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ล ำดบั ส ำนัก กอง 10%
1 ส ำนักงำนเลขำนุกำรผู้ว่ำกทม. - 10
2 ส ำนักงำนเลขำสภำกทม - 8
3 ส ำนักงำน ก.ก. - 19
4 ส ำนักปลัดกทม. สถำบันพัฒนำขำ้รำชกำร 15
5 ส ำนักปลัดกทม. กองงำนผู้ตรวจ 5
6 ส ำนักปลัดกทม. ส ำนักเลขำนุกำรปลัดกทม. 21
7 ส ำนักปลัดกทม. ส ำนักงำนประชำสัมพันธ์ 8
8 ส ำนักปลัดกทม. ส ำนักงำนกำรเจำ้หน้ำที่ 18
9 ส ำนักปลัดกทม. ส ำนักงำนกฎหมำยและคดี 7
10 ส ำนักปลัดกทม. ส ำนักงำนปกครองและทะเบียน 7
11 ส ำนักปลัดกทม. ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน 6
12 ส ำนักปลัดกทม. ส ำนักงำนกำรต่ำงประเทศ 7
13 ส ำนักยทุธศำสตร์และประเมินผล - 27
14 ส ำนักกำรคลัง - 88
15 ส ำนักกำรโยธำ - 12
16 ส ำนักกำรจรำจรและขนส่ง - 30
17 ส ำนักกำรวำงผังและพัฒนำเมือง - 4
18 ส ำนักกำรระบำยน  ำ - 295
19 ส ำนักส่ิงแวดล้อม - 402
20 ส ำนักเทศกจิ - 38
21 ส ำนักพัฒนำสังคม - 18
22 ส ำนักวัฒนธรรม กฬีำและกำรท่องเที่ยว - 91
23 ส ำนักกำรศึกษำ - 28
24 ส ำนักกำรแพทย์ - 590
25 ส ำนักอนำมัย - 312
26 ส ำนักงบประมำณกรุงเทพมหำนคร - 15
27 ส ำนักป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั - 201
28 ส ำนักงำนเขต คลองเตย 98
29 ส ำนักงำนเขต คลองสำน 95
30 ส ำนักงำนเขต คลองสำมวำ 65
31 ส ำนักงำนเขต คันนำยำว 72
32 ส ำนักงำนเขต จตุจกัร 84
33 ส ำนักงำนเขต จอมทอง 82
34 ส ำนักงำนเขต ดอนเมือง 75
35 ส ำนักงำนเขต ดินแดง 106
36 ส ำนักงำนเขต ดุสิต 113
37 ส ำนักงำนเขต ตล่ิงชนั 74
38 ส ำนักงำนเขต ทวีวัฒนำ 51

ขอ้มลูผู้มสี่วนไดส้่วนเสียภายใน (IIT)



39 ส ำนักงำนเขต ทุ่งครุ 81
40 ส ำนักงำนเขต ธนบุรี 65
41 ส ำนักงำนเขต บำงกอกน้อย 80
42 ส ำนักงำนเขต บำงกอกใหญ่ 74
43 ส ำนักงำนเขต บำงกะปิ 66
44 ส ำนักงำนเขต บำงขนุเทียน 91
45 ส ำนักงำนเขต บำงเขน 40
46 ส ำนักงำนเขต บำงคอแหลม 68
47 ส ำนักงำนเขต บำงแค 112
48 ส ำนักงำนเขต บำงซ่ือ 89
49 ส ำนักงำนเขต บำงนำ 50
50 ส ำนักงำนเขต บำงบอน 115
51 ส ำนักงำนเขต บำงพลัด 68
52 ส ำนักงำนเขต บำงรัก 62
53 ส ำนักงำนเขต บึงกุ่ม 108
54 ส ำนักงำนเขต ปทุมวัน 75
55 ส ำนักงำนเขต ประเวศ 15
56 ส ำนักงำนเขต ป้อมปรำบศัตรูพ่ำย 72
57 ส ำนักงำนเขต พญำไท 60
58 ส ำนักงำนเขต พระนคร 130
59 ส ำนักงำนเขต พระโขนง 68
60 ส ำนักงำนเขต ภำษีเจริญ 100
61 ส ำนักงำนเขต มีนบุรี 123
62 ส ำนักงำนเขต ยำนนำวำ 61
63 ส ำนักงำนเขต รำชเทวี 87
64 ส ำนักงำนเขต รำษฎร์บูรณะ 76
65 ส ำนักงำนเขต ลำดกระบัง 97
66 ส ำนักงำนเขต ลำดพร้ำว 76
67 ส ำนักงำนเขต วังทองหลำง 102
68 ส ำนักงำนเขต วัฒนำ 65
69 ส ำนักงำนเขต สวนหลวง 112
70 ส ำนักงำนเขต สะพำนสูง 60
71 ส ำนักงำนเขต สัมพันธวงศ์ 57
72 ส ำนักงำนเขต สำทร 73
73 ส ำนักงำนเขต สำยไหม 136
74 ส ำนักงำนเขต หนองแขม 116
75 ส ำนักงำนเขต หนองจอก 154
76 ส ำนักงำนเขต หลักส่ี 65
77 ส ำนักงำนเขต ห้วยขวำง 93
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QR Code และ URL 

ดาวน์โหลด ช่องทางการตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
ในการประเมินคุณธรรมและคววามโปร่งใสในการดำเนินงานในหน่วยงานภาครัฐ (ITA) กรุงเทพมหานคร 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://qrgo.page.link/o1uob   
 



 

กรณี แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  (IIT) 
 

ขั้นตอนการ เข้าสู่ระบบ ITAS ของสำนักงาน ป.ป.ช. 
ผ่าน URL (https://itas.nacc.go.th/go/iit/a0gqf2) หรือ QR code 

 
๑. คลิกที่คำว่า “ใช่” เพื่อเข้าสู่ระบบการประเมิน  

 

๒.  คลิกที่คำว่า “ตกลง” เพื่อเข้าสู่ระบบการประเมิน 

 

 



 

๓. กรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน และ คลิก “เข้าสู่ระบบ” 

 



กรณี แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  (EIT) 
 

ขั้นตอนการ เข้าสู่ระบบ ITAS ของสำนักงาน ป.ป.ช. 
ผ่าน URL (https://itas.nacc.go.th/go/eit/a0gqf2) หรือ QR code 

 
๑. คลิกที่คำว่า “ใช่” เพื่อเข้าสู่ระบบการประเมิน 

 

๒.  คลิกที่คำว่า “ตกลง” เพื่อเข้าสู่ระบบการประเมิน 

 

 



 

๓. กรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน และ คลิก “เข้าสู่ระบบ” เพื่อตอบแบบประเมิน 

 
 

 



 

 

ตัวอย่างแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  
(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)  
ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวช้ีวัดที่ 1 – ตัวชี้วัดที่ 5 ประกอบด้วย 

ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วยข้อคำถาม จำนวน ๖ ข้อ ดังนี้ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/
ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้               
มากน้อยเพียงใด 

    

▪ เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด     
▪ เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด     

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i๒ บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/
ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จัก 
เป็นการส่วนตัว อย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i๓ บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรม 
ในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 

    

▪ มุ่งผลสำเร็จของงาน     
▪ ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว     
▪ พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาด 

เกิดจากตนเอง 
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ประเด็นการประเมิน ระดับ 

มี ไม่มี 

i๔ บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ 
เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 

  

▪ เงิน   
▪ ทรัพย์สิน   
▪ ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้  

เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 
  

หมายเหตุ : เป็นการเรียกรับที่นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดให้รับได้ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ 
เป็นต้น 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

มี ไม่มี 

i๕ นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ  
โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาท
ที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ 
หรือไม่ 

  

▪ เงิน   
▪ ทรัพย์สิน   
▪ ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้  

เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 
  

 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

มี ไม่มี 
i๖ บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือ
ภาคเอกชน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต 
หรือไม่ 

  

▪ เงิน   
▪ ทรัพย์สิน   
▪ ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความ

บันเทิง เป็นต้น 
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ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ ประกอบด้วยข้อคำถาม จำนวน ๖ ข้อ ดังนี้ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i๗ ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i๘ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึง 
ประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

    

▪ คุ้มค่า     
▪ ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีตั้งไว้     

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i๙ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i๑๐ บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน
ที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i๑๑ หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหา
พัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้  
มากน้อยเพียงใด 

    

▪ โปร่งใส ตรวจสอบได้     
▪ เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง     

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i๑๒ หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็น 
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

    

▪ สอบถาม     
▪ ทักท้วง     
▪ ร้องเรียน     

 

ตัวช้ีวัดที่ ๓ การใช้อำนาจ ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน ๖ ข้อ ดังนี้ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i๑๓ ท่านได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

    

 

 

 

 

 



-  ๕ - 
 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i๑๔ ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง 
มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i๑๕ ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับ 
การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้
ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i๑๖ ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัว
ของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i๑๗ ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ 
ไม่ถูกต้อง หรือมีความสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อย
เพียงใด 

    

 

 

 

 

 

 



-  ๖ - 
 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i๑๘ การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน 
มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

    

▪ ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ     
▪ มีการซื้อขายตำแหน่ง     
▪ เอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง     

 

ตัวช้ีวัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ ประกอบด้วยข้อคำถาม จำนวน ๖ ข้อ ดังนี้ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i๑๙ บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สิน
ของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่มหรือ
พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i๒๐ ขั้นตอนการอนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ 
ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก 
มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i๒๑ ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้
ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน 
มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

    

 



-  ๗ - 
 

 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i๒๒ บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน  
มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ 
ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน  
มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i๒๓ ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i๒๔ หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกัน
ไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม  
หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

    

 

ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ประกอบด้วยข้อคำถาม จำนวน ๖ ข้อ ดังนี้ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i๒๕ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่านให้
ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต 
มากน้อยเพียงใด 
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ประเด็นการประเมิน ระดับ 

มี ไม่มี 

i๒๖ หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่   
▪ ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

ให้มีประสิทธิภาพ 
  

▪ จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน   

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i๒๗ ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน  
ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ : หากท่านเห็นว่าหน่วยงานของท่านไม่มีปัญหาการทุจริตให้ตอบ “มากท่ีสุด” 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i๒๘ หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการดังต่อไปนี้  
ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

    

▪ เฝ้าระวังการทุจริต     
▪ ตรวจสอบการทุจริต     
▪ ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต     

หมายเหตุ : หากหน่วยงานของท่านไม่มีการทุจริต จึงทำให้ไม่มีการลงโทษทางวินัยให้ตอบ “มากที่สุด” 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i๒๙ หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบของ
ฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
ไปปรับปรุงการทำงาน เพ่ือป้องกันการทุจริต 
ในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ : ฝ่ายตรวจสอบภายใน หมายถึง ส่วนงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน  
     ฝ่ายตรวจสอบภายนอก หมายถึง หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ เช่น สำนักงานการตรวจเงิจแผ่นดิน สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. เป็นต้น  

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i๓๐ หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้น 
ในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็น 
ดังต่อไปนี้ อย่างไร 

    

▪ สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก     
▪ สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้     
▪ มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา     
▪ มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง     
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Transparency Assessment: OIT) iilumiin^Qflaa\JWmjfn^ltl«lHfJflayatiawii'3£l^lU/nfiipiW£iuVl1
Hvinwunniilflwvian'OB^viiiiy^ii) IpitjSfltu«vi\JlnwnmiiJ^»iSaj ITA lusnuKWWEnnncyua^jflunai-j
(third party) iiluww^i^aaiifla^auasHflsuiitivifauiiaiauauuKonuvianinas'nm^tJisifitiwnTM'upi
111 to wiflTP) Imri a: m'siilffiiwtj'uaua ua^wQWivi ©o nTsiJa^nfumi-M^lpi ?-a2 s:sn <ya

twyS^auwnwn-jfla iSavi^Jlnwm^iJ^siSuMw'SQ'aaaiiiiaKHfi^jiiU'uuijtJTii?) OIT uaT

viti'3o^TU^Kl(?i!\jvin\jwaR»uuiiu\JU'5'« OIT id^a^nu wiauii'̂ flnaSTjnym'sHflsjim'u vnnviiJQa^Tu
lijwTjCT'3£jmjHaR»atiuanun?£ifla'ii^vifaan'iJ'5ioiwjjiwjjmytiinanv)n'i'MU(f) iwaHfltusvlilfn'tfn-

m^\Jisi2uUvi\jvniinT5HfisuuuHSpn'WjQnwa^uasJiflii5i^sjpiaviiiiEi4iuunnvi?!« vnnw'u'a'i-ji'ja'i
«4naT3S)Kna'jnviuQt)'5iu'Uj\J^«a^flvl^sDa*lvffiflisvl\JlnwnnT5\Jisi2uUv»iivnufn'5twRsiitj'u OIT

wani^TJ-ssifitiSflsuuuiwu ®oo rsuuu uasismjwam^iliisiflnj (Rating Score)

Twy^'niiunaanitlii ei ^bwu

isw fisutiu

AA o<(t.oo - ®oo

A d(£.oo - oJs^.o:®;

B ffilS:.oo - cis^.oJGs!

C tod^.oo - eile:.©!®:

D (tct.oo - tos^.®;©;

E d^o.oo - {ta^.oJcs;

F o - s!®;.©!®!

uofias-unwauniviumsfn^TJisiSuwiuisuuiviRMaSaiiauivi?! ^a^fum^'iJ'ssmu

fitu6?'5JJiiasfm3jt\Ji-5*la1vimi«nmU'nuua^viU']E)-5iUfnFif« vila^s-utJ ITAS (https://itas.nacc.go.th/)
l-3an3Ji?own5umi\J'38i2'uwntiii»u\jaaij'laiJ(mjjflQ'3naTMnnviu«lTlii\Jflfiun'i^\J'5»i5u'l«/nylw
atiTumiwiiTV'iisuiw'aa^bfiwwwabfa'iflbiin 2019 (Ipi^w -19)

sn. ^nun^iu n.n. t«^iy^Tu\J2vitimii\J?si2uuaKn5auiiu'jvn-am^tJ'5»mufl£U5^?3Juas
?nijjTTJl4a'lunT5WTi.CU'5nj*oa^viu''3a^itJfnfif^ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
iJ^»^°n€'5\j\J'5«innj vi.fi. iod:bsr ofiawiJisfljjfliiEJiJ^O'wnn'swaw'iiim^visilwn'S'̂ iviwjjvtnufl^
s)/iod:bs: idaTuvl to©; un^nnu todtoar uaT vi\Ji»^3j2uMwt4'nau

cn.s). nT5a^vismaiimiil?»i2uuaKiInm'uaua\Ji[Kna\jnT5\J^»i2u nnviupiH

5n.<3>.ffl inoTJgwMs s^^jjua^fll Cwni'oniinsym^ww'w iShvtunnaU'anmaljjain'j-
qltiBiiu a']iiiij0ua»ial3jaii^s)1y5^ijj na^utjuasialsja'sn '̂altjs's'sjj sfnijn^nu n.n. ifiti '̂wnw'unvi
wua^«\j\j SvnjnviawBi{i!ium?\J^si2u ilnm-ua^agSa'iiilwaQ'uififj/iiEj'lij (iit) uas-oasjawSaiulw-
aQuiatj/nEJuan (EIT) iNouv«?uas\Jiis^n^jjwus'BB^>n^miwa'uu\j'U'5Vi NT uas eit wwsnuHwSaiulw-

aiTjiliofiiolTjmjjnOTaiiwnmsEJsiiaivlniviuw'lvilwuinwqwuaK'Ujijaanin^nu'junaiiwiaEjn^miwn'vi
mviuw uas'snti-jnn^a^am^itlwiNEi'ua^jaanen^cus (OIT)

/©.to vfTMliT ...



6n.ffl.io vnvrun^Turmu n.n. •mviuTviyijIvniwTMaauiasat^jjiii!^ IIT, E(T iiasjOTT
sn.io. 'lvfvjnvi\i'ia^iiiiia«?i^iJ^n'8nnilu^^n(as?iun\Jawn'̂ ^iviviuvnuR^ wniuumi

Itnl'jsiwiimiiJ^siStitlhfew ^ miiilwiH{j'a0ua ©o nnida^num^vj^lw iwo-Uiamt!
iw0i€9)iwEi'a03ja(>in^ i u0'aviti'3EJ^iu'Lw

ai5T5£U'?)iilwf'uvi^Tuuaj}^«a'̂ URL maillaijMtJgii'Ma^viapa^^faj^aiias^s'qfinastjnyi^iJifiij
ili»n0\jfln<n0DHfi'nT3'n^iti n.n. /nfjluf'uw mo driifiu io<s:totf iiw0ijnm^03ja'um1'u'lflOT'U0'a

n's^ivivjuvnufi'i ua»M0iiu\j\jrfn?'3^m^i€«iwa'i5'o:jaan5niai» (Open Data Integrity and
^ V ^

Transparency Assessment: OIT) luisiiu ITAS fl0^i?iijn^n^j ^J.tJ.ti. w^uanuniowTJUlv»a«i0naii
nEjasi.0£)«m^i)'3»i5ii iTA lodrtosr 1«vlii\j1flwdnun^nii tJ.tJ.fl. (https://itas.nacc.§o.th) vhfl0 longiTS
wiTulviaw "^Som'siJ'SsiSti ITA bdnosr"

^awsn^{uma8iati0uus ^nOfn'Jiu n.n. 'wsn^wniiaiwu'jn iwoHm^TJismunoisi^ij

ttasmnylil'j'-italum^wni'umitiDO-jviii'JEJ^niifnR'fs tJ'5K'DnO^\j\J'3»un£u w.fi. bx^fcier
ni-jivm^jjvnuFiitii^awamjjiiliviinej ivufn^wnmum^w'ju

ffl. jjouviunEiinEiiJflwvis s-s^jjua^nl Cwn^-BntntynTswiflw vrjviunnqjj'jnuialjjafn-s-
eiQiiQijyuasiaijjaii'i^lasiiii n0«iJE)uasia1jja?i^si1tJ6i^jj ^nun^nti n.n. ifiuwviTMunv

wuanKtJU uasw3viui^iiln-3nii n.n. 'Miv)uiviw\j1vii?wi'3^a0\jua«0i^sjw^0^a
h. Hv}nvi\iiEj-3nvjuasaTun'omitu '̂in«s?nun\Ja«n'̂ 4ivivjjjvniifl? ^wa^ '̂nuiu

•tin^T8m^n'5,-3iviv^uvniift^iia«ijflannin^^iviv«uvnufi'5VitJ2ijOT^iujj*ii^u'5«osnan1iiu0tjm'T &?l
(mun'm€nfliEiwiiiW0ii"BnnflmVPin^i-5iJ'is '̂i ilis^°ii«0iiun^nn:j tod^be: uas^«wn?ny^0 wnuviii-j
a^n« Hfiia\jfiquw.3iiwi»wii^mvii? woiuQtjm? wivnjidnei/njjjj^iu ^nnflmiuasgn^i'j
faaas ®o ^0'9^°TUTU'UT5'i'0min^^iviwuvnufl'3ua«tjRann^n '̂aiviv<jjvntifiii'lu^^n« TwEJ^wyinivju
Iv^a Excel tnjju,u'uv)0isjvinnviuw a-jNa'nun'jnvj n.n. vn4\j'5wcu£j'0ianvi^0una' (E-mail:
1180bma<|)§mail.com) matiiiuw lod: njjfnwiis lo(£bfir

m. *lvivinvi'U'3y-annuaKaQun^iniif1via-5nwj?nj'ntlapin?'3i.vivi3Jvnuf)'5

wSa-julwaQuiay/nEiuan ^wuion-j^Pifla um^^PiRa ij!wvii0n'B'uviiaviiiiEj-3n'U'U0'3f«0iiv(ifiEJsjn
f\jii1nnivil0«iw«w0wnwniTn '̂a0-5n^^iviwyviniifl?miw^iiwiw0UManpiJJ hdrom ivItjwusjt wnjJwiOEji-j
U,TJUV|0'5JJ muujjn <osw0'3l^vja Template ^wmulviawun^nnisTjuiviiin! \m\vl& Template

wu mimuiimm uassiswo^iiS'smijo'ln I«Eja'iunici(?n'3ulvia«u'u\jrl0'5Jj
wSaTulwaQuiHymouon Mviii'ukOTdnijn^nvj \J.il.*a. (httpsy/itas.nacc.§o.th/) in^0 lonai^wmillviapi
'HmiJv^0'5iJH£[ai'ul«a'3iJi.^y/in{ji!0n" fi4wi?nun-3ni! n.n. vn^liJi'WfUEJBianviTO'una (E-mail:

1180bma@gmaiLcom) mEj1'UT''Uvi Istt qumwus loitos;
e:. Hvinviuia^nt!uasaQU'5i«m?'lu '̂3nFi?fTun\Ja«n^^i.v)y(jJvnufn? wniCunTs

lu'U'jKiltim'siJisiSuw'jflT'w'M d m^iilwiw£)^0wa iiasMiflT'w'M ®o nuilo-jnvim's'wsiltn cfnyuty^-
iJ0llVilJ^a\J^sl«^ln^^ll'3«l2uw')fl^(?l onjji0naiivluiiu i'w0i.w!jiiv)'3'̂ 0^avlifitii)'o^iju\j'un'u'l«aw'a0-a
vniia-3nuHan5n^£u«!Jiilm'uvin\jiias<i«ei^URL W0i^0jj1o^liJguviaw0 '̂a0^^0jjjaua«'58\^fli05\jn?jmuimij
il-ssnounnwauHanijnoiii n.n. jnt/luTiiivi eno Sunnu lodtoa: ivl0wmfl0?jaiJ^Ji1ijk(«'U0<jn'5JiviviJJvinuFi'5

/ u.a«w0uu.'u\j...



-(£-

u.a»waiiu'uiiaT5')Sim^ii!«iWEJ"oa«aan6i^{U» (Open Data Integrity and Transparency Assessment:

OIT) ITAS •oa^aniln-JTU D.tJ.D. wiianjji^npm'ulviawnaasiaEJWfn^il^smu iTA lotfba: l«vi

nuUiaanijn^nu \J.\J.*b. (https://itas.nacc.go.th) wTua lananiPininviaff) "^'Samiil^siSu iTA
toa:tis:"

?^i1a\juni'waI\)'5«'H?T5ftn vnniwi»«a"mial^iJ^«a^mi1u Tia ®- s: uai aiun-jiu n.n.

Mwwniuum'swaliJ

ufiUMunolw' uitiiJaww®' snuufj^fji
ufinTTiuiqnnjmfiH ifiuovi'iwinvl^ufl
Jruu lias M.flnn.vinviihwuijjvinyfij'j^iieij

uaseujjpi^fiya *lu«fi 9
Hviii'jy'j'iiiiiasii'iviT'iBfi'ij'luf'jmi fiuiJ.
aniuwiyluM fe) -

fiiim ann.ifiufi

"Twiiss)
'i0^\)a«n's^iy!wuvnua'i

c. Gi HAU. VilW

I Tim iJ.nvijj.

ein luii louuni vJfiliJ jfiviyiu

r^'

'3a-)iJ6\Vin'i4ivivi3Jvn'Ufl"s

6, s) n;u).

j^wjiaiun^iu n.n.










