แนวทางการชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
---------------------------------------------------------ตามที่สานักงาน ป.ป.ช. ได้มีประกาศส านักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง
ปฏิ ทิ น การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบกับที่ได้มีการเผยแพร่คู่มือ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ซึง่ ได้มีการกาหนดขั้นตอนและช่วงเวลาในการดาเนินการแต่ละขั้นตอนการประเมินฯ นั้น
สาหรับขั้นตอนการดาเนินการตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบวัด OIT) ได้มีการกาหนด
ขั้น ตอนให้ ห น่ ว ยงานดาเนิ น การตอบแบบวัด OIT ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565
จากนั้นสานักงาน ป.ป.ช. จะดาเนินการตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและให้คะแนนตามแบบวัด OIT
ในระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2565 เมื่อให้คะแนนแล้วเสร็จ หน่วยงานจะได้รับทราบผลคะแนน
แบบวัด OIT เบื้องต้น พร้อมทั้งคาอธิบายประกอบการให้คะแนน โดยในกรณีที่หน่วยงานไม่เห็นด้วยกับผลการ
ให้คะแนนแบบวัด OIT หน่วยงานสามารถขอชี้แจงหรือให้คาอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้สานักงาน ป.ป.ช. ได้สอบทาน
การให้คะแนนแบบวัด OIT อีกครั้งหนึ่งในระหว่างวันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2565 โดยการสอบทานซ้าจะยึดตาม
URL ที่หน่วยงานได้ตอบผ่านแบบวัด OIT ที่ปรากฏข้อมูลในช่วงเวลาการตรวจให้คะแนนแบบวัด OIT เมื่อเดือน
พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผลการตรวจให้คะแนนแบบวัด OIT มีความถูกต้องและเป็นธรรมต่อหน่วยงาน
มากที่สุด โดยหากพ้นช่วงระยะเวลาการชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัด OIT จะถือว่าหน่วยงานไม่ประสงค์ที่จะขอสอบ
ทานการให้คะแนนแบบวัด OIT
การชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัด OIT ระหว่างวันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2565 นั้น หน่วยงานสามารถชี้แจงให้
คาอธิบายเพิ่มเติมในกรณีที่เห็นว่าผลการตรวจให้คะแนนตามแบบวัด OIT ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ซึ่งผู้รับผิดชอบการประเมินฯ (Admin) ของแต่ละหน่วยงานสามารถแจ้งขอชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อ
สานักงาน ป.ป.ช. ได้ผ่าน “แบบชี้แจงเพิ่มเติม แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) การประเมิน ITA
2565” โดยมีการกาหนดเงื่อนไขการขอชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัด OIT ไว้ดังนี้
1. หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่เข้ารับ การประเมินสามารถ Login เพื่อเข้าดูคะแนนแบบวัด OIT
เบื้องต้นในระบบ ITAS ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2565
2. หากเห็นด้วยกับผลการตรวจให้คะแนนแบบวัด OIT ในทุกข้อคาถาม หน่วยงานไม่ต้อง
ดาเนินการชี้แจงเพิ่มเติมใดๆ โดยถือว่าหน่วยงานยอมรับผลการตรวจให้คะแนนแบบวัด OIT แล้ว
3. หากไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ ผลการตรวจให้ ค ะแนนแบบวั ด OIT หน่ ว ยงานสามารถชี้ แ จงให้
รายละเอียดเพิ่มเติมในข้อที่ไม่เห็นด้วยกับผลการตรวจให้คะแนนได้ โดยพิมพ์ข้อชี้แจงเฉพาะข้อที่ประสงค์จะ
ขอชี้แจงเพิ่มเติมเท่านั้น (ไม่สามารถแนบไฟล์ใดๆได้ ) ทั้งนี้ข้อที่หน่วยงานเห็นด้วยกับผลการให้คะแนนแล้วไม่
ต้องพิมพ์ข้อชี้แจงเพิ่มเติมลงในแบบฟอร์ม สาหรับเงื่อนไขการขอชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัด OIT มี 3 ประการ ดังนี้

-23.1 กรณีเห็นว่าผู้ตรวจให้คะแนนอาจไม่พบข้อมูลตามที่มีการเปิดเผย
3.2 กรณีเห็นว่าหน่วยผู้ตรวจให้คะแนนอาจสาคัญผิดบางประการหรือเข้า ใจผิ ด
เกี่ยวกับข้อมูลที่ได้เปิดเผย
3.3 กรณีเห็นว่าผู้ตรวจให้ คะแนนอาจพิจารณาไม่ส อดคล้ องตามหลั กเกณฑ์ ก าร
ประเมินที่กาหนด
4. การชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัด OIT ให้ดาเนินการผ่านแบบฟอร์มการชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัด OIT
ที่สานักงาน ป.ป.ช. เป็นผู้จัดทาเท่านั้น โดยสานักงาน ป.ป.ช. จะดาเนินการแจ้งช่องทางการขอชี้แจงเพิ่มเติม
แบบวัด OIT ไปยังแต่ละหน่วยงานโดยตรง ยกเว้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดาเนินการแจ้งผ่ านผู้ ว่า
ราชการจังหวัด และสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัด เพื่อแจ้งไปยังแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป
5. หน่วยงานสามารถดาเนินการชี้แจงรายละเอียดในข้อต่างๆ ที่ไม่เห็นด้วยกับผลการตรวจ
ให้คะแนนผ่านแบบฟอร์มการชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัด OIT ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และเมื่อส่งข้อมูลแล้วจะไม่
สามารถแก้ไขหรือส่งแบบฟอร์มชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัด OIT ซ้าได้อีก (หากมีการส่งข้อมูลซ้าเป็นครั้งที่สอง ระบบ
จะไม่บันทึกข้อมูลที่ได้ส่งซ้าในครั้งที่สอง) ดังนั้น ควรสอบทานข้อมูลให้ถี่ถ้วนก่อนยืนยันการส่งแบบฟอร์ม
๖. เมื่อหน่วยงานได้กดยื นยันการส่งแบบฟอร์มเป็นที่เรียบร้อย ขอให้หน่วยงานดาเนินการ
บัน ทึกภาพหลักฐานการส่งแบบฟอร์ม เก็บ ไว้ที่ท่าน และภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการชี้แจงเพิ่มเติม
แบบวัด OIT แล้ว สานักงาน ป.ป.ช. จะประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ขอชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัด OIT ในวันที่
16 มิถุน ายน 2565 หากตรวจสอบไม่พบรายชื่อหน่วยงานของท่าน ขอให้แจ้งรายชื่อหน่วยงานของท่าน
พร้อมแนบภาพหลักฐานการส่งแบบฟอร์มมายังอีเมล itas.nacc@gmail.com ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2565
7. เมื่อหน่วยงานดาเนินการชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัด OIT แล้ว สานักงาน ป.ป.ช. จะทาการ
ตรวจสอบข้อมูลโดยเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลคาตอบแบบวัด OIT เดิมที่บันทึกไว้จากการตรวจให้คะแนน
ในครั้งแรก โดยจะไม่มีการพิจารณาลิงก์คาตอบใหม่ หรือลิงก์คาตอบเดิมที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้ อหา
ภายใน
8. ผลการพิจารณาคาชี้แจงยืนยันเพิ่มเติมแบบวัด OIT ของสานักงาน ป.ป.ช. ถือว่าเป็นที่
สิ้นสุด ซึง่ อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงคะแนนหรือเป็นการยืนยันคะแนนเดิมก็ได้ ทั้งนี้ สานักงาน ป.ป.ช. ไม่มี
การกาหนดขั้นตอนการรับอุทธรณ์คะแนนผลการประเมิน ITA ภายหลังจากขั้นตอนการชี้แจงยืนยันเพิ่มเติม
แบบวัด OIT แล้วเสร็จ
---------------------------------------------

ตารางสรุปแนวทางการดาเนินการกรณีการขอชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)
กรณีที่ไม่เห็นด้วยกับผลการตรวจ

แนวทางการชี้แจงเพิ่มเติมของหน่วยงาน
ที่เข้าร่วมการประเมิน ITA 2565

แนวทางการดาเนินการของหน่วยประเมิน
(สานักงาน ป.ป.ช.)

1) ไม่ได้คะแนน เนื่ องจากผู้ ตรวจให้ เหตุ ผ ลว่ า ชี้แจง อธิบายเพิ่มเติมว่า องค์ประกอบที่ไม่ชัดเจนหรือไม่ ตรวจสอบว่ า ข้ อ ค าถามที่ ข อชี้ แ จงเพิ่ ม เติ ม มี ข้ อ มู ล ที่
ข้อมูลไม่ชัดเจน หรือมีองค์ประกอบด้านข้อมูลไม่ ครบถ้วนดังกล่าว ปรากฏอยู่ในส่วนใดของเนื้อหาในลิงก์ ถูกต้องครบถ้วนตามองค์ประกอบหรือไม่ หากครบถ้วน
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมินทีก่ าหนด
ข้อมูลที่ได้ตอบไว้ในแบบวัด OIT
ให้พิจารณาให้คะแนน ๑๐๐ คะแนนในข้อนั้นๆ
๒) ไม่ได้คะแนน เนื่ องจากผู้ ตรวจให้ เหตุผ ลว่ า ชี้แจง อธิบายเพิ่มเติมว่า ลิงก์ข้อมูล ที่ได้ตอบไว้ในแบบ
ข้อมูลไม่ได้มีการเปิดเผยไว้บนหน้าเว็บไซต์ห ลัก วัด OIT สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงได้จากส่วนใดของ
หรือไม่มีการเชื่อมโยงลิงก์ข้อมูล (URL) บนหน้า หน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

ตรวจสอบว่ า ลิ ง ก์ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ต อบไว้ ใ นแบบวั ด OIT
สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงได้จากหน้าเว็บไซต์หลัก ของ
หน่วยงานหรือไม่ หากสามารถเข้าถึงได้ ให้พิจารณาให้
คะแนน 100 คะแนนในข้อนั้นๆ

๓) ไม่ได้คะแนน เนื่ องจากผู้ ตรวจให้ เหตุผ ลว่ า ชี้แจง อธิบายเพิ่มเติมว่า หน่วยงานได้ดาเนินแก้ไขลิงก์
ลิ ง ก์ ข้ อ มู ล ขั ด ข้ อ งไม่ ส ามารถเข้ า ถึ ง ได้ หรื อ ข้อมูลจนสามารถดูข้อมูลได้แล้วภายหลังจากที่ได้รับแจ้ง
จากผู้ ต รวจเมื่ อ วั น ที่ เ ท่ า ใด เพื่ อ ให้ ผู้ ต รวจท าการ
เว็บไซต์ล่ม
ตรวจสอบข้ อ มู ล ฐานข้ อ มู ล การแจ้ ง แก้ ไ ขลิ ง ก์ ห รื อ
เว็บไซต์อีกครั้งหนึ่ง

ตรวจสอบว่า บันทึกการติดต่อหน่วยงานกรณีที่ลิงก์ข้อมูล
ขั ด ข้ อ งหรื อ เว็ บ ไซต์ ล่ ม และฐานข้ อ มู ล การบั น ทึ ก
หลักฐานกรณีที่ลิงก์ข้อมูลขัดข้องหรือเว็บไซต์ล่ม ว่าได้มี
การแก้ไขให้สามารถเข้าถึงได้ภายใน 5 วันภายหลังจากที่
ได้แจ้งหน่ว ยงานหรือไม่ หากสามารถเข้าถึง ได้ภ ายใน
5 วันและข้อมูลมีองค์ประกอบครบถ้วนตามที่กาหนด ให้
พิจารณาให้คะแนน 100 คะแนนในข้อนั้นๆ
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แนวทางการชี้แจงเพิ่มเติมของหน่วยงาน
ที่เข้าร่วมการประเมิน ITA 2565

แนวทางการดาเนินการของหน่วยประเมิน
(สานักงาน ป.ป.ช.)

๔) ไม่ได้คะแนน เนื่องจากหน่วยงานไม่ได้มีการ
เปิ ดเผยข้อมูล ตามองค์ป ระกอบของข้ อ ค าถาม
อั น เป็ น ผลมาจากหน่ ว ยงานมี ข้ อ จ ากั ด ด้ า น
กฎหมาย ข้อจ ากัดอันสุ ดวิสั ย หรื อข้อจ ากัดอั น
ส่งผลต่อความมั่นคงหรือการแข่งขันกันทางการค้า

ชี้แจง อธิบายเพิ่มเติมว่า หน่วยงานได้ระบุถึงข้อจากัดใน
การเปิ ด เผยข้ อ มู ล อั น เป็ น ผลมาจากข้ อ จ ากั ด ด้ า น
กฎหมาย ข้อจากัดอันสุดวิสัย หรือข้อจากัดอันส่งผลต่อ
ความมั่ นคงหรื อ การแข่ ง ขั น กั นทางการค้ า ไว้ ใ นช่ อ ง
คาอธิบายเพิ่มเติมแบบวัด OIT หรือระบุไว้เว็บไซต์ของ
หน่วยงานตามลิงก์ข้อมูลที่ได้ตอบไว้ในแบบวัด OIT

ตรวจสอบว่า หน่วยงานได้มีการระบุถึง ข้อจากัดในการ
เปิดเผยข้อมูล อันเป็นผลมาจากข้อจากัด ด้านกฎหมาย
ข้อจากัดอันสุดวิสัย หรือข้อจากัดอันส่งผลต่อความมั่นคง
หรือการแข่งขันกันทางการค้า ไว้ในช่องคาอธิบายเพิ่มเติม
แบบวัด OIT หรือระบุไว้เว็บไซต์ของหน่วยงานตามลิ งก์
ข้อมูลที่ได้ตอบไว้ในแบบวัด OIT หรือไม่ หากมีการระบุ
ให้พิจารณาไม่คิดคะแนน ในข้อนั้นๆ

๕) ไม่ได้คะแนน เนื่องจากผู้ตรวจประเมินตรวจ
ผิดพลาด ให้คะแนนผิดพลาด หรือใช้ดุลพินิจใน
การตรวจที่มีความเข้มข้นมากกว่าหลักเกณฑ์ที่
กาหนดไว้

ชี้แจง อธิบายเพิ่มเติมว่า ผู้ตรวจประเมินตรวจผิดพลาด
หรือให้คะแนนผิด หรือใช้ดุลพินิจในการตรวจที่มีความ
เข้ ม ข้ น เกิ น กว่ า หลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น ที่ ก าหนดไว้
อย่างไร และข้อมูลที่หน่วยงานได้ เปิดเผย เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และองค์ประกอบด้านข้อมูลของแบบวัด OIT
ที่กาหนดไว้อย่างไร

ตรวจสอบว่ า ผู้ ต รวจมี ก ารตรวจผิ ด พลาด ให้ ค ะแนน
ผิดพลาด หรือใช้ดุลพินิจที่เข้มข้นเกินกว่าหลักเกณฑ์การ
ประเมิ น ที่ ก าหนดไว้ ห รื อ ไม่ โดยให้ พิ จ ารณาจาก
องค์ประกอบด้ านข้ อ มูล ที่ กาหนดไว้ในหลั กเกณฑ์ ก าร
ประเมิน ITA เป็นสาคัญ หากพบข้อผิดพลาดของผู้ตรวจ
ให้พิจารณาให้คะแนน 100 คะแนนในข้อนั้นๆ

กรณีที่ไม่เห็นด้วยกับผลการตรวจ

