
แผนการขบัเคลื่อนการประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของจังหวัดภเูกต็ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

............................................... 
               การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. ๒๕๖4 ของจังหวัดภูเก็ต ในภาพรวมการบริหารของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ตามตัวช้ีวัดการประเมิน จ านวน ๑๐ ตัวช้ีวัด และเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน ท้ัง ๓ เครื่องมือ 
ตามแนวทางท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด ในการนี้ จังหวัดภูเก็ตจึงก าหนดแผนปฏิบัติการประเมินฯ ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดการประเมนิฯ เครื่องมือในการประเมนิฯ ข้ันตอนการด าเนนิการ ระยะเวลา
ด าเนนิการ 

หน่วยงาน              
ที่รบัผิดชอบ 

1. การปฏิบัติหน้าที ่
ประเด็นค าถาม 
- การให้บริการโปร่งใสตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาท่ีก าหนด 
- การให้บริการอย่างเท่าเทียม 
- พฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
 
2. การใช้งบประมาณ 
ประเด็นค าถาม 
- การรับรู้ ถึ ง ร ายละ เอี ยด
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
- การใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงาน 
- การเบิกจ่ายงบประมาณท่ี
เป็นเท็จ 
- การจัดซื้อจัดจ้างและการ
ตรวจรับ 
- การมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้งบประมาณ 

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(แบบ IIT) 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง เจ้าหน้าท่ีและ
ผู้บริหารภายในหน่วยงานท่ีรับการประเมินท่ีท างาน
มาแล้วอย่างน้อย 1 ปีงบประมาณ   ในทุกระดับ
และทุกต าแหน่ง 
การเก็บข้อมูลตัวอย่าง 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน เข้าระบบ ITAS 
เพื่อตอบแบบส ารวจด้วยตนเอง 
 

การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ ITAS และการ
น าเข้าข้อมูลในการประเมิน ITA มีขั้นตอน ดังนี้ 
1.ผู้ดูแลระบบ (Admin) และผู้บริหารลงทะเบียนเข้า
ใช้งานระบบ ITAS 
2. ผู้ดูแลระบบ (Admin) น าเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายในและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกในระบบ ITAS 
3. ผู้บริหารตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลผู้มีส่วนได้     
ส่วนเสียภายในและภายนอกในระบบ ITAS 

1 ก.พ. ถึง 
31 มี.ค. 
2564 

 

ส านักงานจังหวัด
ภูเก็ต 
- มอบหมาย ผอ.กบค.
สนจ.ภก. เป็นผู้ดูแล
ระบบ (Admin) 
- มอบหมาย หน.สนจ.ภก.     
เป็นผู้บริหารท่ีรับผิดชอบ       
การประเมินฯ  
 
ส่วนราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาคประจ า
จังหวัดภูเก็ต 
 - มอบหมายเจ้าหน้าท่ี
รับผิดชอบการประเมิน  
- มอบหมายผู้บริหาร
ก ากับดูแลการประเมิน              

 
/3. การใช้อ านาจ… 



 
- 2 - 

 

ตัวช้ีวัดการประเมนิฯ เครื่องมือในการประเมนิฯ ข้ันตอนการด าเนนิการ ระยะเวลา
ด าเนนิการ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

3. การใช้อ านาจ 
ประเด็นค าถาม 
- การมอบหมายงานอย่าง
เป็นธรรม 
- การประเมินความดีความชอบ 
ตามระดับคุณภาพของผลงาน 
- การคัดเลือกผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน 
หรือการให้ ทุนการศึกษา 
อย่างเป็นธรรม 
- การส่ังการให้ท าธุระส่วนตัว 
- การส่ังการให้ท าในส่ิงท่ีไม่
ถูกต้องหรือมีความเส่ียงต่อ
การทุจริต 
- การบริหารงานบริหารบุคคล 
 

แบบวัดการรับรู้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(แบบ IIT) 

 

น าเข้าข้อมูลเข้าในระบบ ITAS เพื่อเตรียมการประเมิน 
1) จ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
หน่วยงานจะต้องทบทวนจ านวน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในของหน่วยงาน และให้ผู้ดูแลระบบ (Admin)  
ของหน่วยงาน ระบุจ านวนบุคลากรในหน่วยงานใน
ระบบ ITAS  
2) ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
หน่วยงานจะต้องจัดเตรียมและน าเข้าข้อมูลผู้มี   
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของหน่วยงานในระบบ ITAS           
โดยสามารถด าเนินการได้ 2 วิธี ดังนี้ 
(1) ใช้แบบฟอร์มบัญชีรายช่ือ 
หน่วยงานสามารถ Download แบบฟอร์มบัญชีรายช่ือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ไฟล์ Excel) จากเว็บไซต์
ส านักงาน ป.ป.ช. และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน จากนั้น 
Upload ไฟล์ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของ
หน่วยงานเข้าระบบ 
(๒) กรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกในระบบ 
 
 
 
 
 

1 ก.พ. ถึง 
31 มี.ค. 
2564 

 
 

 

ส านักงานจังหวัดภูเก็ต
แจ้งส่วนราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค
ประจ าจังหวัดภูเก็ต    
ส่งจ านวนและข้อมูล   
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (บัญชี 1 ) 
และข้อมูลรายช่ือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (บัญชี 2 
ไฟล์ Excel) ให้
ส านักงานจังหวัดภูเก็ต 
ภายในวันที่ 19 ก.พ. 
2564  

 
/4. การใช้ทรัพย์สิน… 
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ตัวช้ีวัดการประเมนิฯ เครื่องมือในการประเมนิฯ ข้ันตอนการด าเนนิการ ระยะเวลา

ด าเนนิการ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

4. การใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 
ประเด็นค าถาม 
- สถานการณ์การน าทรัพย์สิน
ของส่วนราชการไปใช้ 
- ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อ
ยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน 
มีความสะดวก มากน้อยเพียงใด 
- บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน 
มีการน าทรัพย์สินของราชการไป
ใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่าง
ถูกต้อง จากหน่วยงานของ
ท่าน มากน้อยเพียงใด 
- การรั บรู้ ต่ อแนวปฏิบั ติ
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ 
- การก ากับดูแลและตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

แบบวัดการรับรู้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(แบบ IIT) 

 

การด าเนินการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบ IIT) 
- ส านักงาน ป.ป.ช. จะจัดส่งช่องทางการเข้าระบบ 
ITAS ให้แก่ผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงาน   
ทางระบบ ITAS (ระบบ Notification ของผู้ใช้งาน) และ 
e-mail โดยช่องทางการเข้าระบบ ITAS จะอยู่ใน
ลักษณะ URL และ QR Code ซึ่งเป็นช่องทางเฉพาะ
ของแต่ละหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 เม.ย. ถึง 
15 พ.ค. 
2564 

 
 

ส านักงานจังหวัดภูเก็ต
แจ้งช่องทางการเข้า
ระบบ ITAS จะอยู่ใน
ลักษณะ URL และ QR 
Code ซึ่งเป็นช่องทาง
เฉพาะของแต่ละ
หน่วยงาน ให้       
ส่วนราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาคประจ า
จังหวัดภูเก็ต
ด าเนินการประเมินผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
ภายในวันที่ 31 มี.ค. 
2564 

 

 

 

/4. การใช้ทรัพย์สิน… 
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ตัวช้ีวัดการประเมนิฯ เครื่องมือในการประเมนิฯ ข้ันตอนการด าเนนิการ ระยะเวลา
ด าเนนิการ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

4. การใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 
ประเด็นค าถาม 
- สถานการณ์การน าทรัพย์สิน
ของส่วนราชการไปใช้ 
- ขั้นตอนการขออนุญาต 
เพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ 
ไปใช้ปฏิบั ติงานในหน่วยงาน
ของท่าน มีความสะดวก 
มากน้อยเพียงใด 
- บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน 
มีการน าทรัพย์สินของราชการไป
ใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่าง
ถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน 
มากน้อยเพียงใด 
- การรั บรู้ ต่ อแนวปฏิบั ติ
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ 
- การก ากับดูแลและตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

แบบวัดการรับรู้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(แบบ IIT) 
 

- หน่วยงานต้องประชาสัมพันธ์รายละเอียดการเข้า
ระบบ ITAS  แก่บุคลากรในหน่วยงาน เช่น หนังสือเวียน
ในระบบ Internet บอร์ดประชาสัมพันธ์ภายใน 
เป็นต้น เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานจะเข้าระบบ ITAS 
จาก URL และ QR Code และประเมินตนเอง         
เมื่อบุคลากรเข้าระบบแล้ว จะต้องยืนยันตนเองด้วย
การกรอกหมายเลขบัตรประชาชนของตนเอง   
ก่อนท าแบบส ารวจ โดยระบบจะตรวจสอบความ
ถูกต้องป้องกันการตอบซ้ าของผู้ใช้งาน ท้ังนี้ ผู้ดูแล
ระบบ (Admin) และผู้บริหารท่ีรับผิดชอบการ
ประเมินของหน่วยงาน ต้องก ากับติดตามการ
ประเมินตามแบบ IIT ให้ได้ตามจ านวนตัวอย่างท่ี
ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 

 

1 เม.ย. ถึง 15 
พ.ค. 2564 

 
 

ส่วนราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาคประจ า

จังหวัดภูเก็ต 

 

 

 

/5. การแก้ไขปัญหา… 
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ตัวช้ีวัดการประเมนิฯ เครื่องมือในการประเมนิฯ ข้ันตอนการด าเนนิการ ระยะเวลา
ด าเนนิการ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

5. การแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต 
ประเด็นค าถาม 
- บทบาทของผู้บริหารสูงสุด
ในการให้ความส าคัญกับการ
แก้ไขปัญหาทุจริต 
- การด าเนินการเพื่อแก้ไข
ปัญหาการทุจริต 
- ปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน
ของท่ าน ได้ รั บการแก้ ไข       
มากน้อยเพียงใด 
- การป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงาน 
- การน าผลการตรวจสอบ
ของฝ่ายตรวจสอบท้ังภายใน
และภายนอกหน่วยงานไป
ปรับปรุงการท างาน    เพื่อ
ป้องกันการทุจริต 
- กระบวนการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(แบบ IIT) 

 

- หน่วยงานท่ีเข้ารับการประเมินฯ ด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลตามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน (แบบ IIT)  
 
  

1 เม.ย. ถึง 15 
พ.ค. 2564 

 
 

ส่วนราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาคประจ า
จังหวัดภูเก็ต 
 

 

 

 

/6. คุณภาพ… 
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ตัวช้ีวัดการประเมนิฯ เครื่องมือในการประเมนิฯ ข้ันตอนการด าเนนิการ ระยะเวลา
ด าเนนิการ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

6. คุณภาพการด าเนินงาน 
ประเด็นค าถาม 
- การปฏิบั ติงาน/การ
ให้บริการของ เ จ้าหน้ า ท่ี
โปร่ ง ใสตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
- การให้บริการอย่างเท่าเทียม 
- การให้ข้อมูลท่ีตรงไปตรงมา 
- ประสบการณ์ตรงจากการ
ติดต่อหน่วยงาน 
- การด าเนินงานโดยค านึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนและ
ส่วนรวมเป็นหลักมากน้อย
เพียงใด 
 
 

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(แบบ EIT) 
- มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล 
นิติบุคคล บริษัท ห้างร้าน หรือหน่วยงาน
ภาครัฐอื่นท่ีมารับบริการหรือมาติดต่อตาม
ภารกิจของหน่วยงาน 
การเก็บข้อมูลตัวอย่าง 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าระบบ ITAS 
เพื่อตอบแบบส ารวจด้วยตนเอง 
- เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตาม
บัญชีรายช่ือท่ีหน่วยงานรวบรวมและจัดส่งให้ 
หรือจากการส ารวจภาคสนามด าเนินการโดย
ผู้รับจ้างส ารวจข้อมูล จากนั้นจึงน าข้อมูลเข้า
ระบบ ITAS  
 
 
 
 
 
 
 

การด าเนินการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบ EIT)  
ด าเนินการโดยหน่วยงานที่รับประเมิน 
- ส านักงาน ป.ป.ช. จะจัดส่งช่องทางการเข้า
ระบบ ITAS ให้แก่ผู้ดูแลระบบ (Admin)  ของ
หน่วยงานทางระบบ ITAS (ระบบ Notification ของ
ผู้ใช้งาน)  และ e-mail โดยช่องทางการเข้า
ระบบ ITAS จะอยู่ในลักษณะ URL และ QR Code      
ซึ่งเป็นช่องทางเฉพาะของแต่ละหน่วยงาน 

1 เม.ย. ถึง 15 
พ.ค. 2564 

 
 

ส านักงานจังหวัดภูเก็ต
แจ้งช่องทางการเข้า
ระบบ ITAS จะอยู่ใน
ลักษณะ URL และ QR 
Code ซึ่งเป็นช่องทาง
เฉพาะของแต่ละ
หน่วยงาน ให้ส่วน
ราชการบริหารส่วน
ภูมิภาคประจ าจังหวัด
ภูเก็ตด าเนินการประเมิน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก ภายในวันที่ 
31 มี.ค. 2564 

 

 

/7. ประสิทธิภาพ… 
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ตัวช้ีวัดการประเมนิฯ เครื่องมือในการประเมนิฯ ข้ันตอนการด าเนนิการ ระยะเวลา
ด าเนนิการ 

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ประเด็นค าถาม 
- การเผยแพร่ ข้ อมู ลของ
หน่วยงาน 
- การเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูล
ท่ีสาธารณชนควรรับทราบ 
- มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือ
ความคิดเห็ นเกี่ ยวกั บการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ 
- การช้ีแจงและตอบข้อกังวล
สงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
- มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือ
ความคิดเห็ นเกี่ ยวกั บการ
ให้บริการ 
- มี ช่องทางให้ ผู้ รั บบริ การ
ร้ อง เรี ยนการทุ จริ ตของ
เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน 
 

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(แบบ EIT) 
- มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล 
นิติบุคคล บริษัท ห้างร้าน หรือหน่วยงาน
ภาครัฐอื่นท่ีมารับบริการหรือมาติดต่อตาม
ภารกิจของหน่วยงาน 
การเก็บข้อมูลตัวอย่าง 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าระบบ ITAS 
เพื่อตอบแบบส ารวจด้วยตนเอง 
- เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตาม
บัญชีรายช่ือท่ีหน่วยงานรวบรวมและจัดส่งให้ 
หรือจากการส ารวจภาคสนามด าเนินการโดย
ผู้รับจ้างส ารวจข้อมูล จากนั้นจึงน าข้อมูลเข้า
ระบบ ITAS  
การคัดเลือกตัวอย่าง  
โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างจากบัญชีรายช่ือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายนอก  
การก าหนดขนาดตัวอย่างขั้นต่ า  
ร้อยละ 10 ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
ระหว่าง 30 - 100 ตัวอย่าง 
 

- หน่วยงานต้องประชาสัมพันธ์รายละเอียดการ
เข้าระบบ ITAS  ใหแ้กผู้่รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
หน่วยงาน เช่น หนั งสือเวี ยนในระบบ Internet      
บอร์ดประชาสัมพันธ์  QR Code เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
หรือวิธีการต่างๆ เพื่อให้ประชาชนท่ัวไป และ
หน่วยงานจะเข้าระบบ ITAS จาก URL และ QR 
Code และประเมินได้ด้วยตนเอง เมื่อผู้รับบริการ
หรือผู้มาติดต่อหน่วยงานเข้าระบบแล้ว จะต้องยืนยัน
ตนเองด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประชาชนของ
ตน เอ งก่ อนท าแบบส าร วจ โดยระบบจะ
ตรวจสอบความถูกต้องป้องกันการตอบซ้ าของ
ผู้ ใ ช้ ง าน  ท้ั งนี้  ผู้ ดู แลระบบ (Admin) และ
ผู้บริหารท่ีรับผิดชอบการประเมินของหน่วยงาน 
สามารถเรียกดูสถานการณ์ประเมินตามแบบ EIT ใน
ระบบ ITAS ได้ 
 

1 เม.ย. ถึง 15 
พ.ค. 2564 

 
 

ส่วนราชการบริหารส่วน
ภูมิภาคประจ าจังหวัด

ภูเก็ต 
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ตัวช้ีวัดการประเมนิฯ เครื่องมือในการประเมนิฯ ข้ันตอนการด าเนนิการ ระยะเวลา
ด าเนนิการ 

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 

8. การปรับปรุงระบบการ
ท างาน 
ประเด็นค าถาม 
- การปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการ 
- การน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
ก า ร ด า เ นิ น ง า น / ก า ร
ใ ห้ บ ริ ก า ร ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม
สะดวกรวดเร็วมากขึ้น 
- การเปิดโอกาสให้มี ส่วน
ร่ ว ม ใ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง
พัฒนาการด าเนินงาน/  การ
ให้บริการ 
- ค ว า ม พ ย า ย า ม ท่ี จ ะ
ปรับปรุงการด าเนินงาน/
การให้บริการ ให้มีความ
โปร่งใสมากขึ้น 

แบบวัดการ รับ รู้ผู้ มีส่ วน ไ ด้ส่ วน เ สี ย
ภายนอก (แบบ EIT) 
 

คณะท่ีปรึกษาการประเมิน ฯ ด าเนินการเก็บข้อมูล
เก็บข้อมูลเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตาม
แบบส ารวจ EIT จนครบจ านวนขั้นต่ าท่ีก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 เม.ย. ถึง 
31 พ.ค. 
2564 

 
 

ส านักงาน ป.ป.ช. 
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ตัวช้ีวัดการประเมนิฯ เครื่องมือในการประเมนิฯ ข้ันตอนการด าเนนิการ ระยะเวลา
ด าเนนิการ 

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 

9. การเปิดเผยข้อมูล 
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
- ข้อมูลพื้นฐาน 
- การประชาสัมพันธ์ 
- การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
9.2 การบริหารงาน 
- การด าเนินงาน 
- การปฏิบัติงาน 
- การให้บริการ 
9.3 การบริหารงบประมาณ 
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าป ี
-การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหา
พัสดุ 
9.4 การบริหารและการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
- การบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
 
 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล (แบบ OIT) 
1. ต้องแสดงข้อมูลในแต่ละข้อบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน โดยมีลักษณะ ดังนี้ 
    1.1 เป็นข้อความบรรยาย รูปภาพ หรือ
เนื้ อหาในรูปแบบอื่นๆ บนเว็บ ไซต์ของ
หน่วยงาน 
    1.2 เป็นลิงค์ (link) บนหน้าเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน ท่ีเ ช่ือมโยงไปยังข้อมูลท่ีอยู่ ใน
รูปแบบ PDF ภาพถ่ายหรือเอกสารอื่นๆ  
2. หน่วยงานอาจใช้ช่ือเรียกข้อมูลท่ีแตกต่าง
จากร ายการข้อมู ล ท่ีก า หนด แ ต้ ต้องมี
รายละเอียดเนื้อหาท่ีสอดคล้องกันตามเกณฑ์
การประเมิน 
3. กรณีท่ีหน่วยงานมีข้อจ ากัด ไม่สามารถ
เผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์การประเมิน ท่ี
ก าหนดได้ ให้หน่วยงานเผยแพร่เท่าท่ีสามารถ
ด าเนินการได้แล้วอธิบายเหตุผลประกอบ 
4. หน่วยงานสามารถส่งท่ีอยู่ของข้อมูลได้
มากกว่า 1 ท่ีอยู่ในแต่ละข้อ 
 

 

ให้หน่วยงานด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ       
ท่ีเป็นปัจจุบันลงบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้
สาธารณชนได้ทราบ 
 
การด าเนินการประเมินตามแบบตรวจการ
เปิดเผยข้อมูล (แบบ OIT) 
ด าเนินการโดยหน่วยงานที่รับการประเมิน 
Admin ของหน่วยงาน จะต้องเข้าระบบ ITAS 
เพื่อตอบค าถามตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล 
(แบบ OIT) ได้ต้ังแต่การลงทะเบียนเสร็จส้ิน โดย
จะต้องด าเนินการตอบแต่ละข้อตามแนวทางท่ี
ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดเท่านั้น 
 

1 ก.พ. ถึง      
1 มี.ค. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานจังหวัดภูเก็ตแจ้ง
ใหส่้วนราชการบริหารส่วน
ภูมิภาคประจ าจังหวัดภูเก็ต
ส่งข้อมูลต่างๆ ตามตัวชี้วัดท่ี 
9 และ 10 ส่งให้ส านักงาน
จังหวัดภูเก็ต ทาง e-mail : 
hrsphuket@gmail.com 
ภายในวันที่  1 มี.ค. 
2564 เพื่อให้ Admin ลง
ในระบบ ITAS  
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ตัวช้ีวัดการประเมนิฯ เครื่องมือในการประเมนิฯ ข้ันตอนการด าเนนิการ ระยะเวลา
ด าเนนิการ 

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 

9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
- การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 
-การเปิดโอกาสให้เกิดการ
มีส่วนร่วม 
 
10. การป้องกันการ
ทุจริต 
10.1 การด าเนินการเพือ่
ป้องกันการทุจริต 
- เจตจ านงสุจริตของ
ผู้บริหาร 
- การประเมินความเส่ียง
เพื่อป้องกันการทุจริต 
- การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร 
- แผนป้องกันการทุจริต 
10.2 มาตรการภายใน
เพื่อป้องกันการทุจริต 
- มาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใสและป้องกันการ
ทุจริตภายในหน่วยงาน 
 
 

 อนุมัติการตอบโดยผู้บริหารหน่วยงานที่รับการ
ประเมิน 
ผู้บริหารที่รับผิดชอบการประเมินของหน่วยงาน 
จะต้องเข้าระบบ ITAS เพื่อตรวจสอบค าตอบ   
แต่ละข้อท่ี Admin ของหน่วยงานตอบไว้ 
จากนั้นผู้บริหารฯ จะต้องอนุมัติการตอบของ
หน่วยงาน 
 
ตรวจสอบและให้คะแนนโดยผู้ประเมิน 
ผู้ประเมินจะท าการตรวจสอบความถูกต้องตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดและให้คะแนนในระบบ ITAS 
 
ช่วงการรายงานผลการประเมินฯ 
เมื่อ ส้ินสุดระยะเวลาของการเก็บข้อมูลและ
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว ระบบ ITAS จะประมวลผล
คะแนนและจัดท ารายงานโดยอัตโนมัติ โดย
หน่วยงานสามารถติดตามผลการประเมินได้ด้วย
ตนเอง  
 

1 มี.ค. ถึง      
30 เม.ย. 
2564 

 
 
 
 

1 - 31 พ.ค.
2564 

 
1 – 31 ก.ค. 
2564 

ส านักงานจังหวัดภูเก็ต          
- ผู้บริหารตรวจสอบการ
ประเมินและอนุมัติให้ลงระบบ 
 
 
 
 
 
ผู้รับจ้างประเมิน ฯ 
 
 
 
ผู้รับจ้างประเมิน ฯ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


