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2.4 งานการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
กิจกรรมด้านธรรมาภิบาล ประเมินผลโดยส านักงาน ป.ป.ช.  

 
 
 
 

   
 

 
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  (Integrity 

and Transparency Assessment - ITA) เป็นกำรประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมกำรปฏิบัติรำชกำรของ
หน่วยงำนภำครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่กำรบริหำรงำนของผู้บริหำรและกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำน 
เป็นกำรประเมินขั้นตอนและกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่มีคุณลักษณะที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำล ปลอดจำก 
กำรทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน มีวัฒนธรรมคุณธรรม รวมไปถึงผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนที่มีต่อ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

นอกจำกนี้ กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  
ได้ถูกก ำหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส ำคัญของยุทธศำสตร์ชำติ ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริ ต ระยะที่ 3 
ซึ่งถือเป็นกำรยกระดับให้กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  
“เป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงำนภำครัฐทั่วประเทศจะต้องด ำเนินกำร โดยมุ่งหวังให้
หน่วยงำนภำครัฐได้ทรำบถึงข้อบกพร่องต่ำงๆ ที่สะท้อนจำกเครื่องมือที่ ใช้ในกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ และน ำมำปรับปรุงพัฒนำหน่วยงำนภำครัฐให้มีควำมโปร่งใส 
เป็นธรรม ปลอดจำกกำรทุจริต 

กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ITA ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3 ส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้ให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำเกณฑ์กำรประเมินให้เกิดกำร
สนับสนุนต่อกำรยกระดับค่ำคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ของประเทศไทยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม มีกรอบกำรประเมิน 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

1. กำรป้องกันกำรทุจริต (Anti-Corruption Practice) 
2. กำรเปิดเผยข้อมูล (Open data) 
3. กำรปฏิบัติหน้ำที่ (Bribery-Fraud)  
4. กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่ (Power Distortion) 
5. กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต (Anti-Corruption Improvement) 
6. กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร (Asset Misappropriation) 
7. กำรใช้งบประมำณ (Budget Misallocation) 
8. คุณภำพกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน (Service Quality) 
9. ประสิทธิภำพกำรสื่อสำรของหน่วยงำน (Communication Efficiency) 
10. กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำนของหน่วยงำน (Procedure Improvement) 
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ในกำรนี้ กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
มีเครื่องมือในกำรประเมิน 3 เครื่องมือ ดังนี้  

1. แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment (IIT) ส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในให้แก่
บุคลำกรของส ำนักงำนคณะกรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค จ ำนวน 301 รำยชื่อ ซึ่งผู้ตอบแบบวัดกำรรับรู้ฯ จะต้อง
สแกน QR-Code เพ่ือตอบแบบวัดกำรรับรู้ฯ ตำมที่ส ำนักงำน ป.ป.ช. ก ำหนด ซึ่งปรำกฏว่ำมีผู้ตอบจ ำนวน 
106 คน ผ่ำนตำมจ ำนวนขั้นต่ ำของระบบ ITA ซึ่งประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1. กำรปฏิบัติหน้ำที่         
2. กำรใช้งบประมำณ 3. กำรใช้อ ำนำจ 4. กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 5. กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 

2. แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment (EIT) ส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้มอบหมำยให้หน่วยงำนก ำหนดกรอบจ ำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภำยนอก ซึ่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคได้ด ำเนินกำรรวบรวมข้อมูลผู้ที่มำติดต่อหน่วยงำน
จ ำนวน 300 รำยชื่อ (เป็นผู้ซึ่งได้รับกำรอนุมัติจำกเลขำธิกำรคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค) และจัดส่งให้
ส ำนักงำน ป.ป.ช. ผ่ำนทำงระบบ ITA จำกนั้นส ำนักงำน ป.ป.ช. จะก ำหนดแบบวัดกำรรับรู้ฯ เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภำยนอกของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคได้ด ำเนินกำรตอบแบบวัดกำรรับรู้ฯ ผ่ำน  
2 ช่องทำงได้แก่  

1) ส ำรวจโดยให้แบบวัดกำรรับรู้ฯ ผ่ำน QR-Code แก่ผู้ที่มำติดต่อกับส ำนักงำน
คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคโดยตรง 

2) ส ำรวจโดยให้ผู้รับจ้ำงกำรประเมิน (หน่วยงำนภำยนอก) เป็นผู้ส ำรวจแบบวัด 
กำรรับรู้ฯ โดยสุ่มตรวจตำมรำยชื่อที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคจัดส่งให้ 

  ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่ำงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกจะต้องตอบแบบวัดกำรรับรู้ไม่ต่ ำ กว่ำ 
ร้อยละ 10 ของรำยชื่อที่จัดส่ง ซึ่งปรำกฏว่ำมีผู้ตอบแบบวัดกำรรับรู้ฯ จ ำนวน 85 คน ผ่ำนจ ำนวนขั้นต่ ำที่
ระบบ ITA ก ำหนด ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1. คุณภำพกำรด ำเนินงำน 2. ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 
3. กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 

3. แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment (OIT) เป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพ่ือให้ประชาชน
ทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต  จ ำนวน 43 ข้อค ำถำม 
ซึ่งประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1. กำรเปิดเผยข้อมูล 2. กำรป้องกันกำรทุจริต  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคได้ก ำหนดให้มีเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบของหน่วยงำน 
เป็นผู้ด ำเนินกำรน ำเข้ำข้อมูลตำมกรอบกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
ผ่ำนทำงระบบ ITA ของส ำนักงำน ป.ป.ช. ทั้งนี้ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคได้ด ำเนินกำรตำม
กรอบกำรประเมิน 10 ตัวชี้วัด ผ่ำนระบบ ITAS ทำงเว็บไชต์ https://itas.nacc.go.th ของส ำนักงำน ป.ป.ช 
เรียบร้อยแล้ว  

         ผลกำรด ำเนินงำน : รำยงำนผลกำรประเมิน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ.  2563  
คะแนนภำพรวมของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค คือ 79.35 คะแนน ระดับผลกำรประเมิน  
อยู่ในระดับ B ซึ่งมีรำยละเอียด ดังนี้ 
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อันดับ ตัวช้ีวัด คะแนน 
1 กำรป้องกันกำรทุจริต (OIT) 93.75 
2 กำรเปิดเผยข้อมูล (OIT) 91.56 
3 กำรปฏิบัติหน้ำที่ (IIT) 89.48 
4 กำรใช้อ ำนำจ (IIT) 83.37 
5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต (IIT) 81.16 
6 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร (IIT) 78.13 
7 กำรใช้งบประมำณ (IIT) 76.82 
8 คุณภำพกำรด ำเนินงำน (EIT) 71.58 
9 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร (EIT) 53.53 

10 กำรปรับปรุงกำรท ำงำน (EIT) 52.40 
คะแนนเฉลี่ยรวม 79.35 

 
  ข้อเสนอแนะ : จำกเป้ำหมำย “กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ประจ ำปี 2563” ที่ก ำหนดให้หน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผล
คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ภำยในปี 2565 พบว่ำ ผลคะแนนกำรประเมินหน่วยงำนของท่ำนจำก 3 แบบวัด 
คือ แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน ( IIT) แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT) 
และแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT) จ ำนวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด มีแบบวัดที่มีคะแนนผ่ำนเกณฑ์
เป้ำหมำย (85 คะแนนขึ้นไป) คือ แบบวัด OIT ซึ่งสะท้อนกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะและกำรให้บริกำรผ่ำน
ระบบ e-service ได้อย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์ และง่ำยต่อกำรเข้ำถึง ส่วนแบบวัดที่มีคะแนนต่ ำกว่ำเกณฑ์
เป้ำหมำย (ร้อยละ 85) คือ แบบวัด IIT และ EIT ส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้มีข้อเสนอแนะเพ่ือกำรปรับปรุง 
กำรด ำเนินงำนให้มีผลกำรประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป ดังต่อไปนี้  

  แบบวัด IIT เป็นกำรประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในเกี่ยวกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ กำรใช้
จ่ำยงบประมำณและทรัพย์สินของรำชกำร โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชน จึงควรด ำเนินกำรดังนี้  
   1) กำรปฏิบัติหน้ำที่ จัดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลำและ
ผู้รับผิดชอบในกำรให้บริกำรอย่ำงชัดเจน สร้ำงระบบกำรประเมินประสิทธิภำพกำรให้บริกำรของผู้มำติดต่อรับ
บริกำร ณ จุดให้บริกำรได้โดยง่ำย สะดวกและเป็นไปตำมหลักกำรปกปิดควำมลับของผู้ให้ข้อมูล ร วมทั้ง
ก ำหนดมำตรกำรบริหำรงำนบุคคลและกำรพิจำรณำให้คุณ ให้โทษ ตำมหลักคุณธรรมและควำมสำมำรถ  
   2) กำรใช้งบประมำณ จัดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ แผนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ รวมถึงกระบวนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณโดยเปิดเผยและพร้อมรับกำร
ตรวจสอบจำกทุกภำคส่วน ตลอดจนกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณอย่ำงสม่ ำเสมอ  
   3) กำรใช้อ ำนำจของผู้บริหำรด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล จัดท ำรำยละเอียดของ
ต ำแหน่งงำน (job description) และเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งกำร
เปิดรับฟังควำมคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน  
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   4) กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร จัดท ำคู่มือและระเบียบกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร  
สร้ำงระบบกำรก ำกับดูแลและติดตำมตรวจสอบกำรยืม-คืน และกำรลงโทษอย่ำงเคร่งครัด  
   5) กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต มุ่งเสริมสร้ำงวัฒนธรรมกำรท ำงำนเพ่ือประโยชน์
สูงสุดของส่วนรวม มีจิตสำธำรณะและพร้อมให้บริกำรประชำชนอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ โดยจัดท ำ
มำตรกำรกำรป้องกันและมีระบบกำรติดตำมตรวจสอบพฤติกรรมกำรทุจริตอย่ำงชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้ง
กำรเปิดให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นและกำรติดตำมตรวจสอบกำรท ำงำนของหน่วยงำนได้
โดยง่ำยและสะดวก  
 

  แบบวัด EIT เป็นกำรประเมินกำรรับรู้ของผู้รับบริกำรที่มีต่อคุณภำพและมำตรฐำนกำร
ให้บริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ จึงควรด ำเนินกำรดังนี้  
   1) คุณภำพกำรด ำเนินงำน ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนกำรให้บริกำร
งำนด้ำนต่ำงๆ อย่ำงทั่วถึง และส่งเสริมให้มีกำรฝึกอบรมพัฒนำเพ่ิมพูนทักษะและควำมรู้ เกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ  
   2) ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงำนให้ง่ำยต่อกำรเข้ำถึงข้อมูล และมีกำรปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรกันอย่ำงชัดเจน  
และต่อเนื่อง  
   3) กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน สร้ำงกระบวนกำรปรึกษำหำรือระหว่ำงผู้บริหำร
และบุคลำกรเพ่ือร่วมกันทบทวนปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นระบบ และส่งเสริมให้
ผู้รับบริกำรและประชำชนทั่วไปมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นหรือให้ค ำแนะน ำในกำรพัฒนำและปรับปรุง
คุณภำพและมำตรฐำนกำรให้บริกำรได้โดยสะดวก ที่ส ำคัญ ต้องมีกำรพัฒนำทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถของ
บุคลำกรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงำนในกำรปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีกำรติดต่อสื่อสำรผ่ำนเว็บไซต์ได้
อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 
 

ทั้งนี้ กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร จะน ำผลกำรประเมินฯ และน ำข้อเสนอแนะของส ำนักงำน ป.ป.ช. และ
ถอดบทเรียนจำกผลกำรประเมินฯ ดังกล่ำว เพ่ือมำใช้ในกำรปรับปรุงและพัฒนำผลกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใส (ITA) ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ประสบผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดตำมที่
ส ำนักงำน ป.ป.ช. ก ำหนดต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


