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 คูมือการปฏิบัติงาน เลขท่ีเอกสาร 

หนวยงาน    :  ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  

กระบวนงาน   :  การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) 

แกไขครั้งท่ี....... 

 

 
1. วัตถุประสงค  (ของกระบวนงาน) 

1.1 เพ่ือใหสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชยไดยกระดับการดำเนินงานท่ีมีมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล  
มีระบบงาน รวมไปถึงการสรางวัฒนธรรมและคานิยมสุจริตภายในหนวยงาน  

1.2 เพ่ือใหไดแนวทางการนำเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
ไปสูการยกระดับดัชนีชี้วัดการรับรูการทุจริต (CPI) ของประเทศไทย 

1.3 เพ่ือเปนหลักฐานแสดงวิธีการทำงานท่ีสามารถนำไปถายทอดใหกับผูเขามาปฏิบัติงานใหม ใชในการปฏิบัติงานตอไปได 
 
2. ขอบเขต (อธิบายถึงข้ันตอนการปฏิบัติงานตั้งแตจุดเริ่มตนถึงจุดสิ้นสุด) 
  คูมือการปฏิบัติงานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) เปนการดำเนินงานตามมาตรการเสริมเชิงบวกดานการปองกันและปราบปราม 
การทุจริต โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 23 มกราคม 2561 เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานใหความรวมมือ 
และเขารวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ ตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 
ดำเนินการโดยใชแนวทางและเครื่องมือการประเมินตามท่ีสำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด โดยครอบคลุมการยกระดับ 
การดำเนินงานของหนวยงานผาน 10 ตัวชี้วัด ไดแก (1) การปฏิบัติหนาท่ี (2) การใชงบประมาณ (3) การใชอำนาจ 
(4) การใชทรัพยสินของทางราชการ (5) การแกไขปญหาการทุจริต (6) คุณภาพการดำเนินงาน (7) ประสิทธิภาพ 
การสื่อสาร (8) การปรับปรุงการทำงาน (9) การเปดเผยขอมูลและ (10) การปองกันการทุจริต โดยประเมินระดับคุณธรรม 
และความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐจาก 3 เครื่องมือ ไดแก (๑) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายใน
(Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)  (2) แบบวัดการรับรูของผู มีสวนไดสวนเสียภายนอก 
(External Integrity and Transparency Assessment : EIT) และ (3) แบบตรวจการเป ด เผยขอ มูลสาธารณ ะ 
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) โดยประเมิน ต้ังแตการบริหารงานของผูบริหาร 
และการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีภายในหนวยงาน ตลอดจนระบบงาน โดยเฉพาะกระบวนการเปดเผยขอมูลกระบวนการ 
จัดซ้ือจัดจางท่ีมีความโปรงใสรวมถึงข้ันตอนและกระบวนการปฏิบัติงาน การใหบริการท่ีมีมาตรฐาน และมีความเปนธรรม 
ไมเลือกปฏิบัติ มีคุณลักษณะท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล รวมไปถึงการประเมินวัฒนธรรมในหนวยงานท่ีมุงเนนการสรางเสริม
วัฒนธรรมและคานิยมสุจริต ประเมินแนวทางในการปองกันการทุจริตและการปองกันการปฏิบัติงานท่ีอาจจะกอใหเกิด
ผลประโยชนทับซอน และประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมท่ีสะทอนไดจากกรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 
และภายนอก โดยการประเมินจาก 3 สวนหลัก ดังนี้ 

๑) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) 
เปนการประเมินระดับการรับรูของผู มีสวนไดเสียภายในท่ีมีตอหนวยงานตนเอง โดยจัดเก็บขอมูลจากเจาหนาท่ี 
ของหนวยงานท่ีมีอายุการทำงานไมนอยกวา 1 ป ตั้งแตระดับผูบริหาร ผูอำนวยการ/หัวหนา ขาราชการ/พนักงาน ไปจนถึง
ลูกจาง/พนักงานจาง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหนาท่ี การใชงบประมาณ การใชอำนาจ การใชทรัพยสินของทางราชการ 
และการแกไขปญหาการทุจริต ใหน้ำหนักรอยละ 30 
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 2) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) 
เปนการประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายนอกท่ีมีตอหนวยงานท่ีประเมินในตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทำงาน ใหน้ำหนักรอยละ 30 

  3) แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
เปนการประเมินระดับการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะของหนวยงาน เพ่ือใหประชาชนท่ัวไปสามารถเขาถึงได ในตัวชี้วัด 
การเปดเผยขอมูล และการปองกันการทุจริต ใหน้ำหนักรอยละ 40 

  ท้ังนี้ ท่ีปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ จะเปนผูตรวจการ
เปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) และหนวยงานดำเนินการ
เผยแพรประชาสัมพันธชองทางการตอบแบบ IIT/EIT ใหผูมีสวนไดสวนเสียภายในและภายนอกเขามาตอบตามระยะเวลาท่ี
กำหนดใหไดมากท่ีสุดและไมนอยกวาจำนวนกลุมตัวอยางข้ันต่ำ (รอยละ 10) จากนั้นท่ีปรึกษาจะนำไปประมวลผลคะแนน
ท้ัง 3 สวน และแจงผลคะแนนท่ีแสดงถึงระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน พรอมการวิเคราะหปญหาและ
ขอเสนอแนะในภาพรวมของหนวยงานท่ีเขารับการประเมินทราบ เพ่ือใหมีการยกระดับการทำงานในปตอ ๆ ไป โดยในการ
ยกระดับการดำเนินงานของกระทรวงพาณิชยใหเปนไปตามเกณฑการประเมิน ITA ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 
(ศปท.) มีหนาท่ี ดังนี้ 

  (1) ใหความรู ใหคำปรึกษา แนะนำ โดยจัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA ใหกับหนวยงานในสังกัด เพ่ือให
เขาใจแบบการประเมิน/ข้ันตอนในการจัดเก็บขอมูล/การจัดสงขอมูลใหกับผูประเมินเปนไปตามกรอบเวลาท่ีกำหนด  

 (2) ติดตามผลการประเมิน ITA ของหนวยงานในสังกัดและในกำกับท้ังหมด เพ่ือทราบจุดแข็งจุดออนของแตละหนวยงาน
พรอมท้ังติดตามผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูประเมิน เพ่ือทำการประมวลผลในภาพรวมของกระทรวงพาณิชย 
ไวในการรายงานผลการดำเนินงานของ ศปท. ตอไป 

3. คำจำกัดความ (อธิบายความหมายของคำศัพทเฉพาะกรณีท่ีมิไดเปนท่ีเขาใจโดยท่ัวไป เชน คำเฉพาะ เปนตน) 
ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรของหนวยงานภาครัฐ ตังแตระดับผูบริหาร ผูอำนวยการ/หัวหนา 

ขาราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจาง/พนักงานจาง ท่ีปฏิบัติงานใหกับหนวยงานภาครัฐมาเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป 
นับจากวันท่ีนำเขาขอมูล  

ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหนวยงานของรัฐอ่ืนท่ีเคยมารับบริการ
หรือมาติดตอตามภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ภายในปงบประมาณท่ีประเมิน  

ผูรับบริการ หมายถึง ผูท่ีติดตอราชการกับหนวยงาน เชน ผูท่ีมาติดตองานราชการกับหนวยงาน ผูใชบริการ 
ผูท่ีมาติดตอขออนุมัติ อนุญาต ผูรับบริการท่ีมาติดตอกับหนวยงาน ตามภารกิจของหนวยงาน  

ผูมีสวนไดเสีย หมายถึง ผูเปนคูสัญญา ผูซ้ือซอง ผูยื่นประมูล ฯลฯ ตลอดจนผูไดรับผลกระทบจากภารกิจของ
หนวยงาน ผูมีสวนไดเสียท่ีมาติดตอกับหนวยงาน  

4. ความรับผิดชอบ (ระบุถึงบุคคลท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบตั้งแตผูอนุมัติถึงผูปฏิบัติ วาตำแหนงอะไรและมีหนาท่ีอะไร) 

กิจกรรม เปาหมายของกิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
เข าร วมป ระชุ ม รับฟ งก ารชี้ แจ งการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจำป งบประมาณ  จากสำนักงาน 
ป.ป.ช. 

เพ่ื อ ให ส วนราชการทุกหน ายงาน 
เขาใจกรอบการประเมิน ITA ของ
ปงบประมาณนั้น ๆ รวมท้ังการชี้แจง
ข อ ค ำถ าม ท่ี มี ก า ร เ พ่ิ ม เติ ม จ า ก
ป งบ ป ระมาณ ก อน ท่ี ใช วั ด ระดั บ
คุณ ธรรมและคว าม โป ร ง ใส ขอ ง
ห น ว ย ง าน แ ล ะ แ จ งป ฎิ ทิ น ก า ร
ดำเนินการของปงบประมาณใหทราบ 

1. หัวหนากลุมงานปองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
2. นิติกร กลุมงานปองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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กิจกรรม เปาหมายของกิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

สรุปประเด็นสำคัญของการเขารวมประชุม
รับฟงการชี้แจงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร งใส ในการดำเนิ น งานของ
ห น ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ  ( ITA) ป ร ะ จ ำ ป
งบประมาณ เสนอหัวหนาสวนราชการ
และแจงเวียนไปยังสวนราชการในสังกัด
กระทรวงพาณิชย 

เพ่ือใหสวนราชการระดับกรมในสังกัด
กระทรวงพาณิชยเตรียมความพรอมใน
การเขารับการประเมิน ITA ประจำป
งบประมาณ 

1. หัวหนากลุมงานปองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
2. นิติกร กลุมงานปองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

จัดประชุมชี้แจงทำความเขาใจเกณฑการ
ประเมิน ITA พรอมมอบหมายการจัดทำ
เอกสารหลักฐานสำหรับการตรวจแบบ
เปดเผยขอมูลสาธารณะของแตละสำนัก/
สถานบัน/กอง/กลุ ม/ศูนย  ท่ี มีหน าท่ี
รับผิดชอบตามเกณฑการประเมิน 

เพ่ือยกระดับการทำงานของหนวยงาน
ในสังกัด สป. ให เปนไปตามเกณฑ  
การประมิน ITA 

1. หัวหนาศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต/
รองหัวหนาศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 
2. หัวหนากลุมงานปองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
3. นิติกรกลุมงานปองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
4. สำนัก/สถานบัน/กอง/กลุม/ศูนย  ใน
สังกัด สป. ท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบตามเกณฑ
การประเมิน ITA 

จัด เตรี ยมบุ คลากรผู ดู แ ลระบบของ
หนวยงานและผูบริหารท่ีรับผิดชอบการ
ประเมินของหนวยงาน และลงทะเบียน
การ เป ด ใช งาน รหั ส ผ าน ระบบ  ITAS 
รวมท้ังนำเขาขอมูลเพ่ือเตรียมการประเมิน 
ในสวนของผู มีสวนได เสียภายใน และ
ขอมูลผูมีสวนไดเสียภายนอก ทันภายใน
กำหนดเวลา 

เพ่ือใหเปนไปตามกรอบกำหนดเวลา
ในปฏิทินการดำเนินงานของท่ีปรึกษา
โค ร งก ารฯ  ใน ก ารป ระ เมิ น  ITA 
ประจำปงบประมาณ 

1. หัวหนากลุมงานปองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
2. นิติกร กลุมงานปองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

ประชาสัมพันธใหทุกสำนัก/สถาบัน/กอง/
กลุม/ศูนย เขาตอบแบบประเมินการวัด
การรับรูของผูมีสวนไดเสียภายใน (ตาม
แบบวัดการรับรู IIT) และประชาสัมพันธ
ใหผู มีสวนไดเสียภายนอกเขาตอบแบบ
ประเมินการวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสีย
ภายนอก (ตามแบบวัดการรับรู EIT) ได
ครบถวนตามจำนวนข้ันต่ำท่ีกำหนด 

เพ่ือใหเปนไปตามกรอบกำหนดเวลา
ในปฏิทินการดำเนินงานของท่ีปรึกษา
โค ร งก ารฯ  ใน ก ารป ระ เมิ น  ITA 
ประจำปงบประมาณ 

1. หัวหนาศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต/
รองหัวหนาศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 
2. หัวหนากลุมงานปองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
3. นิติกร กลุมงานปองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

รวบรวมขอมูลในสวนหลักฐานสำหรับการ
ตรวจแบบเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT)  
จากสำนัก/สถาบัน/กอง/กลุม/ศูนย ท่ีมี
หนาท่ีรับผิดชอบตามเกณฑการประเมิน 
ITA และสอบทานความถูกตอง 

เพ่ือใหเปนไปตามกรอบกำหนดเวลา
ในปฏิทินการดำเนินงานฯ และศึกษา
วิเคราะหวาแตละเอกสารหลักฐาน 
มีความสอดคลองกับขอคำถามและ
เอกสารหลั ก ฐานตาม เกณ ฑ ก าร
ประเมิน ITA หรือไม 

1. หัวหนาศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต/
รองหัวหนาศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 
2. หัวหนากลุมงานปองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
3. นิติกร กลุมงานปองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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กิจกรรม เปาหมายของกิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
ตอบแบบสำรวจ OIT ใน ระบบ  ITAS 
พรอมท้ั งระบุ  URL เพ่ือเชื่อมโยงไปสู
แหลงท่ีอยูของขอมูลและอธิบายเพ่ิมเติม
ประกอบคำตอบ ซ่ึงขอมูลตองไดรับการ
อนุมัติจากผูบริหารหนวยงานกอนนำสง
ขอมูลไปยังท่ีปรึกษาโครงการ ITA ภายใน
กำหนดเวลา 

เพ่ือใหเปนไปตามกรอบกำหนดเวลา
ในปฏิทินการดำเนินงานของท่ีปรึกษา
โค ร งก ารฯ  ใน ก ารป ระ เมิ น  ITA 
ประจำปงบประมาณ 

1. หัวหนาศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต/
รองหัวหนาศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 
2. หัวหนากลุมงานปองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
3. นิติกร กลุมงานปองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
5. ระเบียบ/ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 ผังกระบวนการการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานฯ (ITA) (เขียน Work flow) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เขารวมประชุมรับฟงการช้ีแจงการประเมินคณุธรรมและความโปรงใส 
ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปงบประมาณ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปประเด็นสำคญัของการเขารวมประชุมรับฟงการช้ีแจงฯ เสนอหวัหนาสวนราชการ 
และแจงเวียนไปยังสวนราชการในสังกัดกระทรวงพาณิชย 

จัดประชุมช้ีแจงทำความเขาใจเกณฑการประเมิน ITA พรอมมอบหมายการจดัทำเอกสารหลักฐาน
สำหรับการตรวจแบบเปดเผยขอมลูสาธารณะของแตละสำนัก/สถาบัน/กอง/กลุม/ศูนย 

ท่ีมีหนาท่ีรับผดิชอบตามเกณฑการประเมิน 

จัดเตรียมบุคลากรผูดูแลระบบของหนวยงานและผูบริหารท่ีรับผดิชอบการประเมินของหนวยงาน  
และลงทะเบียนการเปดใชงานรหสัผานระบบ ITAS รวมท้ังนำเขาขอมูลเพ่ือเตรียมการประเมิน 

ในสวนของผูมีสวนไดเสียภายใน และขอมลูผูมสีวนไดเสียภายนอก ทันภายในกำหนดเวลา 
 

ประชาสมัพันธใหทุกสำนัก/กอง/กลุม/ศูนย เขาตอบแบบประเมินการวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายใน  
(ตามแบบวัดการรับรู IIT) และประชาสัมพันธใหผูมีสวนไดเสียภายนอกเขาตอบแบบประเมินการวัดการรับรู 

ของผูมีสวนไดเสียภายนอก (ตามแบบวัดการรับรู EIT) ไดครบถวนตามจำนวนข้ันต่ำท่ีท่ีปรึกษาโครงการกำหนด 

รวบรวมขอมลูในสวนหลักฐานสำหรับการตรวจแบบเปดเผยขอมลูสาธารณะ (OIT)  
จากสำนัก/สถาบัน/กอง/กลุม/ศูนย ท่ีมีหนาท่ีรับผดิชอบตามเกณฑการประเมิน ITA และสอบทานความถูกตอง 

ตอบแบบสำรวจ OIT ในระบบ ITAS พรอมท้ังระบุ URL เพ่ือเช่ือมโยงไปสูแหลงท่ีอยูของขอมูลและอธิบายเพ่ิมเติมประกอบ
คำตอบ ซึ่งขอมูลตองไดรับการอนุมัติจากผูบริหารหนวยงานกอนนำสงขอมูลไปยังท่ีปรึกษาโครงการ ITA ภายในกำหนดเวลา 
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5.2 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (บรรยายแตละข้ันตอนของ Work flow) 

  1. เม่ือสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ไดเชิญเขารวม
ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Internal Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจำปงบประมาณ ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต (ศปท.) เขารวมรับฟง
สาระสำคัญของแนวทางการดำเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานและทิศทางของขอคำถามและกำหนดระยะเวลา 
ในการดำเนินงาน 

  2. ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต (ศปท.) จัดทำสรุปประเด็นรายงานการประชุมฯ ตามขอ 1. นำเสนอ
ปลัดกระทรวงพาณิชย และแจงเวียนใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชยทราบ พรอมเนนย้ำใหความสำคัญ 
กับการประเมิน ITA และการจัดสงหลักฐานตาง ๆ ใหเปนไปตามชวงระยะเวลาท่ีกำหนดดังกลาว 

 3. หนวยงานท่ีเขารับการประเมิน ITA ดำเนินการ 

 3.1 จัดประชุมชี้แจงทำความเขาใจเกณฑการประเมิน ITA ใหหนวยงานในสังกัดรับทราบ พรอมมอบหมาย
การจัดสงเอกสารหลักฐานสำหรับการตรวจแบบเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) ของแตละสำนัก/สถาบัน/กอง/กลุม/ศูนย 
 ท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบตามเกณฑการประเมิน ITA 

 3.2 ดำเนินการกรอกขอมูลลงในระบบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน 
ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) ดังนี้ 

   (1) จัดเตรียมบุคลากรผูดูแลระบบของหนวยงานและผูบริหารท่ีรับผิดชอบการประเมินของหนวยงาน 
และลงทะเบียนการเปดใชงานรหัสผานระบบ ITAS  

 (2) การนำเขาขอมูลเพ่ือเตรียมการประเมินในสวนของผู มีสวนไดเสียภายใน (IIT) และขอมูล 
ผูมีสวนไดเสียภายนอก (EIT) 

 3.3 ประชาสัมพันธใหทุกสำนัก/กอง/กลุม/ศูนย ในสังกัด เขาตอบแบบประเมินการวัดการรับรูของผูมีสวน 
ไดเสียภายใน (ตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)) 
และประชาสัมพันธใหทุกสำนัก/กอง/กลุม/ศูนย ในสังกัด ประชาสัมพันธใหผูมีสวนไดเสียภายนอกของแตละสำนัก/กอง 
ตอบแบบประเมินการวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายนอก (ตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 
(External Integrity and Transparency Assessment : EIT)) ใหไดครบตามจำนวนข้ันต่ำท่ีกำหนด (รอยละ 10)  

 3.4 รวบรวมขอมูลในสวนหลักฐานสำหรับการตรวจแบบเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) จากสำนัก/สถาบัน/
กอง/กลุม/ศูนย ในสังกัด ท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบตามเกณฑการประเมิน ITA และศึกษาวิเคราะหวา แตละเอกสารหลักฐานท่ี
สำนัก/กอง/กลุม/ศูนย ในสังกัด จัดสงมีความสอดคลองกับขอคำถามและเอกสารหลักฐานตามเกณฑการประเมิน ITA 
หรือไม  

 3.5 ตอบแบบสำรวจ OIT ในระบบ ITAS โดยการตอบคำถามมี/ไมมี พรอมท้ังระบุ URL เพ่ือเชื่อมโยงไปสู
แหลงท่ีอยูของขอมูล และระบุคำอธิบายเพ่ิมเติมประกอบคำตอบ ซ่ึงขอมูลสำหรับการตรวจแบบเปดเผยขอมูลสาธารณะ
ตองไดรับการอนุมัติการตอบจากผูบริหารหนวยงานท่ีรับการประเมินกอนนำสงขอมูลไปยังท่ีปรึกษาโครงการ ITA 
ภายในกำหนดเวลา 
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6. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (ตองเปนมาตรฐานท่ีไดจากการนำความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวน
ไดสวนเสียมาวิเคราะหเพ่ือจัดทำเปนขอกำหนด และนำมาจัดทำเปนมาตรฐานการปฏิบัติงาน) 

เจ าหน า ท่ี สามารถวิ เคราะห และประมวลระดับคะแนนการประเมิน  ITA ประจำป ของหน วยงาน  
และนำขอเสนอแนะจากการประเมิน ITA  มาจัดทำแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการทำงาน 
ดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน พรอมท้ังนำมากำหนดเปนมาตรฐานในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัต ิ 

6.1 ขอกำหนดท่ีสำคัญ 

มีการดำเนินการจัดสงขอมูลท่ีถูกใชเปนเครื่องมือในการประเมินระดับคะแนน ITA ท้ัง 3 เครื่องมือ ไดแก  
(1) ขอมูลของผูมีสวนไดเสียภายใน(Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)  (2) ขอมูลของผูมีสวนได
สวนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) และ (3) การเปดเผยขอมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ใหทันภายในกำหนดระยะเวลาท่ี ท่ีปรึกษาโครงการ ITA กำหนด 

6.2 ตัวช้ีวัดท่ีสำคัญ 

ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 
ไดไมนอยกวารอยละ 85 

6.3 จุดควบคุม 

การจัดประชุมชี้แจงเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานใหทุกสำนัก/สถาบัน/กอง/
กลุม/ศูนย ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย (สป.) รับทราบและเขาใจถึงเครื่องมือตาง ๆ ท่ีใชวัดระดับคะแนนการ
ประเมิน ITA และการเตรียมหลักฐานเอกสารท่ีแตละกองรับผิดชอบในการจัดสงใหทันภายในเวลาท่ี ศปท. กำหนด  
ในฐานะท่ี ศปท. เปนผูรับผิดชอบรวบรวมเอกสารหลักฐานการประเมิน ITA ในภาพรวมของ สป. เพ่ือจัดสงใหท่ีปรึกษา
โครงการ ITA ทันภายในกำหนดเวลาตามปฏิทินการดำเนินงานการประเมิน ITA ประจำปงบประมาณ 

7. ระบบติดตามประเมินผล (มีการกำหนดตัวชี้วัด และกำหนดคาเปาหมายท่ีวัดความสำเร็จของการดำเนินงาน 
ตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน)   

จัดประชุมชี้แจง พรอมใหคำปรึกษาแนะนำ ถึงแนวทางการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานใหเปนไปตามเกณฑการ
ประเมิน ITA ใหกับหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย (สป.) เพ่ือสรางการรับรูและความเขาใจท่ีถูกตอง  
ตามแบบการประเมิน/ข้ันตอนในการจัดเก็บขอมูล/การจัดสงขอมูลใหเปนไปตามเกณฑการประเมินฯ ITA ภายในกรอบ
ระยะเวลาท่ีกำหนด และติดตามผลการประเมิน ITA ของหนวยงานเพ่ือทราบจุดแข็ง จุดออน ในการนำไปปรับปรุง
กระบวนการทำงานในปงบประมาณตอไป พรอมท้ังติดตามผลการประเมิน ITA ของหนวยงานในสังกัดและกำกับ  
ซ่ึงจะนำไปสูการประมวลผลการดำเนินงานใหเกิดความโปรงใส ในภาพรวมของ ศปท. ตามรายงานผลการดำเนินงาน 
ของ ศปท. ตอไป  

8. เอกสารอางอิง (เอกสารอ่ืนใดท่ีตองใชประกอบคูกันหรืออางอิงถึงกันเพ่ือใหการปฏิบัติงานนั้นๆ สมบูรณ เชน ระเบียบ
ปฏิบัติเรื่องอ่ืน พระราชบัญญัติ กฎหมาย กฎระเบียบ  หรือวิธีการทำงาน  เปนตน) 

8.1 มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 23 มกราคม 2561 เห็นชอบใหสวนราชการระดับกรมเขารวมประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดำนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)  

8.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580)  
8.3 คู มือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) ประจำปงบประมาณ 
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9. การจัดเก็บและเขาถึงเอกสาร (ระบุการเก็บเอกสารท่ีเก่ียวของกับข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นโดยกำหนด ชื่อเอกสาร 
สถานท่ีเก็บ และผูมีสิทธิ์เขาถึงเอกสาร) 

 
ช่ือเอกสาร สถานท่ีเก็บ ผูรับผิดชอบ การจัดเก็บ 

1. การประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใส  

ศูนยปฏิบัติการตอตาน
การทุจริต 

กลุมงานกลุมงานปองกัน
และปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

เอกสารกระดาษ 
 

2.กิ จกรรม /โครงการป ระจำป
งบประมาณ  

ศูนยปฏิบัติการตอตาน
การทุจริต 

กลุมงานกลุมงานปองกัน
และปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

ไฟลเอกสาร 

 
10. แบบฟอรมท่ีใช (ถามี) 

 แบบฟอรมรายชื่อขอมูลผูมีสวนไดสวนเสียภายใน และรายชื่อขอมูลผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 
 

แบบสงขอมูลผูมีสวนไดสวนเสียภายใน ตามแบบประเมิน Internal 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ....... 

 
สำนัก/กอง/กลุม/ศูนย 
ลำดับท่ี ชื่อ – สกุล ตำแหนง สังกัด ท่ีอยูสำหรับจัดสง

ไปรษณีย 
ID LINE โทรศัพท โทรศัพทมือถือ E-mail 

         

         

 
แบบสงขอมูลผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ตามแบบประเมิน External  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. …… 
 

สำนัก/กอง/กลุม/ศูนย 
ลำดับท่ี ชื่อองคกร/ชื่อ – นามสกุล 

(ไมใสคำนำหนา) 
เบอร

โทรศัพท 
e-mail ชองทางการติดตอ

อ่ืนๆ 
ประเภทการติดตอ  

      
      

  หมายเหตุ : แบบสำรวจอาจมีการเปล่ียนแปลงตามบริบทของเกณฑการประเมิน ITA ประจำแตละป 
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