
ส ำนักประเมนิคณุธรรมและควำมโปรง่ใส

ส ำนักงำน ป.ป.ช. [19 มกรำคม 2566]



คืออะไร ?

ท ำไมต้องท ำ?

ท ำแล้วได้อะไร ?

ITA

มำท ำควำมรูจ้ักกันก่อน



เป็นเครื่องมือหน่ึงของกำรขับเคลื่อนนโยบำย
และยุทธศำสตร์ของหน่วยงำนภำครัฐ ผ่ำน
กระบวนกำรส ำคัญตำมวงจรนโยบำยสำธำรณะ 
(Public Policy Process / Public Policy Cycle) 
โดยมุ่งเน้นในข้ันตอนกำรประเมินผลนโยบำย 
(policy evaluation) และในระยะหลังได้รับ
ควำมส ำคัญและมีบทบำทในข้ันตอนอื่นเพิ่มข้ึน 
เช่น 
▪ ข้ันกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ (Policy 

Implementation) อำทิ ข้อ o23-25(HR), 
ข้อ o31-33 (No Gift Policy), ข้อ o34-35 
(Risk Assessment), ข้อ o39-41 (Code of 
Conduct) เป็นต้น

▪ ข้ันกำรก่อตัวนโยบำย (Policy Formation) 

อำทิ ข้อ o42-43 (Problem Definition)

เป็นเครื่องมือขับเคล่ือนนโยบาย



จุดมุ่งหมำย
ของ ITA

หำกพ ิจ ำรณำปร ะ เด ็นกำรปร ะ เม ิน  ITA ในภำพรวมจ ะ เห ็น ได ้ว ่ำ 
ITA ไม่ได้มีจุดมุ่งหมำยในกำรวัดว่ำใครหรือหน่วยงำนใดทุจร ิต และ
ประพฤติมิชอบมำกกว่ำกัน ITA ไม่ได้เป็นเครื่องมือตัดสินว่ำหน่วยงำน
ไหนกระท ำถูกหรือกระท ำผิด แต่จุดมุ่งหมำยของ ITA คือเป็นเครื่องมือ
ที่ช่วยในกระบวนกำรพัฒนำและกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย/นโยบำยของ
หน่วยงำนภำครัฐให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน ตอบสนองต่อประชำชนและ
บุคลำกรมำกข้ึน 

ITA ช่วยให้หน่วยงำนภำครัฐมีข้อมูลเพียงพอต่อกำรก ำหนดนโยบำย
หรือกำรบริหำรจัดกำรที่ตอบสนองต่อ perception ของประชำชน
และบุคลำกรภำยในองค์กรมำกย่ิงข้ึน

ITA ช่วยให้ประชำชนได้เห็นว่ำหน่วยงำนภำครัฐรับฟังและตระหนักถึง
ควำมคิดเห็นและควำมรู ้สึกของประชำชนที่ได้ให้ข้อมูลข้อคิดเห็นผ่ำน    
ผลกำรประเมิน EIT ในทำงกลับกัน หน่วยงำนภำครัฐก็สำมำรถสะท้อน
ควำมพยำยำมในกำรปรับปรุงพัฒนำกำรปฏิบัติงำนหรือกำร ให้บริกำร
ให้ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชนตำมท่ีได้สะท้อนผ่ำนผล EIT 
อย่ำงแท้จริง ซึ่งผลของควำมพยำยำมดังกล่ำวจะสะท้อนผ่ำนกำรรำยงำน
ข้อมูลในแบบ OIT ข้อต่ำงๆ โดยเฉพำะข้อ o43 



Method Data Generated

Survey,
Perceptions, Experiences,

Assessments

Public-Sector Integrity, Transparency, and 
Accountability Measurements

▪ เกณฑ์มำตรฐำนและตัวชีว้ดัควำมโปรง่ใส (สขร.)

▪ Anti-Corruption Initiative Assessment 

(South Korea) 

▪ National Integrity Systems Assessment (TI) 

▪ กำรประเมินประสิทธภิำพของ อปท. (LPA) 

▪ ตัวชี้วดัท่ี 9-10 ของกำรประเมิน ITA (ปัจจุบัน)

ITA ไม่ได้มุ่งเน้นกำรประเมินพฤติกรรมกำรทุจรติ

Method Data Generated

Evaluation system, Indicator-
driven case studies

Administrative data, 
Assessment of institutional 
measures/initiatives/efforts



ITA เป็นการวิจัยประเมินผลรูปแบบหน่ึง

กำรประเมิน ITA เป็นไปตำมหลักกำรวิจัยประเมินผล (Evaluation Research) 

ผล/ค่ำคะแนนท่ีได้มำจำกประเด็นท่ีก ำหนด ดังน้ัน กำรจะอำ่นค่ำคะแนนต้องดูท่ีประเด็นกำรประเมินด้วย

ระเบยีบวธิวีจิยัทำงสังคมศำสตร์ ระเบยีบวธิกีำรประเมนิ ITA

ก ำหนด Conceptual Framework
- กำรทบทวนวรรณกรรม
- กำรสร้ำงกรอบแนวควำมคิดและสมมติฐำน

กำรออกแบบวิจัยเชิงปริมำณและคุณภำพ
- กลุ่มเป้ำหมำยและประชำกร 
- กำรก ำหนดขนำดของตัวอย่ำง/สูตร
- เครื่องมือท่ีใช้ในกำรสุ่มและวิธีกำรสุ่ม

กำรสรำ้งเครื่องมือ/มำตรวดั/วธิีเก็บข้อมูล
- กำรสร้ำงและทดสอบเครื่องมือเก็บข้อมูล
- กำรก ำหนดแนวทำง/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล

กำรวิเครำะห์/สังเครำะห์/ให้ข้อเสนอแนะ
- กำรจัดระเบียบข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูล
- กำรเขียนรำยงำนกำรวิจัย

ก ำหนดกรอบ/รำยละเอียดกำรประเมิน
- กำรทบทวนผลกำรประเมิน/ผลกำรก ำกับฯ
- กำรก ำหนดกรอบเกณฑ์กำรประเมินประจ ำปี

กำรออกแบบวิจัยเชิงปริมำณและคุณภำพ
- ทบทวนหน่วยงำนกลุ่มเป้ำหมำยและประชำกร 
- ก ำหนดขนำดตัวอย่ำงตำมสูตร Yamane
- ก ำหนดวิธีกำรสุ่ม/กำรกระจำยตัว/กำรเก็บเพิ่ม

กำรสรำ้งเครื่องมือ/มำตรวดั/วธิีเก็บข้อมูล
- กำรสร้ำงและทดสอบแบบวัด IIT, EIT,OIT
- จัดเก็บข้อมูลท้ังรูปแบบออนไลน์และลงพื้นที่

กำรวิเครำะห์/สังเครำะห์/ให้ข้อเสนอแนะ
– ระบบ ITAS จะจัดระเบียบข้อมูลท่ีได้ท้ังหมด
- คณะท่ีปรึกษำเขียนข้อเสนอแนะและรำยงำนผล



ITA เป็นกำรสรำ้งภำระเพ่ิมให้กับหน่วยงำนหรอืไม่

Health check-up! Organizational assessment!

Individual Organizational



กำรด ำเนินกำรตำมประมวลจริยธรรม และกำรป้องกันกำรทุจริต 
เท่ำกับเป็นกำรล้อมคอกกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐได้อีก
ชั้นหน่ึง แม้ว่ำวัวอำจจะหำยไปแล้วบ้ำงบำงตัว แต่ก็ยังมีวัว
เหลืออยู่ในคอกอีกหลำยตัว จึงจ ำเป็นท่ีจะต้องมีกรอบล้อมเอำไว้ 

วันน้ีกรอบมันถึงมีหลำยกรอบ คอกท่ีล้อมจึงมีหลำยคอก อันน้ี
เป็นอุปมำ จริยธรรมก็เป็นส่วนหน่ึง กำรป้องกันกำรทุจริตก็เป็น
ส่วนหน่ึง และกำรแก้ไขกฎหมำยเก่ียวกับวิธีกำรท ำงำนก็เป็น    
อีกส่วนหน่ึงท่ีจะล้อมเอำไว้ 

สมัยก่อนมันไม่มีหรอกครับคอกเหล่ำน้ี  มันหลุดเล็ดรอด
ไปได้ง่ำย แต่วันน้ีหลุดไปด่ำนหน่ึง ก็จะไปเจออีกด่ำนหน่ึง 
เช่นหลุดจำกจริยธรรม ซึ่งดูแล้วมันอำจจะยังไม่ศักด์ิสิทธิ
เท่ำกับกฎบัตรกฎหมำย ก็ไปเจอกระบวนกำรประเมินผล 
และสุดท้ำย มันก็จะไปเจอกฎหมำยเข้ำอยู่ดี ซึ่งมันยังมี
คอกแบบน้ีล้อมอยู่อีกหลำยชั้น 

ITA ช่วยแก้ไขปัญหาได้ในระดับใด?

https://youtu.be/FFKasNIfoUY?t=1670


ITA ไม่ใช่กำรประกวดแข่งขัน 
แต่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำร 
พัฒนำด้ำนธรรมำภิบำลและกำร
ป้องกันกำรทุจริตท่ีทุกคนสำมำรถ
เข้ำมำมีส่วนร่วมลงมือท ำได้

ค่ำคะแนน ITA เป็นเพียงมำตรฐำน
ขั้นต่ำในกำรด ำเนินงำน
ตัวชี้วัดและประเด็นกำรประเมินเป็นเพียงข้อ
ค ำถำมพื้นฐำนท่ีหน่วยงำนต้องด ำเนินกำรให้
ครบถ้วนหรือผ่ำนมำตรฐำนข้ันต่ำ กล่ำวคือ ITA 
เหมือนกับวิชำพื้นฐำนท่ีมีกำรตัดเกรด AA ถึง F 
แบบเดียวกับวิชำสัมมนำแต่ควำมเข้มข้นของวิชำ
แตกต่ำงกัน ซึ่ง ITA จะมีควำมเข้มข้นเพิ่มข้ึน
เรื่อยๆ



หน่วยงำนภำครัฐส่วนใหญ่ในประเทศยังไม่ได้ด ำเนินกำรตำม
มำตรฐำนข้ันต่ำท่ีก ำหนดไว้ในหลักเกณฑ์กำรประเมิน ITA 



ตัวอย่าง ประเด็นการประเมินตามแบบวัด OIT จ านวนหน่วยงานท่ี
เปิดเผยข้อมูล ปี 2564

จ านวนหน่วยงานท่ี
เปิดเผยข้อมูล ปี 2565

จ านวนหน่วยงาน       
ที่เพ่ิมขึ้น 

o10 แผนด าเนินงานประจ าปี 7,314 7,876 +562
o12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 6,785 5,991 -794
o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 6,975 7,724 +749
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 7,354 7,917 +563
o17 E-Service 4,330 6,935 +2,605
o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 6,527 7,485 +958
o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 6,913 5,044 -1,869
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 6,735 7,325 +590
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน 5,438 6,759 +1,321
o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี 5,727 5,376 -351
o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 5,820 7,518 +1,698
o34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 7,456 7,933 +477
o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าปี 5,622 7,069 +1,447
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 5,267 6,961 +1,694

ตัวอย่ำง! ผลของกำรพัฒนำท่ีเกิดขึ้นอย่ำงเป็นรูปธรรม



กำรพัฒนำหน่วยงำนตำมกรอบ
กำรประเมิน ITA จะช่วยให้

• กำรปฏิบัติงำนหรือกำรให้บริกำร   
มีควำมโปร่งใสมำกย่ิงข้ึน

• ลดโอกำสทุจริตให้น้อยลง

• ยกระดับคุณภำพกำรให้บริกำร
ประชำชน

• เพิ่มควำมสะดวกให้ผู้มำติดต่อ 
ผู้รับบริกำร

• เพิ่มศักยภำพของประชำชนในกำร
เข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรภำครัฐ

• ช่วยให้ภำคเอกชนท ำธุรกรรมของ
รวดเร็วข้ึน (ลดค่ำหล่อลื่ น)

• ช่วยให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึง
ภำครัฐได้ทุกวัน/เวลำ 

• ช่วยให้เพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติงำน

• ช่วยเพิ่มรำยได้และลดรำยจ่ำย
ภำครัฐ

กำรเปิดเผยข้อมูลและกำรให้บริกำร
สำธำรณะผ่ำนระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศเกิดประโยชน์อะไร?



➢ หน่วยงำนของรฐัสภำ จ ำนวน 3 หน่วยงำน
➢ หน่วยงำนของศำล จ ำนวน 3 หน่วยงำน
➢ หน่วยงำนขององค์กรอสิระตำมรฐัธรรมนูญ จ ำนวน 5 หน่วยงำน
➢ หน่วยงำนของอยักำร จ ำนวน 1 หน่วยงำน
➢ ส่วนรำชกำรระดับกรม จ ำนวน 159 หน่วยงำน
➢ องค์กำรมหำชน จ ำนวน 59 หน่วยงำน
➢ รฐัวสิำหกิจ จ ำนวน 51 หน่วยงำน
➢ หน่วยงำนของรฐัอื่น ๆ จ ำนวน 17 หน่วยงำน
➢ กองทุน จ ำนวน 12 หน่วยงำน
➢ สถำบันอดุมศึกษำ จ ำนวน 87 หน่วยงำน
➢ จงัหวดั จ ำนวน 76 หน่วยงำน
➢ องค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั จ ำนวน 76 หน่วยงำน
➢ เทศบำลนคร จ ำนวน 30 หน่วยงำน
➢ เทศบำลเมอืง จ ำนวน 195 หน่วยงำน
➢ เทศบำลต ำบล จ ำนวน 2,247 หน่วยงำน
➢ องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล จ ำนวน 5,300 หน่วยงำน
➢ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรปูแบบพเิศษ จ ำนวน 2 หน่วยงำน

หมำยเหตุ : หน่วยงำนท่ีเขำ้รว่มกำรประเมนิครัง้แรกจ ำนวนรวม 20 แหง่ โดยประกอบด้วยส่วนรำชกำรระดับกรมจ ำนวน 13 แหง่ 
องค์กำรมหำชนจ ำนวน 2 แหง่ และกองทุนจ ำนวน 5 แหง่

จดุแข็งและจดุออ่นจำกกำรขับเคลื่อนพรอ้มกันท้ังประเทศ

8,323
หน่วยงำนท่ัวประเทศ

1. เป็นเครื่องมือเดียวในปัจจุบนั
ท่ีใชกั้บทุกภำคส่วน

2. ข้อดีคือเกิดกำรขับเคลื่อน
เป็นมำตรฐำนเดียวกัน 
พรอ้มกันท่ัวประเทศ

3. ข้อเสียคือ บำงหน่วยงำนไป
ได้ชำ้ บำงหน่วยงำนไปได้เรว็ 
บำงหน่วยงำนทรพัยำกรพรอ้ม 
บำงหน่วยงำนขำดทรพัยำกร



จุดแตกต่ำงของ ITA

ITA ไม่ได้ต้องกำรเพยีงแค่
วดัผลแล้วจบเหมือนโพลล์
ท่ัวไป แต่ ITA ต้องกำรสรำ้ง
ควำมรว่มมือในกำรพฒันำ

ระดับชำติ 

“ทกุคน” ท้ังเจำ้หน้ำท่ีของรฐั
และประชำชนท่ีเคยติดต่อ
ภำครฐั คือส่วนหน่ึงในกำร

รว่มกันสรำ้งควำม
เปลี่ยนแปลงผ่ำนกำรพฒันำ
ตำมกรอบกำรประเมิน ITA 

ITA เป็นเครื่องมือท่ีผู้ปฏิบัติงำน
สำมำรถใช้ค้นหำประเด็นกำร

พัฒนำ ได้อย่ำงสะดวก ตรงตำม
ภำรกิจ และควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำ ดังน้ัน กำรเก็บข้อมูล IIT 
และ EIT จงึก ำหนดให้หน่วยงำน
เป็นผู้ระบุ stakeholder เอง

เพื่อให้หน่วยประเมินสำมำรถเก็บ
ข้อมูลได้อย่ำงตรงจุด ซึ่งแตกต่ำง
จำก Survey ท่ัวไปท่ีไม่สำมำรถ
ทรำบแหล่งท่ีมำได้ และไม่สำมำรถ

น ำไปวเิครำะห์รว่มกับผลกำร
ปฏิบัติท่ีสะท้อนผ่ำนแบบ OIT ได้

ผลกำรประเมิน Open data
(OIT) สำมำรถใช้เป็น

เครื่องมือเติมเต็มช่องวำ่ง
ของคะแนน perception ท่ี 
stakeholder มีต่อเรำได้ 

และในทำงกลับกัน เรำก็
สำมำรถใช้ผลกำรประเมิน
จำกคะแนน Perception
มำพัฒนำในมิติ Open

data และบรกิำรผ่ำนระบบ
สำรสนเทศให้สมบูรณ์ข้ึนได้



ตัวชีว้ดั 9 กำรเปดิเผยข้อมูล
ตัวชีว้ดัย่อยท่ี 9.2 กำรบรหิำรงำน
O11 แผนด ำเนนิงำนและกำรใชง้บประมำณประจ ำปี
• แสดงแผนกำรด ำเนินภำรกิจของหน่วยงำนท่ีมรีะยะ 1 ปี
• มขีอ้มูลรำยละเอยีดของแผนฯ อยำ่งน้อยประกอบด้วย 

• (1) โครงกำรหรอืกิจกรรม 
• (2) งบประมำณท่ีใช ้
• (3) ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร

• เป็นแผนที่มรีะยะเวลำบังคับใชใ้นปี พ.ศ. 2566

O19 รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนนิงำนและกำรใชง้บประมำณประจ ำป ี
รอบ 6 เดือน
• แสดงควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนตำมแผนด ำเนินงำนในขอ้ o11
• มเีนื้อหำหรอืรำยละเอยีดควำมก้ำวหน้ำ อยำ่งน้อยประกอบด้วย 

• (1) ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินกำรแต่ละโครงกำร/กิจกรรม 
• (2) รำยละเอยีดงบประมำณท่ีใชด้ ำเนนิงำนแต่ละโครงกำร/กิจกรรม

• สำมำรถจดัท ำขอ้มูลเป็นแบบรำยเดือน หรอืรำยไตรมำส หรอืรำย 6 เดือน ท่ีมขีอ้มูล
ครอบคลมุในระยะเวลำ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566

ยกตัวอย่ำงกำรน ำเครื่องมือ ITA มำใชว้เิครำะหร์ว่มกัน



ตัวชีว้ดั 9 กำรเปิดเผยขอ้มูล
ตัวชีว้ดัยอ่ยท่ี 9.4 กำรบรหิำรและพฒันำทรพัยำกรบุคคล
O25 หลักเกณฑ์กำรบรหิำรและพฒันำทรพัยำกรบุคคล
• แสดงหลักเกณฑ์กำรบรหิำรและพฒันำทรพัยำกรบุคคลท่ียังใชบ้ังคับใน

หน่วยงำนในปี พ.ศ. 2566 อย่ำงน้อยประกอบด้วย 
• (1) กำรสรรหำและคัดเลอืกบุคลำกร 
• (2) กำรบรรจุและแต่งต้ังบุคลำกร 
• (3) กำรพฒันำบุคลำกร 
• (4) กำรประเมินผลกำรปฏิบติัรำชกำร 
• (5) กำรใหคุ้ณใหโ้ทษและกำรสรำ้งขวญัก ำลงัใจ

ตัวอย่ำงท่ี 2



ITA 2566 
มีวธิีกำรประเมินอย่ำงไร?



บุคลำกรของหน่วยงำนภำครฐั ต้ังแต่ระดับ
ผู้บรหิำร ผู้อ ำนวยกำร/หวัหน้ำ ข้ำรำชกำร/
พนักงำน ไปจนถึงลูกจำ้ง/พนักงำนจำ้ง ท่ี

ท ำงำนใหกั้บหน่วยงำนภำครฐัมำเป็นระยะเวลำ
ไม่น้อยกวำ่ 1 ปี นับถึงวนัท่ี 1 ม.ค. 65

ผู้มส่ีวนได้ส่วน
เสียภำยใน

ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภำยนอก

กำรเข้ำถึง
ข้อมูลภำครฐั

บุคคล นิติบุคคล บรษิัทเอกชน หรอืหน่วยงำนของ
รฐัอื่นท่ีเคยมำรบับรกิำรหรอืมำติดต่อตำมภำรกิจ
ของหน่วยงำนภำครฐั นับต้ังแต่ในปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2566

เวบ็ไซต์หลักของหน่วยงำนภำครฐั
ท่ีใชใ้นกำรส่ือสำรต่อสำธำรณะ

แบบวดักำรรบัรูข้องผู้มส่ีวนได้
ส่วนเสียภำยนอก

(EIT)

หน่วยงำน
ภำครฐั

แบบวดักำรรบัรูข้องผู้มส่ีวนได้
ส่วนเสียภำยใน

(IIT)

แบบตรวจกำรเปดิเผยขอ้มูล
สำธำรณะ
(OIT)

รอ้ยละ 10
ของจ ำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน
(ไม่น้อยกวำ่ 30 และไม่เกิน 400)

ทุกหน่วยงำน
หน่วยงำนละ 1 เวบ็ไซต์หลัก

กำรรบัรู้ กำรเขำ้ถึงขอ้มูล
กำรรบัรู้

รอ้ยละ 10
ของกลุ่มตัวอย่ำงส่วนท่ี 1

(ไม่น้อยกวำ่ 10)

รอ้ยละ 10
ของจ ำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก

(ไม่น้อยกวำ่ 30 และไม่เกิน 400)



โครงสรำ้งคะแนน

แบบวดั น้ำหนกั ตัวชีว้ดั ตัวชีว้ดัยอ่ย ข้อค ำถำม
คะแนน

/ข้อ

IIT 30

1. กำรปฏิบัติหน้ำท่ี – 6 1

2. กำรใชง้บประมำณ – 6 1

3. กำรใชอ้ ำนำจ – 6 1

4. กำรใชท้รพัยสิ์นของรำชกำร – 6 1

5. กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจรติ – 6 1

EIT
30 6. คณุภำพกำรด ำเนินงำน – 5 1

ส่วนท่ี 1: 15 7. ประสิทธภิำพกำรส่ือสำร – 5 1

ส่วนท่ี 2: 15 8. กำรปรบัปรงุกำรท ำงำน – 5 1

OIT 40

9. กำรเปิดเผยขอ้มูล

9.1 ขอ้มูลพื้นฐำน 10 0.4

9.2 กำรบรหิำรงำน 8 0.5

9.3 กำรจดัซื้อจดัจำ้ง 4 1

9.4 กำรบรหิำรและพฒันำทรพัยำกรบุคคล 4 1

9.5 กำรส่งเสรมิควำมโปรง่ใส 4 1

10. กำรป้องกันกำรทุจรติ
10.1 กำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรทุจรติ 8 1.25

10.2 มำตรกำรส่งเสรมิคณุธรรมและควำมโปรง่ใส 5 2



ใครบ้ำงท่ีเก่ียวข้องกับ ITA?



กลไกก ำกับติดตำมกำรประเมิน

กลไกอ ำนวยกำรประเมิน
➢ คณะกรรมกำร ป.ป.ช.
➢ คณะกรรมกำรประเมนิคณุธรรมและควำมโปรง่ใส
➢ ส ำนักงำน ป.ป.ช. (ส่วนกลำง ภูมภิำค และจงัหวดั)

กลไกด ำเนินกำรประเมนิ

กลไกกำรประเมนิ ITA 2566

➢ ส ำนักงำน ป.ป.ช. ประจ ำจังหวดั เป็นหน่วยด ำเนินกำรประเมินหน่วยงำนภำครฐัท่ีเข้ำรว่มกำรประเมินของแต่ละ
จังหวดั ประกอบด้วยหน่วยงำนภำครฐัประเภท จังหวดั องค์กำรบริหำรส่วนจังหวดั เทศบำลนคร เทศบำลเมือง 
เทศบำลต ำบล และองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล

➢ ส ำนักงำน ป.ป.ช. ภำค เป็นหน่วยก ำกับและกลั่นกรองกำรประเมินให้มีควำมถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนดและ
เปน็มำตรฐำนเดียวกัน โดยจ ำแนกกำรก ำกับและกลั่นกรองหน่วยงำนภำครฐัท่ีเข้ำรว่มกำรประเมินแต่ละภำค

➢ ส ำนักประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส เป็นหน่วยด ำเนินกำรประเมินหน่วยงำนภำครัฐท่ีเข้ำร่วมกำรประเมิน
ประเภทหน่วยงำนของรฐัสภำ หน่วยงำนขององค์กรอิสระ หน่วยงำนของศำล หน่วยงำนของอยักำร ส่วนรำชกำร
ระดับกรม องค์กำรมหำชน รฐัวสิำหกิจ หน่วยงำนอื่นของรฐั กองทุน สถำบันอดุมศึกษำ และกรงุเทพมหำนคร 
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ควำมต่ืนตัวและควำมสนใจของ
ภำคส่วนต่ำง ๆ ต่อกำรประเมิน ITA



กำรประเมิน ITA อยู่ ณ จุดใดในวงกำร

กำรระหว่ำงประเทศ กำรเมืองระดับชำติ/ท้องถ่ิน



แผนแมบ่ทภำยใต้ยุทธศำสตรช์ำติ



29







ในปัจจุบันได้มีกำรต่อยอดขยำยผลกำรน ำ
เครื่องมือกำรประเมิน ITA ไปใช้ในกำร
ประเมินหน่วยงำนในระดับต่ำกว่ำกรม 
อำทิ 

• กรงุเทพมหำนคร น ำไปประเมินส ำนักงำนเขต

• ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ น ำไปประเมินสถำนี
ต ำรวจนครบำล  

• กรมกำรปกครอง น ำไปประเมินอ ำเภอ  

• กระทรวงสำธำรณสุข น ำ ไปประเมินเขต
สุขภำพ และโรงพยำบำล

• ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
น ำไปใช้ประเมินส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
และโรงเรยีนท่ัวประเทศ

• มหำวทิยำลัยมหดิล น ำไปขยำยผลประเมินคณะ/
วทิยำลัย/ส ำนัก/ศูนย์/กอง




