจ้งผลการด าเนินการให้
ส านักงานจังหวัดทราบ ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 

 
 
 

วันที่ 1 - 24 มกราคม 
2566 

 

2. การเก บข้อมูลตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT)  แจ้งส่วนราชการส่วนภูมิภาค จ านวน 34 
หน่วยงาน ด าเนินการ ดังนี้ 
2.1 ส่งข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผู้รับบริการหรือ
ติดต่อราชการเข้าตอบด้วยตนเอง จ านวนไม่น้อยกว่า 400 ราย  
ส่งให้ส านักงานจังหวัดเชียงราย ภายในวันที่ 24 มกราคม 2566 

วันที่ 1 มกราคม – 
 31 พฤษภาคม 2566 

  2.2 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เฉพาะผู้ที่มารับบริการหรือมา
ติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕66 โดยให้เข้าตอบแบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  ใน
ระบบออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 15 พฤษภาคม 2566 
และแจ้งผลการด าเนินการให้ส านักงานจังหวัดทราบภายในวันที่ 
19 พฤษภาคม 2566 
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ที ่ วัน/เดือน/ปี การด าเนินการ 

 

วันที่ 1 มกราคม – 
  30 เมษายน 2566 

3. การเก บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(แบบวัด OIT) 
 - จัดประชุมมอบหมายหน่วยงานส่วนราชการส่วนภูมิภาคที่
เกี่ยวข้องจัดท าข้อมูลเพ่ือรวบรวมข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(OIT) ให้อัพโหลดข้อมูลลงในเว็บไซต์จังหวัดเชียงราย และน าเข้าใน
เว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/ให้ด าเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่  
12 เมษายน ๒๕๖๖ และแจ้งผลการด าเนินการให้ส านักงาน
จังหวัดทราบ ภายในวันที่ 12 เมษายน 2566 
- จัดประชุมมอบหมายหน่วยงานส่วนราชการส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง
จัดท าข้อมูลเพ่ือรวบรวมข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ให้
อัพโหลดข้อมูลลงในเว็บไซต์จังหวัดเชียงราย และน าเข้าในเว็บไซต์ 
https://itas.nacc.go.th/ให้ด าเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่  
12 เมษายน ๒๕๖๖ และแจ้งผลการด าเนินการให้ส านักงาน
จังหวัดทราบ ภายในวันที่ 12 เมษายน 2566 

 

วันที่ 24 มกราคม 
2566 
(ด าเนินการเรียบร้อบ
แล้ว) 

จัดอบรมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ยกระดับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖จังหวัดเชียงราย  
ในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรง
แรมเอ็มบูทีค รีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา  

 การมอบหมายงานในการจัดท าแบบรายงานข้อมูลของหน่วยงานในการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายละเอียดตามเอกสาร 2) ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 3.1 การด าเนินการเก บรวบรวมข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบวัด IIT) 

นายสุริยัน  เดชรักษา ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล เลขานุการ การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบวัด IIT) มีรายละเอียดดังนี้ 

(1) จังหวัดแจ้งให้หน่วยงานจัดส่งข้อมูลรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) บุคลากร 
ในสังกัดทุกระดับที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะไม่น้อยกว่า ๑ ปี (ปฏิบัติงานก่อน
วันที่ 1 มกราคม 2565) ตามจ านวนที่จังหวัดก าหนดและส่งรายชื่อให้จังหวัด เรียบร้อยแล้ว 
เมื่อในวันที่ 24 มกราคม 2566  

 

https://itas.nacc.go.th/ให้ดำเนินการ
https://itas.nacc.go.th/ให้ดำเนินการ
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(2) ให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์ การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT) โดยให้เข้าตอบแบบวัด IIT ในระบบออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 15 
พฤษภาคม 2566 และให้หน่วยงานแจ้งผลการด าเนินการให้จังหวัดทราบ ภายในวันที่ 19 
พฤษภาคม 2566 

ระเบียบวาระที ่3.2 การด าเนินการเก บข้อมูลตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)     
 มีรายละเอียดดังนี้ 

(1) จังหวัดแจ้งให้หน่วยงานจัดส่งข้อมูลรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) หมายถึง 
บุคคล นิติบุคคลบริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่เคยมารับบริหารหรือมาติดต่อตาม
ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เข้าตอบด้วยตนเอง ตามจ านวน
ที่ก าหนด และส่งรายชื่อให้จังหวัดเรียบร้อยแล้ว เมื่อในวันที่ 24 มกราคม 2566 
  (2) ให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบ
วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) โดยให้เข้าตอบแบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT)  ในระบบออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 15 พฤษภาคม 2566  
และแจ้งผลการด าเนินการให้จังหวัดทราบ ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 

ระเบียบวาระที่  3.3 การด า เนินการเก บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัดการเปิด เผยข้อมูล
สาธารณะ (แบบวัด OIT) 

เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดเชียงราย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และบรรลุตามเป้าหมาย ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท าบัญชีมอบหมายงานแบบรายงาน
ข้อมูลของหน่วยงานตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ของจังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีมอบหมายงาน 
แบบรายงานข้อมูลของหน่วยงานตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ของจังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
  

ข้อที่ ประเด็นการตรวจ แนวทางการตอบ หน่วยงาน/กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  
ตัวช้ีวัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน  
ข้อมูลพื้นฐาน  

O1 โครงสร้าง  
1.  แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขอหน่วยงาน* 
2. แสดงต าแหน่งที่ส าคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน  
ยกตัวอย่างเช่น ส านัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น 

ส านักงานจังหวัดเชียงราย  
1. จัดท าข้อมูล ข้อ 1,2 (กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล) 
2. ลงข้อมูลในเว็บไซต์จังหวัดเชียงราย(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ) 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร  
1. แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ด ารงต าแหน่งทางการ
บริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย* 
 (1) ผู้บริหารสูงสุด 
 (2) รองผู้บริหารสูงสุด 
2. แสดงข้อมูลของผู้บริหารแต่ละคน อย่างน้อยประกอบด้วย 
 (1) ชื่อ-นามสกุล 
 (2) ต าแหน่ง 
 (3) รูปถ่าย 
 (4) ช่องทางการติดต่อ 

ส านักงานจังหวัดเชียงราย 
1. จัดท าข้อมูล ข้อ 1,2(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล) 
2. ลงข้อมูลในเว็บไซต์จังหวัดเชียงราย(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล) 

O3 อ านาจหน้าที่  
- แสดงข้อมูลเฉพาะที่อธิบายถึงหน้าที่และอ านาจของ
หน่วยงาน* 

ส านักงานจังหวัดเชียงราย 
1. จัดท าข้อมูล ข้อ 1,2 
   (กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล) 
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ข้อที่ ประเด็นการตรวจ แนวทางการตอบ หน่วยงาน/กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

*ต้องไม่เป็นการแสดงข้อมูลกฎหมายท้ังฉบับ 2. ลงข้อมูลในเว็บไซต์จังหวัดเชียงราย 
   (กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ) 

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน 

1. แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ
มากกว่า 1 ปี 
2. มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย 
 (1) ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง 
 (2) เป้าหมาย 
 (3) ตัวชี้วัด  
3. เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566  

ส านักงานจังหวัดเชียงราย (กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ) 
1. ข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ (ข้อ1,2,3) 
2. ลงข้อมูลในเว็บไซต์จังหวัดเชียงราย 
 
  

O5 ข้อมูลการติดต่อ - แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย 
 (1) ที่อยู่หน่วยงาน 
 (2) หมายเลขโทรศัพท์ 
 (3) E-mail 
 (4) แผนที่ตั้ง 
 

ส านักงานจังหวัดเชียงราย (กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ) 
1. จัดท าข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน  

 (1) ที่อยู่หน่วยงาน 
 (2) หมายเลขโทรศัพท์ 
 (3) E-mail 
 (4) แผนที่ตั้ง 
2. ลงข้อมูลในเว็บไซต์จังหวัดเชียงราย    

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน 

1. ส่วนราชการส่วนภูมิภาค 34 หน่วยงาน 
  - จัดส่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานมายัง ส านักงานจังหวัด  
2. ส านักงานจังหวัดเชียงราย (กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล) 
   - รวบรวมข้อมูลกฎหมายของหน่วยงาน 34 หน่วยงาน 
3. ส านักงานจังหวัดเชียงราย (กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ) 
   - ลงข้อมูลในเว็บไซต์จังหวัดเชียงราย 
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ข้อที่ ประเด็นการตรวจ แนวทางการตอบ หน่วยงาน/กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์  

1. แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
ตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน 
2. เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2566 

ส านักงานจังหวัดเชียงราย  
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ 
- ลงข้อมูลในเว็บไซต์จังหวัดเชียงราย 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
O8 Q&A - แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถ

สอบถามข้อมูลต่าง ๆ  ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้ค าตอบกับ
ผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง ทางหน้า
เว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Messenger Live Chat, 
Chat board เป็นต้น 

ส านักงานจังหวัดเชียงราย (กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการ
พัฒนาจังหวัด) 
1. สร้างแบรนเนอร์ Q&A หน้าเว็บไซต์ของจังหวัดเชียงรายที่สามารถ ถาม-
ตอบ ได้ 
2. Admin ผู้ตอบกระทู้ Q&A (กลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด) 

O9 Social Network - แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยง
ไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น 
Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น  

ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย 
1.  จัดท า Facebook ของส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย  
   ที่มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการด าเนินงานของจังหวัดเชียงราย 
2. ส านักงานจังหวัดเชียงราย 
    กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 
    - ด าเนินการน า Facebook ของส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงราย ขึ้นหน้าเว็บไซต์ของจังหวัดเชียงราย 

O10 นโยบายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล 

-  แสดงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน ส านักงานจังหวัดเชียงราย (กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล) 
 - ด าเนินการจัดท านโยบายนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัด
เชียงราย เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายลงนาม 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 

การด าเนินงาน 
O11 แผนด าเนินงานและ 1. แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี ส านักงานจังหวัดเชียงราย (กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ) 
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ข้อที่ ประเด็นการตรวจ แนวทางการตอบ หน่วยงาน/กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

การใช้งบประมาณ
ประจ าปี 

2. มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย 
 (1) โครงการหรือกิจกรรม 
 (2) งบประมาณที ่ใช้ 
 (3) ระยะเวลาในการด าเนินการ 
3. เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2566 

1. ข้อมูลรายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2566 ของจังหวัดเชียงราย  
2. มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย 
 (1) โครงการหรือกิจกรรม 
 (2) งบประมาณที ่ใช้ 
 (3) ระยะเวลาในการด าเนินการ 
3. ลงข้อมูลในเว็บไซต์จังหวัดเชียงราย 

O12 รายงานการก ากั บ
ติดตามการด าเนินงาน
และการใช้งบประมาณ
ประจ าปี รอบ 6 เดือน 

1. แสดงรายงานผลความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี ในข้อ o11 
2. มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย   

     (1) ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม 
     (2) รายละเอียดงบประมาณท่ีใช้ด าเนินงานแต่ละโครงการ/

กิจกรรม 
3. สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส  
หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก 
ของปี พ.ศ. 2566 

ส านักงานจังหวัดเชียงราย (กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการ
พัฒนาจังหวัด) 
1. รายงานผลความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดเชียงราย 

1.1 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
รอบ 6 เดือน (ข้อมูลผลการเบิกจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2566  
จากรมบัญชีกลาง รายเดือน /รายไตรมาส) 

1.2 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณด าเนินการ 
แต่ละโครงการ/กิจกรรม ในระบบ EV ของส านักงบประมาณ (รายงานไตร
มาสที่ 1 และไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) 

1.3 แบบรายงานการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายงานทุกวันที่ 5 ของกระทรวงมหาดไทย 
เป็นรายเดือน ตั้งแต่ ต.ค. 2565- มี.ค. 2566)  
2. ลงข้อมูลในเว็บไซต์จังหวัดเชียงราย  

O13 รายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 
 

 
 
1. แสดงรายงานผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน

ส านักงานจังหวัดเชียงราย (กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการ
พัฒนาจังหวัด) 
1. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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ประจ าปี 
2. มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินงาน อย่างน้อย
ประกอบด้วย 
 (1) ผลการด าเนินการโครงการหรือกิจกรรม 
 (2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
 (3) ปัญหา/อุปสรรค 
 (4) ข้อเสนอแนะ 
3. เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดเชียงราย  
1.1 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ทราบ 
1.2 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ทราบ 
1.3 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ

จังหวัดเชียงราย (รายงานทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน) 
1.4 หนังสือ (เล่ม) รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดเชียงราย  
1.5 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดเชียงราย 
1.6 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบสงป.301, สงป.302, 

สงป.302/1) 
2. มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย 
 (1) ผลการด าเนินการโครงการหรือกิจกรรม 
 (2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
 (3) ปัญหา/อุปสรรค 
 (4) ข้อเสนอแนะ 
3. ลงข้อมูลในเว็บไซต์จังหวัดเชียงราย 

การปฏิบัติงาน 
O14 คู่มือหรือมาตรฐาน

การปฏิบัติงาน 
- แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน* 
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อย

1. ส านักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 
    คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือ
ปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
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ข้อที่ ประเด็นการตรวจ แนวทางการตอบ หน่วยงาน/กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

ประกอบด้วย  
 (1) เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด 
 (2) ส าหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานต าแหน่งใด 
 (3) ก าหนดวิธีการข้ันตอนการปฏิบัติอย่างไร 
- จะต้องมีอย่างน้อย 1 คู่มือ 
* กรณีมีองค์กรกลางท่ีมีหน้าท่ีก าหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติในเรื่องนั้น หน่วยงานสามารถน าข้อมูลดังกล่าว
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ 

1) เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด 
2) ส าหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานต าแหน่งใด 
3) ก าหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร 
- จะต้องมีอย่างน้อย 1 คู่มือ 
 
 
 
 

การให้บริการ 
* การให้บริการ หมายถึง การให้บริการตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงาน ส าหรับหน่วยงานทีม่ีการปฏิบัตงิานหรือการให้บริการ 

เป็นจ านวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่มีความส าคัญต่อภารกิจของหน่วยงาน 
O15 คู่มือหรือมาตรฐาน

การให้บริการ 
- แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการ
ปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูล
ในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน 
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อยประกอบด้วย 
 (1) บริการหรือภารกิจใด 
 (2) ก าหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่อ
อย่างไร 
- หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ 

ส านักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 
1. คู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่

ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือ
ติดต่อกบัหน่วยงาน 

2. น าเสนอคู่มือเป็นภาพอินโฟกราฟฟิกเพ่ือให้ประชาชน 
ดูเข้าใจง่าย 

3. ลงข้อมูลในเว็บไซต์หน่วยงาน และขอให้จัดส่งลิงค์ให้ส านักงาน
จังหวัดเชียงราย 

O16 ข้ อมู ล เชิ งสถิ ติ กา ร
ให้บริการ 

1. แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน 
2. สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือ
ราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี 
พ.ศ. 2566 

ส านักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 
    1. แบบรายงานสถิติการให้บริการประชาชน เป็นรายเดือน/รายไตร
มาส/ราย 6 เดือน ข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 
2566 
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2. ลงข้อมูลในเว็บไซต์หน่วยงาน และขอให้จัดส่งลิงค์ให้ส านักงาน
จังหวัดเชียงราย 

O17 รายงานผลการส ารวจ 
ความพึงพอใจการ
ให้บริการ 

- แสดงผลส ารวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน 
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565 

ส านักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 
1. รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจกับการให้บริการ ประจ าปี

งบประมาณ 2565 
2. ลงข้อมูลในเว็บไซต์หน่วยงาน และขอให้จัดส่งลิงค์ 

ให้ส านักงานจังหวัดเชียงราย 
O18 E–Service - แสดงช่องทางการให้บริการหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้อง

กับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้
ขอรับบริการไม่จ าเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน 
- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

ส านักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 
1. ระบบการต่อทะเบียนภาษีรถออนไลน์ 
2. ขอให้จัดส่งลิงค์ให้ส านักงานจังหวัดเชียงราย 

 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือแผนการจัดหา
พัสดุ 

- แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่
หน่วยงานจะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560* 
- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566 
* กรณีไม่มีการจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาทหรือการจัด
จ้างที่กฎหมายไม่ได้ก าหนดให้ต้องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัด
จ้าง ให้หน่วยงานอธิบายเพ่ิมเติมโดยละเอียด หรือเผยแพร่ว่า
ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีดังกล่าว 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน

จะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560* หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

2. ลงข้อมูลในเว็บไซต์หน่วยงาน และขอให้จัดส่งลิงค์ 
ให้ส านักงานจังหวัดเชียงราย 
 

O20 ป ร ะ ก า ศ ต่ า ง  ๆ 
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด

- แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
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จ้างหรือการจัดหาพัสดุ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น  
- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566 

O21 สรุปผลการจัดซื้อจัด
จ้ างหรือการจัดหา
พัสดุรายเดือน 

- แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน* 
- มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น งาน
ที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือ
จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น 
- เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 
เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566 
*กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มี
การจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 

O22 รายงานผลการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุประจ าปี 

- แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
- มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย (1) 
งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง (2) สรุปรายการที่มีการ
จัดซื้อจัดจ้าง (3) ปัญหา/อุปสรรค  
(4) ข้อเสนอแนะ 
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

O23 นโยบายหรือแผนการ
บริ ห า รทรั พยาก ร
บุคคล 

- เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
- แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ก าหนดในนามของหน่วยงาน 
- เป็นนโยบายหรือแผนฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566 

ส านักงานจังหวัดเชียงราย  
1. จัดท าประกาศนโยบายฯ เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเพ่ือลงนาม  
และแจ้งให้ส่วนราชการส่วนภูมิภาคลงนามประกาศรับทราบและ
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ด าเนินการตามนโยบาย (กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล) 
2. ส่วนราชการส่วนภูมิภาค 34 หน่วยงาน แจ้งแบบลงนามประกาศ  
ให้ส านักงานจังหวัด (กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล) 
3.  รวบรวมแบบลงนามประกาศฯ (กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล) 
4. ลงข้อมูลในเว็บไซต์จังหวัดเชียงราย (กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพ่ือการพัฒนาจังหวัด) 

O24 การด าเนินการตาม
นโยบายหรือแผนการ
บริ ห า รทรั พยาก ร
บุคคล 

- แสดงรายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินการตามนโยบาย
หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในข้อ o23 
- มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อย
ประกอบด้วย   
 (1) ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม 
 (2) รายละเอียดงบประมาณท่ีใช้ด าเนินงานแต่ละโครงการ/
กิจกรรม 
- สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส 
หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก
ของปี พ.ศ. 2566 

ส่วนราชการส่วนภูมิภาค 34 หน่วยงาน  
   -รายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินการตามนโยบายหรือแผนการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในข้อ o23 

O25 ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ก า ร
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

- แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล* 
- หลักเกณฑ์ฯ อย่างน้อยประกอบด้วย 
 (1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
 (2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
 (3) การพัฒนาบุคลากร 
 (4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 (5) การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ 

1. ส านักงานจังหวัดเชียงราย (กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล) 
1. ประกาศการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
2. คู่มือการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
3. กฎหมายและวิธีการบรรจุแต่งตั้งบุคลากร 
4. การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร 
5. การพัฒนาบุคลากร 
6. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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- เป็นหลักเกณฑ์ฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566 
* กรณีมีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่มีหน้าที่ก าหนด
หลักเกณฑ์ในเรื่องนั้น หน่วยงานสามารถน าหลักเกณฑ์
ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ 

7. การให้คูณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ 
 
 

 
O26 ร า ย ง า น ผ ล ก า ร

บริหารและพัฒนา
ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล
ประจ าปี 

- แสดงรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
- มีข้อมูลรายละเอียดของการด าเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย 
 (1) ผลการด าเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
 (2) สรุปข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล เช่น อัตราก าลังการ
แต่งตั้ง/โยกย้าย การฝึกอบรม/พัฒนา เป็นต้น 
 (3) ปัญหา/อุปสรรค 
 (4) ข้อเสนอแนะ 
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565 

ส านักงานจังหวัดเชียงราย  
1. จดัท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัด
เชียงราย โดยให้ผู้วา่ราชการจงัหวดัเชียงราย เห็นชอบแผนฯ  (กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล) 
 - ผลการด าเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคล 
 - สรุปข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล เช่น อัตราก าลังการแต่งตั้ง/

โยกย้าย การฝึกอบรม/พัฒนา เป็นต้น 
-  ปัญหา/อุปสรรค 
- ข้อเสนอแนะ 
2.. เผยแพร่แผนพัฒนาบุคลากรของจังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 บนเว็บไซต์จังหวัดเชียงราย (กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ)
ประกอบด้วย 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

O27 แนวปฏิบัติการ
จัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

- แสดงคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่
เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน 
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อย

ส านักงานจังหวัดเชียงราย (กลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด) 
1. จัดท าคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ

การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เสนอให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดเชียงรายเห็นชอบ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
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ประกอบด้วย   
 (1) รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน 
 (2) รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่อง
ร้องเรียน 
 (3) ส่วนงานที่รับผิดชอบ 
 (4) ระยะเวลาด าเนินการ 

2. คู่มือหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนหลักเกณฑ์เรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของด ารงธรรมจังหวัดเชียงราย 

3. ก าหนดหลักเกณฑ์เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของด ารงธรรมจังหวัด
เชียงราย และแจ้งให้ส่วนราชการทราบพร้อมด้วยแบบลงนามรับทราบ
หลักเกณฑ์ 

O28 ช่ อ งทา งแจ้ ง เ รื่ อ ง
ร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน โดยแยก
ต่างหากจากช่องทางการร้องเรียน เรื่องทั่วไป เพ่ือเป็นการ
คุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพ่ือให้สอดคล้องกับแนว
ปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

ส านักงานจังหวัดเชียงราย (กลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด) 
   - ช่องทางร้องเรียนที่บุคคลภายนอก สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน 
 
 
 
 

O29 ข้อมูลเชิ งสถิติ เรื่ อง
ร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

1. แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน* 
2. มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื ่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ อย่างน้อยประกอบด้วย 
 (1) จ านวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 
 (2) จ านวนเรื่องที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 (3) จ านวนเรื่องที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  
3. สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส 
หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือน
แรกของปี พ.ศ. 2566 

ส านักงานจังหวัดเชียงราย 
1. ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

รัฐในสังกัดราชการส่วนภูมิภาค (34 หน่วย) ที่มีการร้องเรียนผ่านศูนย์ด ารง
ธรรมจังหวัดเชียงราย แบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มี
ข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 
2568- 31 มีนาคม 2566) และให้รายงานสรุปเป็นแผนภาพอินโฟรกราฟฟิก 
(กลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด) 

 2. ข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื  ่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ อย่างน้อยประกอบด้วย 

 (1) จ านวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 
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*กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน  (2) จ านวนเรื่องที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 (3) จ านวนเรื่องที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  

       (กลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด) 
3. ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ

มิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดราชการส่วนภูมิภาค (34 หน่วย) ที่มีการ
ร้องเรียนผ่านศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย หน้า
เว็บไซต์ของจังหวัดเชียงราย (กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการ
พัฒนาจังหวัด) 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
O30 การเปิดโอกาสให้เกิด

การมีส่วนร่วม 
1. แสดงรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
2. มีข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม อย่าง
น้อยประกอบด้วย 
 (1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม 
 (2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม 
 (3) ผลจากการมีส่วนร่วม 
 (4) การน าผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงาน 
3. เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2566 

ส่วนราชการสังกัดภูมิภาค 34 หน่วย 
รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการ

ด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2566 
 

ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
นโยบาย No Gift Policy* 
*ดูแนวทางและรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากส านักงาน ป.ป.ท. 

O31 ประกาศเจตนารมณ์ 1. เป็นประกาศอย่างเป็นทางการที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด* ส านักงานจังหวัดเชียงราย  

-40- 



ข้อที่ ประเด็นการตรวจ แนวทางการตอบ หน่วยงาน/กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

นโยบาย No Gift Policy 
จากการปฏิบัติหน้าที่ 

2. มีวัตถุประสงค์เพ่ือประกาศว่าตนเองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิด
ในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
3. เป็นการประกาศส าหรับปี พ.ศ. 2566 
*ผู้บริหารสูงสุดที่ด ารงต าแหน่งใน ปี พ.ศ. 2566 

1. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 
อย่างเป็นทางการที่ลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (กลุ่มงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล) 

2. ด าเนินการเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของจังหวัดเชียงราย  
  (กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) 
 

O32 การสร้างวัฒนธรรม 
No Gift Policy 

1. แสดงการด าเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือปลุกจิตส านึก
หรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญ 
และของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
2. เป็นการด าเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม การสัมมนา 
เพ่ือถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจ 
3. เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2566 

ส่วนราชการภูมิภาค 34 หน่วยงาน 
- ให้ส่วนราชการในสังกัดภูมิภาคทั้ง 34 หน่วยงาน รายงานการสร้าง

วัฒนธรรม No Gift Policy ในลักษณะการประชุม การสัมมนา  
เพ่ือถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เป็น
การด าเนินการ ในปี พ.ศ. 2566 
 
 

O33 รายงานผลตามนโยบาย 
No Gift Policy 

1. แสดงการประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย No Gift 
Policy จากการปฏิบัติหน้าที ่
2. เป็นรายงานรอบ 6 เดือนของปี พ.ศ. 2566 

ส่วนราชการภูมิภาค 34 หน่วยงาน 
- ให้ส่วนราชการรายงานผลการด าเนินการตามนโยบาย No Gift 

Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ เป็นรายงานรอบ 6 เดือนของปี พ.ศ. 2566  
และให้รายงานมายังส านักงานจังหวัดภายในวันที่ 15 มีนาคม 2566 
ตามหนังสือจังหวัดเชียงราย ที่ ชร 0017.5/ว 2383 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 
2565 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 
O34 การประเมินความเสี่ยง

การทุจริตและประพฤติ
มิชอบประจ าปี 

1. แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือ
การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  2. มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อย
ประกอบด้วย  

1. ก าหนดการมาตรการจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือปฏิบัติ
หน้าที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ของจังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 แจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดภูมิภาค 34 หน่วยงาน แจ้งบุคลากรใน
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ข้อที่ ประเด็นการตรวจ แนวทางการตอบ หน่วยงาน/กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

 (2.1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง 
 (2.2) มาตรการและการด าเนินการในการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง 
3. เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2566 

หน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติตามมาตรการและให้รายงานการวิเคราะห์
ความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
แล้วน ามาวิเคราะห์เป็นภาพรวมของหน่วยงานของหน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  

2. รวบรวมข้อมูลรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือ
การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม แล้วน ามาวิเคราะห์เป็น
ภาพรวมของหน่วยงานของจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

O35 การด าเนิ นการเพ่ื อ
จั ดการคว าม เสี่ ย ง 
การทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ 

1. เป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการ
หรือการด าเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o34 
2. เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2566 

ส านักงานจังหวัดเชียงราย (กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล) 
1. การจัดการความเสี่ยง 

  - รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง 
2. รับทราบมาตรการจัดการความเสี่ยง 
    - แบบลงนามรับทราบมาตรการจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัด
ภูมิภาค 34 หน่วยงาน 
3. รายงานการจัดการความเสี่ยง 
     - แบบรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดภมูิภาค 34 
หน่วยงาน 

แผนป้องกันการทุจริต* 
* กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตจากระบบ e-plan โดยจะต้องเผยแพร่ไฟล์บนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพ่ือให้
ประชาชนและสาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ 

O36 แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 

1. แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการทุจริต
หรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมมาภิบาลของ
หน่วยงาน 
2.มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย 

ส านักงานจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด
เชียงราย 

1. จัดท าแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการทุจริตหรือ
ส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมมาภิบาลของหน่วยงาน
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ข้อที่ ประเด็นการตรวจ แนวทางการตอบ หน่วยงาน/กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

 (1) โครงการ/กิจกรรม 
 (2) งบประมาณ* 
 (3) ช่วงเวลาด าเนินการ 
3. เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566 
*กรณีการด าเนินการ/กิจกรรมท่ีไม่ใช้งบประมาณ ให้
ระบุในแผนว่าไม่ได้ใช้งบประมาณด าเนินการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดเชียงราย โดยให้
คณะกรรมการผลักดันการด าเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบจังหวัดเชียงราย (กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล)  

2. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกัน
การทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมมาภิบาลของ
หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดเชียงราย ให้
หน่วยงานในสังกัดภูมิภาค 34 หน่วยงาน และหน้าเว็บไซต์ของจังหวัด
เชียงราย  

(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) 
O37 รายงานการก ากั บ

ติดตามการด าเนินการ
ป้ องกั นการทุ จ ริ ต
ประจ าปี รอบ 6 เดือน 

1. แสดงรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต ตามข้อ o36 
2. มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย 
 (2.1) ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม  
 (2 .2) รายละเอียดงบประมาณที่ ใช้ด า เนินงานแต่ละ
โครงการ/กิจกรรม 
3. สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส 
หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือน
แรกของปี พ.ศ. 2566 

 1. หน่วยงานในสังกัดภูมิภาค 34 หน่วยงาน  
       รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกัน
การทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมมาภิบาลของหน่วยงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดเชียงราย รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 
2565 – 31 มีนาคม 2566) ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2566 

2. ส านั กงานจั งหวั ดเชี ยงราย  (กลุ่ มงานบริ หารทรั พยากร 
         บุคคล)  

จัดท ารายงานผล (ภาพรวมของจังหวัด) การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือ
ธรรมมาภิบาลของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัด
เชียงราย รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)  

O38 รายงานผลการ
ด าเนินการป้องกัน
การทุจริตประจ าปี 

- แสดงรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตประจ าปี 
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินการ อย่างน้อย
ประกอบด้วย 

    1. หน่วยงานในสังกัดภูมิภาค 34 หน่วยงาน  
        - รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์
เพ่ือป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมมาภิ
บาลของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดเชียงราย 

-43- 



ข้อที่ ประเด็นการตรวจ แนวทางการตอบ หน่วยงาน/กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

 (1) ผลการด าเนินการโครงการหรือกิจกรรม 
 (2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
 (3) ปัญหา/อุปสรรค 
 (4) ข้อเสนอแนะ 
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) ภายใน
วันที่ 15 มีนาคม 2566 
    2. ส านักงานจังหวัดเชียงราย (กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล)     
       -จัดท ารายงานผล (ภาพรวมของจังหวัด) การด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เ พ่ือป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริม
มาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมมาภิบาลของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ของจังหวัดเชียงราย รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 
กันยายน 2565)  

ตัวช้ีวัดย่อย 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม* 
*ดูแนวทางและรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก ส านักงาน ก.พ. 

O39 ประมวลจริยธรรม
ส าหรับเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ 

- แสดงประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ* 
- แสดงข้อก าหนดจริยธรรม* (ถ้ามี) เพ่ือก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ใน
การปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
*กรณีประมวลจริยธรรมจะต้องด าเนินการโดยองค์กร
กลางบริหารงานบุคคลท่ีรับผิดชอบ กรณีข้อก าหนด
จริยธรรมจะต้องด าเนินการโดยหน่วยงานเอง 

ส านักงานจังหวัดเชียงราย 
1.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน(กลุ่มงานบริหารทรัพยากร
บุคคล) 
2. ข้อก าหนดฯ ข้าราชการพลเรือน (กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล) 
 

O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม - แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่  
ของหน่วยงาน อย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างน้อยประกอบด้วย 
 (1) การจัดตั้งทีมให้ค าปรึกษาตอบค าถามทางจริยธรรมหรือ
คณะท างานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม 
 (2) การจัดท าแนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพ่ือลดความสับสน
เกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทาง
จริยธรรม 

ส านักงานจังหวัดเชียงราย 
(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล และกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพ่ือการพัฒนาจังหวัด 
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ข้อที่ ประเด็นการตรวจ แนวทางการตอบ หน่วยงาน/กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

 (3) การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือ กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริม
จริยธรรมของหน่วยงาน 
- เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2566 

O41 การประเมินจริยธรรม
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

- แสดงรายงานการน าการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง 
- แสดงการก าหนดให้มีการน าผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรม
ไปใช้ประกอบการพิจารณาในหลักเกณฑ์บริหารทรัพยากรบุคคล 
กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง 
- เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2566 

1. ส่วนราชการส่วนภูมิภาค 34 หน่วยงาน 
      - รายงานการน าการประเมินจริยธรรม 
2. ส านักงานจังหวัดเชียงราย (กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล) 
    -- รายงานการน าการประเมินจริยธรรม 
3.ส านักงานจังหวัดเชียงราย (กลุม่งานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด) 
   - ลงข้อมูลเผยแพร่หน้าเว็บไซต์จังหวัดเชียงราย 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 
O42 มาตรการส่ ง เสริ ม

คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

1. แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2565 

2. มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย 
 (1) ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดย
เร่งด่วน 
 (2) ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผล
การประเมินฯ  
3. มีการก าหนดแนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ
หรือมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการ
วิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ อย่างน้อย
ประกอบด้วย 
 (1) การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ส านักงานจังหวัดเชียงราย 
(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล) 
1. ผลการวิเคราะห์ ITA 2565 มาวิเคราะห์  
   1.1  จุดแข็ง จุดอ่อนจุดบกพร่อง ที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนที่สุด 
    1.2 ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้อง 
         กับผลการประเมินฯ 
2. มีการก าหนดแนวทางเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ 
   2.1 ก าหนดผู้ที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
   2.2 ก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ 
   2.3 ก าหนดแนวทางการก ากับติดตาม 
3. ก ากับติดตามให้มีการรายงานผลการด าเนินการ 
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ข้อที่ ประเด็นการตรวจ แนวทางการตอบ หน่วยงาน/กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

 (2) การก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ 
 (3) การก าหนดแนวทางการก ากับติดตามให้น าไปสู่การ
ปฏิบัติและการรายงานผล 

O43 การด าเนิ นการตาม
มาตรการส่ ง เสริ ม
คุ ณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

1. แสดงความก้าวหน้าหรือผลการด าเนินการตามมาตรการ
เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตาม
ข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีข้อมูล
รายละเอียดการน ามาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความ 
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 
2. แสดง QR code แบบวัด EIT บนเว็บไซต์หน่วยงาน 
เพ่ือให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสมีส่วนร่วมในการ
ประเมิน ITA ของหน่วยงาน 
3. เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2566 

ส านักงานจังหวัดเชียงราย (กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล) 
1. รายงานความก้าวหน้าหรือผลการด าเนินการตามมาตรการเพ่ือ

ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตามข้อ o42 ไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการ
เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

2. แสดง QR code แบบวัด EIT บนเว็บไซต์หน่วยงาน เพ่ือให้
ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA 
ของหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2566 
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ทั้งนี้ ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดเชียงราย ได้ก าหนดการส่งแบบวัดการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : 
OIT) ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ดังนี้ 

 

กลุ่มที่ ข้อ OIT ก าหนดการส่ง 

กลุ่มที่ 1 
(สามารถส่งได้

เลย) 

O1, O2, O3, O4, O5, O6, 
O7, O8, O9, O10, O14, 
O15, O18, O23, O25, 
O31, O32, O39 
(จ านวน 18 ข้อ) 

1. หน่วยงานส่งข้อมูลให้จังหวัด  
2. จังหวัดรวบรวมข้อมูลแบบวัด 
OIT ส่งให้ส านักงาน ป.ป.ช. ภายใน 
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566   
3. ส านักงาน ป.ป.ช. ส่งผลการ
ตรวจแบบวัด OIT ภายในวันที่ 
28 กุมภาพันธ์ 2566   
4. จังหวัดแจ้งหน่วยงานแก้ไขและ
ส่งแบบวัด OIT กลับให้จังหวัด
ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566 
5. จังหวัดรวบรวมข้อมูลส่งให้
ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด
เชียงราย ตรวจอีกครั้ง ภายใน
วันที่ 15 มีนาคม 2566  

กลุ่มที่ 2 
(ใช้ระยะเวลา) 

O11, O13, O17, O19, 
O20,O22, O26, O27, 
O28, O30,O34, O35, 
O36, O38, O40,O41, 
O42, O43 
(จ านวน 18 ข้อ) 

1. หน่วยงานส่งข้อมูลให้จังหวัด
ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2566  
2. จังหวัดรวบรวมข้อมูลแบบวัด 
OIT ส่งให้ส านักงาน ป.ป.ช.  
ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2566 
 
3. ส านักงาน ป.ป.ช. ส่งผลการ
ตรวจแบบวั ด  OIT ให้ จั งหวั ด 
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566  
4. จังหวัดแจ้งหน่วยงานแก้ไขและ
ส่งแบบวัด OIT กลับให้จังหวัด
ภายในวันที่ 5 เมษายน 2566 
5. จั งหวัดรวบรวมข้อมูลส่ งให้
ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด
เชียงราย ตรวจอีกครั้ง ภายในตรวจ
อีกครั้ง ภายในวันที่ 12 เมษายน 
2566  

กลุ่มที่ ข้อ OIT ก าหนดการส่ง 



กลุ่มท่ี 3 
(ระยะเวลา 6 
เดือน ) 

O12,O16,O21,O24,O29,O33, 
O37 

(จ านวน 7 ข้อ) 

1. หน่วยงานส่งข้อมูลให้จังหวัด
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566   
2. จังหวัดรวบรวมข้อมูลแบบวัด 
OIT ส่งให้ส านักงาน ป.ป.ช.  
ภายในวันที่ 7 เมษายน  2566   
3. ส านักงาน ป.ป.ช. ส่งผลการ
ตรวจแบบวัด OIT ให้จังหวัด 
ภายในวันที่ 12 เมษายน  2566   
4. จังหวัดแจ้งหน่วยงานแก้ไขและ
ส่งแบบวัด OIT กลับให้จังหวัด
ภายในวันที่ 18 เมษายน 2566 
5. จังหวัดรวบรวมข้อมูลส่งให้
ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด
เชียงราย ตรวจอีกครั้ง ภายใน 
ตรวจอีกครั้ ง ภายในวันที่  19 
เมษายน 2566 

 
  จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และส่งให้
จังหวัดเชียงราย ภายในระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือรวบรวมส่งส านักงาน ป.ป.ช. ต่อไป 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้การด าเนินการ ดังนี้ 
 1. การด าเนินการเก บรวบรวมข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบวัด IIT) 

ขอให้หน่วยงานที่จัดส่งข้อมูลรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) บุคลากร 
ในสังกัดทุกระดับที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะไม่น้อยกว่า ๑ ปี (ปฏิบัติงานก่อน
วันที่ 1 มกราคม 2565) ประชาสัมพันธ์ การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT) โดยให้เข้าตอบแบบวัด IIT ในระบบออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 15 
พฤษภาคม 2566 และให้หน่วยงานแจ้งผลการด าเนินการให้จังหวัดทราบ ภายในวันที่ 19 
พฤษภาคม 2566 

 2. การด าเนินการเก บข้อมูลตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)     
  ขอให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัด
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) โดยให้เข้าตอบแบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT)  ในระบบออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 15 พฤษภาคม 2566 และ
แจ้งผลการด าเนินการให้จังหวัดทราบ ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 

 3. การด าเนินการเก บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบวัด OIT) 
 เห็นชอบบัญชีมอบหมายงานการให้หน่วยงานด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบ

วัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบวัด OIT) ให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค จ านวน 34 
หน่วยงาน จัดท าข้อมูลเพ่ือประกอบแบบรายงานข้อมูลของหน่วยงานตามแบบวัดการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ของ
จังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  และรายงานให้ ปปช.ประจ าจังหวัด
เชียงราย ตามก าหนดเวลาต่อไป 
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