
การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม 

และความโปรง่ใสภายในหนว่ยงานของ สพร. 
ประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ. 2565 



4แนวทางการพัฒนา ITA 2022 : ระหว่างปี 2564 vs 2565 8

ส่วนที่ 1 การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal 
Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด IIT
โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อย
กว่า 1 ปี ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง โดยสอบถามการรับรู้และ
ความคิดเห็นใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ และ
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

ส่วนที่ 2 การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment) หรือแบบวัด EIT โดยเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐในช่วง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดง
ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน 3 ตัวชี้วัด 
ได้แก่

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร และ
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 

ส่วนที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment) หรือแบบวัด OIT เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงาน
ภาครัฐที่เผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน แบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัด ได้แก่

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยมีตัวชี้วัดย่อย ได้แก่
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส และ

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต มีตัวชี้วัดย่อย ได้แก่
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต และ
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

หัวข้อ Key Problem รายละเอียดการปรับปรุง ผลลัพธ์

IIT
EIT
OIT

• เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้น

• ปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากข้ึน
• เพ่ิมมาตรการชี้แจงและตอบค าถาม
• เพ่ิมการปรับปรุงวิธีการและ ขั้นตอนการด าเนินงานให้ดีขึ้น
• เพ่ิมกลไกการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น
• ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานชัดเจนมากข้ึน
• เพ่ิมมาตรการก ากับติดตามการท างานของเจ้าหน้าที่
• ส่งเสริมการท างานที่ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชน
• เพ่ิมมาตรการก ากับให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการ

ประชาชนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ
• ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลและเพ่ิมช่องทางที่หลากหลาย

มากขึ้น
• ก ากับติดตามการท างานของเจ้าหน้าที่

- การประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566 –
2570 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในก าหนดแผนฯ ผ่านการประชุมคณะอนุกรรมการ
ยุทธศาสตร์ เพ่ือร่วมก าหนดยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรับฟังความ
คิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนแม่บทการพัฒนาพอร์ทัลกลางเพื่อชาวต่างชาติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

- น าระบบ ERP เข้ามาสนับสนุนช่องทางการสื่อสารในการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน ท าให้มีความโปร่งใสและ
สามารถติดตามการท างานของเจ้าหน้าที่และตรวจสอบได้

- มีการปรับปรุงช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนบริการและการแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน เพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถ
แจ้งประเด็นปัญหาได้ตรงประเด็น

- มีการทบทวน/ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน ตั้งแต่เริ่มต้น ระหว่าง สิ้นสุด การให้บริการให้สอดคล้อง
กับมาตรฐาน ISO/IEC 20000:2018

- มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับภารกิจของ สพร. อย่างต่อเนื่อง
- มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์การด าเนินออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ได้ กลุ่มประชาชน กลุ่มภาครัฐ และ
กลุ่มภาคธุรกิจ เช่น บริการ APP ทางรัฐ ที่เน้นการให้บริการแก่ประชาชน

- มีการให้บริการ DGA Contact Center ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างเท่าเทียมกันทุกคน ในการแก้ไขปัญหา และ
ด าเนินการตามค าร้องของผู้มาใช้บริการ

- มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนรูปแบบของ Info และในรูปแบบของ VDO

เป็นไปตาม
เป้าหมาย
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Timeline ITA 2565

ก.พ. มี.ค. เม.ย. ส.ค.ส.ค.

ป.ป.ช. เผย
แพร่ปฏิทิน และ 

คู่มือ ITA 2565

ม.ค.

- ลงทะเบียนในระบบ ITAS

- ระบุจ านวนข้อมูล IIT และ EIT

รายงานข้อมูล OIT

เก็บรวบรวมข้อมูล 
IIT และ EIT

พ.ค.

ป.ป.ช. ตรวจสอบให้
คะแนน OIT

มิ.ย.

ชี้แจงเพิ่มเติม
และยืนยัน OIT

ก.ค.

ป.ป.ช. ประมวลผล
และจัดท ารายงาน

- ป.ป.ช. น าเสนอคณะอนุฯ และคกก.

- ประกาศผล ITA 2565

*กิจกรรมใหม ในปี 2565*

รายละเอียด
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ขอบคุณครับ

ส่วนความเสี่ยงและก ากับดูแล
ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร

ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)




