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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรอืการประเมิน ITA เปรยีบเสมือน 
การตรวจสุขภาพองค์กรประจ�าปี เพราะการตรวจสุขภาพประจ�าปีจะช่วยให้เราตรวจพบโรคก่อนที่จะแสดงอาการหรอื 
เกดิการลกุลาม และชว่ยใหเ้ราวางแผนในการดแูลตนเองเพือ่หลีกเลีย่งปัจจยัเสีย่งทีจ่ะท�าใหเ้กิดโรคร้ายแรง การบรหิารจดัการ 
ภาครัฐก็เช่นกัน ควรที่จะมีการตรวจสุขภาพองค์กรประจ�าปีผ่านการประเมิน ITA เพื่อช่วยให้เราได้รับทราบถึงสถานะ 
และปัญหาการด�าเนินงานในมิติต่าง ๆ อย่างรอบด้าน และช่วยให้เราวางแผนพัฒนาการด�าเนินงาน รวมถึงป้องกันปัญหา
การทุจรติและประพฤติมิชอบที่อาจสร้างความเสียหายตามมาในภายหลัง

หากพิจารณาจากประเด็นการประเมินต่าง ๆ ในภาพรวมจะเห็นได้ว่าการประเมิน ITA ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายหลักในการวัด 
วา่หนว่ยงานใดทุจรติประพฤตมิชิอบมากกว่ากนั ไมไ่ด้เป็นเคร ื่องมือตดัสนิวา่หน่วยงานไหนกระท�าถกูหรอืผดิ แตเ่ป็นเคร ื่องมอื 
ทีช่ว่ยในการพฒันาหนว่ยงานภาครัฐให้มปีระสทิธภิาพ สามารถตอบสนองตอ่ประชาชนและบคุลากรภายในหนว่ยงานมากขึน้

การประเมิน ITA ไม่ได้มีเพียงแค่กิจกรรมการประเมินผลแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีกิจกรรมส่งเสรมิสนับสนุนทักษะ  
องคค์วามรู้ และการใหค้�าปรกึษาในกระบวนการพฒันาตามกรอบการประเมนิ ITA ควบคูก่นัไปดว้ย ทัง้ในดา้นการเปิดเผย 
ข้อมูลภาครัฐ ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการป้องกันการทุจรติ และด้านการส่งเสรมิการมีส่วนร่วม
ทั้งจากพี่น้องประชาชนและบุคลากรภายใน ดังนั้น ผลลัพธ์ของการประเมิน ITA จึงไม่ได้มีเพียงแค่ค่าคะแนน แต่ยังได้ 
ผลลัพธ์จากกระบวนการพัฒนาในระหว่างที่ท�าการประเมินในทุก ๆ  ปีด้วย ส่งผลให้ทุกหน่วยงานได้มีการทบทวน ปรับปรุง 
พฒันาองคก์รของตนเองใหม้คีวามเขม้แขง็ และปรับตัวใหส้ามารถตอบสนองตอ่ความต้องการของประชาชนไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง

ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา การประเมิน ITA ได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการพัฒนาที่หน่วยงานภาครัฐจะต้อง 
ด�าเนินการร่วมกันอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี ผลลัพธ์อันเป็นรูปธรรมที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นได้จากผลการประเมิน ITA 
โดยเฉพาะคา่คะแนนการเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะทางเวบ็ไซตข์องแตล่ะหนว่ยงานทีม่ทีศิทางเพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง ซึง่ไดก้อ่ให ้
เกิดประโยชน์ทั้งในแง่การเพิ่มประสิทธิภาพของภาครัฐ การอ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และการป้องกันการทุจรติ

ผลการประเมนิ ITA ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสว่นของบทวเิคราะหแ์ละขอ้เสนอแนะในรายงาน 
ฉบบันี ้จะเป็นจดุเร ิ่มตน้ของการพฒันาการด�าเนนิงานทีท่กุหนว่ยงานสามารถน�าไปใชป้ระกอบการวางแผนปรับปรุงพฒันา 
องค์กรในปีงบประมาณนี้ให้ครบถ้วนในทุกมิติ ทั้งในแง่การเปลี่ยนแปลงพัฒนาให้องค์กรให้มีความโปร่งใสตามกรอบ 
การประเมิน ITA และในแง่การพัฒนาคุณธรรมการด�าเนินงาน ทั้งนี้ ก็เพื่อให้การปฏิบัติงานและการให้บรกิารสาธารณะ 
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขและตรงตามความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จรงิ

คณะผู้จัดท�าหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการประเมิน ITA ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน ์
และสามารถน�าไปใช้ประกอบการวางแผนการบรหิารจัดการภายใน การปรับปรุงพัฒนาในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
และยกระดับมาตรฐานการด�าเนนิงานภาครัฐใหส้ามารถบรรลตุามเป้าหมายทีก่�าหนดไวใ้นแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตร์ชาติ  
ประเด็นการต่อต้านการทุจรติและประพฤติมิชอบ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและผู้รับบรกิารภาครัฐต่อไป
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ตามที ่คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแหง่ชาต ิ(คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ไดม้อบหมาย 
ให้ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ (ส�านักงาน ป.ป.ช.)  
เป็นผูรั้บผดิชอบและด�าเนนิการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงานของหนว่ยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
โดยเร ิ่มด�าเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 จนถึงการประกาศผลการประเมินฯ  
ในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 นั้น

ผมขอเรยีนให้ทุกท่านทราบว่าการประเมินฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คร้ังนี้ ถือเป็นก้าวที่มี 
ความส�าคญัของส�านกังาน ป.ป.ช. เนือ่งจากไดม้กีารปรับเปลีย่นผูด้�าเนนิการจากเดมิทีก่ารจัดเกบ็
ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการประเมินฯ จะมีการว่าจ้างสถาบันการศึกษา หรอืหน่วยงานทางวชิาการ  
เป็นผูด้�าเนนิการดงักลา่ว ปรับเปลีย่นเป็นส�านักงาน ป.ป.ช. โดย ส�านกังาน ป.ป.ช. ภาค ส�านกังาน 
ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัด และส�านักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มาเป็นผู้ด�าเนินการจัดเก็บ 
ข้อมูลเอง เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรของส�านักงาน ป.ป.ช. ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
และประสบการณ์ด้านการประเมินสามารถน�าเอาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ส�าหรับ 
การขับเคลื่อนและพัฒนางานด้านการป้องกันการทุจรติในพื้นที่ของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 
และเป็นรูปธรรมต่อไปในอนาคต อีกทั้งการประเมินฯ ยังคงรักษามาตรฐานการประเมินฯ  
ไม่น้อยกว่าเดิม

ส�าหรับการประเมินฯ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พบว่าหน่วยงานภาครัฐได้มีความตื่นตัว  
และมีความพยายามท่ีจะยกระดับการประเมินฯ มาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีหน่วยงานภาครัฐ 
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน คือมีคะแนนไม่น้อยกว่า 85 คะแนน มีจ�านวนถึง 5,855 หน่วยงาน หรอื
คดิเป็นร้อยละ 70.52 ซึง่ใกลเ้คยีงกบัคา่เป้าหมายทีก่�าหนดไวต้ามแผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตร์ชาติ  
ประเด็นการต่อต้านการทุจรติและประพฤติมิชอบ ที่ตั้งไว้ว่าภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินฯ จะต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า 85 คะแนน ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 โดยผลการประเมินดังกล่าวจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากขาดความร่วมมือร่วมใจกันของ 
ผู้บรหิาร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนทั่วไป ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมมาอย่างต่อเนื่อง 
ผมในนามของคณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงขอขอบคุณ และขอชื่นชมอย่างจรงิใจกับทุกท่านมา  
ณ โอกาสนี้ 

ในโอกาสนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรรัีตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือ  
ได้โปรดดลบันดาลประทานพร และปกป้องคุ้มครองให้ทุกท่านมีแต่ความสุข ความเจรญิ และ 
เป็นก�าลังส�าคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจรติของประเทศไทยสืบไป

พลต�ารวจเอก
(วัชรพล ประสารราชกิจ)

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ

ค�านิยม

INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT REPORT 2022

008



ด้วยส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ (ส�านักงาน ป.ป.ช.) ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญ 
ของการส่งเสรมิและพัฒนางานด้านการป้องกันการทุจรติ ตลอดจนการเสรมิสร้างให้เกิดระบบคุณธรรม รวมถึง 
ความโปร่งใสภายในหน่วยงานภาครัฐท่ัวประเทศ ดังนั้น จึงได้พัฒนาเคร ื่องมือและมาตรการที่จะใช้ในการด�าเนินงาน 
ดังกล่าว โดยใช้ชื่อเรยีกว่า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity  
and Transparency Assessment : ITA) หรอืที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อของการประเมิน ITA

ในปัจจุบันการประเมิน ITA ถือว่าเป็นเคร ื่องมือและมาตรการด้านการป้องกันการทุจรติ ที่ได้รับการยอมรับจาก 
หน่วยงานภาครัฐ ให้เป็นมาตรฐานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ดังท่ีจะเห็นได้ 
จากการทีห่นว่ยงานภาครัฐ เชน่ กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ ส�านกังาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ฯลฯ ได้น�าเอาการประเมิน ITA ไปเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดของหน่วยงาน เพื่อเป็นการกระตุ้น  
ส่งเสรมิ และสนับสนุน ให้หน่วยงานภาครัฐเกิดการพัฒนาและยกระดับด้านคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างเป็นมาตรฐาน
เดียวกันทั่วประเทศ

ส�าหรับการประเมิน ITA ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานที่เข้าร่วม 
การประเมินจนส่งผลให้การประเมินครบถ้วนทุกขั้นตอน และมีเจ้าหน้าที่ของรัฐตลอดจนประชาชนที่เคยมาติดต่อ 
หรอืรับบรกิารจากหนว่ยงานภาครัฐ ไดเ้ขา้มามสีว่นร่วมในการตอบแบบประเมนิผูม้สีว่นไดส้ว่นเสียภายใน และแบบประเมิน 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จ�านวนถึง 1,300,132 ราย ซึ่งถือได้ว่าเป็นการส�ารวจด้านคุณธรรมและความโปร่งใสท่ีมี 
ผู้เข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดของประเทศไทย จึงถือได้ว่าการประเมินดังกล่าวเป็นเหมือนเสียงสะท้อนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และประชาชนที่อยากจะเห็นหน่วยงานภาครัฐได้มีการพัฒนา ปรับปรุง และยกระดับการให้บรกิาร หรอืการปฏิบัติงาน 
ในด้านต่าง ๆ เพื่อที่จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของกระแสโลกาภิวัฒน์ในปัจจุบัน ส�านักงาน ป.ป.ช.  
หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะมีประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐที่จะได้น�าผลการประเมินไปใช้วเิคราะห์ สังเคราะห์  
และวางแผนการพัฒนาให้หน่วยงานของตนเอง เป็นหน่วยงานท่ีมีคุณธรรมและความโปร่งใส ได้รับการยอมรับจาก
สาธารณชนทั่วไป และเป็นที่เชื่อถือของนานาชาติต่อไป

ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท�างาน ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ITA  
ทั้งทางตรงและทางอ้อมทุกท่าน ที่ได้ร่วมมือ ร่วมใจ และร่วมแรงกัน จนท�าให้การประเมิน ITA ส�าเร็จเสร็จสิ้น และ 
ปรากฏผลต่อสาธารณชนมา ณ โอกาสนี้ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ�าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 จะเปรยีบเสมอืนกบักระจกทีส่ะทอ้นใหห้นว่ยงานภาครัฐทีเ่ขา้ร่วมการประเมนิฯ ไดเ้หน็ถงึจดุแขง็ จดุออ่น โอกาส 
และอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือจะได้น�าไปใช้ประกอบการปรับปรุง แก้ไข พัฒนา และยกระดับการปฏิบัติหน้าท่ี 
ให้เกิดระบบคุณธรรม ตลอดจนมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงานอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน สังคม และ 
ประเทศชาติสืบไป

(นายนิวัติไชย เกษมมงคล)
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ
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บทสรุป 
ผู้บริหาร

การประเมนิ ITA มวีตัถปุระสงค์
เพ่ือให้หน่วยงานภาครฐัได้ 

รบัทราบถึงสถานะและปัญหา 
การดําเนินงานด้านคุณธรรม 
และความโปรง่ใสขององคก์ร  
ผลการประเมินท่ีได้จะช่วยให้

สามารถนําไปใชใ้นการปรบัปรงุ
พัฒนาองคก์รใหม้ปีระสิทธภิาพ 
ในการปฏิบติังาน การใหบ้รกิาร 

สามารถอาํนวยความสะดวก และ
ตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิง่ขึ้น

10TH YEAR ITA
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ก ารประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) เป็นเคร ื่องมือ 

ในเชงิบวกทีมุ่ง่พฒันาระบบราชการไทยในเชงิสร้างสรรค์
มากกว่ามุ่งจับผิด เปรยีบเสมือนเคร ื่องมือตรวจสุขภาพ
องค์กรประจ�าปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงาน 
ภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการ
ด�าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร  
ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถ
น�าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน การให้บรกิาร สามารถอ�านวย 
ความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น  
ขณะเดียวกันการประเมิน ITA ยังเป็นเคร ื่องมือในการ
ยกระดบัมาตรฐานการด�าเนินงานภาครัฐ และแผนแมบ่ท
ภายใตย้ทุธศาสตร์ชาติ ประเดน็การตอ่ตา้นการทจุรติและ
ประพฤติมิชอบ ด้วยเหตุนี้การประเมิน ITA จึงไม่ได้เป็น 
เพียงการประเมินคุณธรรมการด�าเนินงาน การป้องกัน 
การทุจรติในองค์กรและการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ  
แต่ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ
การให้บรกิารประชาชน เพื่อให้ทราบถึงช่องว่างของ
ความไม่เป็นธรรมและความด้อยประสิทธิภาพ ส�าหรับ
น�าไปจัดท�าแนวทางมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกัน 
การทุจรติและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทยต่อไป

การประเมิน ITA ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
นับเป็นปีที่ 10 ของการด�าเนินการที่ผ่านมา และเป็น
ปีที่ 5 ที่ได้ปรับเข้าสู่การประเมินในรูปแบบออนไลน์  
โดยส�านักงาน ป.ป.ช. ได้ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ออกแบบเกณฑ์การประเมิน 
และน�าไปต่อยอดพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment System : ITAS)  
เพือ่น�ามาใชเ้ป็นศนูยก์ลางในการด�าเนินการประเมนิใหม้ี 
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น ทั้งในแง่ระยะเวลาและในแง่ 
งบประมาณที่ใช้ในการประเมินผล ส่งผลให้หน่วยงาน
ภาครัฐทั่วประเทศเกิดความตระหนักในการบรหิารงาน
และการก�ากับดูแลการด�าเนินงานให้มีคุณธรรมและ 
ให้ความส�าคัญกับความโปร่งใสขององค์กรของรัฐเพิ่ม
มากขึน้เป็นอยา่งมาก ดงัจะเหน็ไดว้า่ตัง้แตปี่งบประมาณ 

พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้าน
การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐและเกิดการพัฒนางานของ 
หนว่ยงานภาครัฐในทางปฏบิตัอิยา่งเหน็ไดช้ดั โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ความตืน่ตวัและการใหค้วามสนใจตอ่การพฒันา 
แพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของตนเองให้ทันสมัยและ 
น่าสนใจมากขึ้น ท่ีส� าคัญคือส่งผลให้หน่วยงาน 
มีการจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบระเบียบและ 
เตรยีมความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 
ให้ได้รับทราบและส่งเสรมิให้เกิดการตรวจสอบเพื่อ 
ความโปร่งใสของหน่วยงานอีกด้วย

หากพิจารณาผลของการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลในภาพ
รวมจากกลุ่มเป้าหมายของการประเมิน ITA ทั่วประเทศ 
กล่าวได้ว่า การประเมิน ITA เป็นการประเมินหน่วยงาน
ภาครัฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในปัจจุบัน 
โดยจ�าแนกได้ใน 2 มิติ ดังนี้

1) มิติของการมีส่วนร่วม : การประเมิน ITA เป็นการ
ประเมินที่มีบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ (IIT) และ
ผู้รับบรกิารหรอืผู้ที่มาติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ (EIT) 
เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผ่านการตอบแบบวัด 
การรับรู้ที่มีจ�านวนมากที่สุดของประเทศไทยในปัจจุบัน 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้ มีบุคลากร 
ของหน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมสะท้อนความคิดเห็น

การประเมนิ ITA 
2565 ยังคง 
หลักเกณฑใ์นการ
ประเมนิไวเ้หมอืน
เชน่ปท่ีีผ่านมา  
โดยคํานึงถึงการ
เก็บขอ้มูลอย่าง 
รอบด้านและ 
หลากหลายมติิ  
เพ่ือใหผ้ลการ
ประเมนิสามารถ
สะท้อนสุขภาวะ 
ขององคก์ร 
ในด้านคณุธรรม 
และความโปรง่ใส 
ได้อย่างแท้จรงิ
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ผ่านแบบวัด IIT เป็นจ�านวนถึง 471,719 คน และม ี
ผู้ รับบรกิารหรอืผู้ที่มาติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ  
เขา้มามสีว่นร่วมในการสะทอ้นการรับรู้และประสบการณ์
จากการรับบรกิารผ่านแบบวัด EIT เป็นจ�านวนมากถึง 
828,413 คน รวมแลว้มผีูเ้ขา้มามสีว่นร่วมในการประเมิน  
ITA เป็นจ�านวนสูงถึง 1,300,132 คน

2) มิติของการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ : การประเมิน ITA  
เป็นการประเมินการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ 
หน่วยงานภาครัฐที่มีจ�านวนสูงถึง 8,303 เว็บไซต์  
ผ่านแบบวัด OIT ซึ่งมี 43 ประเด็นการประเมิน ซึ่งหาก
ทุกหน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนจะมีชุดข้อมูล 
ที่ถูกเปิดเผยรวมแล้วไม่น้อยกว่า 357,029 ชุดข้อมูล

การประเมิน ITA 2565 ยังคงหลักเกณฑ์ในการประเมิน
ไว้เหมือนเช่นปีที่ผ่านมา โดยค�านึงถึงการเก็บข้อมูล
อย่างรอบด้านและหลากหลายมิติ เพื่อให้ผลการประเมิน 
สามารถสะท้อนสุขภาวะขององค์กรในด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสได้อย่างแท้จรงิผ่านการเก็บข้อมูลจาก  
3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ  
(Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐ 
ทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้มีโอกาส
สะท้อนและแสดงความคิดเห็นเร ื่ องคุณธรรมและ 

ความโปร่งใสในหน่วยงานของตนเอง โดยสอบถาม 
การรับรู้และความคดิเหน็ใน 5 ตวัชีวั้ด 30 ขอ้ค�าถาม ไดแ้ก่

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ�านาจ
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจรติ

ส่วนที่ 2 การเก็บข้อมูลจากผู้รับบรกิารหรอืผู้ติดต่อ
หน่วยงานภาครัฐ (External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT) โดยเปิดโอกาส
ให้ผู้ รับบรกิารหรอืผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐในช่วง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดง
ความคิดเห็นต่อการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน 3 ตัวชี้วัด  
15 ข้อค�าถาม ได้แก่

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด�าเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท�างาน

ส่วนที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
(Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) เป็นการตรวจสอบระดบัการเปิดเผย 
ขอ้มลูของหนว่ยงานภาครัฐทีเ่ผยแพร่ไว้ทางหนา้เวบ็ไซต์
หลักของหนว่ยงาน โดยมสี�านกังาน ป.ป.ช. เป็นผูต้รวจสอบ 
ขอ้มูลและใหค้ะแนนตามหลกัเกณฑก์ารประเมนิทีก่�าหนด 
พร้อมใหข้อ้เสนอแนะในการปรับปรุงพฒันาในขอ้ค�าถาม 
ที่ไม่ได้คะแนน แบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัด 43 ข้อค�าถาม  
ได้แก่

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบรหิารงาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบรหิารเงินงบประมาณ
ตัวชี้ วัดย่อยที่ 9.4 การบรหิารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสรมิความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจรติ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การด�าเนินการเพื่อป้องกัน 
การทุจรติ
ตวัชีว้ดัยอ่ยที ่10.2 มาตรการภายในเพือ่ป้องกนั
การทุจรติ
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สรปุผลการประเมิน ITA  
ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลการประเมนิ ITA ทีท่กุหนว่ยงานไดรั้บในแตล่ะปีงบประมาณ 
เปรยีบเสมือนผลการตรวจสุขภาพองค์กรประจ�าปี หากการ
ตรวจสุขภาพประจ�าปีของปัจเจกบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
ช่วยให้ตรวจพบโรคก่อนที่จะแสดงอาการหรอืเกิดการลุกลาม  
เพ่ือน�าผลการตรวจสขุภาพนัน้มาชว่ยในการวางแผนการรักษา
ที่เหมาะสมได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ หรอืช่วยในการวางแผนในการดูแล
ตนเองฉันใด ในการบรหิารจัดการภาครัฐให้มีสุขภาวะองค์กร 
ทีเ่ขม้แขง็และมภีมูคิุม้กนัตอ่ปัญหาการทุจรติกฉ็นันัน้ หน่วยงาน 
ภาครัฐจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตรวจสุขภาพองค์กรประจ�าปี 

ผ่านการประเมิน ITA เพื่อช่วยให้ทราบถึงสถานะหรอื 
จุดอ่อนในการด�าเนินงานในมิติต่าง ๆ อย่างรอบด้าน ผลการ
ประเมินที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการน�าไปใช้วางแผนพัฒนา 
การด�าเนนิงานและป้องกันปัญหาการทจุรติและประพฤตมิชิอบ
ที่อาจตามมาในภายหลัง ดังนั้น ผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมิน  
ITA จึงไม่ควรหยุดอยู่เพียงแค่ค่าคะแนน แต่หน่วยงาน 
ภาครัฐยังจ�าเป็นที่จะต้องน�าค่าคะแนนและข้อเสนอแนะที่ได้
ไปใช้ในการดูแลพัฒนาองค์กรของตนเองให้มีความเข้มแข็ง 
ภายหลังจากที่ ได้ รับทราบผลการประเมินด้วย ทั้ งนี้  
ก็เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
การใหบ้รกิาร การอ�านวยความสะดวก และสามารถตอบสนอง
ต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น
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ผลลัพธท่ี์ได้จากการ
ประเมนิ ITA ไมค่วร 
หยุดอยู่เพียงแค่ 
ค่าคะแนน แต่หน่วยงาน
ภาครฐัยังจาํเปน็ท่ีจะ 
ต้องนําค่าคะแนนและ 
ขอ้เสนอแนะท่ีได้ไปใช ้
ในการดูแลพัฒนา
องคก์รของตนเองใหม้ี
ความเขม้แขง็ภายหลัง
จากท่ีได้รบัทราบผล 
การประเมนิด้วย

ผลการประเมิน ITA 2565  
ในภาพรวมระดับประเทศ

ผลการประเมนิ ITA 2565 ในภาพรวม พบว่ามผีลคะแนนเฉลีย่ 87.57 คะแนน  
สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 6.32 คะแนน และเมื่อพิจารณาตามค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจรติ
และประพฤติมิชอบ ซึ่งได้ก�าหนดค่าเป้าหมายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ไวว้า่ หนว่ยงานภาครัฐจะตอ้งมคีา่คะแนน ITA 85 คะแนนขึน้ไป เป็นจ�านวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด หรอืราว 6,643 แห่ง  
ผลปรากฏว่า มีหน่วยงานบรรลุค่าเป้าหมาย จ�านวน 5,855 หน่วยงาน  
หรอืคิดเป็น 70.52% สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 20.57%

ผลการประเมิน ITA ในภาพรวมระดับประเทศสะท้อนให้เห็นว่าในปี  
พ.ศ. 2565 นี้ หน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่เกิดความตระหนัก และมี 
ความพยายามที่จะพัฒนามากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งความพยายามที่จะ 
ปรับปรุงการให้บรกิารที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อประชาชน 
ผู้รับบรกิารมากขึ้น ตลอดจนความพยายามที่จะท�าให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  
ของหน่วยงานได้รับการเผยแพร่ที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชน
สามารถเข้าติดตามหรอืตรวจสอบได้

แผนภมิูคะแนนเฉล่ียการประเมิน ITA ในภาพรวมระดับประเทศ

10TH YEAR ITA

015



ผลการประเมิน ITA  
ตามค่าเปา้หมายของแผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตรช์าติฯ

แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาต ิประเดน็การตอ่ตา้น 
การทจุรติและประพฤตมิชิอบ มเีป้าหมายหลกัประการหนึง่ 
คือการผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส  
ผ่านการพัฒนานวัตกรรมการต่อต้านการทุจรติที่
เหมาะสมกับบรบิท สภาพปัญหาและจุดอ่อนของ
หน่วยงานภาครัฐในปัจจุบัน โดยการประเมิน ITA  
มีความสอดคล้องกับแนวทางกิจกรรมการปฏิรูป 
ในด้านการพัฒนาระบบราชการไทยให้มีความโปร่งใส 
ไร้ผลประโยชน์ จึงกล่าวได้ว่าการประเมิน ITA  
เป็นเคร ื่องมือส�าคัญที่จะช่วยให้กิจกรรมการปฏิรูป
ประเทศ (Big Rock) สามารถเกิดผลสัมฤทธิ์ 
อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก�าหนด ดังนั้น  
จงึไดม้กีารก�าหนดใหก้ารประเมนิ ITA เป็นคา่เป้าหมาย 
หนึ่งในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ โดยใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี ้หนว่ยงานภาครัฐ จะตอ้ง

มคีา่คะแนน ITA 85 คะแนนขึน้ไป เป็นจ�านวนไมน่อ้ยกวา่ 
ร้อยละ 80 ของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด หรอืราว 
6,643 แห่ง

ผลการประเมิน ITA ตามค่าเป้าหมายของแผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ พบว่า หน่วยงานภาครัฐ 
ผ่านค่าเป้าหมายจ�านวนร้อยละ 70.52 ของหน่วยงาน
ภาครัฐทั้งหมด ซึ่งหมายความว่าในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 นี ้หน่วยงานภาครัฐยงัไมบ่รรลคุา่เป้าหมาย 
ตามที่ก�าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ  
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในปีนี้ในภาพรวมของหน่วยงาน
ภาครัฐ จะยังไม่สามารถบรรลุค่าเป้าหมายที่ก�าหนด
ไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ร่วมกันได้  
แตจ่ากผลการประเมนิทีไ่ดส้ะท้อนใหเ้หน็ถงึพฒันาการ
ของหน่วยงานภาครัฐจ�านวนมากที่มีพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงชัดเจนขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม 
(Continuous Improvement) ซึ่งปัจจัยส�าคัญ
ประการหนึ่งที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลง คือ  
การประสานพลังความร่วมมือของหลายภาคส่วน 
ในการยกระดับ ITA

แผนภมิูรอ้ยละของหน่วยงานท่ีผ่านค่าเปา้หมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติฯ

ผลการประเมนิ 
ท่ีได้สะท้อนใหเ้หน็ 
ถึงพัฒนาการ 
ของหน่วยงาน 
ภาครฐัจาํนวนมาก 
ท่ีมพัีฒนาการดีขึ้น 
ชดัเจนเปน็รปูธรรม 
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ผลการประเมิน ITA  
ระดับประเทศ ตามระดับ 
ผลการประเมิน (Rating 
Score)

ผลการประเมิน ITA 2565 เมื่อจ�าแนกตาม  
Rat ing Score ได้สะท้อนให้ เห็นความ
เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน โดยในปีนี้หน่วยงาน 
ภาครัฐส่วนใหญ่ได้ยกระดับเข้าสู่องค์กรที่มี
คุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักเกณฑ์ 
การประเมนิ ITA ในระดบัคอ่นข้างสูง โดยสว่นใหญ่ 
มี Rating Score อยู่ที่ระดับ A คิดเป็น 47.22% 
ของหน่วยงานท่ีเข้าร่วมการประเมินทั้งหมด  
โดยเพิ่มจ�านวนขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมาถึง 8.49%

การเคลื่อนตัวของหน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่จาก
ระดับ B, C, D เมื่อปี 2563 - 2564 สู่ระดับ 
A, AA ในปี 2565 เกิดขึ้นได้ด้วยการประสาน 
ความร่วมมือกันจากหลายภาคส่วน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกระทรวงมหาดไทย จังหวัด และองค์กร

แผนภมิูเปรยีบเทียบผลการประเมิน ITA 2563 – 2565 จาํแนกตามระดับผลการประเมิน

ปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากเป็นหน่วยงาน 
กลุ่มใหญ่ที่มีการยกระดับผลการประเมิน ITA 
เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ดังนั้น จึงเป็นที่ชัดเจนแล้ว
วา่องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่สามารถด�าเนนิการ 
ประเมินตามกรอบการประเมิน ITA ที่ก�าหนดได้ 

และสามารถท�าได้ดีหากมีการก�าหนดกลยุทธ์และ
สนบัสนนุทรัพยากรไดต้รงจดุ และดว้ยความมุง่มัน่ 
ตั้งใจของหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินในการ
พัฒนาการด�าเนินงานและการเปิดเผยข้อมูล 
ภาครัฐให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�าหนด

ระดับคะแนน จาํนวน รอ้ยละ การเปล่ียนแปลง (รอ้ยละ)

AA 1,934 23.29 + 12.08

A 3,921 47.22 + 8.49

B 1,483 17.86 - 2.27

C 626 7.54 - 7.92

D 271 3.26 - 7.42

E 45 0.54 - 2.11

F 23 0.28 - 0.84

รวม 8,303 100
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ผลการประเมิน ITA ตามเครือ่งมือการประเมิน

การประเมิน ITA 2564 ได้มีการก�าหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรที่มีความหลากหลาย ท้ังภายในและภายนอก แนวตั้งและ 
แนวราบ ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐภายในที่คละต�าแหน่งตั้งแต่ระดับล่างจนถึงระดับบน (Internal Stakeholder)  
ผู้รับบรกิารที่เป็นประชาชนทั่วไปจนถึงผู้บรหิารองค์กรภาคเอกชนระดับสูง และกลุ่มสาขาวชิาชีพต่าง ๆ รวมถึงกลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องกับ 
การจัดซื้อจัดจ้าง (External Stakeholder) นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลจากผลการตรวจระดับการเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
ผลการประเมิน ITA ที่ได้จึงมีที่มาจากแหล่งข้อมูล/เคร ื่องมือการประเมิน 3 ส่วน ดังนี้

แผนภมิูเปรยีบเทียบผลการประเมิน ITA ระดับประเทศ จาํแนกตามเครือ่งมือการประเมิน

เครือ่งมือการประเมิน คะแนนท่ีได้ (100 คะแนน) 

แบบวดัการรบัรูผู้้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 91.15

แบบวดัการรบัรูผู้้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 87.99

แบบวดัการเปดิเผยขอ้มูลสาธารณะ (OIT) 84.66

เมื่อเทียบกับผลการประเมินในปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าเคร ื่องมือการประเมินที่มีการเพิ่มขึ้นของค่าคะแนนอย่างมีนัยส�าคัญ และส่งผลต่อ 
ค่าคะแนนรวมระดับประเทศ ตลอดจนค่าคะแนนตาม Rating Score คือการเพิ่มขึ้นของค่าคะแนน OIT
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ผลการประเมิน ITA ตามตัวชีว้ดั

ผลการประเมินจ�าแนกรายตัวชี้วัดในภาพรวมของ
หน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง พบว่า ในปีนี้มีตัวชี้วัดที่ม ี
ค่าคะแนนผ่านตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในแผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจรติ
และประพฤติมิชอบ เพิ่มขึ้นเป็น 8 ตัวชี้วัด จากทั้งหมด  
10 ตัวชี้วัด ซึ่งเมื่อเทียบกับผลการประเมิน ITA 2564  
รายตวัชีว้ดั พบวา่ มตีวัชีว้ดัทีม่คีา่คะแนนผา่นตามเกณฑ์ 
ที่ก�าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ  
เพียง 2 ตัวชี้วัดเท่านั้น จึงกล่าวได้ว่า ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 น้ี หนว่ยงานภาครัฐมีพฒันาการกา้วกระโดด 
เป็นอย่างมาก

และเมื่อพิจารณาผลการประเมินจ�าแนกรายตัวชี้วัด 
ในภาพรวมของหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งในปีนี้ พบว่า  
มีตัวชี้ วัดที่มีค่าคะแนนผ่านตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว ้
ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ เพิ่มขึ้นเป็น  
8 ตัวชี้วัด จากทั้งหมด 10 ตัวชี้วัด ซึ่งเม่ือเทียบกับ 
ผลการประเมิน ITA 2564 รายตัวชี้วัด พบว่า มีตัวชี้วัด 
ที่มีค่าคะแนนผ่านตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในแผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ เพียง 2 ตัวชี้วัดเท่านั้น  
จงึกลา่วไดว้า่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี ้หนว่ยงาน 
ภาครัฐมีพัฒนาการก้าวกระโดดเป็นอย่างมาก

ตารางผลการประเมิน ITA จาํแนกตามตัวชีว้ดั

ตัวชีว้ดั คะแนน ITA คะแนนท่ีได้  
(100 คะแนน)

นํ้าหนัก  
(รอ้ยละ)

คะแนนถ่วงนํ้าหนัก เครือ่งมือ

ตัวชีว้ดัท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี 94.45

91.15 30 27.34 IIT

ตัวชีว้ดัท่ี 2 การใชง้บประมาณ 89.95

ตัวชีว้ดัท่ี 3 การใชอ้าํนาจ 92.00

ตัวชีว้ดัท่ี 4 การใชท้รพัยสิ์นของราชการ 89.02

ตัวชีว้ดัท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจรติ 90.31

ตัวชีว้ดัท่ี 6 คณุภาพการดําเนินงาน 89.90

87.99 30 26.38 EITตัวชีว้ดัท่ี 7 ประสิทธภิาพการส่ือสาร 87.28

ตัวชีว้ดัท่ี 8 การปรบัปรงุระบบการทํางาน 86.78

ตัวชีว้ดัท่ี 9 การเปดิเผยขอ้มูล 86.70

84.66 40 33.85 OIT

ตัวชีว้ดัท่ี 10 การป้องกันการทุจรติ 82.62

รวม 87.57
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แผนภมิูเปรยีบเทียบผลการประเมิน ITA จาํแนกตามตัวชีว้ดั

ผลการประเมิน ITA  
ตามประเภทหน่วยงาน

การประเมนิ ITA จ�าแนกหนว่ยงานภาครัฐออกเป็น  
17 ประเภท โดยมีรายละเอียดผลการประเมิน 
ในแต่ละประเภทหน่วยงาน มีดังนี้

ประเภทที่ 1 องค์กรอิสระ
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 86.81 คะแนน ส�าหรับ 
หน่วยงานที่มีผลการประเมินสูงสุดในประเภทนี้ 
คือ “ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน” มีคะแนน 
เฉลี่ยอยู่ที่ 93.05 คะแนน

ประเภทที่ 2 องค์กรศาล
มีคะแนนเฉล่ียอยู่ที่ 90.06 คะแนน ส�าหรับ
หน่วยงานที่มีผลการประเมินสูงสุดในประเภทนี้  
คือ “ส�านักงานศาลปกครอง” มีคะแนนเฉลี่ย 
อยู่ที่ 92.37 คะแนน

ประเภทที่ 3 องค์กรอัยการ
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 92.40 คะแนน ส�าหรับ
หน่วยงานที่มีผลการประเมินสูงสุดในประเภทนี้  
คือ “ส�านักงานอัยการสูงสุด” มีคะแนนเฉลี่ย 
อยู่ที่ 92.40 คะแนน

ประเภทที่ 4 หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา
มีคะแนนเฉล่ียอยู่ที่ 95.55 คะแนน ส�าหรับ 
หน่วยงานที่มีผลการประเมินสูงสุดในประเภทนี้  
คือ “ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร”  
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 99.46 คะแนน

ประเภทที่ 5 กรมหรอืเทียบเท่า
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ท่ี 90.48 คะแนน ส�าหรับ 
หน่วยงานที่มีผลการประเมินสูงสุดในประเภทนี้  
คือ “กรมการปกครอง” มีคะแนนเฉล่ียอยู่ ท่ี  
99.55 คะแนน

ประเภทที่ 6 องค์การมหาชน
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 91.90 คะแนน ส�าหรับ 
หน่วยงานที่มีผลการประเมินสูงสุดในประเภทนี้  
คือ “องค์การบรหิารการพัฒนาพื้นที่พิ เศษ 
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)”   
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 98.72 คะแนน

ประเภทที่ 7 รัฐวสิาหกิจ
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 92.85 คะแนน ส�าหรับ 
หน่วยงานที่มีผลการประเมินสูงสุดในประเภทนี้  
คือ “ธนาคารอาคารสงเคราะห์” มีคะแนนเฉลี่ย 
อยู่ที่ 99.92 คะแนน

ประเภทที่ 8 หน่วยงานของรัฐอื่น ๆ
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 90.93 คะแนน ส�าหรับ 
หน่วยงานที่มีผลการประเมินสูงสุดในประเภทนี้  
คอื “ส�านกังานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง  
กจิการโทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต”ิ 
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 99.58 คะแนน
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ประเภทที่ 9 กองทุน
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 89.54 คะแนน ส�าหรับ 
หน่วยงานที่มีผลการประเมินสูงสุดในประเภทนี้  
คือ “กองทุนยุติธรรม” มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่  
94.75 คะแนน

ประเภทที่ 10 สถาบันอุดมศึกษา
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 88.04 คะแนน ส�าหรับ 
หน่วยงานทีม่ผีลการประเมนิสงูสดุในประเภทนี ้คอื 
“มหาวทิยาลัยราชภัฏธนบุร”ี มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่  
98.52 คะแนน

ประเภทที่ 11 จังหวัด
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 93.01 คะแนน ส�าหรับ 
หน่วยงานที่มีผลการประเมินสูงสุดในประเภทนี้  
คือ “จังหวัดอ่างทอง” มีคะแนนเฉล่ียอยู่ที่  
99.99 คะแนน

ประเภทที่ 12 องค์การบรหิารส่วนจังหวัด
มีคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 93.29 คะแนน ส�าหรับ 
หน่วยงานที่มีผลการประเมินสูงสุดในประเภทนี้  
คอื “องค์การบรหิารสว่นจังหวดัยโสธร” มคีะแนน 
เฉลี่ยอยู่ที่ 99.84 คะแนน

ประเภทที่ 13 เทศบาลนคร
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 87.80 คะแนน ส�าหรับ 
หน่วยงานที่มีผลการประเมินสูงสุดในประเภทนี้  
คือ “เทศบาลนครนครสวรรค์” มีคะแนนเฉลี่ย 
อยู่ที่ 96.36 คะแนน

ประเภทที่ 14 เทศบาลเมือง
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 89.30 คะแนน ส�าหรับ
หน่วยงานที่มีผลการประเมินสูงสุดในประเภทนี้  
คือ “เทศบาลเมืองเมืองพล” มีคะแนนเฉลี่ย 
อยู่ที่ 99.86 คะแนน

ประเภทที่ 15 เทศบาลต�าบล
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 87.80 คะแนน ส�าหรับ
หน่วยงานที่มีผลการประเมินสูงสุดในประเภทนี้  
คือ “เทศบาลต�าบลจังหาร” มีคะแนนเฉลี่ย 
อยู่ที่ 99.98 คะแนน

ประเภทที่ 16 องค์การบรหิารส่วนต�าบล
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 87.04 คะแนน ส�าหรับ 
หน่วยงานที่มีผลการประเมินสูงสุดในประเภทนี้ 
คือ “องค์การบรหิารส่วนต�าบลโคกสะอาด” และ  
“องค์การบรหิารส่วนต�าบลบ้านพลับ” มีคะแนน 
เฉลี่ยอยู่ที่ 100 คะแนน

ประเภทที่ 17 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รูปแบบพิเศษ
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 83.13 คะแนน ส�าหรับ 
หน่วยงานที่มีผลการประเมินสูงสุดในประเภทนี้  
คือ “กรุงเทพมหานคร” มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่  
90.01 คะแนน

ผลการประเมิน ITA จาํแนกตามประเภทหน่วยงานภาครฐั
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ตารางผลการประเมิน ITA ในมิติต่าง ๆ จาํแนกตามประเภทหน่วยงาน 17 ประเภท

*แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจรติและประพฤติมิชอบ  
ก�าหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐ จ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีค่าคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป

ท่ี ประเภทหน่วยงาน จาํนวนหน่วยงาน คะแนนเฉล่ียป ี64 คะแนนเฉล่ียป ี65 พัฒนาการ รอ้ยละท่ีผ่าน*

1 องคก์รอสิระ 5 91.10 86.81 - 4.29 80.00

2 องคก์รศาล 3 93.62 90.06 - 3.56 100.00

3 องคก์รอยัการ 1 95.82 92.40 - 3.42 100.00

4 หน่วยงานในสังกัดรฐัสภา 3 92.38 95.55 + 3.17 100.00

5 กรมหรอืเทียบเท่า 146 92.07 90.48 - 1.59 86.30

6 องคก์ารมหาชน 57 93.24 91.90 - 1.34 92.98

7 รฐัวสิาหกิจ 51 93.31 92.85 - 0.46 90.20

8 หน่วยงานของรฐัอืน่ ๆ 18 93.27 90.93 - 2.34 83.33

9 กองทุน 7 94.12 89.54 - 4.59 71.43

10 สถาบันอดุมศึกษา 86 89.88 88.04 - 1.84 76.74

11 จงัหวดั 76 92.43 93.01 + 0.57 96.05

12 องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 76 92.18 93.29 + 1.11 92.11

13 เทศบาลนคร 30 91.25 88.69 - 2.56 76.67

14 เทศบาลเมือง 195 85.32 89.30 + 3.98 77.95

15 เทศบาลตําบล 2,247 79.48 87.80 + 8.32 71.43

16 องคก์ารบรหิารส่วนตําบล 5,300 80.72 87.04 + 6.32 68.09

17 องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน
รปูแบบพิเศษ

2 84.44 83.13 - 1.32 50.00
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จากข้อมูลผลการประเมิน ITA ในมิติต่าง ๆ จ�าแนกตาม
ประเภทหน่วยงานตามตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่า ในปี 2565 นี้  
หน่วยงานภาครัฐกว่า 10 ประเภท มีจ�านวนหน่วยงานมากกว่า 
ร้อยละ 80 ภายในประเภทของตนเองที่มีค่าคะแนน ITA ผ่านตาม 
ค่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ  
โดยส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง และหน่วยงานที่มี
ขนาดใหญ่ เช่น จังหวัด และองค์การบรหิารส่วนจังหวัด ขณะที่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลนคร เทศบาลเมือง 
เทศบาลต�าบล องค์การบรหิารส่วนต�าบล ซึ่งจัดเป็นประเภท 
หน่วยงานภาครัฐที่มีจ�านวนหน่วยงานเข้าร่วมมากที่สุดในการ
ประเมิน ITA แม้ว่าจะยังมีหน่วยงานรวมในแต่ละประเภทไม่ผ่าน
ค่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ  
แต่กล่าวได้ว่ามีพัฒนาการสูงมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา และใกล้บรรลุ 
ค่าเป้าหมายแล้ว

การอภิปรายผลการประเมิน ITA 2565

ผลการประเมิน ITA ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในภาพรวม
ระดับประเทศ จ�าแนกตามตัวชี้วัดจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ตัวชี้วัด
ที่ยังคงฉุดร้ังให้ผลการประเมิน ITA ในภาพรวมของประเทศยังไม่ 
สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ  
ได้นั้น เกิดจากหน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ยังมีการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานอยู่ในระดับต�่า หรอืไม่ได้ 

มกีารเปิดเผยขอ้มลูตามหลกัเกณฑก์ารประเมนิทีก่�าหนด ดงัจะเห็น
ได้จากค่าคะแนนในตัวชี้วัดที่ 9 และตัวชี้วัดที่ 10

แม้จะยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้ในแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ได้ แต่ในแง่พัฒนาการความก้าวหน้า 
ของหน่วยงานภาครัฐในปีนี้ได้ปรากฏให้เห็นชัดเจนเป็นที่ประจักษ์  
โดยเฉพาะในเร ื่องของการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ จากผลการ 
ตรวจสอบการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ 
ตามตัวชี้วัดที่ 9 ในปี 2565 มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 9.39 คะแนน 
ขณะที่การเปิดเผยข้อมูลผลการด�าเนินงานด้านการป้องกัน 
การทุจรติตามตัวชี้วัดที่ 10 มีคะแนนเพิ่มขึ้น ถึง 16.41 คะแนน 
สะท้อนให้เห็นว่า ในปีที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐมีความพยายาม
พัฒนาเว็บไซต์หรอืระบบสารสนเทศของตนเองให้ดีขึ้น และมี
ความพยายามการปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บข้อมูล การจัดการ
ข้อมูล และการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงานมากยิ่งขึ้น  
ความพยายามทีจ่ะพฒันาองคก์รอย่างตอ่เนือ่งตลอดปีงบประมาณนี้  
ปรากฏทั้งในรูปแบบการปรับปรุงการบรกิารให้มีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองต่อประชาชนผู้รับรกิาร และความพยายามที่จะท�าให้
ข้อมูลข่าวสารภาครัฐมีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
มากขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามหรอืตรวจสอบได้มากขึ้น  
ซึ่งถือเป็นสัญญาณในทางบวกที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ 
ได้ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาองค์กรเพื่อที่จะลดโอกาสหรอื 
ความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจรติ

ผลการประเมิน ITA 2564 - 2565 จาํแนกตามตัวชีว้ดั1 - 10
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• ประเด็นที่ 1 ความครบถ้วนของการเปิดเผย 
ข้อมูลเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลให้แต่ละหน่วยงาน 
มีระดับผลการประเมิน ITA แตกต่างกัน

เมื่อพิจารณาผลการประเมินในแต่ละตัวชี้วัดจะเห็น 
ได้ว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยในตัวชี้วัดที่ 1 – 9 มีค่าคะแนน
ใกลเ้คยีงกนั โดยมคีะแนนเฉลีย่ไมต่�า่กวา่ 85 คะแนน 
แต่ค่าคะแนนในตัวชี้วัดที่ 10 จากกราฟจะเห็นได้ว่า 
คา่คะแนนตกลงเลก็นอ้ย อยา่งไรกต็าม หากพจิารณา
ค่าคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมของหน่วยงานภาครัฐ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้ พบว่า มีค่าคะแนน
เฉลี่ย 87.57 คะแนน ซึ่งผ่านตามค่าเป้าหมายของ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ก�าหนดไว้ว่า 
หน่วยงานภาครัฐจะตอ้งมคีา่คะแนน 85 คะแนนขึน้ไป  
ซึง่เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบวา่  
ค่าคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานภาครัฐยังไม่ผ่านตาม
ค่าเป้าหมาย โดยมีคะแนนเฉลี่ย 81.25 คะแนน

สาเหตุหลักท่ีส่งผลให้คะแนนเฉลี่ยของหน่วยงาน
ภาครัฐในภาพรวมในภาพรวมระดบัประเทศสามารถ 
บรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ได้นั้น เกิดขึ้นจากการยกระดับ 
การเปิดเผยขอ้มลูของหนว่ยงานภาครัฐในตัวชีว้ดัท่ี 9 
และ 10 เป็นหลัก โดยตัวชี้วัดที่ 9 มีค่าคะแนนเฉลี่ย
เพิ่มขึ้น 9.39 คะแนน และตัวชี้วัดที่ 10 ค่าคะแนน 
เฉลีย่เพิม่ขึน้ 16.41 คะแนน ซึง่เป็นผลจากความมุง่มัน่ 
ในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วม 
การประเมินฯ และเป็นผลมาจากการประสาน 
ความร่วมมือของหน่วยงานก�ากับการประเมิน ITA 
ตามมตคิณะรัฐมนตรท่ีีไดม้กีารจดัฝึกอบรมใหค้วามรู้ 
รวมถึงการลงพื้นที่เพื่อติดตามและให้ความช่วยเหลือ 
ในเร ื่องการเปิดเผยข้อมูลและการด�าเนินการตาม 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจรติอย่างใกล้ชิด

• ประเด็นที่ 2 รูปแบบของปัญหาการเปิดเผย 
ข้อมูลภาครัฐยังคง pattern เดิม แต่ขนาดของ 
ปัญหาได้ลดน้อยลงเป็นอย่างมาก

เมื่ อพิจารณาเจาะลึกลงมาที่ ค่ าคะแนนเฉลี่ ย 
ในตวัชีว้ดัที ่9 และตวัชีว้ดัที ่10 ของหนว่ยงานภาครัฐ 
จ�านวน 8,303 แหง่ จ�าแนกตามระดบัผลการประเมนิ 

(Rating Score) พบว่า ในปี 2565 นี้ หน่วยงาน 
ภาครัฐในระดับ AA มีจ�านวนเพิ่มขึ้นสูงสุดท่ี 
12.08% รองลงมาคือระดบั A เพิม่ขึน้ 8.49% ขณะที่ 
หน่วยงานภาครัฐที่มีระดับผลการประเมินตั้งแต ่
ระดบั B ลงไป เม่ือเทียบกบัปีทีผ่า่นมามจี�านวนลดลง 
เป็นอย่างมาก โดยระดับผลการประเมินที่มีจ�านวน
ลดลงสูงสุดคือ ระดับ C ลดลง 7.92% รองลงมา
คือ ระดับ D ลดลง 7.42% ระดับ B ลดลง 2.27%  
ระดับ E ลดลง 2.11% และระดับ F ลดลง 0.84%

แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจ�านวนหน่วยงาน 
ในแต่ละระดับผลการประเมิน (Rating Score)  
อย่างมีนัยส�าคัญ แต่หากเจาะลึกเฉพาะคะแนนเฉลี่ย
เฉพาะในตัวชี้วัดที่ 9 และ 10 ซึ่งเป็นค่าคะแนน 

หน่วยงานภาครฐั 
มพัีฒนาการ
เปลีย่นแปลงไป
ในทางท่ีดีขึ้นถึง 
18.30% สาเหตุ
สําคัญมาจาก 
ความรว่มมอืกัน
ของหลายภาคส่วน
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คะแนนเฉล่ียตัวชีว้ดัท่ี 9 และ 10 จาํแนกตาม Rating Score เปรยีบเทียบป ีพ.ศ. 2564 - 2565

ที่มาจากการเ ปิดเผยข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน  
กลับไม่พบการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญนัก  
ซึง่สะท้อนให้เห็นว่ารูปแบบของปัญหาในการด�าเนนิงาน
เปิดเผยข้อมูลภาครัฐของหน่วยงานท่ีมีผลการประเมิน
ที่ต�่ากว่าค่าเป้าหมายที่ก�าหนด ยังคงมีรูปแบบลักษณะ 
(pattern) ของปัญหาเดิม โดยเฉพาะในกลุ่มหน่วยงาน 
ที่ได้ระดับ C จะมีค่าคะแนนในตัวชี้วัดที่ 10 ลดลง 
อย่างมีนัยส�าคัญเมื่อเทียบกับคะแนนในตัวช้ีวัดท่ี 9  
ซึ่งค่าคะแนนทั้ง 2 ตัวชี้วัดดังกล่าวจะลดลงเร ื่อย ๆ  
ตามระดับผลการประเมินจนถึงหน่วยงานที่ มีผล 
การประเมิน ITA ต�่าสุดในระดับ F

อยา่งไรกต็าม แมว่้ารูปแบบลกัษณะของปัญหายงัคงเดมิ 
แตข่นาดของปัญหาไดล้ดนอ้ยลงเป็นอยา่งมาก ดงัจะเหน็ 
ได้จากจ�านวนของหน่วยงานภาครัฐที่มีระดับผลการ
ประเมินตั้งแต่ระดับ C ลงมาจนถึงระดับ F จากเดิม 
ในปี 2564 ที่มีจ�านวนถึง 2,483 แห่ง คิดเป็น 29.92% 
ของหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน มาในปี 2565 นี้  
ลดลงเหลือเพียงจ�านวน 965 แห่ง คิดเป็น 11.62%  
ของหนว่ยงานทีเ่ขา้ร่วมการประเมนิ หรอืกลา่วอกีนยัหนึง่ 
คือ หน่วยงานภาครัฐมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไป 
ในทางที่ดีขึ้นถึง 18.30% สาเหตุส�าคัญมาจากความ 
ร่วมมือกันของหลายภาคส่วนในการขับเคลื่อนตาม
กลยุทธก์ารยกระดบัผลการประเมิน ITA ตามขอ้เสนอแนะ 
ทีค่ณะรัฐมนตรไีดใ้หค้วามเหน็ชอบไวเ้มือ่วนัที ่5 มกราคม 
2565 ได้อย่างตรงจุด
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จากแผนภูมิ คะแนนเฉลี่ย ตัวชี้วัดที่ 9 และ 10 ของปี  
พ.ศ. 2564 - 2565 จะเห็นได้ว่าหน่วยงานภาครัฐได้ม ี
การผลักดันให้ยกเกิดการระดับผลการประเมินตาม 
แบบวัด OIT ในตัวชี้วัดที่ 9 และ 10 อย่างชัดเจน ส่งผล
ท�าให้มีคะแนนแบบวัด OIT ที่ดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ ดังนี้
1. มหีนว่ยงานท่ีไดร้ะดบัผลการประเมิน F - E - D - C  

ลดลง คิดเป็นร้อยละ 61.14
2. มหีนว่ยงานทีไ่ดร้ะดบัผลการประเมนิ B - A - AA  

เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 26.15

จากการวเิคราะห์ค่าคะแนน ITA และการสัมภาษณ ์
เชิงลึกจากผู้ประเมินในพื้นที่จังหวัดที่มีหน่วยงานที่มี
ระดับผลการประเมิน ITA อยู่ในระดับ F - E - D - C  
พบสาเหตุและปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อค่าคะแนนของ 
หน่วยงานที่ยังคงอยู่ในระดับ F - E - D - C ดังนี้
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการประเมิน 

ITA ในระดับ F - E - D - C โดยส่วนใหญ่เป็น 
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ขนาดเลก็ทีมี่ขอ้จ�ากดั
ทัง้ในดา้นจ�านวนบคุลากรและงบประมาณในการ
ด�าเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA และ 
การพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. ผู้บรหิารและเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นที่มีผลการประเมิน ITA ในระดับ  
F - E - D - C หลายแห่งมักจะถูกร้องเรยีน
เร ื่องการทจุรติและประพฤตมิชิอบ หรอือยูร่ะหว่าง
กระบวนการไตส่วนขอ้เทจ็จรงิ หรอืถกูชีม้ลูความผดิ  

เป็นต้น ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แหง่นัน้ ๆ  ไมไ่หค้วามร่วมมอืหรอืไมใ่ห้ความส�าคญั
ต่อการประเมิน ITA

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการประเมิน 
ITA ในระดับ F - E - D - C หลายแห่ง 
ที่มีปัญหาเร ื่องการทุจรติและประพฤติมิชอบ  
มักจะพบว่าผู้บรหิารหรอืเจ้าหน้าที่ถูกสั่งให้หยุด
ปฏิบัติหน้าที่หรอืพ้นจากต�าแหน่งและส่งผลซ�้า 
ต่อจ�านวนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงาน 
ให้ลดน้อยลงไปอีก

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กมักมีที่ต้ัง
อยู่ในพื้นที่กันดารหรอืห่างไกล ส่งผลให้บุคลากร
ของหน่วยงานมีจ�านวนน้อยและมีการโยกย้าย 
เขา้ – ออกเป็นระยะ และจะสง่ผลต่อความตอ่เนือ่ง 
ในการด�าเนินการเตรยีมความพร้อมในการ
ประเมิน ITA ของหน่วยงาน

5. การประเมิน ITA ไม่มีมาตรการลงโทษหรอื
มาตรการในเชิงลบต่อหน่วยงาน ส่งผลให้องค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถ่ินจ�านวนหนึง่ไมใ่หค้วามส�าคญั
กับการประเมิน ITA หรอืไม่ให้ความร่วมมือ  
หรอืไมด่�าเนนิการตามหลักเกณฑก์ารประเมนิ ITA

ส�าหรับหนว่ยงานทีม่ผีลการประเมนิในระดบั B – C นัน้  
จากการวเิคราะห์ค่าคะแนน ITA และลงพื้นที่ก�ากับ
ติดตามการด�า เนินงานของหน่วยงานที่ เข้ า ร่วม 
การประเมิน ITA และส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัด 
พบปัจจัยที่ส่งผลต่อการไม่เพิ่มขึ้นของค่าคะแนนของ
หน่วยงานในระดับ B – C ดังนี้
1. หน่วยงานมีค่าคะแนนเฉลี่ยของแบบวัด IIT และ

แบบวดั EIT คอ่นขา้งด ีแตท่ีห่นว่ยงานไดค้ะแนนต�า่ 
และยังไม่สามารถบรรลุค่าเป้าหมายตามแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ประเด็นการต่อต้าน
การทุจรติและประพฤติมิชอบที่ 85 คะแนนได้นั้น  
เนื่องจากค่าคะแนนตามแบบวัด OIT ในตัวชี้วัดที่ 
9 และ 10 มีคะแนนเฉลี่ยที่ค่อนข้างต�่า

2. สาเหตุที่ส่งผลให้หน่วยงานที่มีผลการประเมิน
ในระดับ B – C มีค่าคะแนนเฉลี่ยในตัวชี้วัดที่  
9 และ 10 ค่อนข้างต�่า เนื่องจากสาเหตุหลัก  
3 ประการ คือ
2.1 เปิดเผยข้อมูลผิดพลาดไม่ครบองค์ประกอบ

เพราะคิดว่าหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล
ตามแบบวัด OIT ในปีงบประมาณ  

แนวทางการ 
ขบัเคล่ือนการ
ดําเนินงานใหบ้รรลุ
ค่าเปา้หมาย 
ตามแผนแมบ่ทฯ 
ยังจาํเปน็ต้อง 
มุง่เน้นการพัฒนา 
การเปดิเผยขอ้มูล
และการปอ้งกัน
การทจุรติ

AA
A
B
C
D
E
F
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พ.ศ. 2565 เป็นเหมือนกับปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา

2.2 เปิดเผยข้อมูลผิดพลาดไม่ครบองค์ประกอบ
เพราะไม่อ่านคู่มือการเปิดประเมิน ITA 
2565 ให้ละเอียดถี่ถ้วน และไม่ได้มีการ 
ตรวจสอบความครบถ้วนขององค์ประกอบ
ข้อมูลที่ได้เปิดเผยรายข้อ

2.3 เปิดเผยข้อมูลผิดพลาดไม่ครบองค์ประกอบ
เพราะส�านัก/กอง/หร ือส่วนงานอื่น ท่ี 
รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลตามประเด็น
การประเมินในแบบวัด OIT ไม่ทราบ 
รายละเอียดหรอืไม่มีความรู้ในการเปิดเผย
ข้อมูลตามแบบวัด OIT เช่นเดียวกันกับ 
ผู้ประสานงานการประเมิน ITA (แอดมิน) 
ของหนว่ยงาน สง่ผลใหข้้อมลูทีไ่ดด้�าเนนิการ 
เปิดเผยไว้ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ไม่เป็นไปตามองค์ประกอบด้านข้อมูลที่
ก�าหนดไว้ในแบบวัด OIT

• ประเด็นที่ 3 แนวทางการขับเคลื่อนการด�าเนินงาน
ให้บรรลุค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ยังจ�าเป็นต้อง 
มุ่งเน้นการพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกัน 
การทุจรติ

แม้ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงานภาครัฐ 
ส่วนใหญ่กว่า 6,643 แห่ง มีพัฒนาการในด้าน 
การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐและการด�าเนินงานป้องกัน 
การทุจร ิต แต่หน่วยงานภาครัฐอีกส่วนหนึ่งกว่า  
1,660 แห่ง ก็ยังไม่สามารถด�าเนินการเปิดเผยข้อมูล 
และป้องกันการทุจรติตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ได้

จากการวเิคราะห์ผลการด�าเนินงานของหน่วยงาน 
ทีย่งัมผีลการประเมินระดบั C – F พบปัญหาท่ีสะท้อนให้
เห็นถงึปัญหาในกระบวนการด�าเนนิงานตัง้แตจ่ดุเร ิ่มตน้ 
ของกระบวนการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในแต่ละปีงบประมาณ และในแง่การวางแผนยกระดับ 
ผลการประเมิน ITA ค่าคะแนนการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะตามแบบ OIT ที่หายไปส�าหรับกลุ่มหน่วยงาน 
เหล่านี้นั้น มีจุดเร ิ่มต้นจากการไม่ด�าเนินการจัดท�า
มาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน 
หน่วยงาน (ข้อ o42) เพื่อค้นหาประเด็นท่ีเป็น 
ขอ้บกพร่องหรอืจดุออ่นทีต่อ้งเร่งแกไ้ข และวางแผนงาน  

มาตรการ ผู้รับผิดชอบในการด�าเนินงาน ท้ายที่สุด 
เมื่อไม่มีผลการด�าเนินงานจึงไม่สามารถเปิดเผยข้อมูล 
และบรกิารสาธารณะตามแบบ OIT ได้

ดังนั้น กลยุทธ์การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ในภาพรวมระดับประเทศ จึงยังจ�าเป็นต้องมุ่งเน้น 
การพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลผลการด�าเนินงานป้องกัน
การทุจรติตามตัวชี้วัดที่ 10 โดยเฉพาะการจัดท�า
มาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน 
หน่วยงาน (ข้อ o42) ก่อนเป็นเบื้องต้น เพื่อก�าหนด
ผู้รับผิดชอบหรอืผู้ที่เก่ียวข้อง ก�าหนดขั้นตอนหรอืวธิี
การปฏิบัติที่ชัดเจน ก�าหนดแนวทางการก�ากับติดตาม 
ให้บรรลุผลตามระยะเวลาที่ก�าหนด และจัดรายงาน
มาตรการดังกล่าวเผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึ่งหาก 
หน่วยงานสามารถเร ิ่มต้นจัดท�ามาตรการส่งเสรมิ
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (ข้อ o42) 
ได้เสร็จเรยีบร้อยตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ  
ก็จะส่งผลให้การขับเคล่ือนการด�าเนินงานในมิติอื่น ๆ  
และการตดิตามผลสามารถท�าไดอ้ยา่งมปีระสิทธภิาพและ
เกิดประสิทธิผลมากขึ้น

หากสามารถจดัทํา
มาตรการส่งเสรมิ
คณุธรรมและความ
โปรง่ใสภายใน
หน่วยงานได้เสรจ็
ตัง้แต่ไตรมาสท่ี 1 
ของปงีบประมาณ 
จะส่งผลใหก้าร 
ขบัเคล่ือนการ
ดําเนินงานในมติิอืน่  
และการติดตามผล
สามารถทําได้อย่าง
มปีระสิทธภิาพ

10TH YEAR ITA
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จากผลการถอดบทเรยีนรูปแบบการบรหิารจัดการ
และแนวปฏิบัติที่ดีในการด�าเนินการประเมิน ITA  
ชี้ให้เห็นว่า การก�าหนดผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA 
ร่วมกันในรูปแบบคณะกรรมการหรอืคณะท�างาน
ขับเคลื่อนการประเมิน ITA ซึ่งประกอบด้วยผู้แทน
จากส่วนงานต่าง ๆ ที่ส�าคัญภายในองค์กรได้เข้ามา 
มีส่วนร่วมในการด�าเนินงานก็เป็นปัจจัยส�าคัญ 
ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน

จากผลการเผยแพร่รูปแบบการบรหิารจัดการ
ของจังหวัดนครสวรรค์  (นครสวรรค์ โมเดล)  
เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อเนื่องมาจนถึง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลา่วได้วา่หลายหนว่ยงาน 
โดยเฉพาะทั้งในส่วนกลาง และภูมิภาค ได้มีการ
จัดตั้งคณะท�างานเพื่อพัฒนาการเปิดเผยข้อมูล 
และพัฒนาการให้บรกิารผ่านระบบสารสนเทศอย่าง
เป็นวงกว้างแล้ว ขณะที่ในส่วนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก็มีพัฒนาการในเร ื่องนี้ เช่นเดียวกัน  
แต่ด้วยจ�านวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่มีจ�านวนมาก ท�าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ขนาดเล็กหลายแห่งยังไม่ ได้มีการปรับรูปแบบ 
การบรหิารจัดการเพื่อการพัฒนาการเปิดเผยข้อมูล
ในลักษณะนี้มากเท่าที่ควร และยังมีหลายแห่งที ่
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เพียง 1 – 2 คน รับผิดชอบ 
ตลอดกระบวนการประเมิน ส่งผลให้การจัดท�า
มาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน (ข้อ o42) ซึ่งจ�าเป็นต้องอาศัยข้อมูล 
และความร่วมมือของทุกส่วนงานภายในไม่สามารถ
ด�าเนินการในทางปฏิบัติได้จรงิ

เมื่อไม่สามารถก�าหนดมาตรการด�าเนินงานได้และ 
ไม่สามารถก�าหนดผู้ รับผิดชอบได้ ย่อมน�ามาสู ่
อุปสรรคและความติดขัดในขั้นตอนและประเด็น 
การพฒันาอ่ืน ๆ  ตามมา และเมือ่ไมส่ามารถด�าเนนิการ 
ได้ทันย่อมส่งผลให้ ไม่มีข้อมูลน�าไปเปิดเผยต่อ
สาธารณชนและส่งผลสะท้อนให้เห็นผ่านค่าคะแนน 
ITA ในท้ายท่ีสุด โดยเฉพาะในตัวชี้วัดที่ 10 ซึ่งมี 
สัดส่วนคะแนนในการประเมินคิดเป็นคร ึ่งหนึ่งของ 
คะแนนเต็มที่จะสูญหายไป

• ประเดน็ที ่4 องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ขนาดเลก็
เป็นกลุ่มที่ควรให้ความส�าคัญสูงสุด

เป้าหมายทีก่�าหนดในแผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตร์ชาตฯิ  
จะมีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากเดิม 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ก�าหนดเป้าหมายไว้ว่า 
ร้อยละ 80 ของหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน
ทั้งหมดต้องมีคะแนน ITA เฉลี่ย 85 คะแนนขึ้นไป  
ต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป้าหมายจะ 
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 85

ย้อนกลับไปเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อเนื่อง 
มาจนถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กระทรวงมหาดไทย
ได้มีการระดมทรัพยากรในการพัฒนาลงไปยัง 
หน่วยงานในพื้นที่ มีการให้ความรู้ ให้ค�าปรกึษา  
และก�ากับติดตามการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การประเมิน 
ที่ก�าหนดอย่างใกล้ชิดทั่วถึง โดยเฉพาะหน่วยงานที่มี  
Rating Score ต�า่กว่าระดบั C หรอืกลา่วอกีนยัหนึง่ 
คอื หนว่ยงานทีม่คีะแนนตวัชีวั้ดที ่10 ต�า่กวา่ 50 คะแนน  
ซึ่งมีเป็นจ�านวนมากถึง 1,190 แห่ง หรอืคิดเป็น 
14.33% ของหนว่ยงานท่ีเขา้ร่วมการประเมนิท้ังหมด  
อยา่งไรกต็าม การมุง่เนน้หนว่ยงานทีม่ผีลการประเมนิ 
ระดับ C ลงไปเช่นปี 2565 คงไม่เพียงพอที่จะ 
ท�าให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ได้ เนื่องจากหน่วยงานในปี 2565  
หนว่ยงานกลุม่ B ซึง่มคีา่คะแนนระหว่าง 75 – 84.99  

หลายหน่วยงาน
โดยเฉพาะทัง้ใน
ส่วนกลาง และ
ภมูภิาค มจีดัตัง้
คณะทํางานเพ่ือ
พัฒนาการเปดิเผย 
ขอ้มูลและพัฒนา 
การใหบ้รกิารผ่าน
ระบบสารสนเทศ
อย่างเปน็วงกวา้ง
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แผนภมิูคะแนนเฉล่ียตัวชีว้ดัท่ี 9 และ 10 จาํแนกตาม Rating Score เปรยีบเทียบป ีพ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565

มีจ�านวนเพิ่มมากข้ึนกว่า 1,483 แห่ง หรอืคิดเป็น  
17.86% ของหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินทั้งหมด 
และยังคงเป็นกลุ่มที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมายตามแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ดังนั้น หากไม ่
สามารถสนับสนุนให้กลุ่ม B ซึ่งส่วนใหญ่เป็นองค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถ่ินขนาดเล็ก เชน่ เทศบาลต�าบล และ
องค์การบรหิารส่วนต�าบล ให้พัฒนาการด�าเนินงาน 
และการเปิดเผยข้อมูลสู่มาตรฐานระดับ A ได้  
ก็คาดการณ์ได้ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะไม่ 
สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ได้อย่างแน่นอน

ส�าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้ หน่วยงาน 
ในกลุม่ท่ีไดร้ะดบั AA และ A กลา่วไดว้า่เป็นกลุม่ทีม่ี 
ความพร้อมในการพัฒนาสงู เนือ่งจากไดม้กีารเปิดเผย 
ข้อมูลรายตัวชี้วัดและข้อค�าถามที่ก�าหนดไว้ ใน 
หลักเกณฑ์การประเมินตามแบบ OIT แล้ว เพียงแต่
ยงัขาดความครบถว้นและถกูตอ้งในดา้นองคป์ระกอบ 
ของขอ้มลู โดยมีคะแนนเฉลีย่ในตวัชีว้ดัที ่9 การเปิดเผย 

ข้อมูล อยู่ที่ 94.33 คะแนน และตัวชี้วัดที่ 10 อยู่ที่  
96.69 คะแนน

ดั ง นั้ น  ก า ร ก� า หนดกลยุ ท ธ์ ใ น ก า รพัฒน า
หน่วยงานจึงควรมุ่ง เจาะกลุ่ม B - C - D  
เป็นหลัก ซึ่งมีจ�านวนรวมกันกว่า 28.66 % ของ 
หน่วยงานทั้งหมด และเป็นกลุ่มที่มีโอกาสจาก
รากฐานการด�าเนินงานเดิมที่สามารถต่อยอดพัฒนา
คุณภาพของการเปิดเผยข้อมูลและบรกิารภาครัฐ 
ผ่านทางระบบสารสนเทศให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน
กับหน่วยงานระดับ A ได้โดยเร็ว อย่างไรก็ตาม 
ไม่ได้หมายความว่าหน่วยงานที่มีคะแนนในระดับ  
D - E - F ไม่จ�าเป็นต้องให้การสนับสนุนแต่อย่างใด  
ในทางตรงกนัขา้ม กลบัจ�าเป็นทีจ่ะต้องมกีารก�าหนด
กลยุทธ์เป็นการเฉพาะ เนื่องจากเป็นกลุ่มท่ีมีปัญหา 
รากฐานมาจากกระบวนการบรหิารจัดการภายใน 
ทั้งระบบและมีจ�านวนเหลืออยู่ เพียง 68 แห่ง  
หรอื 0.82%

การกําหนดกลยุทธ์
ในการพัฒนา
หน่วยงานควรมุง่
เจาะกลุ่ม B - C - D  
เปน็หลัก เพราะ 
มโีอกาสต่อยอด
พัฒนาใหอ้ยู่ใน
มาตรฐานเดียวกัน
กับหน่วยงานระดับ 
A ได้โดยเรว็
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ขอ้เสนอแนะเพ่ือการบรรล ุ
เปา้หมายตามแผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตรช์าติฯ

จากผลการก�ากับติดตามการด�าเนินงานตามมติ 
คณะรัฐมนตร ีประกอบกับผลการประเมนิ ITA ทีเ่พิม่ขึน้ 
อยา่งมนียัส�าคญัในปี 2564 - 2565 และผลการวเิคราะห์
ปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลต่อค่าคะแนน ITA ได้ชี้ให้เห็นว่า  
การก�าหนดกลยุทธ์ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และ 
การร่วมมือกันด�าเนินงานตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เป็นไปอย่างตรงจุดและก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้น 
ในหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยที่สามารถวัด 
ความก้าวหน้า ได้จากข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนั้น  
การก�าหนดกลยุทธ์และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายใน
รายงานผลการประเมิน ITA 2565 ฉบับนี้ จึงมุ่งเน้นที่
การรักษาแนวปฏิบัติที่ดีไว้ให้คงอยู่ และต่อยอดขยายผล 
ในส่วนที่จะช่วยให้การพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลของ 
ภาครัฐมีพัฒนาการอย่างก้าวกระโดดมากยิ่งขึ้น

ภายใต้ทรัพยากรในการสนับสนุนที่มีอยู่อย่างมีจ�ากัด
ทั้งในแง่งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล ระยะเวลา และ
เงื่อนไขข้อจ�ากัดจากปัจจัยแวดล้อมภายนอกที่กระทบ
ต่อการด�าเนินงานของภาครัฐ การก�าหนดกลยุทธ์และ 
การเจาะกลุ่มเป้าหมายเป็นการเฉพาะเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องจากรากฐานการด�าเนินงานเดิม 
(Continuous Improvement) จะช่วยให้หน่วยงาน 
เกิดการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนมากขึ้น และ
คาดว่าภายใต้กลยุทธ์และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ 
ถูกวเิคราะห์สังเคราะห์ขึ้นจากข้อค้นพบในรายงาน
ฉบับนี้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุผล
ในการพัฒนาร่วมกันได้ภายใน 1 ปี และคาดว่าจะ
สามารถสะท้อนไปยังค่าเป้าหมายของแผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจรติ 
และประพฤติมิชอบได้ในท้ายที่สุด

ในการนี้ จึงมีข้อเสนอแนะระดับนโยบายในการส่งเสรมิ 
และสนับสนุนให้เกิดการยกระดับพัฒนาคุณธรรม
ในการด�า เนินงานและการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อย่างเร่งด่วน ดังนี้

1) คณะรัฐมนตร ีกระทรวงมหาดไทย ส�านักงาน ก.พ.  
และส�านกังาน ก.พ.ร. ควรก�าหนดใหผ้ลการประเมนิ ITA  
เฉลี่ยของหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งในพื้นที่จังหวัด 
ผ่านค่าเป้าหมายตามแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็นการต่อต้านการทุจรติและประพฤติมิชอบ  
เป็นตัวชี้วัดบังคับของผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่า 
ราชการจงัหวดั นายอ�าเภอ และผู้ปฏบิติังานท่ีเกีย่วขอ้ง

การก�าหนดให้ผลการประเมิน ITA เฉลี่ยของหน่วยงาน
ภาครัฐทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดผ่านค่าเป้าหมายตามแผน 
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้าน 
การทุจรติและประพฤติมิชอบ เป็นตัวชี้วัดบังคับของ 
ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ�าเภอ 
และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากผลการประเมิน 
ITA 2565 ได้สะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานภาครัฐที่ได้
คะแนนต�่าค่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจรติและ
ประพฤติมิชอบส่วนใหญ่ เป็นหน่วยงานภาครัฐประเภท
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประสบปัญหาในเชิง
การบรหิารจัดการภายในหน่วยงานและปัญหาในเชิง 
ทรัพยากรสนับสนุนการด�าเนินงาน และมีจ�านวน 
หน่วยงานรวมกว่า 7,851 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 
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94.56 ของหนว่ยงานท่ีเขา้ร่วมการประเมนิ ITA ทัง้หมด 
ดังนั้น การผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรล ุ
ค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ  
ได้นั้น จึงต้องมุ่งเน้นและให้ความส�าคัญกับองค์กร 
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีก่ระจายตวัอยูใ่นพ้ืนทีจ่งัหวดัตา่ง ๆ   
ให้ได้รับการส่งเสรมิ สนับสนุน ก�ากับดูแล และติดตาม
อย่างใกล้ชิดจากผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการ 
จังหวัด นายอ�าเภอ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

2) คณะรัฐมนตร ี และกระทรวงมหาดไทย ควรก�าชับ
ให้การขับเคลื่อน สนับสนุน และส่งเสรมิความร่วมมือ 
ในการประเมิน ITA ของจังหวัด และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัด เป็นวาระเร่งด่วนของ 
คณะกรรมการผลักดันการด�าเนินงานตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจรติ 
และประพฤติมิชอบ จังหวัด

ผลการประเมิน ITA ของหน่วยงานภาครัฐที่ยัง 
ไม่สามารถบรรลุค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กซึ่งมักมีปัญหาอุปสรรคในแง่ 

การบรหิารจดัการและทรัพยากรสนบัสนนุการด�าเนนิงาน  
ดังนั้น คณะกรรมการผลักดันการด�าเนินงานตาม 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้าน
การทุจรติและประพฤติมิชอบ จังหวัด ซึ่งเป็นกลไก 
ทีจ่ะถกูจดัตัง้ขึน้ตามมตคิณะรัฐมนตรใีนคราวการประชมุ
เมื่อวันท่ี 20 กันยายน 2565 จึงควรให้ความส�าคัญ 
กับการขับเคลื่อน สนับสนุน และส่งเสรมิความร่วมมือ
ในการประเมิน ITA ของจังหวัด และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัด โดยก�าหนดให้เป็นวาระ 
การด�าเนินงานเร่งด่วนที่ต้องมีการก�ากับติดตามและ 
ส่งเสรมิสนับสนุนอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุ 
ค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ

ทั้งนี้ การขับเคลื่อน สนับสนุน และส่งเสรมิความร่วมมือ
ในการประเมิน ITA ของจังหวัด และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัด ถือเป็นกลไกส�าคัญที่ส่งผล 
ต่อความส�าเร็จในการยกระดับผลการประเมิน ITA 
ของหน่วยงานภาครัฐภายในจังหวัด ดังจะเห็นได้จาก
บทเรยีนในการด�าเนินงานของจังหวัดนครสวรรค์เมื่อ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และผลการประเมินที่เกิด 
การยกระดับขึ้นทุกพื้นที่ทั่วประเทศในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการด�าเนินงาน 
ตามมติคณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 ที่ได้
มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอ�าเภอ ก�ากับ
ติดตามการประเมิน ITA ของหน่วยงานประเภทองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น และผลักดันให้มีการด�าเนินการ
ตามแนวทางการประเมินที่ก�าหนด อย่างไรก็ตาม  
การด�าเนินการในหลายพื้นที่ยังขาดการแต่งตั้งกลไก
การบูรณาการการด�าเนินงานที่ชัดเจน ดังนั้น เมื่อได้มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการผลักดันการด�าเนินงานตาม 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้าน
การทุจรติและประพฤติมิชอบ จังหวัด ทุกจังหวัดเป็นที่ 
เรยีบร้อยแลว้ จงึควรก�าหนดใหเ้ป็นวาระการด�าเนนิงาน 
เร่งดว่นของคณะกรรมการฯ โดยมแีนวทางการด�าเนนิงาน 
เบื้องต้น ดังนี้
• การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระยะเวลาและ 

ขั้นตอนในการประเมิน ITA
• การก�าหนดแนวทางและขั้นตอนการขับเคลื่อน 

สนบัสนนุ และสง่เสรมิความร่วมมอืในการประเมนิ 
ITA ของจังหวัดทั้งในช่วงก่อน - ระหว่าง - และ 
ภายหลังการประเมิน

การขบัเคล่ือน 
สนับสนุนและ 
ส่งเสรมิความ 
รว่มมอืในการ
ประเมนิ ITA 
ภายในจงัหวดั  
เปน็กลไกสําคัญ
ท่ีส่งผลต่อความ
สําเรจ็ในการ
ยกระดับผลการ
ประเมนิ ITA 
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• การแต่งตั้งคณะท�างานย่อยด้านการตรวจสอบ  
กลั่นกรองการจัดท�าข้อมูล และน�าเข้าข้อมูล 
การประเมิน ITA ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ 
ที่มีผลคะแนน ITA ที่ได้คะแนนสูงหรอืผ่านค่า
เป้าหมายตามแผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตร์ชาตฯิ  
และหน่วยงานท่ียังมีค่าคะแนน ITA ไม่ผ่าน 
ค่ า เ ป้ าหมาย มีหน้ าที่ และอ� านาจในการ 
ให้ค�าปรกึษา แนะน�า ตรวจสอบ กล่ันกรอง
การน�าเข้าข้อมูลการประเมิน ITA ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด และรายงาน ดังนั้น  
คณะกรรมการผลักดันการด�าเนินงานตามแผน 
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ประเด็นการ 
ต่อต้านการทุจรติและประพฤติมิชอบ จังหวัด  
ทราบจนกว่าการประเมิน ITA จะแล้วเสร็จ

• การก�ากับติดตามการประเมิน ITA ให้ครบถ้วน
ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก�าหนด

• การถอดบทเรยีนการประเมิน ITA ของหนว่ยงาน 
ภาครัฐภายในจังหวัด ท้ังในกรณีหน่วยงานที่มี
ผลการประเมิน ITA ผ่านค่าเป้าหมายตามแผน 
แมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาต ิประเดน็การตอ่ตา้น 
การทุจรติและประพฤติมิชอบ เพื่อใช้เป็นต้นแบบ
ให้หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ภายในจังหวัดน�าไป 
ปรับใชด้�าเนนิการและแกไ้ขจดุออ่นทีต่อ้งปรับปรุง 
โดยควรมีการเชิญผู้บรหิารและผู้ รับผิดชอบ 
การประเมิน ITA ของทุกหน่วยงานภาครัฐ 
ภายในจงัหวดั ใหเ้ขา้ร่วมการประชมุถอดบทเรยีน 
ภายหลังประกาศผลการประเมนิ ITA เป็นประจ�า 
ทกุปี เพือ่ใหท้กุหนว่ยงานสามารถปรับปรุงพฒันา 
การด�าเนินงานได้ตั้งแต่ช่วงต้นปีงบประมาณ

ผู้บรหิารควรให้
ความสําคัญกับ
การเตรยีมการและ
การบรหิารจดัการ
ท่ีเกีย่วขอ้งกับ 
การประเมนิ ITA 
เปน็พิเศษ โดยเน้น
ไปท่ีหน่วยงานท่ีม ี
ผลการประเมนิ 
ในกลุ่ม B - C - D 
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3) ผู้บรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  
ควรสนบัสนุนและสง่เสรมิการพฒันาการด�าเนนิงานของ
หน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและ
มาตรฐานการประเมินที่ก�าหนด

ผู้บรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรสนับสนุน 
และส่งเสรมิการพัฒนาการด�าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐาน 
การประเมินที่ก�าหนด โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นขนาดเล็ก เนื่องจากเมื่อพิจารณาผลการประเมิน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามประเภทของหนว่ยงาน 
จะพบว่า หนว่ยงานประเภทองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ขนาดเล็กเป็นกลุม่หนว่ยงานภาครัฐส่วนใหญท่ีย่งัไมผ่า่น
ค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ  

ดังนั้น ผู้บรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงควร 
ให้ความส�าคัญกับการเตรยีมการและการบรหิารจัดการ
ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ITA เป็นพิเศษ โดยเน้นไปที่ 
หนว่ยงานทีม่ผีลการประเมนิในกลุม่ B - C - D เป็นหลกั  
เนือ่งจากเป็นกลุม่เป้าหมายทีม่คีวามพร้อมและมรีากฐาน
ที่สามารถพัฒนาไปสู่ระดับ A ได้ไม่ยาก ในส่วนของ
กลุ่ม E - F มีความเป็นไปได้ว่าหน่วยงานอาจจะขาด 
ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการบรหิารจัดการภายใน
หน่วยงาน หรอืมีข้อจ�ากัดในด้านทรัพยากรบุคคลและ
งบประมาณ ซึ่งในกรณีนี้จ�าเป็นต้องได้รับการสนับสนุน 
และแก้ไขอย่างเร่งด่วน รวมถึงก�ากับติดตามเพื่อให้ 
ค�าแนะน�าอย่างใกล้ชิด
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บทน�ำ

การประเมนิ ITA เปน็เครือ่งมอื 
ท่ีชว่ยในกระบวนการพัฒนา 
หน่วยงานใหม้ปีระสิทธภิาพ  

มคีณุธรรม และมคีวามโปรง่ใส 
โดยได้รบัการยอมรบัอย่าง 

กวา้งขวางทัง้จากภายในและ 
ต่างประเทศ 
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หลักการและเหตผุล

การประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงาน
ของหนว่ยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) เป็นเคร ื่องมอืในเชิงบวกทีมุ่ง่พฒันา 
ระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิด 
เปรยีบเสมือนเคร ื่องมือตรวจสุขภาพองค์กรประจ�าปี  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ
ได้ รับทราบถึงสถานะและปัญหาการด�า เนินงาน 
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการ 
ประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถน�าไปใช ้
ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบัติงาน การให้บรกิาร สามารถอ�านวยความสะดวก  
และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน 
การประเมิน ITA ยังเป็นเคร ื่องมือในการยกระดับ
มาตรฐานการด�าเนินงานภาครัฐ และแผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจรติ 
และประพฤติมิชอบ ด้วยเหตุ น้ีการประเมิน ITA  
จึงไม่ได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมการด�าเนินงาน  
การป้องกันการทุจร ิตในองค์กรและการเปิดเผย 
ข้อมูลภาครัฐ แต่ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานและการให้บรกิารประชาชน เพื่อให้ 
ทราบถึงช่องว่างของความไม่เป็นธรรมและความด้อย 
ประสทิธภิาพ ส�าหรับน�าไปจดัท�าแนวทางมาตรการตา่ง ๆ   
ในการป้องกันการทุจรติและประพฤติมิชอบในระบบ
ราชการไทยต่อไป

การประเมิน ITA ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
นับเป็นปีที่ 10 ของการด�าเนินการที่ผ่านมา และเป็น 
ปีที่ 5 ที่ได้ปรับเข้าสู่การประเมินในรูปแบบออนไลน์ 
โดยส�านักงาน ป.ป.ช. ได้ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ออกแบบเกณฑ์การประเมิน 
และน�าไปต่อยอดพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รอง รับการประ เมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment System: ITAS) 
เพื่อน�ามาใช้เป็นศูนย์กลางในการด�าเนินการประเมิน 
ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ทั้งในแง่ระยะเวลาและ 
ในแง่งบประมาณที่ใช้ในการประเมินผล ส่งผลให้ 
หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ เกิดความตระหนัก 
ในการบรหิารงานและการก�ากับดูแลการด�าเนินงาน
ให้มีคุณธรรมและให้ความส�าคัญกับความโปร่งใส 
ขององค์กรของรัฐเพิ่มมากขึ้นเป็นอย่างมาก ดังจะเห็น
ได้ว่าตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา ได้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงในด้านการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐและ 
เกิดการพัฒนางานของหน่วยงานภาครัฐในทางปฏิบัติ
อยา่งเหน็ไดชั้ด โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความตืน่ตวัและการให้ 
ความสนใจต่อการพัฒนาแฟลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส ์
ของตนเองให้ทันสมัยและน่าสนใจมากขึ้น ที่ส�าคัญคือ
ส่งผลให้หน่วยงานมีการจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็น 
ระบบระเบียบและเตรยีมความพร้อมในการเปิดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณะให้ได้รับทราบและส่งเสรมิให้เกิด 
การตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสของหน่วยงานอีกด้วย

กลไกการขบัเคลือ่นกระบวนการประเมนิ ITA ประกอบขึน้ 
จากหลายภาคส่วนที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการด�าเนินงาน
ในคร้ังนี้ โดยแบ่งกลไกการด�าเนินงานหลักออกเป็น  
2 ระดบั คอื ในระดบันโยบาย คณะรัฐมนตรไีดม้อบหมาย 
ให้หน่วยงานภาครัฐ 8 หน่วยงาน ประกอบด้วย 
ส�านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ 
วจิัยและนวัตกรรม ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ส�านักงาน ก.พ.ร. ส�านักงาน ป.ป.ท. ส�านักงาน ป.ป.ช.  
ส� านั ก ง านคณะกรรมการน โยบาย รัฐว ิส าหกิ จ  
กรมบัญชีกลาง ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ�าเภอ  
ท�าหน้าที่ก� ากับติดตามและผลักดันให้หน่วยงาน 
ด�าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด ภายใต้กลไก 
การก�ากับติดตามที่คณะรัฐมนตรไีด้มอบหมายบทบาท
หน้าที่ไว้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงได้มีค�าสั่งแต่งตั้ง 

ผลการประเมนิ
และขอ้เสนอแนะ
ท่ีปรากฏในระบบ 
ITAS และใน
รายงานฉบบันีจ้ะ
เปน็ประโยชนต่์อ
หน่วยงานภาครฐั 
ในการนําไปปรบัปรงุ
พัฒนา ยกระดับ
มาตรฐานการ 
ดําเนินงานและ 
การเปดิเผยขอ้มูล
ภาครฐัใหบ้รรล ุ
ตามเปา้หมายท่ี
กําหนดไว้
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คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด�า เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยม ี
นางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธาน 
กรรมการ เพื่อเป็นกลไกกลางในการบูรณาการ 
ความร่วมมือในการด�า เนินงานของหน่วยงานที่ 
คณะรัฐมนตรไีด้มอบหมายให้ท�าหน้าที่ในการก�ากับ
ตดิตามการประเมนิฯ คณะกรรมการในชดุนี ้ประกอบดว้ย 
ผู้บรหิารของหน่วยงานก�ากับการประเมิน ITA ผู้บรหิาร 
ของหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางในระดับนโยบาย  
นักวชิาการ และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวชิาต่าง ๆ  
ทีเ่กีย่วขอ้ง เขา้ร่วมเป็นองคค์ณะในกลไกอ�านวยการกลางน้ี  
โดยกลไกนี้จะท�าหน้าที่ในการก�าหนดกรอบแนวคิด 
หลักเกณฑ์การประเมิน และให้ความเห็นชอบต่อ 
ผลการประเมิน รวมถึงให้ความเห็นชอบต่อแนวทาง 
การพัฒนาและการสนับสนุนหน่ วยงานภาครัฐ 
เพื่อยกระดับผลการประเมิน ITA เป็นต้น

ในระดับปฏิบัติ ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการก�ากับ 
และพฒันาการประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการ
ด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นกลไกขับเคลื่อน 
การประเมิน ITA โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ภักดี โพธิศิร ิ
ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ เป็นประธาน 
อนกุรรมการดงักลา่ว มหีน่วยงานก�ากบัการประเมิน ITA  
หน่วยงานภาครัฐส่วนกลางในระดับนโยบาย และ 
นักวชิาการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบันเข้าร่วม 
ในคณะอนุกรรมการชุดน้ี หน้าท่ีหลักของกลไกนี้คือ 
การก�ากับติดตามการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ทัว่ประเทศใหเ้ป็นไปตามมตคิณะรัฐมนตร ีก�ากบัตดิตาม 
กระบวนการประเมิน ITA ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ทางวชิาการ พฒันากรอบแนวคดิ หลกัเกณฑ ์ระเบยีบวธิี 
การประเมนิ และกล่ันกรองผลการประเมนิ ผลการวเิคราะห์  
ผลการสังเคราะห์ ก่อนจัดท�าเป็นข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาเพื่อเสนอไปยังกลไกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป
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ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลไกขับเคลื่อน 
การประเมินทั้งในส่วนของส�านักงาน ป.ป.ช. และกลไก
การก�ากับติดตามการประเมิน ITA ตามมติคณะรัฐมนตร ี
ประกอบด้วย ส�านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วทิยาศาสตร์ วจิัยและนวัตกรรม ส�านักงานปลัดกระทรวง 
มหาดไทย ส�านักงาน ก.พ.ร. ส�านักงาน ป.ป.ท. ส�านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ กรมบัญชีกลาง  
ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ�าเภอ ตลอดจนกรมส่งเสรมิ
การปกครองท้องถิ่น ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการประเมิน ITA  
จนแล้วเสร็จตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ก�าหนด และได้ม ี
การให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาแก่หน่วยงานภาครัฐ
เป็นที่เรยีบร้อยแล้ว ซึ่งผลการประเมินและข้อเสนอแนะ
ที่ปรากฏในระบบ ITAS และในรายงานฉบับน้ีจะเป็น 
ประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐในการน�าไปปรับปรุง
พัฒนา ยกระดับมาตรฐานการด�าเนินงานและการเปิดเผย 
ข้อมูลภาครัฐให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก� าหนดไว้ ใน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้าน 
การทุจรติและประพฤติมิชอบต่อไป

วตัถปุระสงคข์องการประเมิน

การประเมิน ITA มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้หน่วยงาน  
ภาครัฐทั่วประเทศได้ รับทราบถึงสถานะและปัญหา 
การด�าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ
องค์กรในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ 
ต่อการจัดท�าแนวทางการพัฒนาองค์กรและการป้องกัน 
การทุจรติในมิติต่าง ๆ ในปีงบประมาณต่อไป

อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติแล้ วผลที่ เกิด ข้ึนจาก
กระบวนการประเมินไม่ได้มีเพียงแค่ค่าคะแนน ITA  
แต่เพียงเท่านั้น กรอบการประเมิน ITA ท่ีก�าหนดขึ้น 
มทีีม่าจากแนวนโยบายการพฒันาภาครัฐ แผนยทุธศาสตร์ 
มาตรฐานการด�าเนินงานและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งสามารถใช้ เป็นกรอบชี้น�าทิศทางการด�าเนินงาน 
ขององค์กรภาครัฐแต่ละแห่งได้ตั้งแต่เร ิ่มต้นปีงบประมาณ 
ดงันัน้ การประเมนิ ITA จงึมวีตัถุประสงคร์องในการสง่เสรมิ 
และสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐเกิดการปรับปรุงพัฒนา
คุณธรรมและคุณภาพในการปฏิบัติงาน การส่งเสรมิ
สนับสนุนให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐผ่านทางเว็บไซต ์
ของแต่ละหน่วยงาน (Empowerment) และการผลักดัน 

สํานักงาน ป.ป.ช. สํานักงานคณะกรรมการ
นโยบายรฐัวสิาหกิจ

กรมบัญชกีลาง

สํานักงานปลัด 
กระทรวงการอดุมศึกษา 

วทิยาศาสตร ์วจิยั 
และนวตักรรม

สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงาน ป.ป.ท.สํานักงานปลัด 
กระทรวง
มหาดไทย

ผู้วา่ราชการจงัหวดั 
และนายอาํเภอ
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กรอบการประเมนิ ITA ท่ีกําหนดขึ้นมท่ีีมาจากแนวนโยบายการพัฒนาภาครฐั แผนยุทธศาสตร ์
มาตรฐานการดําเนินงานและกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเกีย่วขอ้ง ซึ่งสามารถใชเ้ปน็กรอบชีนํ้าทิศทาง 
การดําเนินงานขององคก์รภาครฐัแต่ละแหง่ได้ตัง้แต่เริม่ต้นปงีบประมาณ ดังนัน้ การประเมนิ 
ITA จงึมวีตัถปุระสงคใ์นการส่งเสรมิและสนับสนุนใหห้น่วยงานภาครฐัเกิดการปรบัปรงุพัฒนา
คณุธรรมและคณุภาพในการปฏิบติังาน

ให้หน่วยงานภาครัฐด�าเนินการป้องกันการทุจรติจาก
รากฐานของปัญหาหรอืความเสี่ยงที่พบภายในองค์กร  
เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเกิดการพัฒนาในด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสอยา่งตอ่เนือ่งในทกุ ๆ  ปี (Continuous 
Improvement)

กลไกขบัเคล่ือนการประเมิน 
และหน่วยงานกลุ่มเปา้หมาย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประเมิน ITA ประจ�าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งหมด มีดังนี้

1) คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด�าเนนิงานของหนว่ยงานภาครัฐ คณะอนกุรรมการ
ก�ากบัและพฒันาการประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใส
ในการด�าเนนิงานของหนว่ยงานภาครัฐ จะเป็นศนูยก์ลาง 

ในการอ�านวยการและก�ากับติดตามควบคุมคุณภาพ 
การประเมินในภาพรวม โดยมีหน้าที่ในการก�าหนด
กลไกและกระบวนการในการขับเคลื่อนการประเมิน ITA  
รวมไปถงึกรอบแนวคิดหลกัเกณฑต์า่ง ๆ  ในการประเมนิ  
การก�ากับติดตามการประเมิน การให้ความเห็นชอบ 
ตอ่ผลการประเมนิ และการด�าเนนิการตอ่ผลการประเมนิ 
เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะรัฐมนตร ี

2) หน่วยงานก�ากับติดตามการประเมินทั้งในระดับ
ส่วนกลางและในระดับพ้ืนที่ ประกอบด้วย ส�านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิัยและ 
นวัตกรรม ส�านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย ส�านกังาน 
ก.พ.ร. ส�านักงาน ป.ป.ท. ส�านักงาน ป.ป.ช. ส�านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ กรมบัญชีกลาง  
ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ�าเภอ รวมถึงกรมส่งเสรมิ
การปกครองท้องถิ่น จะมีบทบาทในการร่วมกันก�าหนด 

10th YEAR ITA

039



แนวทางและร่วมกันก�ากับติดตามการประเมินให ้
เป็นไปตามมาตรฐานทางวชิาการที่ก�าหนด รวมไปถึง 
การประสานงานในระหว่างกระบวนการต่าง ๆ ในการ 
ประเมินแก่หน่วยงานภายใต้การก�ากับดูแลของตนเอง

3) หน่วยประเมิน ได้แก่ ส�านักงาน ป.ป.ช. มีบทบาท
ในการให้ค�าปรกึษาแก่หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน 
ทั้งในด้านกระบวนการประเมินและในด้านเนื้อหาในการ
ประเมิน โดยจ�าแนกบทบาทหน้าที่ในการด�าเนินการ
ประเมิน และมีบทบาทหน้าที่หลักทั้งในด้านการจัดเก็บ 
ข้อมูลและประเมินผล เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก การตรวจสอบ
และให้คะแนนตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  
โดยมกีารก�าหนดกลไกทัง้ในระดบัสว่นกลางและระดบัภาค 
เพ่ือท�าหน้าที่ก�ากับและกลั่นกรองการด�าเนินงาน 
ให้มีความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนดและเป็นไป 
ภายใต้มาตรฐานการด�าเนินงานเดียวกัน

(1) หน่วยงานของรฐัสภา จาํนวน 3 หน่วยงาน

(2) หน่วยงานของศาล จาํนวน 3 หน่วยงาน

(3 )หน่วยงานขององคก์รอสิระตามรฐัธรรมนูญ จาํนวน 5 หน่วยงาน

(4) หน่วยงานของอยัการ จาํนวน 1 หน่วยงาน

(5) ส่วนราชการระดับกรม จาํนวน 146 หน่วยงาน

(6) องคก์ารมหาชน จาํนวน 57 หน่วยงาน

(7) รฐัวสิาหกิจ จาํนวน 51 หน่วยงาน

(8) หน่วยงานของรฐัอื่น ๆ จาํนวน 18 หน่วยงาน

(9) กองทุน จาํนวน 7 หน่วยงาน

(10) สถาบันอดุมศึกษา จาํนวน 86 หน่วยงาน

(11) จงัหวดั จาํนวน 76 หน่วยงาน

(12) องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั จาํนวน 76 หน่วยงาน

(13) เทศบาลนคร จาํนวน 30 หน่วยงาน

(14) เทศบาลเมือง จาํนวน 195 หน่วยงาน

(15) เทศบาลตําบล จาํนวน 2,247 หน่วยงาน

(16) องคก์ารบรหิารส่วนตําบล จาํนวน 5,300 หน่วยงาน

(17) องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่รปูแบบพิเศษ จาํนวน 2 หน่วยงาน

4) หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมิน มีจ�านวนรวมทั้งสิ้น 8,303 หน่วยงาน ดังนี้

ITA เปน็การประเมนิท่ีม ี
หน่วยงานภาครฐัเขา้รว่ม 
มากท่ีสุดของประเทศไทย 
ในปจัจบุนั ครอบคลมุ 
ส่วนราชการทกุประเภท 
ทัง้ในฝ่ายนิติบญัญัติ  
ฝ่ายบรหิาร ฝ่ายตุลาการ 
องคก์รอสิระ และองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
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ในการประเมิน ITA ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ยังคงแบ่งพ้ืนท่ีการบรหิารการประเมินจ�าแนกออกเป็น 
10 กลุ่ม ดังนี้
• กลุ่มที่ 1 จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในจังหวัดชัยนาท นนทบุร ี ปทุมธานี ลพบุร ี
พระนครศรอียธุยา สมทุรปราการ สระบรุ ีสิงห์บุร ี
และอ่างทอง จ�านวนรวม 729 แห่ง

• กลุ่มที่ 2 จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
ในจังหวัดจันทบุร ี ฉะเชิงเทรา ชลบุร ี ตราด 
นครนายก ปราจีนบุร ี ระยอง และสระแก้ว  
จ�านวนรวม 592 แห่ง

• กลุ่มที่ 3 จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในจังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรรัีมย์ ยโสธร 
ศรสีะเกษ สรุนิทร์ อบุลราชธาน ีและอ�านาจเจรญิ 
จ�านวนรวม 1,475 แห่ง

• กลุม่ที ่4 จงัหวดัและองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ในจังห วัดกาฬสินธุ์  ขอนแก่น นครพนม 
บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เลย 
สกลนคร หนองคาย หนองบัวล�าภู และอุดรธานี  
จ�านวนรวม 1,510 แห่ง

• กลุ่มที่ 5 จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน แพร่ พะเยา 
แม่ฮ่องสอน ล�าปาง และล�าพูน จ�านวนรวม 
830 แห่ง

• กลุ่มที่ 6 จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในจังหวัดก�าแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร  
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และ
อุทัยธานี จ�านวนรวม 879 แห่ง

• กลุ่มที่ 7 จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดกาญจนบุร ีนครปฐม ประจวบคีรขีันธ์ 
เพชรบุร ีราชบุร ีสมุทรสงคราม สมุทรสาคร และ
สุพรรณบุร ีจ�านวนรวม 706 แห่ง

• กลุม่ที ่8 จังหวดัและองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ในจังหวัดกระบี่ ชุมพร นครศรธีรรมราช พังงา 
ภูเก็ต ระนอง และสุราษฎร์ธานี จ�านวนรวม 
573 แห่ง

• กลุม่ที ่9 จงัหวดัและองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ในจังหวัดตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา 
สงขลา และสตูล จ�านวนรวม 631 แห่ง

• กลุม่ที ่10 หนว่ยงานของรัฐสภา หนว่ยงานของศาล  
หน่วยงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
หน่วยงานของอัยการ ส่วนราชการระดับกรม  
องคก์ารมหาชน รัฐวสิาหกจิ หนว่ยงานของรัฐอืน่ ๆ   
กองทุน สถาบันอุดมศึกษา และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จ�านวนรวม 378 แห่ง

การกําหนดค่าเปา้หมายของ
การประเมินในระดับประเทศ

การประเมิน ITA ได้ รับการให้ความส�าคัญและ 
การยอมรับในระดบัประเทศ ดงัจะเหน็ไดจ้ากการก�าหนด 
ให้การประเมิน ITA เป็นเป้าหมายหรอืส่วนหนึ่ง 
ของการขับเคลื่อนนโยบายและแผนงานระดับประเทศ
หลายระดับ ได้แก่
• คณะรัฐมนตร ีในการประชมุเมือ่วนัที ่4 มกราคม 

2565 ได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ 
ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้ า ร่วม 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด�าเนนิงานของหนว่ยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 – 2570 โดยการก�าหนดกลุม่เป้าหมาย 
หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมิน แนวทาง
การประเมิน และเคร ื่องมือการประเมินให้เป็นไป
ตามที่ส�านักงาน ป.ป.ช. ก�าหนด

• แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการ 
ตอ่ต้านการทจุรติและประพฤตมิชิอบ (พ.ศ. 2561 –  
2580) ได้ก�าหนดให้การประเมินคุณธรรม 
และความโป ร่ง ใส ในการด� า เนิ นงานของ 
หนว่ยงานภาครัฐ เป็นหนึง่ในตวัช้ีวัดของแผนย่อย 

การประเมนิ ITA ได้รบัความ
สําคัญและการยอมรบัในระดับ
ประเทศ ดังจะเหน็ได้จากการ
กําหนดใหก้ารประเมนิ ITA  
เปน็เปา้หมายหรอืส่วนหน่ึง 
ของการขบัเคล่ือนนโยบายและ 
แผนงานระดับประเทศหลายระดับ
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การป้องกันการทุจรติและประพฤติมิชอบ โดยในระยะแรก 
ได้ก�าหนดให้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงาน 
ที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 จะต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป

• แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปราม 
การทุจรติและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุงเดือน
กันยายน 2563) ได้ก�าหนดให้การประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
เป็นตัวชี้วัดของแผนการปฏิรูปประเทศฯ โดยก�าหนดให้
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงานที่เข้าร่วม 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงาน 
ของหนว่ยงานภาครัฐ จ�านวนไมน่อ้ยกวา่ร้อยละ 80 จะตอ้ง
ได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป

• แผนบูรณาการต่อต้านการทุจรติและประพฤติมิชอบ  
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ก�าหนดให้การประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด� า เนินงานของ 
หนว่ยงานภาครัฐ เป็นตวัชีว้ดัของแนวทางที ่1 ปลกูฝังวธิคีดิ  
ปลุกจิตส�านึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจรติ 
โดยก�าหนดให้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงาน 

ที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จ�านวนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 65 จะต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป

• แผนปฏบิตักิารดา้นการตอ่ตา้นการทุจรติและประพฤตมิชิอบ  
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) ได้ก�าหนดให้การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ เป็นตัวชี้วัดของแผนย่อยการป้องกันการทุจรติ 
และประพฤติมิชอบ โดยก�าหนดให้ภายในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
จ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 จะต้องได้คะแนน 85 คะแนน
ขึ้นไป

นอกจากนี้ หน่วยงานก�ากับดูแลหน่วยงานภาครัฐ ยังได้มีการน�า 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ไปประกอบการประเมินผลประสิทธิภาพของ 
หน่วยงานหรอืประเมินผลผู้บรหิารอีกด้วย เช่น การประเมิน 
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมส่งเสรมิ 
การปกครองท้องถ่ิน และการก�าหนดตัวชี้วัดของผู้ว่าราชการ 
จังหวัด เป็นต้น 
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ระเบียบวิธีการ
ประเมนิ

กรอบแนวคิดและระเบียบวธิี
การประเมิน ITA ในปี 2565 

เป็นไปตามหลักการวจิยั
ประเมินผล เพ่ือให้ผลการ
ประเมินสามารถสะท้อน 

สุขภาวะขององคก์รในด้าน
คุณธรรมและความโปรง่ใส 

ได้อย่างแท้จรงิ
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ก รอบแนวคิดและระเบียบวธิีการประเมิน 
ITA ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เป็นไปตามหลักการวจิัยประเมินผล 
(Evaluation Research) และหลกัการ 

ทางสถิติ มีการจัดเก็บข้อมูลประกอบการประเมิน 
อยา่งรอบดา้นและหลากหลายมติ ิ เพ่ือใหผ้ลการประเมนิ
สามารถสะท้อนผลการด�าเนินงานและการรับรู้ในด้าน 
คณุธรรมและความโปร่งใสไดอ้ยา่งแทจ้รงิ ซึง่หากพจิารณา
ในภาพรวมจะเหน็ไดว้า่ระเบยีบวธิกีารประเมนิ ITA ในปีนี้ 
ยังคงก�าหนดแนวคิดและระเบียบวธีิท่ีเชื่อมโยงและ 
ตอ่เนือ่งจากการประเมนิในปีทีผ่า่นมา เพือ่ใหห้นว่ยงาน 
ที่เข้าร่วมการประเมินได้มีการพัฒนาการด�าเนินงาน 
อย่างต่อเนื่อง (continuous improvement) และ 
เพื่อแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของแต่ละหน่วยงาน 
เมือ่เปรยีบเทียบกบัชว่งระยะเวลาทีผ่า่นมาไดอ้ยา่งชดัเจน  
อย่างไรก็ตาม การประเมิน ITA ในปีนี้มีการปรับเปลี่ยน
ขัน้ตอนและรายละเอยีดการประเมนิทีส่�าคญับางประการ 
ได้แก่

1) การปรับเพิ่มระยะเวลาในบางข้ันตอน โดยเพิ่ม 
ระยะเวลาของการเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐและ
ประชาชนผู้รับบรกิารจากภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการตอบแบบวัด IIT และ EIT เป็นระยะเวลา 3 เดือน  
เพื่อให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนความคิดเห็น 
เพื่อพัฒนาการบรหิารงานภาครัฐให้ดียิ่งขึ้น

2) การปรับประเด็นการประเมินในแบบวัด OIT  
ในข้อ o34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)  
โดยเป็นความร่วมมือระหว่างส�านักงาน ป.ป.ช. และ
ส�านักงาน ป.ป.ท. ในการขับเคลื่อนกิจกรรมส�าคัญ  
(Big Rock) ตามแผนการปฏิ รูปประเทศด้าน 
การป้องกนัและปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ  
นอกจากนี้ ยังมีการปรับองค์ประกอบด้านข้อมูล 
ในบางข้อค�าถามของแบบวัด OIT ให้มีความชัดเจนและ
เข้มข้นมากยิ่งขึ้นด้วย

กรอบแนวคิดและ 
เกณฑก์ารประเมิน

ผลการประเมิน ITA มีที่มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูล
และประมวลผลจาก 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ  
(Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐ 
ทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้มีโอกาส
สะท้อนและแสดงความคิดเห็นเร ื่ องคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในหน่วยงานของตนเอง โดยสอบถาม 
การรับรู้และความคิดเห็นใน 5 ตัวชี้วัด 30 ข้อค�าถาม 
ได้แก่
• ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
• ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
• ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ�านาจ
• ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
• ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจรติ 
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ส่วนที่ 2 การเก็บข้อมูลจากผู้รับบรกิารหรอืผู้ติดต่อ
หน่วยงานภาครัฐ (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) โดยเปิดโอกาส 
ให้ผู้ รับบรกิารหรอืผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐในช่วง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้มีโอกาสสะท้อนและ 
แสดงความคิดเห็นต่อการด�าเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐ โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน  
3 ตัวชี้วัด 15 ข้อค�าถาม ได้แก่
• ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด�าเนินงาน
• ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
• ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท�างาน 

ส่วนที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
(Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) เป็นการตรวจสอบระดบัการเปิดเผย 
ขอ้มลูของหน่วยงานภาครัฐทีเ่ผยแพร่ไว้หนา้เวบ็ไซตห์ลกั 
ของหนว่ยงาน โดยมสี�านกังาน ป.ป.ช. และส�านักงาน ป.ป.ท.  
เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลและให้คะแนนตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินที่ก�าหนด พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
พฒันาในขอ้ค�าถามทีไ่มไ่ดค้ะแนน แบง่ออกเป็น 2 ตัวชีว้ดั 
43 ข้อค�าถาม ได้แก่
• ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
• ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
• ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบรหิารงาน
• ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบรหิารเงินงบประมาณ
• ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบรหิารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล
• ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสรมิความโปร่งใส
• ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจรติ
• ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การด�าเนินการเพื่อป้องกัน

การทุจรติ
• ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกัน

การทุจรติ

วธิกีารและเครือ่งมือ 
ท่ีใชใ้นการประเมิน

การประเมิน ITA ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ใช้เคร ื่องมือการประเมินจ�านวน 3 เคร ื่องมือ ดังนี้

1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมิน 
ระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อ 
หน่วยงานตนเอง ประกอบด้วยตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ 
ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อ�านาจ ตัวชี้วัด
การใชท้รัพยส์นิของราชการ และตวัช้ีวัดการแกไ้ขปัญหา 
การทุจรติ

ITA เปดิโอกาสใหบุ้คลากรภาครฐัทกุระดับท่ีปฏิบติังานมา 
ไมน้่อยกวา่ 1 ป ีได้มโีอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเหน็ 
เรือ่งคณุธรรมและความโปรง่ใสในหน่วยงานของตนเอง
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2) แบบวดัการรับรู้ของผู้มสีว่นไดส้ว่นเสยีภายนอก 
(External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน
ระดบัการรับรู้ของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสียภายนอกท่ีมตีอ่ 
หน่วยงานที่ประเมิน ประกอบด้วยตัวชี้วัดคุณภาพ
การด�าเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร  
และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการท�างาน

3) แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open 
Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน
ระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะท่ีประชาชน 
สามารถเข้าถึงได้ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
ประกอบด้วยตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัด
การป้องกันการทุจรติ

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

การประเมิน ITA ได้ก�าหนดประชากร กลุ่มตัวอย่าง  
และการเก็บรวบรวมข้อมูล ให้ครอบคลุมในทุกมิติ
ของหนว่ยงานภาครัฐ เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูจากแหลง่ขอ้มลู 
ที่หลากหลาย มีความครบถ้วนตามตัวชี้วัดและ
เคร ื่องมือการประเมิน รวมถึงมีขนาดตัวอย่าง 
ตามหลักความเป็นตัวแทนที่ดี โดยก�าหนดวธิี 
การเก็บรวบรวมข้อมูลตามความเหมาะสมของกลุ่ม
ตัวอย่าง ดังนี้

1)  ผู้ มี ส่ วนได้ส่ วน เสียภายใน ( Internal 
Stakeholders) ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายใน  
หมายถงึ บคุลากรของหนว่ยงานภาครัฐ ตัง้แตร่ะดบั
ผูบ้รหิาร ผูอ้�านวยการ/หวัหนา้ ขา้ราชการ/พนกังาน 
ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานให้กับ 
หน่วยงานภาครัฐมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
นับจากวันที่น�าเข้าข้อมูล

ขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต�่าของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน ก�าหนดจ�านวนร้อยละ 10 ของจ�านวน 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในท้ังหมด แต่จะต้องม ี
จ�านวนไม่น้อยกว่า 30 คน กรณีหน่วยงานมี 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจ�านวนน้อยกว่า 30 คน 

ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในท้ังหมด  
กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจ�านวน
มากกว่า 4,000 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียภายในไม่น้อยกว่า 400 คน โดยระบบ 
ITAS จะค�านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต�่าของแต่ละ 
หน่วยงานโดยอัตโนมัติ

2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External 
Stakeholders) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บรษิัทเอกชน หรอื 
หน่วยงานของรัฐอื่นที่ เคยมารับบร ิการหร ือ 
มาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ภายใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต�่าของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก ก�าหนดจ�านวนร้อยละ 10 ของประมาณการ 
จ�านวนผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยีภายนอกทัง้หมด แตจ่ะตอ้ง 
มีจ�านวนไม่น้อยกว่า 30 คน กรณีหน่วยงานมี 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจ�านวนน้อยกว่า 30 คน 
ใหเ้กบ็ขอ้มลูจากผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีภายนอกทัง้หมด 
กรณหีนว่ยงานมผู้ีมสีว่นไดส้ว่นเสยีภายนอกจ�านวน 
มากกวา่ 4,000 คน ใหเ้กบ็ขอ้มลูจากผูม้ส่ีวนไดส้ว่นเสยี 
ภายนอกไม่น้อยกว่า 400 คน โดยระบบ ITAS  
จะค�านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต�่าของแต่ละ 
หน่วยงานโดยอัตโนมัติ

3) หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐที่เป็น 
กลุ่มเป้าหมายในการประเมินมีจ�านวน 8,303 แห่ง  
โดยท�าการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณะที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้จากทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงานทุกแห่ง รวม 8,303 เว็บไซต์

หน่วยงานภาครฐัท่ีเปน็ 
กลุ่มเปา้หมายในการ
ประเมนิ 8,303 แหง่ 
ได้ทําการประเมนิระดับ
การเปดิเผยขอ้มูลต่อ
สาธารณะท่ีประชาชน
สามารถเขา้ถึงได้จาก
เวบ็ไซต ์จาํนวน 8,303 
เวบ็ไซต์
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คะแนน แบบ IIT แบบ EIT แบบ OIT

คะแนนขอ้คําถาม คะแนนเฉล่ียของขอ้คําถาม 
จากผู้ตอบทุกคน

คะแนนเฉล่ียของขอ้คําถาม 
จากผู้ตอบทุกคน

คะแนนของขอ้คําถาม

คะแนนตัวชีว้ดัย่อย – – คะแนนเฉล่ียของทุกขอ้คําถาม 
ในตัวชีว้ดัย่อย

คะแนนตัวชีว้ดั คะแนนเฉล่ียของทุกขอ้คําถาม 
ในตัวชีว้ดั

คะแนนเฉล่ียของทุกขอ้คําถาม 
ในตัวชีว้ดั

คะแนนเฉล่ียของทุกตัวชีว้ดัย่อย 
ในตัวชีว้ดั

คะแนนแบบสํารวจ คะแนนเฉล่ียของทุกตัวชีว้ดั 
ในแบบสํารวจ

คะแนนเฉล่ียของทุกตัวชีว้ดั 
ในแบบสํารวจ

คะแนนเฉล่ียของทุกตัวชีว้ดั 
ในแบบสํารวจ

นํ้าหนักแบบสํารวจ รอ้ยละ 30 รอ้ยละ 30 รอ้ยละ 40

คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบสํารวจท่ีถ่วงนํ้าหนัก

คะแนน ระดับ

95.00 – 100 AA

85.00 – 94.99 A

75.00 – 84.99 B

65.00 – 74.99 C

55.00 – 64.99 D

50.00 – 54.99 E

0 – 49.99 F

การประมวลผลและเกณฑก์ารประเมินผล
การประมวลผลคะแนน มีขั้นตอนการประมวลผลคะแนนตามล�าดับ ดังนี้

ผลการประเมิน ITA ที่ได้จะประกอบด้วย ค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผลการประเมิน โดยจ�าแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้
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ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการประเมิน ITA 2565 และเคร ื่องมือการประเมิน ITA ได้ที่เว็บไซต์ itas.nacc.go.th หัวข้อเอกสารดาวน์โหลด  
หรอืที่ https://itas.nacc.go.th/home/downloaddoc/

ปฏิทินและขั้นตอนการประเมิน

ขั้นตอนการประเมิน ITA ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยังคงมีขั้นตอนเช่นเดียวกับปีท่ีผ่านมา แต่มีการเพิ่มระยะเวลาของการเปิดโอกาสให้บุคลากร 
ภาครัฐและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตอบแบบวัด IIT และ EIT เพิ่มมากขึ้นเป็น 3 เดือน รวมถึงมีการเพิ่มระยะเวลาในขั้นตอนการตอบแบบวัด 
OIT เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปรับปรุงพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐและการด�าเนินการป้องกันการทุจรติให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้

ขัน้ตอน ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ชว่งเตรยีมความพรอ้มประเมิน

การเผยแพรป่ฏิทินการประเมิน

การเผยแพรคู่่มือรายละเอยีดการประเมิน

ชว่งดําเนินการประเมิน

การลงทะเบียนเขา้สู่ระบบ

การนําเขา้ขอ้มูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน/ภายนอก

การเก็บรวบรวมขอ้มูลตามแบบวดั IIT

การเก็บรวบรวมขอ้มูลตามแบบวดั EIT

การตอบแบบวดั OIT

การตรวจสอบและให้คะแนนแบบวดั OIT

การชีแ้จงเพ่ิมเติมและยืนยันผลแบบวดั OIT

การประมวลผลการประเมิน

การจดัทํารายงานผลการประเมิน

ชว่งเผยแพรผ่ลการประเมิน

การกลัน่กรองและนําเสนอผลการประเมิน

การประกาศและเผยแพรร่ายงานผลการประเมิน
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การจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูล

ITA เป็นเครือ่งมือประเมิน 
สุขภาวะองคก์รอย่างรอบด้าน 

ดังนัน้ การเก็บข้อมูลต่าง ๆ  
จงึต้องเป็นไปอย่างรอบด้าน
และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียเข้ามีส่วนรว่ม 
ให้ได้มากท่ีสุด
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ก า รปร ะ เ มิ น  I TA ปร ะจ� า ปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ทกุหนว่ยงาน 
ภาครัฐทีเ่ขา้ร่วมการประเมนิไดเ้ร ิ่ม
กระบวนการประเมิน ITA พร้อมกนั 

ผา่นระบบ ITAS ทีเ่วบ็ไซต ์https://itas.nacc.go.th 
และ Application ITAS ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  
2565 และไดส้ิน้สดุกระบวนการประเมนิฯ ในสว่นที ่
หน่วยงานภาครัฐจะต้องด�าเนินการเมื่อวันที่  
30 มถินุายน 2565 แมว่้าในปีงบประมาณนี ้หนว่ยงาน 
ภาครัฐยงัคงพบกบัอปุสรรคในการด�าเนนิงานภายใต้ 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 รวมถึงการระบาดของมิจฉาชีพ  
call center ซึ่งส่งผลให้ประชาชนไม่กล้าให้ข้อมูล 
ในการตอบแบบวัด EIT เนื่องจากเกรงว่าจะเป็น 
มจิฉาชพี แตห่นว่ยงานภาครัฐทัว่ประเทศไดร่้วมมอื 
และให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จนสามารถ 
ด�าเนนิการประเมนิตามขัน้ตอนทีก่�าหนดไดค้รบถว้น
 

หากพิจารณาผลของการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในภาพรวมจากกลุม่เป้าหมายของการประเมนิ ITA  
ทั่วประเทศ กล่าวได้ว่าการประเมิน ITA เป็น 
การประเมินหน่วยงานภาครัฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
ของประเทศไทยในปัจจุบัน โดยจ�าแนกได้ใน 2 มิติ 
ดังนี้

1) มติขิองการมสีว่นร่วม : การประเมนิ ITA เป็นการ 
ประเมินที่มีบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ (IIT)  
และผู้ รับบรกิารหรอืผู้ที่มาติดต่อกับหน่วยงาน 
ภาครัฐ (EIT) เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมิน 
ผ่านการตอบแบบวัดการรับรู้ที่มีจ�านวนมากที่สุด 
ของประเทศไทยในปัจจุบัน โดยในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 นี้ มีบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ  
เข้าร่วมสะท้อนความคิดเห็นผ่านแบบวัด IIT  
เป็นจ�านวนถึง 471,719 คน และมีผู้รับบรกิารหรอื 
ผู้ที่มาติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วม
ในการสะท้อนการรับรู้และประสบการณ์จากการ 
รับบรกิารผ่านแบบวัด EIT เป็นจ�านวนมากถึง 
828,413 คน รวมแล้วมีผู้ เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการประเมิน ITA เป็นจ�านวนสงูถงึ 1,300,132 คน

ประเภท
หน่วยงาน 
ท่ีมผู้ีตอบ
แบบวดั IIT 
เพิม่ขึ้น 

3 อนัดับแรก  
เทียบกับ 
ปี 2564

+39.55%
หน่วยงานของรฐัอื่น ๆ

+8.82%
รฐัวสิาหกิจ

+7.04%
สถาบันอดุมศึกษา
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2) มิติของการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ : การประเมิน ITA  
เป็นการประเมินการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ 
หน่วยงานภาครัฐที่มีจ�านวนสูงถึง 8,303 เว็บไซต์  
ผ่านแบบวัด OIT ซึ่งมี 43 ประเด็นการประเมิน ซึ่งหาก 
ทุกหน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนจะมีชุดข้อมูล 
ที่ถูกเปิดเผยรวมแล้วไม่น้อยกว่า 357,029 ชุดข้อมูล

การจดัเก็บขอ้มูล 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(Internal Stakeholder)

ขัน้ตอนการจดัเกบ็ขอ้มลูผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีภายในเร ิ่มตน้ 
โดยหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินฯ แต่ละแห่ง 
จะต้องน�า URL หรอื QR code ช่องทางการเข้าตอบ 
แบบวัด IIT ไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แก่ผู้มีส่วนได้ 
สว่นเสยีภายในของตนเอง โดยค�านงึถงึชอ่งทางการเผยแพร่ 
ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจะสามารถเข้าถึงได้อย่าง 
สะดวกและค�านึงถึงการเผยแพร่ให้ครอบคลุมทั่วถึง 
ทุกส่วนงานและทุกระดับของหน่วยงาน ทั้งนี้ ส�านักงาน  
ป.ป.ช. ได้อ�านวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานภาครัฐ 
ที่ เข้าร่วมการประเมินฯ โดยได้จัดเตรยีมโปสเตอร์ 
ส�าเร็จรูปส�าหรับให้หน่วยงานภาครัฐน�าไปใช้ในการ 
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัด IIT สามารถดาวน์โหลด 
ได้ที่หน้าแรกของระบบ ITAS หัวข้อ เอกสารดาวน์โหลด

จากนั้นในช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2565  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในอันประกอบด้วยบุคลากร 
ของหนว่ยงานภาครัฐทีป่ฏบัิตงิานมาเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 
1 ปี จะเขา้มาตอบแบบวัด IIT ดว้ยตนเองผา่นทางระบบ  
ITAS โดยตรง ซึ่งตลอดระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล IIT  
หน่วยงานภาครัฐแต่ละแห่งได้มีการก�ากับติดตาม 
และส่งเสรมิให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเข้ามาตอบตาม 
ระยะเวลาทีก่�าหนดใหไ้ดม้ากท่ีสดุ และไมน่อ้ยกวา่จ�านวน 
กลุ่มตัวอย่างขั้นต�่าตามที่ก�าหนด

1) สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT)

การจดัเกบ็ขอ้มลูจากผูม้สีว่นไดส่้วนเสยีภายในหนว่ยงาน 
ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที ่
ของรัฐที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ในปี 2565 นี้ 
พบว่า มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเข้าตอบแบบวัด IIT  
เป็นจ�านวนทั้งหมด 471,719 คน น้อยลงกว่าปี 2564  
ที่ผ่านมา 54,075 คน หรอืคิดเป็น -11.46%

ส�าหรับประเภทหนว่ยงานทีมี่จ�านวนร้อยละของผูม้สีว่นได้ 
ส่วนเสียภายในตอบแบบวัด IIT ลดน้อยลงเมื่อเทียบกับ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทีผ่า่นมา 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่
1. หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา ลดน้อยลง -32.33% 

เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ลดลง 247 ราย)
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ  

ลดน้อยลง -25.09% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
(ลดลง 1,228 ราย)

3. องค์กรอิสระ ลดน้อยลง -22.54% เมื่อเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา (ลดลง 808 ราย)

ขณะท่ีประเภทหน่วยงานที่มีจ�านวนร้อยละของผู้ตอบ
แบบวัด IIT เพิ่มมากขึ้นสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่
1. หน่วยงานของรัฐอื่น ๆ เพิ่มขึ้น 39.55%  

เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (เพิ่มขึ้น 1,304 ราย)
2. รัฐวสิาหกิจ เพิ่มขึ้น 8.82%  

เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (เพิ่มขึ้น 1,543 ราย)
3. สถาบันอุดมศึกษา เพิ่มขึ้น 7.04%  

เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (เพิ่มขึ้น 1,284 ราย)

ผู้ท่ีมบีทบาทหลักในการจดัเก็บขอ้มูล 
ตามแบบวดั IIT คือ หน่วยงานภาครฐั 
ท่ีเขา้รว่มการประเมนิ ITA  
ซึ่งได้มกีารประชาสัมพันธเ์ชญิชวน 
ใหบุ้คลากรภายในเขา้มามส่ีวนรว่ม 
ในการประเมนิฯ

10th YEAR ITA

055



ท่ี ปัญหา/อปุสรรค แนวทางการแก้ไข

ประเด็นท่ี 1 การนําเขา้ฐานขอ้มูลจาํนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

1 หน่วยงานท่ีเขา้รว่มการประเมินฯ มีการปรบัเปล่ียนผู้บรหิารใหม่  
โดยเฉพาะองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีการจดัการเลือกตัง้ 
ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 จงึทําให้การนําเขา้ขอ้มูล 
และการอนุมัติการนําเขา้ขอ้มูลผู้มีส่วนได้เสียภายในเป็นไปอย่างล่าชา้

สํานักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานกํากับฯ ดําเนินการประสานงาน 
ไปยังผู้บรหิารหรอืแอดมินของหน่วยงานเพ่ือทําความเขา้ใจ หลังจากนัน้  
ได้มีการรายงานความก้าวหน้าในการนําเขา้ขอ้มูล IIT อย่างต่อเน่ือง 
ผ่านกลุ่ม Line Open Chat เพ่ือเป็นการกระตุ้นเตือนให้นําเขา้ขอ้มูล IIT  
หรอืแจง้ปัญหา/อปุสรรคท่ีส่งผลให้การดําเนินงานล่าชา้ เพ่ือรว่มกัน
กําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป นอกจากน้ี ยังได้มีการประสานงาน 
กับสํานักงานจงัหวดั และสํานักงานท้องถ่ินจงัหวดัเพ่ือเน้นยํ้าใหห้น่วยงาน  
ดําเนินการให้แล้วเสรจ็ตามปฏิทินการประเมิน ITA ท่ีกําหนด

2 หน่วยงานมีการระบุจาํนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในท่ีปฏิบัติงาน 
ในหน่วยงานยังไม่ครบ 1 ป ีซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑท่ี์กําหนด

เมื่อมีการตรวจสอบพบขอ้ผิดพลาดดังกล่าว หากตรวจพบในระหวา่ง 
ขัน้ตอนการนําเขา้ขอ้มูล สํานักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานกํากับฯ  
จะแจง้ให้หน่วยงานแก้ไขขอ้มูลให้ถกูต้อง แต่หากพบภายหลังขัน้ตอน
การนําเขา้ขอ้มูล ทางสํานักประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใสจะเป็น 
ผู้พิจารณาการแก้ไขจาํนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในให้มีความถกูต้อง

ประเด็นท่ี 2 การจดัเก็บขอ้มูลและการตอบแบบวดั IIT

3 บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐบางรายซึ่งมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม 
หลักเกณฑท่ี์กําหนดได้เขา้ตอบแบบวดั IIT เน่ืองจากขาดความรูค้วามเขา้ใจ 
เก่ียวกับหลักเกณฑห์รือคุณสมบัติของผู้ตอบแบบวดั IIT ท่ีกําหนด  
ยกตัวอย่างเชน่ บุคลากรท่ีปฏิบัติงานยังไม่ครบ 1 ป ีหรอืสมาชกิสภาของ
องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินซึ่งไม่ได้มีคณุสมบัติเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน แต่เขา้ตอบแบบวดั IIT อาจทําใหผ้ลการประเมนิมคีวามคลาดเคล่ือน

สํานักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานกํากับฯ ได้ติดต่อประสานงานไปยัง 
ผู้บริหารหรือแอดมินของหน่วยงาน เพ่ือขอให้มีการชี้แจงและเน้นยํ้า 
เก่ียวกับหลักเกณฑ ์และคณุสมบัติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  
ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายในการจดัเก็บขอ้มูลตามแบบวดั IIT รวมทัง้
ประชาสัมพันธผ่์านส่ือรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้บุคลากรของหน่วยงาน 
ภาครัฐหรือผู้ท่ีเก่ียวขอ้ง ทราบเก่ียวกับรายละเอยีดดังกล่าวด้วย

4 บุคลากรของหน่วยงานภาครฐัท่ีเป็นผู้ตอบแบบวดั IIT ไม่เขา้ใจหรอื 
มีความเขา้ใจคลาดเคล่ือนเก่ียวกับขอ้คําถามบางขอ้ โดยเฉพาะขอ้คําถาม
ท่ีมีลักษณะเป็นคําถามเชงิลบ

สํานักงาน ป.ป.ช. และแอดมินของหน่วยงานได้ชีแ้จงรายละเอยีด
วตัถปุระสงคห์รอืจดุมุ่งหมายของแต่ละขอ้คําถามให้บุคลากร 
ของหน่วยงานรบัทราบก่อนตอบแบบวดั IIT โดยอสิระ

เมื่ อ พิจารณาจ�านวนร้อยละของผู้ มี ส่วนได้ 
ส่วนเสียภายในที่ตอบแบบวัด IIT ลดน้อยลง 
ในเชิงพื้นที่จังหวัด พบว่า จังหวัดที่มีร้อยละ 
ของบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐท่ีเข้ามามี
ส่วนร่วมในการตอบแบบวัด IIT ลดน้อยลง 
เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา  
3 อันดับแรก ได้แก่
1. จังหวัดสมุทรสงคราม ลดน้อยลง 

-26.39% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา  
(ลดลง 450 ราย)

2. จังหวัดอุตรดิตถ์ ลดน้อยลง -14.57%  
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา  
(ลดลง 658 ราย)

3. จังหวัดสระแก้ว ลดน้อยลง -13.59%  
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา  
(ลดลง 406 ราย)

ขณะที่พื้นที่จังหวัดที่มีจ�านวนร้อยละของผู้ตอบ
แบบวัด IIT เพิ่มมากขึ้นสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่
1. จังหวัดพังงา เพิ่มขึ้น 22.02%  

เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา  
(เพิ่มขึ้น 461 ราย)

2. จังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มขึ้น 17.07%  
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา  
(เพิ่มขึ้น 1,454 ราย)

3. จังหวัดสมุทรปราการ เพิ่มขึ้น 12.79%  
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา  
(เพิ่มขึ้น 409 ราย)

2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
ในการจัดเก็บข้อมูล IIT

ผูท้ีม่บีทบาทหลกัในการจดัเกบ็ขอ้มลูตามแบบวัด 
IIT คือ หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมิน  
ITA ซึง่ไดม้กีารประชาสัมพนัธเ์ชญิชวนใหบ้คุลากร 
ภายในเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินฯ จากผล 
การก�ากับและติดตามการจัดเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสียภายในของแต่ละหน่วยงาน พบว่าปัญหา 
และอุปสรรคหลักในการจัดเก็บข้อมูล IIT คือ  
ปัญหาในกระบวนการจดัเกบ็ขอ้มลูของผูม้สีว่นได ้
สว่นเสยีภายใน รองลงมาคอืปัญหาการน�าเขา้ฐาน 
ข้อมูลจ�านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ซึ่งปัญหา 
และอุปสรรคที่เกิดขึ้นนั้น หน่วยงานภาครัฐและ 
หน่วยก�ากับการประเมินฯ ได้ด�าเนินการแก้ไข 
จนสามารถจดัเกบ็ขอ้มลูตามแบบวัด IIT ไดค้รบถว้น 
ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT REPORT 2022

056



ท่ี ปัญหา/อปุสรรค แนวทางการแก้ไข

5 บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความรว่มมือในการตอบแบบวดั IIT 
เน่ืองจากมีความกังวลใจวา่จะมีการเปิดเผยคําตอบ ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และค่าคะแนนแบบวดั IIT เป็นรายบุคคล  
ซึ่งอาจส่งผลกระทบหรอืสรา้งปัญหาการปฏิบัติงานในองคก์รภายหลังได้

สํานักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานกํากับฯ ได้ประชาสัมพันธเ์พ่ือสรา้ง 
ความเชือ่มัน่ให้แก่บุคลากรของหน่วยงานผ่าน 3 ชอ่งทางหลัก คือ
1. การประชาสัมพันธผ่์านส่ือสารมวลชนต่าง ๆ ทัง้ส่ือวทิยุ โทรทัศน ์
หนังสือพิมพ ์และส่ือออนไลน์
2. การประชาสัมพันธผ่์าน Line Open Chat การประเมิน ITA  
ของแต่ละจงัหวดั/กลุ่ม
3. การลงพ้ืนท่ีนิเทศหรอืพบปะกับหน่วยงานเพ่ือให้คําปรกึษา 
และทําความเขา้ใจกับเจา้หน้าท่ี

6 บุคลากรของหน่วยงานตอบแบบวดั IIT ไม่ครบทุกขอ้คําถาม  
เน่ืองจากเห็นวา่แบบวดั IIT มีจาํนวนขอ้คําถามมากเกินไป  
หรอืเห็นวา่บางขอ้คําถามต้องมีการตีความนัยหรอืความหมาย 
ของขอ้คําถามนัน้ ๆ ส่งผลให้ผู้ตอบแบบวดั IIT เกิดความสับสน 
และตีความไม่ตรงกัน ยกตัวอย่างเชน่ขอ้ i27 หน่วยงานของท่าน 
มีปัญหาการทุจรติท่ียังไม่ได้รบัการแก้ไขมากน้อยเพียงใด
ขอ้ i8 หน่วยงานของท่าน ใชจ้า่ยงบประมาณโดยคํานึงถึงประเด็น 
ดังต่อไปน้ีมากน้อยเพียงใด
• คุ้มค่าต่อผลประโยชนท่ี์ได้รบั
• เป็นไปตามวตัถปุระสงคข์องงบประมาณท่ีตัง้ไว้

สํานักงาน ป.ป.ช. และหน่วยกํากับฯ ได้ให้คําแนะนําแก่แอดมิน 
ของหน่วยงานเพ่ือขยายผลต่อไปยังบุคลากรภายในหน่วยงาน 
ให้มีความเขา้ใจท่ีถกูต้องตรงกัน และหากยังมีประเด็นขอ้สงสัย  
สามารถสอบถามได้ทาง Line Open Chat การประเมิน ITA  
ของแต่ละจังหวดั/กลุ่ม ทั้งน้ี หน่วยงานมีขอ้เสนอให้มีการปรบัปรงุ 
ขอ้คําถามให้สัน้ กระชบั เขา้ใจงา่ย และรวบรวมข้อคําถามท่ีมีลักษณะ 
คล้ายคลึงกันให้เป็นข้อเดียวกัน เพ่ือลดปริมาณข้อคําถาม  
รวมถึงควรจาํแนกชุดคําถามให้ตรงกับบุคลากรแต่ละระดับ  
เน่ืองจากแต่ละระดับมีประสบการณก์ารรับรู้แตกต่างกัน

ประเด็นท่ี 3 อปุสรรคในการดําเนินงานอืน่ ๆ

7 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
ส่งผลให้หน่วยงานหลายแห่งต้องปิดสํานักงานและบุคลากรต้อง 
ปฏิบัติงานท่ีบ้าน ทําให้การรณรงคส่์งเสรมิการมีส่วนรว่มและการชีแ้จง
แนวทางการตอบแบบวดั IIT ตลอดจนการอธบิายจดุมุ่งหมายของ 
แต่ละขอ้คําถามเกิดอปุสรรคจนส่งผลต่อจาํนวนผู้ตอบแบบวดั IIT

สํานักงาน ป.ป.ช. และหน่วยกํากับฯ ได้ประสานไปยังแอดมิน 
ของหน่วยงานเพ่ือขอให้มีการกําชบัเจา้หน้าท่ีภายในหน่วยงาน 
ให้เขา้มามีส่วนรว่มในการประเมินฯ รวมถึงประชาสัมพันธเ์ชญิชวน 
ผ่านชอ่งทางออนไลนต่์าง ๆ ของหน่วยงานท่ีเขา้รว่มการประเมิน
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การจดัเก็บขอ้มูลของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(External Stakeholder)

การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  
ซึ่งประกอบด้วย บุคคล นิติบุคคล บรษิัทเอกชน หรอื
หนว่ยงานของรัฐอืน่ทีเ่คยมารับบรกิารหรอืมาตดิตอ่ตาม
ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมิน ITA 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะมุ่งเนน้การเปิดโอกาสให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้มีโอกาสและมีความสะดวก 
สูงสุดในการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ EIT นอกจากนี้  
การจัดเก็บข้อมูลในกลุ่มนี้ยังค�านึงถึงการกระจายตัว
ของกลุ่มตัวอย่างตามหลักการจัดเก็บข้อมูลในการวจัิย 
ประเมินผล เพ่ือให้เกิดการกระจายตัวของกลุ่มตัวอย่าง
ตามประเภทการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐและป้องกัน 
ไมใ่หเ้กดิการให้คะแนนอยา่งไม่เป็นกลางโดยกลุม่บุคคลใด 
บุคคลหนึ่ง โดยวธิีการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียภายนอกมี 3 วธิีการดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบวัด EIT 
โดยส�านักงาน ป.ป.ช.

ส�านกังาน ป.ป.ช. จะเร ิ่มจากการวเิคราะหข์อ้มลูผูมี้สว่นได้ 
ส่วนเสียภายนอกตามประเภทการติดต่อที่หน่วยงาน 
ได้น�าเข้าข้อมูลไว้ในระบบ ITAS เพื่อให้สามารถเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่มีคุณภาพสอดคล้องกับภารกิจของ 
หน่วยงานและสะท้อนความเป็นตัวแทนที่ดี จากนั้น 
จะก�าหนดแนวทางและด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ตามหลักวชิาการให้ได้ไม่น้อยกว่าจ�านวนกลุ่มตัวอย่าง
ขัน้ต�า่ตามท่ีก�าหนด ทัง้นี ้ในระหวา่งกระบวนการจดัเกบ็
ขอ้มลูในชว่งเดอืนมนีาคม – พฤษภาคม 2565 ทีผ่า่นมา  
ส�านักงาน ป.ป.ช. ได้มีการขอรับข้อมูลรายชื่อและ 
ช่องทางการติดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเพ่ิมเติม 
เพื่อให้ เกิดการกระจายตัวครอบคลุมทุกประเภท 
การติดต่อหรอืรับบรกิาร นอกจากนี้ ยังได้ลงพ้ืนท่ี 
เพื่อเก็บข้อมูลภาคสนามจากผู้ที่ เข้าไปติดต่อหรอื 
รับบรกิาร ณ ที่ท�าการหน่วยงานหรอืจุดให้บรกิารของ
หน่วยงานโดยตรง (exit survey) ด้วย

การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบวัด EIT 
โดยผู้ตอบเข้าตอบด้วยตนเอง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกสามารถเข้ามาตอบแบบวัด 
EIT ของแต่ละหน่วยงานด้วยตนเอง ผ่าน 2 ช่องทาง 
โดยช่องทางแรกคือ การสแกน QR code จากโปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนตอบแบบวัด EIT ซึ่งหน่วยงาน 
ที่ เข้า ร่วมการประเมิน ITA ได้ประชาสัมพันธ์ ไ ว้  
ณ จุดให้บรกิารหรอืจุดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน  
ช่องทางที่สองคือ การเข้าตอบด้วยตนเองโดยตรง 
ผา่นทางระบบ ITAS ทีเ่วบ็ไซต ์https://itas.nacc.go.th  
หรอื Application ITAS โดยพมิพค์น้หารายชือ่หนว่ยงาน 
ที่เคยติดต่อหรอืรับบรกิารและร่วมตอบแบบวัด EIT  
ไดท้กุทีท่กุเวลา ซึง่ชอ่งทางนีเ้ป็นการอ�านวยความสะดวก
และเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยมาติดต่อหรอืรับบรกิารในช่วง
เวลาใดก็ได้ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้เข้ามาม ี
ส่วนร่วมในการตอบแบบวัด EIT โดยทั่วถึงกัน

1) สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT)

การจัดเก็บข้อมูลของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอก  
ซึ่งประกอบด้วย บุคคล นิติบุคคล บรษิัทเอกชน หรอื
หน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบรกิารหรอืมาติดต่อ 
ตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมิน 
ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในปี 2565 นี้พบว่า  
มผีูม้สีว่นไดส้ว่นภายนอกเขา้ตอบแบบวดั EIT เป็นจ�านวน 
ทั้งหมด 828,413 คน น้อยลงกว่าปี 2564 ที่ผ่านมา 
31,381 คน หรอืคิดเป็น -3.65%

การจดัเก็บขอ้มูล
ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย
ภายนอกได้คาํนึง 
ถึงกลุ่มตัวอย่าง
ตามหลักการ 
จดัเก็บขอ้มูล 
ในการวจิยั
ประเมนิผล  
เพ่ือใหเ้กิด 
การกระจาย
ตัวของกลุ่ม
ตัวอย่าง 
ตามประเภท 
การติดต่อ 
กับหน่วยงาน 
ภาครฐัและ
ปอ้งกันไมใ่หเ้กิด
การใหค้ะแนน
อย่างไมเ่ปน็ 
กลางโดยกลุ่ม
บุคคลใด 
บุคคลหน่ึง
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ผู้ตอบแบบวดั EIT จาํนวน รอ้ยละ

การจดัเก็บขอ้มูลโดยสํานักงานป.ป.ช. 368,727 ชดุ 44.51

การจดัเก็บขอ้มูลโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกเขา้ตอบแบบวดั EIT ด้วยตนเอง

459,686 ชดุ 55.49

รวม 828,413 ชดุ 100.00

ส�าหรับประเภทหน่วยงานที่มีจ�านวนร้อยละของผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบวัด EIT ลดน้อยลง 
เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา  
3 อันดับแรก ได้แก่

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ  
ลดน้อยลง -29.40% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
(ลดลง 499 ราย)

2. กองทุน ลดน้อยลง -24.46%  
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ลดลง 330 ราย)

3. องค์กรอิสระ ลดน้อยลง -19.24%  
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ลดลง 151 ราย)

ขณะที่ประเภทหน่วยงานที่มีจ�านวนร้อยละของผู้ตอบ
แบบวัด EIT เพิ่มมากขึ้นสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่
1. หน่วยงานของรัฐอื่น ๆ เพิ่มขึ้น 27.86%  

เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (เพิ่มขึ้น 1,141 ราย)
2. องค์การบรหิารส่วนจังหวัด เพิ่มขึ้น 18.41% 

เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (เพิ่มขึ้น 1,794 ราย)
3. รัฐวสิาหกิจ เพิ่มขึ้น 13.39%  

เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (เพิ่มขึ้น 2,793 ราย)

เมื่อพิจารณาจ�านวนร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกที่ตอบแบบวัด EIT ลดน้อยลงในเชิงพื้นที่ 
จังหวัด พบว่า จังหวัดที่มีร้อยละของบุคคล นิติบุคคล 
บรษิทัเอกชน หรอืหนว่ยงานของรัฐอืน่ท่ีเคยมารับบรกิาร 
หรอืมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐที่เข้ามา 
มสีว่นร่วมในการตอบแบบวดั EIT ลดนอ้ยลงเมือ่เทยีบกับ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทีผ่า่นมา 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่
1. จังหวัดปราจีนบุร ีลดน้อยลง -43.48%  

เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ลดลง 3,189 ราย)
2. จังหวัดอุทัยธานี ลดน้อยลง -39.26%  

เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ลดลง 2,207 ราย)
3. จังหวัดเลย ลดน้อยลง -34.91% เมื่อเทียบกับ 

ปีที่ผ่านมา (ลดลง 3,367 ราย)

ขณะที่พื้นท่ีจังหวัดที่มีจ�านวนร้อยละของผู้ตอบแบบวัด 
EIT เพิ่มมากขึ้นสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่
1. จังหวัดแพร่ เพิ่มขึ้น 272.37%  

เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (เพิ่มขึ้น 17,263 ราย)
2. จังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มขึ้น 66.42%  

เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (เพิ่มขึ้น 13,112 ราย)
3. จังหวัดภูเก็ต เพิ่มขึ้น 44.03%  

เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (เพิ่มขึ้น 1,771 ราย)

2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
ในการจัดเก็บข้อมูล EIT
จากการก�ากับและติดตามการจัดเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอกตามแบบ EIT พบปัญหาและอุปสรรค 
ในกระบวนการด�าเนินงาน และได้มีการด�าเนินการแก้ไข 
ดังนี้
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ท่ี ปัญหา/อปุสรรค แนวทางการแก้ไข

ประเด็นท่ี 1 การนําเขา้ฐานขอ้มูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

1 รายชือ่และขอ้มูลการติดต่อของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกท่ีหน่วยงาน 
รบัการประเมินนําเขา้ในระบบ ITAS มีปรมิาณและคณุภาพไม่เพียงพอ 
ต่อการจดัเก็บขอ้มูลให้ได้ครบถ้วนตามจาํนวนกลุ่มตัวอย่างขัน้ตํ่า  
หรอืเป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่มีคณุภาพและไม่มีลักษณะความเป็นตัวแทนท่ีดี 
ทางวชิาการ เชน่
1) ไม่มีรายชือ่และขอ้มูลติดต่อ
2) มีปรมิาณรายชือ่และขอ้มูลติดต่อน้อยกวา่ค่าขัน้ตํ่าท่ีจะต้องจดัเก็บ
3) ขอ้มูลท่ีนําเขา้ไม่ถกูต้องหรอืมีขอ้มูลซํ้าซอ้น
4) ขอ้มูลการติดต่อของกลุ่มจดัซือ้จดัจา้งเป็นขอ้มูลของปงีบประมาณเก่า
เมื่อ 2-3 ปท่ีีแล้ว ทําให้ไม่สามารถนํามาใชใ้นการประเมินผลในปน้ีีได้
5) ขอ้มูลรายชือ่ไม่มีการกระจายครอบคลมุทุกภารกิจ (งานหลัก/ 
งานจดัซือ้จดัจา้งหรอืจดัหาพัสดุ/งานสนับสนุน/งานอืน่ ๆ)

ในชว่งก่อนส้ินสุดระยะเวลาการนําเขา้ขอ้มูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
สํานักงาน ป.ป.ช. และหน่วยกํากับฯ ได้ตรวจสอบฐานขอ้มูลของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียภายนอก โดยหากพบปัญหาเก่ียวกับฐานข้อมูล จะดําเนินการ
แจง้กลับไปยังแอดมินของหน่วยงานเพ่ือให้แก้ไขให้ถกูต้องครบถ้วนต่อไป 
หรอืหากหน่วยงานไม่มีฐานขอ้มูลเพียงพอ สํานักงาน ป.ป.ช. จะลงพ้ืนท่ี 
ภาคสนามเพ่ือจดัเก็บขอ้มูลใหค้รบตามจาํนวนขัน้ตํ่าตามท่ีกําหนด พรอ้มทัง้ 
ใหข้อ้เสนอแนะต่อหน่วยงานใหเ้ห็นถึงความสําคัญของการจดัทําฐานขอ้มูล 
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และให้ดําเนินการตามขัน้ตอนและ 
หลักเกณฑก์ารประเมินในปีถัดไปอย่างครบถ้วน

2 จาํนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกท่ีหน่วยงานได้ระบุในระบบ ITAS  
ไม่สัมพันธกั์บจาํนวนผู้มารบับรกิารจรงิ เน่ืองจากเป็นการประมาณการ 
ในชว่งต้นปงีบประมาณ หรอืบางหน่วยงานระบุจาํนวนประมาณการ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตํ่ากวา่ขอ้เท็จจรงิในอดีตท่ีผ่านมา

สํานักงาน ป.ป.ช. และหน่วยกํากับฯ ติดตามการนําเขา้ขอ้มูลของผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของแต่ละหน่วยงานโดยละเอยีด โดยเฉพาะ 
หน่วยงานท่ีมีการระบุจาํนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตํ่า จากนัน้ 
จงึประสานแอดมินของหน่วยงานเพ่ือสอบทานขอ้มูล หากพบวา่ 
ไม่ถกูต้องจะแจง้ให้หน่วยงานแก้ไขต่อไป

3 ขอ้มูลรายชือ่ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกบางรายชือ่เป็นกลุ่มท่ี 
ไม่สะดวกในการให้ขอ้มูล เชน่ กลุ่มผู้สูงอายุท่ีมีความบกพรอ่งทางการ
ได้ยิน หรอืบุคคลท่ีเป็นผู้ป่วยติดเตียง หรอืบุคคลท่ีมีความบกพรอ่ง 
ทางการได้ยิน

สํานักงาน ป.ป.ช. ได้ใชว้ธิกีารลงพ้ืนท่ีสัมภาษณก์ลุ่มเป้าหมายท่ีไม่สะดวก
ในการให้ขอ้มูลทางโทรศัพทห์รอืทางออนไลน ์และได้อธบิายขอ้คําถาม 
แต่ละขอ้ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวได้รว่มตอบแบบวดั EIT และ 
รว่มแสดงความคิดเห็น

ประเด็นท่ี 2 การสํารวจและจดัเก็บขอ้มูล

4 อปุสรรคด้านการส่ือสารและภาษาจากการจดัเก็บขอ้มูลในพ้ืนท่ี 
ของกลุ่มชาติพันธุ ์พ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดน พ้ืนท่ีห่างไกลและชาวต่างชาติ

สํานักงาน ป.ป.ช. ได้ประสานผู้นําชมุชนและเจา้หน้าท่ีในพ้ืนท่ีของ 
กลุ่มชาติพันธุเ์พ่ือขอความอนุเคราะหใ์นการชว่ยส่ือสารกับกลุ่มชาติพันธุ ์
ด้วยภาษาถ่ิน เชน่ ในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้ สํานักงาน ป.ป.ช.  
ได้ส่ือสารและแปลขอ้คําถามในแบบวดั EIT เป็นภาษามลายูถ่ินเพ่ือให ้
งา่ยแก่การทําความเขา้ใจและสามารถส่ือสารได้ตรงกัน นอกจากน้ี  
ยังได้มีการจดัทําแบบวดั EIT ในรปูแบบภาษาองักฤษเพ่ือใชใ้นการจดัเก็บ
ขอ้มูล EIT จากชาวต่างชาติอกีด้วย

5 การจดัเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณท์างโทรศัพทจ์ากกลุ่มผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียภายนอกในป ี2565 พบวา่ผู้ตอบหลายรายไม่กล้าให้ขอ้มูล 
หรอืไม่ให้ความรว่มมือในการตอบขอ้คําถามเน่ืองจากเกรงวา่จะเป็น
มิจฉาชพี ทําให้การเก็บด้วยวธิกีารทางโทรศัพทเ์ป็นไปด้วยความล่าชา้ 
และมีผู้ปฏิเสธไม่ให้ขอ้มูลจาํนวนมากเมื่อเทียบกับในปท่ีีผ่านมา

สํานักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทําประกาศรายชื่อเจ้าหน้าท่ีผู้จัดเก็บข้อมูล
ประกอบการประเมิน ITA เผยแพรไ่วท้างเวบ็ไซตข์องสํานักงาน ป.ป.ช.  
และเมื่อเจา้หน้าท่ีได้จดัเก็บขอ้มูล EIT ด้วยวธิกีารสัมภาษณท์างโทรศัพท์
จะมีการแนะนําตัวผู้สัมภาษณ ์ระบุถึงแหล่งข้อมูลอา้งองิตัวตน 
ของเจา้หน้าท่ี ชีแ้จงวตัถปุระสงคก์ารประเมินและการจดัเก็บขอ้มูลเปน็
ความลับตามหลักจรยิธรรมการวจิยั โดยจะไม่มีการขอขอ้มูลท่ีระบุถึง 
ตัวตนและขอ้มูลทางการเงนิของผู้ตอบ
นอกจากน้ี สํานักงาน ป.ป.ช. และหน่วยกํากับได้ประสานไปยังหน่วยงาน 
ท่ีเขา้รว่มการประเมินฯ เพ่ือขอความรว่มมือให้ประชาสัมพันธกั์บประชาชน
ในพ้ืนท่ีเพ่ือทําความเขา้ใจวา่ในชว่งเวลาเดือนมนีาคม - พฤษภาคม 2565  
จะมีการติดต่อขอสัมภาษณเ์พ่ือจดัเก็บขอ้มูลประกอบการประเมิน ITA 
ของหน่วยงาน อกีทัง้ ยังได้ประชาสัมพันธผ่์านส่ือมวลชนแขนงต่าง ๆ 
ตลอดชว่งระยะเวลาการจดัเก็บขอ้มูล

INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT REPORT 2022

060



ท่ี ปัญหา/อปุสรรค แนวทางการแก้ไข

6 การเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณท์างโทรศัพทใ์นป ี2565 พบวา่กลุ่มผู้ม ี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอกส่วนหน่ึงไม่กล้าให้ขอ้มูลหรอืไม่ให้ความรว่มมือ 
ในการตอบแบบวดั EIT ทางโทรศัพท ์สาเหตุสําคัญเกิดจากความวติก
กังวลต่อการนําความคิดเห็นในการตอบบางข้อคําถามไปเปิดเผย  
โดยเฉพาะตัวชี้วดัท่ีเก่ียวกับการทุจริตหรือเรียกรับผลประโยชน ์
ของหน่วยงานรบัการประเมิน หรอืบางส่วนไม่ให้ขอ้มูล เน่ืองจากเขา้ใช้
บรกิารนานมาแล้วไม่สามารถจาํรายละเอยีดได้

ในกระบวนการประเมินได้มีการเน้นยํ้าถึงมาตรฐานและจรยิธรรมการวจิยั 
โดยได้มีการอบรมและยํ้าเตือนผู้จดัเก็บขอ้มูลในการแนะนําตัวให้ชดัเจน  
และอธบิายความเป็นมาของการประเมิน ITA พอสังเขป เพ่ือสรา้งความ
เชือ่มัน่ให้ผู้รบับรกิารภายนอกมีความมัน่ใจวา่ผู้สัมภาษณไ์ม่ใชม่ิจฉาชพี  
และให้เน้นยํ้าวา่ขอ้มูลท่ีได้รบัจะเป็นขอ้มูลเพ่ือการประเมินเท่านัน้  
ไม่มีการเปดิเผยสาธารณะและขอ้มูลท่ีได้จะไม่ส่งผลใด ๆ กับผู้ให้สัมภาษณ์

7 แอดมินบางหน่วยงานไม่สามารถปฏิบัติงานในขัน้ตอนการประเมิน ITA 
ให้มีประสิทธภิาพได้ โดยมีสาเหตุหลักดังน้ี
1) ไม่ได้รบัความรว่มมือจากส่วนงานต่าง ๆ ในองคก์รส่งผลให้ไม่สามารถ
รวบรวมขอ้มูลตัวแทนท่ีดีทางวชิาการได้
2) ไม่มีเวลาในการศึกษาทําความเขา้ใจเก่ียวกับการประเมิน ITA 
เน่ืองจากมีภาระงานเป็นจาํนวนมาก หรอืไม่เห็นความสําคัญ
3) ไม่มีความต่อเน่ืองในการปฏิบัติงานการประเมิน ITA เน่ืองจาก 
มีการโยกย้ายงาน หรอืปรบัเปล่ียนหน้าท่ี ส่งผลให้ผู้มารบัหน้าท่ีใหม่ 
ไม่สามารถดําเนินการได้อย่างถกูต้อง

สํานักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานกํากับฯ ได้ให้ขอ้เสนอแนะวา่ หน่วยงาน 
ท่ีเขา้รว่มการประเมินควรมีการจดัตัง้คณะกรรมการหรอืคณะทํางาน 
ขบัเคล่ือนการประเมิน ITA ซึ่งประกอบด้วย ผู้บรหิารและบุคลากรจาก
ส่วนงานต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการทํางานเป็นทีมและเพ่ิมการมีส่วนรว่ม 
กระจายไปทุกส่วนงาน เน่ืองจากการประเมิน ITA จาํเป็นท่ีจะต้องอาศัย 
ขอ้มูลอย่างรอบด้านและความรว่มมือจากทุกส่วนงานภายในองคก์ร

ประเด็นท่ี 3 สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโควดิ 19

8 จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโควดิ 19 ส่งผลให้
หลายหน่วยงานต้องปดิท่ีทําการ ขณะท่ีหลายพ้ืนท่ีประชาชนหลีกเล่ียง
การเดินทางไปติดต่อราชการ ซึ่งส่งผลต่อการจดัเก็บขอ้มูลภาคสนาม 
และส่งผลต่อการมีส่วนรว่มของประชาชน

สํานักงาน ป.ป.ช. ได้ประสานงานแอดมินหน่วยงานท่ีเขา้รบัการประเมิน 
ใหร้ว่มประชาสัมพันธช์อ่งทางการเขา้ตอบแบบวดั EIT ไปยังกลุม่เป้าหมาย 
ในแต่ละพ้ืนท่ี เชน่ อสม. คร ูกศน. ผู้รบัเบีย้ต่าง ๆ เน่ืองจากกลุ่มบุคคล 
ดังกล่าวมีการติดต่อประสานงานหน่วยงานอยู่เป็นประจาํ
นอกจากน้ี ยังได้ประสานขอให้หน่วยงานจดัส่งขอ้มูลผู้รบับรกิารเพ่ิมเติม
เพ่ือทําการสัมภาษณท์างโทรศัพท ์สําหรบัพ้ืนท่ีใดท่ีมีการแพรร่ะบาด 
ของโรคติดเชือ้ไวรสัโควดิ 19 อย่างรนุแรงและจาํเป็นต้องมีการลงพ้ืนท่ี  
สํานักงาน ป.ป.ช. ได้วางแผนสับเปล่ียนพ้ืนท่ีในการจัดเก็บข้อมูล  
โดยหลีกเล่ียงพ้ืนท่ีเส่ียงออกไปก่อน

9 ชว่งระยะเวลาของการลงพ้ืนท่ีภาคสนามเพ่ือจดัเก็บขอ้มูลเป็นชว่งของ
การเฝ้าระวงัการระบาดของโควดิ 19 จงึทําให้หน่วยงานในหลายพ้ืนท่ี
ต้องงดการจดักิจกรรมการรวมกลุ่มของประชาชน บางพ้ืนท่ีต้องทํา
หนังสือขออนุญาตเข้าพ้ืนท่ีเป็นการเฉพาะ และบางพ้ืนท่ีอยู่ในชว่ง 
การระบาดหนัก (พ้ืนท่ีสีแดง) ส่งผลให้การเก็บขอ้มูลภาคสนาม 
เป็นไปอย่างยากลําบาก

ภายใต้สถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโควดิ 19 สํานักงาน 
ป.ป.ช. ได้เตรียมการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงไวล่้วงหน้าแล้ว  
โดยได้มีการวเิคราะหไ์วตั้้งแต่ก่อนเริ่มดําเนินการวา่จะต้องมุ่งเน้น 
การจัดการข้อมูลทางโทรศัพทใ์ห้ได้มากท่ีสุด แต่หากจําเป็นท่ีจะต้อง 
ลงพ้ืนท่ีภาคสนาม ต้องมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพรร่ะบาด
ของโควดิ 19 โดยเครง่ครดั

เปรยีบเทียบจาํนวนผู้ตอบแบบวดั EIT

859,794 คน 31,381 คน

ปี 2564 ลดลง

คน828,413 %-3.65
ปี 2565 หรอืลดลง

เมื่อเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา

10th YEAR ITA
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การตรวจสอบการเปดิเผย
ขอ้มูลทางเวบ็ไซต ์
ของหน่วยงาน (Open Data)

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เป็นสว่นหนึง่ของการผลกัดนัใหห้นว่ยงานภาครัฐปฏบิตัิ
ตามกฎหมายและแนวนโยบายของรัฐ ซึ่งหน่วยงานต้อง
ปฏบิตัอิยา่งสม�า่เสมอ โดยไมต่อ้งรอชว่งเวลาการประเมนิ  

ตลอดช่วงระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมาท่ีการประเมิน ITA  
ไดม้กีารปรับเคร ื่องมอืการประเมนิความโปร่งใสผา่นการ
ตรวจสอบระดบัการเขา้ถงึขอ้มลูภาครัฐผา่นทางเว็บไซต์ 
ของแตล่ะหนว่ยงาน ความเปลีย่นแปลงในดา้นการเปิดเผย 
ข้อมูลและการพัฒนาบรกิารผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกิดขึ้นนั้น ได้ส่งผลให้ประชาชนและภาคธุรกิจ 
ได้รับความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลและบรกิารภาครัฐ  
อีกทั้งยังเกิดประโยชน์ในแง่การป้องกันการทุจรติ  
การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการอ�านวย 
ความสะดวกให้แก่ประชาชน ดังนี้
1. ช่วยให้การปฏิบัติงานหรอืการให้บรกิารของ

หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น  
ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

2. ชว่ยลดโอกาสการทจุรติใหน้อ้ยลง เพราะด�าเนนิการ 
ผ่านระบบที่สามารถควบคุมตรวจสอบได้

3. ช่วยยกระดับคุณภาพการให้บรกิารประชาชน
ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย

4. ช่วยเพิ่มความสะดวกให้ผู้มาติดต่อ/ผู้รับบรกิาร 
ไม่ต้องเสียเวลา/ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป 
ติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ

5. ช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงภาครัฐ 
ได้ทุกวัน/เวลา

6. ช่วยเพิ่มศักยภาพของประชาชนในการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารภาครัฐที่ทันสมัย

7. ช่วยให้การท�าธุรกรรมของภาคเอกชนรวดเร็วขึ้น 
(ลดโอกาสเกิดการให้ค่าน�้าร้อนน�้าชา)

8. ช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ลดการใช้ทรัพยากรบุคคล

9. ช่วยเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายภาครัฐ

การตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะทาง 
เว็บไซต์ของหน่วยงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจาก
เว็บไซต์ของหน่วยงาน และประเมินระดับการเปิดเผย 
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ข้อมูลของหน่วยงานต่อสาธารณะ เพื่อให้ประชาชน
สามารถเขา้ถงึขอ้มูลและบรกิารพืน้ฐานทีจ่�าเป็นผา่นทาง 
เวบ็ไซต์หลกัของหนว่ยงานได ้ใน 2 ตัวชีว้ดั ไดแ้ก ่ตวัช้ีวดั 
การเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจรติ 
โดยด�าเนินการผ่านแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) ทางระบบ ITAS ซึ่งเป็นแบบวัด 
ที่ให้หน่วยงานเลือกตอบว่า มีหรอืไม่มีการเปิดเผยข้อมูล
ตามประเด็นที่ก�าหนด พร้อมทั้งระบุ URL เพื่อเชื่อมโยง 
ไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล และระบุค�าอธิบาย
เพิ่มเติมประกอบค�าตอบลงในระบบ ITAS

เมื่อหน่วยงานได้บันทึก URL เว็บไซต์ของข้อมูลที ่
หน่วยงานได้เปิดเผยต่อสาธารณะตามหลักเกณฑ์ 
การประเมินลงในระบบ ITAS แล้ว จากนั้นส�านักงาน 
ป.ป.ช. จะเข้าตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลว่าเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก�าหนดหรอืไม่ ทั้งในด้านความครบถ้วน 
ขององค์ประกอบด้านข้อมูลและในด้านองค์ประกอบ
ด้านการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ พร้อมกับพิจารณา 
ค�าอธิบายประกอบค�าตอบที่หน่วยงานได้ระบุไว้ในระบบ 
ITAS ควบคู่กันไปด้วย แล้วจึงท�าการให้คะแนนและ
บันทึกผลการพิจารณาในระบบ ITAS

หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขในการตรวจใหค้ะแนนแบบวดั OIT

ส�าหรับการตรวจใหค้ะแนนระดับการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ 
ทางเว็บไซตข์องหนว่ยงานผา่นแบบวดั OIT ไดม้กีารก�าหนด 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจให้คะแนนไว้ดังนี้

1) การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ตามแบบ OIT  
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล 
ภาครัฐได้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ดังนั้น  
การเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ จึงต้องสามารถค้นหาเชื่อมโยง
ไปยังข้อมูลนั้นได้จากหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน  
ซึ่งข้อมูลที่ปรากฏตามข้อค�าถามนั้น ๆ อาจอยู่ที่ URL 
ของเว็บไซต์หลักหรอือาจอยู่ที่เว็บไซต์อื่น แต่จะต้อง 
สามารถเชื่อมโยงเพื่อเข้าถึงผ่านทางเว็บไซต์หลักเท่านั้น

2) องคป์ระกอบของขอ้มลูทีเ่ปิดเผยทางเวบ็ไซตใ์นแตล่ะขอ้ 
ค�าถามตอ้งมอีงคป์ระกอบดา้นขอ้มลูครบถว้นตามเกณฑ์
การประเมินที่ก�าหนด ส�านักงาน ป.ป.ช. จึงจะพิจารณา 
ให้คะแนนได้ โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
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ท่ี กรณี การให้คะแนน

1 กรณีตอบวา่ “ไม่มี” 0

2 กรณีตอบวา่ “มี” แต่ไม่ได้ระบุ URL เพ่ือตรวจสอบ 0

3 กรณีตอบวา่ “มี” แต่เมื่อตรวจสอบแล้วพบวา่
- ไม่สามารถเปดิเพ่ือตรวจสอบได้ (กรณีส่ง URL ผิด 
ไม่สามารถชีแ้จงเพ่ิมเติมได้)
- ไม่สามารถตรวจสอบได้วา่เปดิเผยท่ีเวบ็ไซต ์
ของหน่วยงาน
- ขอ้มูลท่ีเปดิเผยนัน้ไม่สอดคล้องตามหลักเกณฑ ์
ท่ีกําหนด

0

4 กรณีตอบวา่ “มี” และสอดคล้องตามรายละเอยีด 
ท่ีกําหนด

100

5 กรณีตอบวา่ “ไม่มี” โดยมีเหตุผลอนัน่าเชือ่ถือวา่ 
หน่วยงานไม่สามารถเปดิเผยขอ้มูลตามรายละเอยีด 
ท่ีกําหนดได้

ไม่คิดคะแนน

3) การตรวจให้คะแนนระดับการเปิดเผยข้อมูล 
จะพิจารณาด้านความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลจาก
มุมมองของประชาชนทั่วไปด้วย เนื่องจากประเด็น 
การประเมินที่ก�าหนดไว้ในแบบวัด OIT ล้วนเป็นข้อมูล 
พื้นฐานส�าคัญส�าหรับประชาชน ดังนั้น หน่วยงาน 
ควรแสดง URL ตามล�าดับการเข้าถึงข้อมูล หรอืระบุ
ค�าอธิบายไว้ในแบบวัด OIT ในช่องค�าอธิบายเพิ่มเติม  
ใ ห้ ชั ด เ จ น ว่ า ข้ อ มู ล เ ปิ ด เ ผ ย อ ยู่ ใ น ต� า แ หน่ ง ใ ด 
บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานและประชาชนทั่วไป
สามารถเข้าถึงได้อย่างไร

4) หากในช่วงเวลาการตรวจให้คะแนนแบบวัด OIT 
พบว่าเว็บไซต์หลักของหน่วยงานเกิดเหตุขัดข้องหรอื 
พบปัญหาทางเทคนิคท�าให้ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
ชั่วคราว หรอื URL ที่หน่วยงานระบุในระบบ ITAS  
ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว ส�านักงาน ป.ป.ช. จะติดต่อ
ไปยังหน่วยงานเพื่อขอให้แก้ไขเว็บไซต์ให้สามารถเข้าถึง 
ได้โดยเร็วหรอืภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 วัน นับแต่วันที่ 
ได้รับแจ้งจากส�านักงาน ป.ป.ช. หากพ้นช่วงระยะเวลา 
ดังกล่าว จะถือว่าหน่วยงานไม่เปิดเผยข้อมูลในประเด็น
การประเมินข้อนั้น ๆ แต่ถ้าหากหน่วยงานด�าเนินการ
แกไ้ขภายในระยะเวลาดังกลา่วให้พจิารณาการใหค้ะแนน 
ตามองค์ประกอบที่ระบุไว้ในคู่มือฯ

5) กรณีที่หน่วยงานที่ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลใดได้  
เนื่องจากมีข้อจ�ากัดหรอืเหตุผลความจ�าเป็นท�าให้ 
ไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลตามรายละเอียดที่ก�าหนดได้  
ให้หน่วยงานอธิบายเหตุผลความจ�าเป็นมาอย่าง
ละเอียด โดยจะต้องเป็นเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับข้อจ�ากัด 
ดา้นกฎหมาย ขอ้จ�ากดัอนัสดุวสิยั หรอืขอ้จ�ากดัอนัสง่ผล 
ต่อความมั่นคง หรอืการแข่งขันทางการค้า (เฉพาะ
องค์กรที่มีภารกิจตามกฎหมายซึ่งโดยทั่ ว ไปจะม ี
การแขง่ขนัทางธรุกจิ) หากส�านกังาน ป.ป.ช. พจิารณาแลว้ 
เห็นว่ามีเหตุผลอันน่าเชื่อถือได้ จะไม่น�าประเด็น 
การประเมินนั้นมาคิดคะแนน

6) ในกรณีหน่วยงานไม่สามารถด�าเนินการหร ือ 
จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา หรอื
ศึกษาดูงานตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในแบบวัด OIT 
ตามประเด็นการประเมินข้อ o26, o33, o35, o37 
และ o38 อันเนื่องมาจากมติคณะรัฐมนตร ี หรอืค�าสั่ง
จังหวัด หรอืค�าสั่งของแต่ละส่วนราชการ หน่วยงาน

การประเมนิท่ีกาํหนดไวใ้นแบบวดั OIT ล้วนเปน็ขอ้มูล
พ้ืนฐานสาํคัญสาํหรบัประชาชน ดังนัน้ หน่วยงาน 
ควรแสดง URL ตามลาํดับการเขา้ถึงขอ้มูลใหช้ดัเจน
วา่ขอ้มูลเปดิเผยอยู่ในตาํแหน่งใดบนเวบ็ไซตห์ลักของ
หน่วยงานและประชาชนทัว่ไปสามารถเขา้ถึงได้อย่างไร
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ต้องระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด�าเนินการตามประเด็น 
การประเมนิทีก่�าหนด รวมถงึระบคุ�าสัง่ หรอืประกาศ หรอื 
มาตรการที่ส่งผลให้หน่วยงานไม่สามารถด�าเนินการได้
ไว้ในช่องค�าอธิบายเพิ่มเติมประกอบค�าตอบ โดยไม่ต้อง 
เผยแพร่ขอ้มลูดงักลา่วตอ่สาธารณะทางเวบ็ไซตห์ลกัของ
หน่วยงาน หากส�านักงาน ป.ป.ช. พิจารณาแล้วเห็นว่า 
มีเหตุผลอันน่าเชื่อถือได้ จะไม่น�าประเด็นการประเมินนั้น
มาคิดคะแนน

7) กรณีที่ข้อค�าถามใดไม่ให้คะแนน ผู้ตรวจให้คะแนนจะ
ระบุค�าอธิบายเหตุผลของการไม่ให้คะแนนในข้อค�าถาม 
ที่ไม่ให้คะแนนทุกข้อ โดยเป็นการระบุถึงเหตุผลของ 
การไม่ให้คะแนนตามองค์ประกอบด้านข้อมูลที่ขาด
พร่องไป และอาจมีการระบุข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อ 
การปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลที่เปิดเผยหรอืปรับปรุง 
การด�าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น

สรุปผลการตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์
ของหน่วยงานตามแบบวัด OIT

ภายหลังจากที่หน่วยงานได้ด�าเนินการตอบแบบวัด
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะเสร็จเป็นที่เรยีบร้อยแล้ว  

ส�านักงาน ป.ป.ช. จะด�าเนินการตรวจและให้คะแนน 
แบบวัด OIT รายข้อ พร้อมท้ังให้ข้อคิดเห็นและ 
ข้อเสนอแนะโดยเฉพาะในข้อท่ีไม่ได้คะแนน โดยในปีนี ้
ส�านักงาน ป.ป.ช. ได้ตรวจให้คะแนนแบบวัด OIT  
แล้วเสร็จ ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก�าหนด จ�านวน 
8,302 หน่วยงาน และส�าหรับการตรวจให้คะแนน 
แบบวัด OIT ของส�านักงาน ป.ป.ช. นั้น ทางส�านักงาน 
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ  
(ส�านักงาน ป.ป.ท.) ได้ร่วมกับส�านักงานสถิติแห่งชาติ  
และคณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ตรวจ 
ใหค้ะแนนแกส่�านกังาน ป.ป.ช. เพือ่ใหเ้กดิความเป็นกลาง 
ในการประเมิน รวมแล้วมีจ�านวนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ที่ได้รับการตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลทั้งสิ้น 8,303  
เว็บไซต์ คิดเป็นร้อยละ 100 ของหน่วยงานที่เข้าร่วม
การประเมินทั้งหมด

หากพิจารณาขั้นตอนและกระบวนการประเมิน ITA 
ทั้งหมด กล่าวได้ว่าการตรวจและให้คะแนนแบบวัด  
OIT นัน้เป็นขัน้ตอนทีม่คีวามออ่นไหวมากทีส่ดุ เนือ่งจาก
สาเหตุดังนี้

10th YEAR ITA

065



ประการที่ 1) การประเมิน ITA มีการก�าหนดกลุ่ม 
เป้าหมายท่ีครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทุกประเภท  
และแต่ละประเภทมีรูปแบบการจัดท�าข้อมูลและวธิี 
การเปิดเผยที่แตกต่างกัน อีกทั้งหน่วยงานภาครัฐ 
แต่ละแห่งมีความพร้อมในการจัดท�าและเปิดเผยข้อมูล
ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานไม่เท่ากัน

ประการที่ 2) การตรวจสอบข้อมูลที่ได้เปิดเผยตาม 
แบบวัด OIT โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ 
การจัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานในรูปแบบต่าง ๆ  
พบว่าหลายกรณี จ�าต้องอาศัยการกลั่นกรองและ 
การตีความจากข้อความพรรณนาในรายงาน ว่ามีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และองค์ประกอบของข้อมูล 
ที่ก�าหนดหรอืไม่
ประการที่ 3) จ�านวนข้อค�าถามที่ต้องกลั่นกรองและ
ตรวจให้คะแนนที่มีเป็นจ�านวนมากถึง 357,029 ข้อ 
เมื่อประกอบกับระยะเวลาในการตรวจท่ีมีจ�ากัดเพียง  
1 เดือน จึงอาจส่งผลต่อความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาด
ของผู้ตรวจให้คะแนนได้

ดังนั้น เพื่อให้ผลการตรวจให้คะแนนแบบวัด OIT  
ทีด่�าเนนิการโดยส�านกังาน ป.ป.ช. และส�านกังาน ป.ป.ท. 
มีความรอบคอบและรัดกุมสูงสุด จึงได้มีการแต่งตั้ง 
คณะท�างานให้ค�าปรกึษาทางวชิาการในด้านมาตรฐาน

การตรวจให้คะแนนแบบวัด OIT จ�านวน 10 คณะ 
กระจายอยู่ในทุกกลุ่มการประเมินทั่วประเทศ โดยเป็น
ความร่วมมือในทางวชิาการระหว่างส�านักงาน ป.ป.ช. 
กบัส�านกังานสถติแิหง่ชาต ิในการสุม่ตรวจสอบมาตรฐาน
การตรวจให้คะแนนแบบวัด OIT และให้ความเห็น 
ทางวชิาการในทุกจังหวัดและทุกประเภทหน่วยงาน  
เพือ่ใหม้กีารตรวจใหค้ะแนนแบบวดั OIT ใหม้คีวามถกูตอ้ง 
สูงสุด ซึ่งหากผลการสุ่มตรวจสอบพบว่าจังหวัดใด 
หรอืประเภทหน่วยงานใดมีการให้คะแนนแบบวัด OIT 
ผิดพลาดไปจากหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด ผู้ตรวจให้คะแนน
ในจังหวัดนั้น จะต้องท�าการสอบทานการให้คะแนน 
ในข้อที่พบความผิดพลาดนั้นซ�้าใหม่ทั้งหมด

ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
ในการจัดเก็บข้อมูล OIT

การตรวจให้คะแนนแบบวัด OIT ได้ก�าหนดขั้นตอน 
การด�าเนินงานไว้อย่างเคร่งครัด โดยส�านักงาน ป.ป.ช.  
และส�านักงาน ป.ป.ท. จะต้องตรวจให้คะแนนตาม 
หลักเกณฑ์การตรวจให้คะแนนแบบวัด OIT ที่ก�าหนด  
ซึ่งจากการก�ากับและติดตามการตรวจให้คะแนน 
แบบวัด OIT พบปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการ 
ด�าเนินงาน และได้มีการด�าเนินการแก้ไขแล้ว ดังนี้

การตรวจและให้
คะแนนแบบวดั 
OIT เปน็ขัน้ตอน
ท่ีมคีวามออ่นไหว
มากท่ีสุดในการ
ประเมนิ ITA
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ประเด็นท่ี 1 การบรหิารเวบ็ไซตแ์ละฐานขอ้มูลของหน่วยงาน

1 หน่วยงานบางแห่งตอบแบบวดั OIT โดยใช ้URL ของเวบ็ไซตท่ี์ไม่ได้ 
มีการจดชือ่โดเมนเวบ็ไซตท์างการ หรอืใช ้Social media ในการตอบ 
แบบวดั OIT ซึ่งไม่เป็นไปตามเงือ่นไขทัว่ไปเก่ียวกับการเปดิเผยขอ้มูล 
ท่ีกําหนดไวใ้นหลักเกณฑก์ารประเมิน ITA

คณะรฐัมนตร ีในคราวการประชมุเมื่อวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2545 เห็นชอบ
หลักเกณฑก์ารตัง้ชือ่โดเมนแบบใหม่ตามโครงสรา้งส่วนราชการภายหลัง 
การปฏิรปู โดยส่วนราชการทัง้หมดจะต้องจดชือ่โดเมนในหมวด go.th 
รฐัวสิาหกิจให้จดชือ่โดเมนในหมวด co.th องคก์ารมหาชนให้จดในหมวด 
or.th ประกอบกับหลักเกณฑก์ารประเมิน ITA ได้กําหนดเงื่อนไข 
การเปิดเผยข้อมูลไวใ้นคู่มือการประเมิน ITA หน้า 49 โดยระบุให้ 
หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูลบนเวบ็ไซตห์ลักของหน่วยงานเท่านัน้  
ดังนัน้ ในกรณีท่ีหน่วยงานไม่ได้นําเวบ็ไซตห์ลักอย่างเป็นทางการท่ีจดชือ่
โดเมนเวบ็ไซตต์ามมติคณะรฐัมนตรขีา้งต้นมาใชใ้นการตอบแบบวดั OIT 
สํานักงาน ป.ป.ช. จะพิจารณาไม่ให้คะแนนเน่ืองจากไม่เป็นไปตาม 
หลักเกณฑก์ารประเมินท่ีกําหนด
ทัง้น้ี ผู้บรหิารของหน่วยงานควรให้ความสําคัญต่อการจดัทําเวบ็ไซตห์ลัก 
ของหน่วยงานเพ่ือเผยแพรข่อ้มูลการดําเนินงานใหส้าธารณชนได้รบัทราบ  
อกีทั้งในการประเมินในปีถัดไป ผู้บริหารควรส่งเสริมและกํากับดูแล 
การเปดิเผยขอ้มูลบนเวบ็ไซตข์องหน่วยงานใหเ้ปน็ไปตามมติคณะรฐัมนตร ี 
และหลักเกณฑก์ารประเมินท่ีกําหนดด้วย

2 หน่วยงานบางแห่งประสบปัญหาโดเมนเวบ็ไซตห์มดอายุหรอือยู่ในชว่ง
ระหวา่งกระบวนการจดัซือ้จดัจา้งเพ่ือต่อสัญญาการจา้งดูแลเวบ็ไซต ์
ทําให้เวบ็ไซตไ์ม่สามารถใชง้านได้และลิงกท่ี์หน่วยงานส่งเพ่ือประกอบ 
การตรวจให้คะแนนแบบวดั OIT ไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลได้

ก่อนท่ีหน่วยงานจะประสบปญัหาโดเมนเวบ็ไซตห์มดอายุ สํานักงาน ป.ป.ช.  
ได้ให้คําปรกึษาและคําแนะนําแก่แอดมินของแต่ละหน่วยงานอย่างใกล้ชดิ  
โดยได้มีการชว่ยตรวจทานและแจง้หน่วยงานเจา้ของเวบ็ไซตใ์ห้เรง่แก้ไข
ก่อนส้ินสุดระยะเวลาการตอบแบบวดั OIT ทัง้น้ี เมื่อเขา้สู่ชว่งระยะเวลา 
การตรวจใหค้ะแนนแบบวดั OIT และตรวจพบปญัหาโดเมนเวบ็ไซตห์มดอายุ  
สํานักงาน ป.ป.ช. ได้แจง้ให้หน่วยงานเรง่ประสานบรษัิทท่ีดูแลเวบ็ไซตใ์ห้
เปดิระบบการใชง้านของเวบ็ไซตเ์ป็นการชัว่คราว เพ่ือให้สามารถเขา้ถึง 
ขอ้มูลตามลิงกท่ี์หน่วยงานได้ตอบไวใ้นแบบวดั OIT และสาธารณชน 
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลได้ตามปกติ

3 หน่วยงานบางแห่งประสบปัญหาเก่ียวกับระบบฐานขอ้มูลของเวบ็ไซต์
ขดัขอ้ง หรอืบางแห่งประสบปัญหาเก่ียวกับการถกูไวรสัคกุคามระบบ 
เซริฟ์เวอรข์องเวบ็ไซต ์ทําให้ขอ้มูลท่ีมีการ upload ขึ้นบนเวบ็ไซตเ์สียหาย  
ส่งผลให้ลิงกท่ี์เชือ่มโยงไปยังไฟลห์รอืเอกสารดังกล่าวซึ่งหน่วยงาน 
จดัส่งเพ่ือประกอบการตรวจประเมินไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลได้

กรณีท่ีหน่วยงานประสบปัญหาเก่ียวกับระบบฐานขอ้มูลของเวบ็ไซต์
ขดัขอ้ง หรอืถกูไวรสัคกุคามระบบเซริฟ์เวอรข์องเวบ็ไซต ์จนทําให้ลิงกท่ี์
หน่วยงานจดัส่งเพ่ือประกอบการตรวจประเมินไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลได้  
สํานักงาน ป.ป.ช. ได้ติดต่อกับแอดมินของหน่วยงาน เพ่ือแจง้ปัญหา 
การเขา้ถึงขอ้มูลดังกล่าว และให้หน่วยงานเรง่ดําเนินการแก้ไขขอ้ขดัขอ้ง
ให้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลได้ภายในระยะเวลา 5 วนั นับจากวนัท่ีได้รบัแจง้

ประเด็นท่ี 2 การไม่ดําเนินการตามเงือ่นไขการตอบแบบวดั OIT

4 หน่วยงานบางแห่งจดัส่งลิงกเ์วบ็ไซตเ์ฉพาะหน้า Homepage  
โดยไม่ได้ส่งลิงกใ์นหน้าท่ีเก่ียวขอ้งกับประเด็นขอ้คําถามมาโดยตรง  
และไม่ได้เขยีนคําอธบิายระบุวา่ขอ้มูลดังกล่าวอยู่ตําแหน่งใดของเวบ็ไซต ์
เป็นเหตุทําให้ผู้ตรวจให้คะแนนแบบวดั OIT จะต้องตรวจหาขอ้มูลภายใน
เวบ็ไซตข์องหน่วยงานเอง เพ่ือหาขอ้มูลท่ีสอดคล้องและตรงประเด็น 
กับขอ้คําถามแต่ละหัวขอ้

กรณีท่ีหน่วยงานจดัส่งลิงกห์น้า Homepage สํานักงาน ป.ป.ช. ได้ชีแ้จง
ให้หน่วยงานทราบวา่จะสามารถตรวจพิจารณาให้คะแนนได้เฉพาะขอ้มูล 
ท่ีปรากฏโดยชดัเจนบนหน้า Homepage เท่านัน้ แต่จะไม่ทําการสืบค้น
ขอ้มูลอืน่ ๆ ท่ีลึกไปกวา่ขอ้มูลท่ีปรากฏในหน้า Homepage ตามเงือ่นไข 
การตรวจประเมินท่ีกําหนด และได้เสนอแนะแนวทางสําหรบัการประเมิน
ในปถัีดไปให้หน่วยงานศึกษาเกณฑก์ารประเมินในคู่มือโดยละเอยีด

5 หน่วยงานไม่ได้ดําเนินการตามหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขการตอบแบบวดั 
OIT เชน่
- ใชข้อ้มูลเวบ็ไซตท่ี์ประชาชนทัว่ไปไม่สามารถเขา้ถึงได้ ต้องมีรหัสผู้ใชง้าน
และรหัสผ่านเขา้ระบบ ทําให้ไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลได้
- ลิงกคํ์าตอบแบบวดั OIT ท่ีไม่สามารถเขา้ถึงได้ เน่ืองจากมีการตัดลิงก ์
เวน้วรรค หรอืเพ่ิมอกัษรภายในลิงกโ์ดยไม่ตัง้ใจ
- จดัส่งลิงกท่ี์ไม่ปรากฏเน้ือหาขอ้มูล
- จดัส่งลิงกท่ี์ได้มีการฝากไฟลห์รอืขอ้มูลไวท่ี้เวบ็ไซตอ์ืน่ เชน่  
Google Drive โดยไม่ได้มีการเชือ่มโยงกับเวบ็ไซตห์ลักของหน่วยงาน

กรณีท่ีหน่วยงานไม่ได้มีการดําเนินการตามหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขการ
ตอบแบบวดั OIT สํานักงาน ป.ป.ช. จะไม่ให้คะแนนในข้อคําถามนัน้  
และจะระบุเหตุผลในการไม่ให้คะแนน พรอ้มข้อเสนอแนะรายข้อคําถาม 
ในระบบ ITAS ทัง้น้ี สํานักงาน ป.ป.ช. ได้มีการชีแ้จง/ให้คําแนะนําแก่ 
ทุกหน่วยงานทราบอย่างชดัเจนก่อนเริม่กระบวนการประเมินและได้ม ี
การเน้นยํ้าอย่างต่อเน่ืองผ่านชอ่งทางการส่ือสารต่าง ๆ
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6 หน่วยงานหลายแหง่เกิดความสับสนเรือ่งหลักเกณฑก์ารตอบแบบวดั OIT  
ด้วยความเขา้ใจผิดวา่ประเด็นการประเมินและองคป์ระกอบด้านขอ้มูล
ของแต่ละขอ้คําถามยังคงเดิมเหมือนปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 จงึทําให้
การนําเข้าข้อมูลไม่เป็นไปตามหลักเกณฑก์ารประเมิน ITA ท่ีกําหนด 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยกตัวอย่างเชน่ การประเมิน ITA 2565  
ในประเด็นข้อคําถามท่ีเก่ียวข้องกับรายงานประจาํปี (ข้อ o12, o20, 
o24, o28, o41) ได้มีการเพ่ิมองคป์ระกอบด้านข้อมูลของรายงาน  
โดยจะต้องมีการระบุปัญหา อปุสรรค และข้อเสนอแนะ ซึ่งหน่วยงาน 
หลายแห่งท่ีไม่ได้มีการปรบัปรงุข้อมูลให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ ์
การประเมิน ITA 2565 น้ี จะไม่ได้คะแนน เน่ืองจากมีองคป์ระกอบ 
ด้านข้อมูลไม่ครบถ้วนตามท่ีกําหนด

สํานักงาน ป.ป.ช. ได้ชีแ้จงรายละเอยีดการประเมิน ITA 2565  
โดยมีการจดัประชมุชีแ้จงในรปูแบบ online และ on-site เพ่ืออธบิาย 
รายละเอยีดการประเมิน ITA 2565 นอกจากน้ี ยังได้มีการเปดิชอ่งทาง 
การให้คําปรกึษาแก่หน่วยงานท่ีเขา้รว่มการประเมินทัง้ในส่วนกลาง 
ภมูิภาค และจงัหวดั ซึ่งหากพบวา่หน่วยงานมีความเขา้ใจผิดเก่ียวกับ 
หลักเกณฑก์ารประเมิน ITA สํานักงาน ป.ป.ช. ได้มีการเน้นยํ้าและ
ประชาสัมพันธถึ์งความแตกต่างระหวา่งประเด็นการประเมินนัน้ ๆ  
เป็นพิเศษผ่านชอ่งทางการติดต่อส่ือสารต่าง ๆ

7 หน่วยงานหลายแห่งได้ส่ง URL เพ่ือใช้ในการตอบแบบวดั OIT  
เป็นจาํนวนมาก โดยหลาย URL ไม่มีความเก่ียวข้องกับประเด็น 
การประเมินตามแบบวดั OIT ส่งผลให้ผู้ตรวจให้คะแนนจะต้องเสียเวลา 
ในการพิจารณารายละเอยีดขอ้มูลท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกับการประเมิน

สํานักงาน ป.ป.ช. ได้ชีแ้จงถึงแนวทางการระบุ URL ลงในแบบวดั OIT  
ให้หน่วยงานได้รบัทราบถึงหลักการและเหตุผลในการดําเนินการ ทัง้น้ี  
ในกรณีท่ีพบวา่หน่วยงานมีการระบุ URL ท่ีไม่เก่ียวขอ้งเป็นจาํนวนมาก 
ในแบบวดั OIT ผู้ตรวจให้คะแนนจาํเป็นต้องใชค้วามระมัดระวงัในการ
พิจารณาขอ้มูลโดยละเอยีด และอาจมีการติดต่อกลับไปยังหน่วยงาน 
เพ่ือขอทราบถึงตําแหน่งท่ีเปดิเผยขอ้มูลเพ่ิมเติม

8 หน่วยงานบางแห่งส่ง URL คําตอบแบบวดั OIT ซึ่งมีเน้ือหาเป็นรายงาน
จาํนวนหลายรอ้ยหน้า โดยไม่ได้มีการให้คําอธบิายเพ่ิมเติมวา่เน้ือหาขอ้มูล
ท่ีสอดคล้องกับประเด็นการประเมินอยู่ในหน้าใดของรายงาน ส่งผลใหผู้้ตรวจ 
ใหค้ะแนนต้องใชเ้วลาในการอา่น ตรวจทาน และค้นหาประเด็นสําคัญเป็น
ระยะเวลายาวนานและมีความเส่ียงท่ีจะเกิดขอ้ผิดพลาดในการไม่พบขอ้มูล

สํานักงาน ป.ป.ช. ได้ชีแ้จงแนวทางการตอบแบบวดั OIT และการให้ 
ความสําคัญกับการระบุคําอธบิายเพ่ิมเติมลงในแบบวดั OIT ซึ่งจะชว่ยให้ 
กระบวนการประเมินมีประสิทธภิาพมากย่ิงขึ้น และชว่ยให้กระบวนการให้ 
ขอ้เสนอแนะแก่หน่วยงานทําได้ดีย่ิงขึ้นด้วย

ประเด็นท่ี 3 การบรหิารจดัการและประสานงานภายในหน่วยงาน

9 เจา้หน้าท่ีภายในหน่วยงานไม่ให้ความรว่มมือในการจดัทําขอ้มูล 
ประกอบการประเมิน

เน่ืองจากแบบวดั OIT ประกอบด้วยประเด็นการประเมนิต่าง ๆ ท่ีสัมพันธกั์บ 
ทุกภารกิจการดําเนินงานขององคก์ร จงึจาํเป็นอย่างย่ิงท่ีทุกส่วนงาน
ภายในองคก์รจะต้องประสานความรว่มมือกันในการดําเนินงานตาม 
กรอบการประเมนิ ซึ่งจากผลการถอดบทเรยีนการรปูแบบการบรหิารจดัการ 
และการประสานงานภายในท่ีมีประสิทธภิาพสูงสุดในชว่งท่ีผ่านมาคือ  
การจดัตัง้คณะกรรมการหรอืคณะทํางานขบัเคล่ือนการประเมิน ITA  
ของหน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วยผู้บรหิารและเจา้หน้าท่ีของส่วนงานต่าง ๆ  
ท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มามส่ีวนรว่มในการดําเนินงานรว่มกัน นอกจากน้ี การจดัตัง้ 
กลไกการดําเนินงานดังกล่าวยังชว่ยให้ผู้บรหิารสามารถสัง่การและกํากับ 
ติดตามการดําเนินงานได้อย่างเป็นเอกภาพอกีด้วย

10 ผู้ดูแลระบบเวบ็ไซตแ์ละฐานขอ้มูลของหน่วยงานขาดความรูค้วามเขา้ใจ 
ในเรือ่งการเปดิเผยขอ้มูลทางเวบ็ไซตข์องหน่วยงานตามหลักเกณฑ ์
การประเมิน ITA และมักมีความสับสนในการนําเขา้ขอ้มูลบนเวบ็ไซต ์
ของหน่วยงานท่ีไม่ตรงกันกับผู้ประสานงานการประเมิน ITA (แอดมิน) 
นอกจากน้ี ผู้ดูและระบบเวบ็ไซตข์องหน่วยงานยังไม่ทราบขัน้ตอนและ
ปฏิทินการประเมิน ITA 2565 ส่งผลให้มีการปดิปรบัปรงุเวบ็ไซตใ์นชว่ง 
ระยะเวลาการตรวจให้คะแนนแบบวดั OIT เป็นระยะเวลานาน ซึ่งส่งผล 
ต่อการตรวจให้คะแนนและการเขา้ถึงขอ้มูลของประชาชน

สํานักงาน ป.ป.ช. ในหลายพ้ืนท่ีได้เชญิผู้ประสานงานการประเมิน ITA 
(แอดมิน) และผู้ดูแลระบบเวบ็ไซตแ์ละฐานขอ้มูลของหน่วยงานเขา้รว่ม 
การประชมุชีแ้จงแนวทางการประเมิน ITA 2565 เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจ 
ท่ีตรงกันทัง้ในเรือ่งขัน้ตอนการประเมินและหลักเกณฑก์ารประเมิน ITA 
นอกจากน้ี ยังมีการลงพ้ืนท่ีให้คําแนะนํารายหน่วยงานเพ่ือสาธติและ 
อธบิายวธิกีารเปดิเผยขอ้มูลทางเวบ็ไซตโ์ดยละเอยีด

ประเด็นท่ี 4 สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโควดิ-19

11 บุคลากรของหน่วยงานติดเชือ้ไวรสัโควดิ 19 ทําให้ต้องกักตัวในชว่ง 
ระยะเวลาการตอบแบบวดั OIT และส่งผลกระทบต่อการจดัทําขอ้มูล  
การเปดิเผยขอ้มูลทางเวบ็ไซต ์และการนําเขา้ขอ้มูลลงในระบบ ITAS

การเปดิเผยขอ้มูลตามประเด็นการประเมินท่ีกําหนดไวใ้นแบบวดั OIT  
เป็นส่ิงท่ีหน่วยงานควรดําเนินการอย่างสมํ่าเสมอโดยไม่ต้องรอเปดิเผย 
ขอ้มูลในชว่งระยะเวลาการตอบแบบวดั OIT ทัง้น้ี ในกรณีท่ีบุคลากร 
ของหน่วยงานติดเชือ้ไวรสัโควดิ 19 นัน้ สํานักงาน ป.ป.ช. ได้ประสานและ 
ขอให้บุคลากรท่ีสามารถปฏิบัติงานได้ ณ ท่ีตัง้ของสํานักงาน ดําเนินการ 
จดัทําหรอืรวบรวมขอ้มูลและเผยแพรข่ึ้นเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน โดยผู้บรหิาร 
ของหน่วยงานและสํานักงาน ป.ป.ช. จะมีการกํากับติดตามอย่างใกล้ชดิ
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การชีแ้จงเพ่ิมเติม 
แบบวดัการเปดิเผยขอ้มูล
สาธารณะ (OIT)

ภายหลังจากที่ส�านักงาน ป.ป.ช. และส�านักงาน ป.ป.ท. 
ได้ตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและให้คะแนน
ตามแบบวัด OIT แล้วเสร็จ หน่วยงานจะได้รับทราบ 
ผลคะแนนแบบวัด OIT เบื้องต้น พร้อมท้ังค�าอธิบาย
ประกอบการให้คะแนน โดยในกรณีที่หน่วยงาน 
ไม่เห็นด้วยกับผลการให้คะแนนแบบวัด OIT หน่วยงาน 
สามารถขอชี้แจงหรอืให้ค�าอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให ้
มกีารสอบทานการใหค้ะแนนแบบวดั OIT ใหมอ่กีคร้ังหนึง่  
โดยการสอบทานซ�้าจะยึดตามข้อมูลที่ปรากฏใน URL  
ที่หน่วยงานได้ตอบผ่านแบบวัด OIT ในช่วงเวลา 
การตรวจใหค้ะแนนแบบวัด OIT ในคร้ังแรก ท้ังน้ี เพ่ือให ้
ผลการตรวจให้คะแนนแบบวัด OIT มีความถูกต้อง 
และเป็นธรรมต่อทุกหน่วยงานมากที่สุด โดยหากพ้นช่วง 
ระยะเวลาการชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัด OIT จะถือว่าหน่วย
งานไมป่ระสงคท์ีจ่ะขอสอบทานการใหค้ะแนนแบบวดั OIT 

การชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัด OIT ระหว่างวันที่ 1 - 15  
มิถุนายน 2565 นั้น หน่วยงานสามารถชี้แจง 
ให้ค�าอธิบายเพิ่มเติมในกรณีที่ เห็นว่าผลการตรวจ 
ให้คะแนนตามแบบวัด OIT ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ทีก่�าหนด ซึง่ผูป้ระสานงานการประเมนิ ITA หรอืแอดมนิ 
ของแต่ละหน่วยงานสามารถแจ้งขอชี้แจงรายละเอียด 
เพิ่มเติมผ่าน “แบบชี้แจงเพิ่มเติมแบบตรวจการเปิดเผย 
ข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในการประเมิน ITA 2565” 
ทั้งนี้ การชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัด OIT เป็นการอธิบาย
ขยายความเพิม่เตมิภายใตค้�าตอบ และ URL เดมิทีส่ง่มา 
ในคร้ังแรก ซึ่งผ่านการกลั่นกรองและผ่านการอนุมัต ิ
จากผู้บรหิารสูงสุดของแต่ละหน่วยงานมาแล้ว ไม่ใช่
การส่งค�าตอบใหม่ และไม่ใช่ส่งข้อมูลที่ผ่านการแก้ไข 
มาใหม่ โดยส�านักงาน ป.ป.ช. ได้มีการแจ้งเงื่อนไข 
การขอชีแ้จงเพิม่เตมิแบบวดั OIT ใหท้กุหนว่ยงานทราบ 
เป็นที่เรยีบร้อยแล้ว

สรุปข้อมูลการชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัด OIT

ผลการด�าเนินงานในขั้นตอนการชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัด 
OIT ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้ พบว่า มีหน่วยงาน
ไม่เห็นด้วยกับการให้คะแนนและต้องการชี้แจงเพิ่มเติม 
เพื่อให้มีการปรับแก้ไขคะแนนใหม่ จ�านวนทั้งสิ้น 3,077 
หนว่ยงาน เพิม่มากขึน้กวา่ปี 2564 ทีผ่า่นมา 21 หนว่ยงาน  
และเมือ่พจิารณาสถติจิ�านวนขอ้ค�าถามทีห่นว่ยงานไดส้ง่
ค�าขอชี้แจงเพิ่มเติมเข้ามาพบว่า มีจ�านวน 13,259 ข้อ  
หรอืคิดเป็นเพียง 3.71% ของจ�านวนข้อค�าถามที่ม ี
การตรวจให้คะแนนท้ังหมด โดยมีการยืนยันการให้
คะแนนตามเดมิจ�านวน 10,457 ข้อ หรอืคดิเป็น 78.87% 
และมีการแก้ไขการให้คะแนนใหม่จ�านวน 2,802 ข้อ  
หรอืคิดเป็น 21.13%

หน่วยงาน
สามารถชีแ้จง 
ใหค้าํอธบิาย 
เพ่ิมเติมในกรณี
ท่ีเหน็วา่ผลการ
ตรวจใหค้ะแนน
ตามแบบวดั OIT  
ไมเ่ปน็ไปตาม
หลักเกณฑ ์
ท่ีกาํหนด 

10th YEAR ITA
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เปรยีบเทียบขอ้มูลการชีแ้จงเพ่ิมเติมแบบวดัการเปดิเผยขอ้มูลสาธารณะ (OIT)  
ป ี2564 - 2565

สรปุขอ้มูลการชีแ้จงเพ่ิมเติมแบบวดัการเปดิเผยขอ้มูลสาธารณะ (OIT)

หมายเหตุ
* เมื่อเทียบกับจ�านวนหน่วยงานทั้งหมดที่เข้าร่วมการประเมิน 8,303 หน่วยงาน
** เมื่อเทียบกับจ�านวนข้อค�าถาม OIT ของทุกหน่วยงานรวมกันที่ต้องตรวจให้คะแนนทั้งหมด 357,029 ข้อ
*** เมื่อเทียบกับจ�านวนข้อค�าถามที่หน่วยงานได้ขอชี้แจงเพิ่มเติมทั้งหมด 13,259 ข้อ
**** เมื่อเทียบกับจ�านวนหน่วยงานที่ขอชี้แจงเพิ่มเติมทั้งหมด 3,077 หน่วยงาน
***** เมื่อเทียบกับจ�านวนหน่วยงานที่ขอชี้แจงเพิ่มเติมในข้อนั้น ๆ

ปงีบประมาณ จาํนวนหน่วยงาน
ท่ีขอชีแ้จงเพ่ิมเติม 

OIT (แห่ง)

จาํนวนขอ้ท่ี 
หน่วยงานขอชีแ้จง 
เพ่ิมเติม OIT (ขอ้)

ยืนยัน 
ผลคะแนนเดิม  

(ขอ้)

ยืนยัน 
ผลคะแนนเดิม  

(%)

พิจารณาแก้ไข
คะแนน  
(ขอ้)

พิจารณาแก้ไข
คะแนน  

(%)

2564 3,051 14,456 11,074 76.60% 3,382 23.40%

2565 3,077 13,259 10,457 78.87% 2,802 21.13%

ท่ี ประเด็น จาํนวน รอ้ยละ

1 จาํนวนหน่วยงานท่ีขอชีแ้จงเพ่ิมเติม 3,077 หน่วยงาน 37*

2 จาํนวนขอ้คําถามท่ีหน่วยงานขอชีแ้จงเพ่ิมเติม 13,259 ขอ้ 3.71**

3 จาํนวนขอ้คําถามท่ียืนยันผลการตรวจให้คะแนนแบบวดั OIT 10,457 ขอ้ 78.87***

4 จาํนวนขอ้คําถามท่ีแก้ไขผลการตรวจให้คะแนนแบบวดั OIT 2,802 ขอ้ 21.13***

5 ขอ้คําถามท่ีหน่วยงานขอชีแ้จงเพ่ิมเติมมากท่ีสุดได้แก่ ขอ้ o20  
รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณประจาํปี

782 หน่วยงาน 5.90****

6 ขอ้คําถามท่ีหน่วยงานขอชีแ้จงเพ่ิมเติมน้อยท่ีสุดได้แก่ ขอ้ o7 ขา่วประชาสัมพันธ์ 27 หน่วยงาน 0.20****

7 ขอ้คําถามท่ีมีการปรบัแก้คะแนนมากท่ีสุดได้แก่ ขอ้ o10 แผนดําเนินงานประจาํปี 77 หน่วยงาน 41.62*****

8 ขอ้คําถามท่ีมีการปรบัแก้คะแนนน้อยท่ีสุดได้แก่ ขอ้ o1 โครงสรา้ง 28 หน่วยงาน 9.89*****
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ขอ้คําถามแบบวดั OIT ท่ีหน่วยงานย่ืนขอชีแ้จงเพ่ิมเติมมากสุด 5 อนัดับแรก

ขอ้คําถาม ประเด็นการประเมิน จาํนวนหน่วยงาน 
ท่ีขอชีแ้จงเพ่ิมเติม

o20 รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณประจาํปี 782 หน่วยงาน

o28 รายงานผลการบรหิารและพัฒนาทรพัยากรบุคคลประจาํปี 669 หน่วยงาน

o12 รายงานผลการดําเนินงานประจาํปี 638 หน่วยงาน

o24 รายงานผลการจดัซือ้จดัจา้งหรอืการจดัหาพัสดุประจาํปี 591 หน่วยงาน

o43 การดําเนินการตามมาตรการส่งเสรมิคณุธรรมและความโปรง่ใสภายในหน่วยงาน 570 หน่วยงาน

ขอ้คําถามแบบวดั OIT ท่ีหน่วยงานย่ืนขอชีแ้จงเพ่ิมเติมน้อยสุด 5 อนัดับท้าย

ขอ้คําถาม ประเด็นการประเมิน จาํนวนหน่วยงาน 
ท่ีขอชีแ้จงเพ่ิมเติม

o22 ประกาศต่าง ๆ เก่ียวกับการจดัซือ้จดัจา้งหรอืการจดัหาพัสดุ 114 หน่วยงาน

o32 ชอ่งทางการรบัฟงัความคิดเห็น 95 หน่วยงาน

o3 อาํนาจหน้าท่ี 79 หน่วยงาน

o6 กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 62 หน่วยงาน

o7 ขา่วประชาสัมพันธ์ 27 หน่วยงาน

คือจาํนวนข้อคาํถาม OIT ของทกุหน่วยงานรวมกันท่ีต้องตรวจใหค้ะแนน
357,029 ข้อ

คือจาํนวนข้อท่ีหน่วยงานขอใหท้บทวนการใหค้ะแนน
13,259ข้อ 3.71%หรือ
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ปัญหา/อปุสรรค และแนวทางการแก้ไขในขั้นตอนการชีแ้จงเพ่ิมเติมแบบวดั OIT

จากผลการศึกษาข้อมูลการชี้แจงเพิ่มเติมตามแบบวัด OIT จ�านวน 357,029 ข้อ จาก 3,077 หน่วยงาน พบ “รูปแบบค�าชี้แจงเพิ่มเติม” เกี่ยวกับรายละเอียด 
การด�าเนินงานเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ผู้ตรวจประเมินได้มีการทบทวนการให้คะแนนใหม่ โดยพบปัญหาในการขอชี้แจงเพ่ิมเติม 
แบบวัด OIT และมีแนวทางการแก้ไข ดังนี้

ท่ี ปัญหา/อปุสรรค แนวทางแก้ไข

1 หน่วยงานเขา้ใจผิดวา่ขัน้ตอนการชีแ้จงเพ่ิมเติมแบบวดั OIT เป็นขัน้ตอน
การแก้ไขขอ้มูลและส่ง URL คําตอบแบบวดั OIT ใหม่ เพ่ือให้ผู้ตรวจ 
ให้คะแนนตรวจสอบขอ้มูลอกีครัง้

ขัน้ตอนการชีแ้จงเพ่ิมเติมแบบวดั OIT เป็นขัน้ตอนท่ีเพ่ิมขึ้นมาใหม ่
ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 จนถึงปัจจบุันในปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
โดยยังคงหลักการเดิมคือ เป็นการให้คําชีแ้จงหรอือธบิายขยายความเพ่ิม
เติมภายใต้คําตอบของแบบวดั OIT และ URL เดิมท่ีส่งมาในครัง้แรก  
ไมใ่ชก่ารส่งคําตอบใหม ่และไมใ่ชส่่งขอ้มูลท่ีผ่านการแก้ไขมาใหม่  
ซึ่งหลักการดังกล่าวได้มกีารประกาศ รวมถึงแจง้เวยีนไปยังทกุหน่วยงาน 
เป็นท่ีเรยีบรอ้ยแล้ว

2 หน่วยงานบางแห่งไม่ศึกษาเอกสารแนวทางการชีแ้จงเพ่ิมเติมแบบวดั  
OIT ส่งผลให้การจดัทําคําชีแ้จงเพ่ิมเติมไม่ได้มีการระบุรายละเอยีด 
ท่ีเก่ียวขอ้งและจาํเป็น หรอื ระบุคําชีแ้จงสัน้ ๆ วา่ “ไม่เห็นด้วย”  
หรอื “ดําเนินการถกูต้องแล้ว” หรอื “ได้ดําเนินการแก้ไขขอ้มูลให้มี 
ความครบถ้วนแล้ว” เป็นต้น

สํานักงาน ป.ป.ช. ได้ชีแ้จงทําความเขา้ใจขัน้ตอนการชีแ้จงเพ่ิมเติมแบบวดั  
OIT อย่างต่อเน่ือง โดยหากพิจารณาขอ้ชีแ้จงเพ่ิมเติมของหน่วยงานแล้ว  
ไมพ่บองคป์ระกอบด้านขอ้มูลท่ีครบถ้วนตามหลักเกณฑท่ี์กําหนด จะพิจารณา 
ยืนยันการไม่ให้คะแนน

3 หน่วยงานได้มีการแก้ไขขอ้มูลในเวบ็ไซตข์องหน่วยงานภายหลังจาก 
เสรจ็ส้ินขัน้ตอนการตอบแบบวดั OIT เป็นท่ีเรยีบรอ้ยแล้ว และขอให้ 
สํานักงาน ป.ป.ช. ดําเนินการแก้ไขคะแนนใหม่

การแก้ไขขอ้มูลใหม้อีงคป์ระกอบด้านขอ้มูลถกูต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ ์
ท่ีกําหนดเป็นประโยชนกั์บสาธารณะชนในการเขา้ถึงขอ้มูลภาครฐั อกีทัง้
ในบางข้อคําถามยังเป็นการปฏิบัติตามท่ีกฎหมายได้บัญญัติไวอ้กีด้วย 
อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขการตรวจให้คะแนนแบบวดั OIT  
ได้มีการระบุถึงเงือ่นไข ขัน้ตอน และชว่งเวลาในการดําเนินการเพ่ือให้เกิด
ความเป็นธรรมกับหน่วยงานท่ีเข้ารว่มการประเมินทัง้หมด โดยเฉพาะ 
หน่วยงานท่ีมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามท่ีกฎหมายและหลักเกณฑ ์
การประเมินกําหนดก่อนถึงขัน้ตอนการชีแ้จงเพ่ิมเติมแบบวดั OIT

4 หน่วยงานได้ส่ง URL คําตอบของแบบวดั OIT ใหม่ผ่านทางแบบฟอรม์ 
การชีแ้จงเพ่ิมเติมแบบวดั OIT โดยให้เหตุผลวา่ในการตอบแบบวดั OIT 
ในครัง้แรกนัน้ได้ระบุ URL มาผิด จงึขอส่งคําตอบใหม่

แนวทางการชีแ้จงเพ่ิมเติมแบบวดั OIT ได้กําหนดหลักการไวว้า่เปน็การให้ 
คําชีแ้จงหรอือธบิายขยายความเพ่ิมเติมภายใต้ URL เดิมท่ีส่งมาในครัง้แรก  
ไม่ใชก่ารส่งคําตอบใหม่ และไม่ใชส่่งขอ้มูลท่ีผ่านการแก้ไขมาใหม่ ดังนัน้ 
จงึไม่สามารถพิจารณา URL ท่ีส่งมาใหม่ได้ ทัง้น้ี หลักการและขัน้ตอน
การตอบแบบวดั OIT ของแต่ละหน่วยงานจะดําเนินการผ่านบัญชผู้ีใชง้าน 
หลัก 2 บัญช ีคือ บัญชขีองผู้ประสานงานการประเมิน ITA ของหน่วยงาน  
(แอดมิน) และบัญชขีองผู้บรหิารสูงสุดหรอืผู้บรหิารท่ีได้รบัมอบหมายของ 
หน่วยงาน โดยแอดมนิของหน่วยงานจะเปน็ผู้ใส่ URL คําตอบแบบวดั OIT  
และผู้บรหิารสูงสุดจะเปน็ผู้ตรวจและรบัรอง URL คําตอบของแบบวดั OIT  
รายขอ้ ซึ่งหากผู้บรหิารกดตรวจสอบ URL คําตอบแบบวดั OIT รายขอ้แล้ว  
จะพบวา่ URL ท่ีส่งมามีความถกูต้องและสามารถเขา้ถึงได้หรอืไม่

5 หน่วยงานระบุวา่ได้จดัทําและเปดิเผยขอ้มูลตามขอ้คําถามแบบวดั OIT 
เหมือนปงีบประมาณท่ีผ่านมาแต่ปน้ีีกลับไม่ได้คะแนน

หลักเกณฑก์ารประเมินและองคป์ระกอบด้านขอ้มูลของแบบวดั OIT  
จะมีการปรบัปรงุพัฒนาเป็นประจาํทุกป ีดังนัน้ หน่วยงานควรศึกษา 
รายละเอยีดคู่มือการประเมิน ITA เป็นประจาํทุกป ีเพราะแม้วา่จะมีการใช้
ขอ้คําถามเดิม แต่องคป์ระกอบด้านขอ้มูลอาจมีการเปล่ียนแปลงได้
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การกํากับติดตามเพ่ือให ้
การประเมนิ ITA มคีวามถกูต้อง 

ตามหลักเกณฑท่ี์กําหนด 
และเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

เพ่ือให้ภารกิจการประเมิน ITA  
บรรลุเป้าหมาย

การเสริมสร้าง
ความรู้ 

ความเข้าใจ  
การให้ค�าปรึกษา 

และกิจกรรม 
การยกระดับ
คุณธรรมและ 
ความโปร่งใส 

ในการด�าเนนิงาน 
ของหน่วยงาน

ภาครัฐ

10th YEAR ITA

075



ผลการดําเนินงานของสํานักงาน 
ป.ป.ช. ในการเสรมิสรา้งความรู ้
ความเขา้ใจ การใหคํ้าปรกึษาและ 
กิจกรรมการยกระดับคณุธรรม
และความโปรง่ใสในการดําเนิน
งานของหน่วยงานภาครฐั

ส�ำนักงำน ป.ป.ช. ได้ก�ำหนดแนวทำงในกำรยกระดับ 
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนินงำนของ 
หน่วยงำนภำครัฐ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  
ทั้งในระดับนโยบำย และกำรถำ่ยทอดสู่ระดับปฏิบัติกำร 
ในพื้นที่ ดังนี้

ก ำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  
ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
(Integrity and Transparency 

Assessment : ITA) ของส�ำนักงำน ป.ป.ช. เป็นปีที่ 5  
ที่ได้ปรับเข้ำสู่กำรประเมินในรูปแบบออนไลน์ และเป็น 
ปีสุดท้ำยของช่วงระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ซึ่งส�ำนักงำน 
ป.ป.ช. มีหน่วยงำนที่เขำ้ร่วมกำรประเมินทั้งหมดจ�ำนวน  
8,303 หนว่ยงำน โดยบทบำทหลักของส�ำนกังำน ป.ป.ช.  
แต่ ล ะกลุ่ มสำมำรถแบ่ งระดับหน้ ำที่ รับผิดชอบ 
กำรประเมินออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับภำค และ
ระดับจังหวัด โดยส�ำนักงำน ป.ป.ช. ภำค รับผิดชอบ 
ก�ำกับติดตำมและกลั่นกรองกำรประเมินในภำพรวม 
ของภำค โดยเป็นกำรก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินกำรประเมิน
ของส�ำนักงำน ป.ป.ช. ประจ�ำจังหวัด และกลั่นกรอง 
กำรด�ำเนินกำรประเมินของส�ำนักงำน ป.ป.ช. ประจ�ำ
จังหวัด ให้มีควำมถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดและ
เป็นมำตรฐำนเดียวกัน และประสำนงำนกับส�ำนักงำน  
ป.ป.ช. ประจ�ำจังหวัดเพื่อแก้ปัญหำที่เกิดขึ้น เพื่อให้
ภำรกิจกำรประเมิน ITA บรรลุเป้ำหมำยเป็นไปตำม 
วตัถปุระสงคซ์ึง่ถอืเป็นเคร ื่องมือในกำรขบัเคลือ่นนโยบำย
ของรัฐ เคร ื่องมอืในเชงิบวกท่ีมุง่พฒันำระบบรำชกำรไทย 
ในเชิงสร้ำงสรรค์มำกกว่ำมุ่งจับผิด

กำรประเมนิคณุธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนนิงำน
ของหนว่ยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) เป็นหนึง่กลไกส�ำคญัในกำรขบัเคลือ่น 
และยกระดบัให ้“ภำครัฐมคีวำมโปร่งใส ปลอดกำรทจุรติ 
และประพฤติมิชอบ” ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยของ
ยุทธศำสตร์ชำติ ดังนั้น ในปีที่ผ่ำนมำ ส�ำนักงำน ป.ป.ช.  
ทั่วประเทศจึงได้จัดกำรเสรมิสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ  
กำรให้ค�ำปรกึษำและกิจกรรมกำรยกระดับคุณธรรมและ 
ควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
ดังนี้
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ระดับนโยบาย : ตำมมติคณะรัฐมนตร ี เมื่อวันที่  
4 มกรำคม 2565 ให้หน่วยงำนภำครัฐที่ เข้ำรับ 
กำรประเมินมีผลกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์ 85 คะแนน 
อย่ำงน้อยร้อยละ 80 ตำมตัวชี้วัดแผนแม่บทภำยใต้ 
ยุทธศำสตร์ชำติประเด็นที่ 21 กำรต่อต้ำนกำรทุจรติ 
และประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561-2580) นั้น ส่งผลให้ 
หลำย ๆ หน่วยงำนทุกระดับให้ควำมส�ำคัญกับ 

กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในปี พ.ศ. 2565  
อย่ำงมำก โดยเฉพำะผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดแต่ละจังหวัด 
ที่พยำยำมผลักดันและยกระดับคะแนนของจังหวัดตน 
ให้มำกยิ่งขึ้นเพ่ือเป็นภำพลักษณ์ควำมโปร่งใสที่ด ี
ของทำงจังหวัด ทำงส�ำนักงำน ป.ป.ช. ทั้งระดับภำค 
และระดับจังหวัดจึงมีกำรประสำนควำมร่วมมือ 
ในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสร่วมกับทำง 
ผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดั ผำ่นทำงหนว่ยงำนส�ำนกังำนจงัหวดั
และส�ำนักงำนส่งเสรมิกำรปกครองท้องถ่ิน โดยเน้นย�้ำ
ให้ทุกจังหวัดให้ควำมส�ำคัญในกำรก�ำกับติดตำมและ
พัฒนำกระบวนกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
ให้มีควำมโปร่งใสภำยใต้หลักธรรมำภิบำลที่สอดคล้อง 
กับกรอบกำรประเมินในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  
ผำ่นกลไกกำรด�ำเนนิงำนของคณะอนกุรรมกำรด�ำเนินงำน 
ตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจรติระดับจังหวัด หรอืคณะท�ำงำนที่ด�ำเนินกำร 
เกี่ยวกับกำรขับเคลื่อนกำรประเมินคุณธรรมและ 
ควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
(ITA) ในแต่ละจังหวัด

ระดับปฏิบัติการในพื้นที่ : มีกำรน�ำนโยบำยมำก�ำหนด 
สูแ่ผนปฏบิตักิำรในระดบัพ้ืนที ่โดยเนน้เร ื่องกำรเสรมิสร้ำง 
ควำมรู้ ควำมเขำ้ใจ กำรใหค้�ำปรกึษำ เกีย่วกบัหลกัเกณฑ์ 
และรำยละเอยีดในกำรประเมนิคณุธรรมและควำมโปร่งใส 
ในกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ แก่หน่วยงำน 
ภำครัฐที่เข้ำรับกำรประเมิน ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้

1. ก่อนการประเมิน 
ก่อนเร ิ่มกำรประเมิน ส�ำนักงำน ป.ป.ช. ส่วนกลำง  
ด�ำเนินกำรจัดประชุมช้ีแจงรำยละเอียดกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนินงำนของ 
หน่วยงำนภำครัฐ ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  
ระดับประเทศในรูปแบบกำรประชุมออนไลน์ ผ่ำนระบบ  
Zoom และ YouTube ให้กับหน่วยงำนที่เข้ำรับ 
กำรประเมินทั่วประเทศเพื่อชี้แจงรำยละเอียดต่ำง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ในกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ประจ�ำ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 หลังจำกนั้นในระดับภำค  
ทำงส�ำนกังำน ป.ป.ช. ประจ�ำภำคไดด้�ำเนนิกำรจดัเตรยีม 
กำรประเมนิ และจดัประชุมชีแ้จงรำยละเอยีดอกีคร้ังหนึง่
ให้ทำงส�ำนักงำน ป.ป.ช. ประจ�ำจังหวัดแต่ละจังหวัด 

ก่อนเริม่การประเมนิ สํานักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลาง  
จดัประชมุชีแ้จงรายละเอยีดการประเมนิคณุธรรม 
และความโปรง่ใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครฐั 
ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรปูแบบออนไลน ์ 
ใหกั้บหน่วยงานท่ีเขา้รบัการประเมนิทัว่ประเทศ
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สํานักงาน ป.ป.ช. 
มกีารใหคํ้าปรกึษา/ 
ตอบขอ้ซกัถาม 
เกีย่วกับการ
ประเมนิภายใต้
หลักเกณฑ ์
ท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. 
กําหนด ผ่านชอ่ง
ทาง Line Open 
Chat ของแต่ละ
จงัหวดัตลอด  
24 ชัว่โมง

3. ด�ำเนินกำรเสรมิสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ  
เพื่อยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ในกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  
ร่วมกับส�ำนักงำนจังหวัด หรอืส�ำนักงำน 
ส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิ่น

4. ชี้แจงรำยละเอียดและเสรมิสร้ำงควำมรู้  
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประเมินคุณธรรมและ 
ควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐให้กับผู้บรหิำร หัวหนำ้ส่วนรำชกำรทรำบ 
ผ่ำนกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรด�ำเนินงำน
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ว่ำด้วยกำรป้องกันและ 
ปรำบปรำมกำรทุจรติระดบัจงัหวดัและกำรประชมุ 
คณะกรรมกำรจังหวัดประจ�ำเดือน

5. อัปเดตข้อมูลข่ำวสำรกำรประเมินต่ำง ๆ  
ตำมระยะเวลำปฏิทินกำรประเมินผ่ำนช่องทำง 
Line Open Chat เพื่อเตรยีมควำมพร้อม 
ก่อนเร ิ่มกำรประเมินจรงิ

2. ระหว่างการประเมิน 
ส�ำนักงำน ป.ป.ช. ในฐำนะหน่วยประเมิน ได้มีกำรก�ำกับ
ติดตำม และสนับสนุนให้หน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมิน 
ITA ด�ำเนนิกำรตำมขัน้ตอนและกรอบระยะเวลำทีก่�ำหนด  
และมีกำรให้ค�ำปรกึษำ/ตอบข้อซักถำม เกี่ยวกับ 
กำรประเมนิภำยใตห้ลกัเกณฑท์ีส่�ำนกังำน ป.ป.ช. ก�ำหนด 
ผ่ำนช่องทำง Line Open Chat ของแต่ละจังหวัด
ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงช่องทำงอื่น ๆ  ตลอดระยะเวลำ 
กำรประเมิน รวมถึงกำรลงพื้นที่ เ พ่ือให้ค�ำปรกึษำ  
รำยหน่วยงำน ในช่วงกำรลงพื้นที่เก็บรวบรวมแบบวัด 
กำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External 
Integrity and Transparency Assessment: EIT)  
โดยเนน้ย�ำ้เร ื่องรำยละเอยีดกำรตอบแบบวดักำรเปิดเผย
ข้อมูลต่อสำธำรณะ (OIT) เป็นรำยข้อ ให้กับเจำ้หน้ำที่ 
ผู้รับผิดชอบ (Admin) ได้น�ำไปปรับใช้และแก้ไขในกรณี 
ที่ข้อมูลยังไม่ครบถ้วน

3. หลังการประเมิน 
ส�ำนกังำน ป.ป.ช. ในฐำนะหนว่ยประเมนิ แนะน�ำแนวทำง 
กำรพัฒนำกำรด� ำ เนินงำนเพื่ อก� ำหนดนโยบำย 
ในกำรปรับปรุงกำรด�ำเนินงำนให้เป็นไปตำมกรอบ 
กำรประเมินในปีถัดไป ผ่ำนกลไกกำรด�ำเนินงำนของ 
คณะอนกุรรมกำรด�ำเนนิงำนตำมยทุธศำสตร์ชำตวิำ่ดว้ย 
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจรติระดับจังหวัด

รับทรำบแนวทำงทีถ่กูตอ้งและในระดบัจงัหวดั ส�ำนกังำน 
ป.ป.ช. ประจ�ำจงัหวัดมกีำรจดักจิกรรมเสรมิสร้ำงควำมรู้ 
ควำมเขำ้ใจ เพือ่เตรยีมควำมพร้อมและยกระดบัคณุธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนนิงำนของหนว่ยงำนภำครัฐ  
ให้กับหน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมินภำยในจังหวัด  
โดยมีรูปแบบกำรด�ำเนินกำร ดังนี้

1. ลงพื้นที่ให้ค�ำปรกึษำ เสรมิสร้ำงควำมรู้  
ควำมเข้ำใจ เพื่อยกระดับคุณธรรมและ 
ควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ โดยตรงกับหน่วยงำน โดยแบ่งเป็น 
กลุ่มย่อย ๆ หรอืแบ่งเป็นอ�ำเภอ ซึ่งบำงจังหวัด
มกีำรเชญิหนว่ยงำนทีม่ผีลกำรประเมนิระดบั AA  
ทีเ่ป็น Best practice มำร่วมแลกเปลีย่นแนวทำง 
กำรพฒันำและยกระดบัผลกำรประเมนิด้วย

2. กำรลงพืน้ที/่จดักจิกรรมใหค้�ำปรกึษำ เสรมิสร้ำง 
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เพื่อยกระดับคุณธรรมและ 
ควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำน 
ภำครัฐ โดยบูรณำกำรร่วมกับโครงกำรที่ 
ส�ำนักงำน ป.ป.ช. ประจ�ำจังหวัด ด�ำเนินกำร 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เช่น โครงกำร  
STRONG จิตพอเพียงต้ำนทุจรติ และโครงกำร
แก้ไขปัญหำในพื้นที่
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สรปุความรว่มมือในการขบัเคล่ือน 
การดําเนินงานตามมติ 
คณะรฐัมนตรี

จำกผลกำรศกึษำถอดบทเรยีนรูปแบบกำรบรหิำรจดักำร
และแนวปฏบัิตใินกำรประเมนิ ITA ของหนว่ยงำนภำครัฐ
ทีม่คีำ่คะแนน ITA สงูมำก พบปัจจยัร่วมบำงประกำรทีม่ ี
ควำมสอดคลอ้งกบักำรด�ำเนนิงำนตำมมตคิณะรัฐมนตร ี
เมื่อวันที่ 4 มกรำคม 2565 ซึ่งอำจกล่ำวได้ว่ำเป็น 
ปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงของค่ำคะแนน 
ITA ปี 2565 ดังนี้

ปัจจัยที่ 1 การส่งเสรมิและสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภาครัฐ 
กระทรวงมหำดไทยในฐำนะหน่วยงำนรับผิดชอบในกำร 
ก�ำกับติดตำมส�ำนักงำนจังหวัดและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้เร่งสนับสนุน ส่งเสรมิให้เกิดกำรพัฒนำ
ต่อยอดองค์ควำมรู้และทักษะกำรเปิดเผยข้อมูลภำครัฐ  

กำรป้องกันกำรทุจรติ และกำรให้บรกิำรสำธำรณะทำง
เว็บไซต์ของหน่วยงำน โดยได้มีหนังสือเร ื่อง กำรพัฒนำ 
และยกระดับคะแนนกำรประ เมินคุณธรรมและ 
ควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ถงึผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดั 
ทุกจังหวัด ขอให้ด�ำเนินกำรเพื่อพัฒนำและยกระดับ 
ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส

ปัจจัยที่ 2 ผู้บรหิารสูงสุดของหน่วยงานให้ความส�าคัญ 
และให้การสนับสนุนการประเมิน
ผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดั ผูบ้รหิำรองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
มีควำมตระหนักถึงควำมส�ำคัญและควำมจ�ำเป็นในกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนินงำน 
ของหนว่ยงำนในภำครัฐ ประจ�ำปีงบประมำณ 2565 ซึง่สง่ผล 
ให้มีหน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมินคุณธรรมและควำม 
โปร่งใสในกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนในพื้นที่จังหวัด 
ใหค้วำมส�ำคญักบักำรประเมนิคณุธรรมและควำมโปร่งใส

ปัจจัยที่ 3 การสื่อสารภายในหน่วยงานผู้เข้าประเมิน
กำรสื่อสำรภำยในหน่วยงำนท่ีดีสำมำรถสร้ำงควำม 
ร่วมมือระหว่ำงบุคลำกรในหน่วยงำนได้เกิดควำมชัดเจน
ด้ำนควำมรับผิดชอบในส่วนต่ำง ๆ ของกำรประเมิน 
เพื่อก�ำหนดประเด็นควำมต้องกำรข้อมูลในส่วนต่ำง ๆ  
ที่ใช้ส�ำหรับกำรประเมิน และกำรก�ำหนดเป้ำหมำย 
ในแต่ละขั้นตอนเพื่อใช้ในกำรวำงแผนด�ำเนินกำร 

ปัจจัยที่ 4 ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรในระบบ 
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
กำรด�ำเนินกำรประเมิน ITA ได้ด�ำเนินกำรผ่ำนระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่ง เป็นเคร ื่ องมือส�ำคัญท่ี 
อ�ำนวยควำมสะดวกให้กำรประเมินมีควำมถูกต้อง  
และมีควำมรวดเร็วในกำรประมวลผลกำรประเมิน  
จงึหลกีเลีย่งไมไ่ด้ทีห่นว่ยงำนจะตอ้งมคีวำมรู้ควำมเขำ้ใจ 
ระบบที่ ใ ช้กำรประเมิน ไม่ว่ำจะเป็นวธีิใช้งำนและ 
กำรรำยงำนผลหน่วยงำนที่ได้คะแนนประเมิน ITA  
ที่มีคะแนนในระดับสูง จะมี บุคลำกรที่มีควำม รู้ 
ควำมเข้ำใจในระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เกี่ยวข้อง 
กับกำรประเมิน เช่น ในระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
สนับสนุนกำรประเมิน (ITAS) หรอืระบบเว็บไซต์ 
ของหน่วยงำนส�ำหรับเก็บข้อมูลเพื่อใช้ตอบแบบวัด 
กำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT) ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้จะต้อง 
มีกำรเรยีนรู้ท�ำควำมเข้ำใจถึงกลไกกำรท�ำงำนเพื่อน�ำไป 
ใช้งำนได้อย่ำงถูกต้องมีประสิทธิภำพ

10th YEAR ITA

079



 ■ นายนิวฒัน ์รุง่สาคร 
ผู้วา่ราชการจงัหวดัลพบุรี
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จังหวัดลพบุรี
ยกระดับ 

ความโปร่งใส 
สู่ความยั่งยืน

พูดคุยกับนายนิวฒัน ์รุง่สาคร 
ผู้วา่ราชการจงัหวดัลพบุรี

ถึงแนวคิดและวธิกีารยกระดับ
การเปิดเผยข้อมูลและสรา้ง

ความโปรง่ใสให้กับหน่วยงาน
ภาครฐัภายในจงัหวดั

บนฐานของความยัง่ยืน

SPECIAL INTERVIEW
สัมภาษณ์พิเศษ
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ก ารก�ากับดูแลหน่วยงานภาครัฐภายในจังหวัดเพื่อให ้
เปิดเผยขอ้มูลและสร้างความโปร่งใสนัน้ตอ้งสามารถ
ท�าได้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นผู้บรหิาร 
กต็าม นีค่อืหลกัการส�าคญัแหง่การพฒันาการเปิดเผย 

ข้อมูลอย่างยั่งยืนที่คุณนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุร ี 
ยดึถอืและน�ามาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาจังหวดัลพบรุ ีซึง่มสีว่นส�าคญั 
ท�าใหจ้งัหวดัลพบรุสีามารถยกระดบัการประเมนิ ITA ขึน้มาอยูแ่ถวหนา้
จากผลการประเมนิในปี 2565 ท่ีผา่นมา เรามาเรยีนรู้ปรัชญาการบรหิาร 
ของทา่นและแนวทางทีน่�าไปสูก่ารพัฒนาการเปิดเผยขอ้มลูอยา่งยัง่ยนื

ขบัเคล่ือน ITA  
ใหเ้ปน็วาระแหง่จงัหวดั
จากผลการประเมิน ITA ในอดีตที่จังหวัดลพบุรที�าได้ไม่ค่อยดีนัก  
ท�าให้ต้องกลับมาวางแผน บรหิารจัดการ และเตรยีมความพร้อม 
ส�าหรับการประเมินในปี 2565 และก�าหนดให้เป็นวาระของจังหวัด 
ที่ทุกภาคส่วนต้องปรับกลยุทธ์และด�าเนินการไปในทิศทางเดียวกัน

“ต้องยอมรับว่าในอดีต เร ื่องการเปิดเผยข้อมูลของส่วนราชการ 
หรอืหนว่ยงานตา่ง ๆ  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
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ก็ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ คือบางหน่วยงาน บางองค์กร 
ปกครองสว่นท้องถ่ินกม็กีารเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเต็มท่ี บางหนว่ย 
ก็ใช้ในลักษณะเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของตัวเองบ้าง หรอืในมิติ
อืน่ ๆ  หลากหลายมาตรฐาน เพราะฉะนัน้ การด�าเนนิการในเร ื่อง
ของการเปิดเผยข้อมูลก็ไม่ค่อยมีหลักการ จากนั้นเมื่อมีการ 
ประเมินผล ITA มีการก�าหนดกรอบ มีการก�าหนดหลักเกณฑ์ 
ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น อันนี้เป็นเร ื่องที่ดี ท�าให้มีกรอบมีกติกา 
ที่สามารถจะเดินได้ ลักษณะคล้าย ๆ กับเป็นทางเดิน และก็มี 
พฒันาการมาเร ื่อย ๆ  ตอ้งบอกวา่เราดใีจนะทีก่ารประเมนิ ITA 

พัฒนาการของการยกระดับ 
การประเมิน ITA จาก 127 

หน่วยงานของจงัหวดัลพบุรี

ปี 2562 
ผ่านการประเมิน 

22 หน่วยงาน หรอื 

17.3%

ปี 2563 
ผ่านการประเมิน 

12 หน่วยงาน หรอื 

9.4%

ปี 2564
ผ่านการประเมิน 

113 หน่วยงาน หรอื 

88.9%

ปี 2565
ผ่านการประเมิน 

121 หน่วยงาน หรอื 

95.2%

 ■ พระปรางคส์ามยอด  
โบราณสถานท่ีถือเปน็
สัญลักษณเ์มอืงลพบุรี

10th YEAR ITA

083



ได้ปรับมาสู่ในรูปแบบนี้ อาจจะมีบางส่วนที่ทางเราต้อง
ปรับปรุงพัฒนาเพิ่มมากขึ้น เพราะเนื่องจากว่าเร ื่อง 
เทคโนโลยีมันมีหลายมิติ ทั้งเร ื่องของคนท่ีใช้ เร ื่องของ 
เคร ื่องมือที่ใช้เป็นองค์ประกอบร่วมกัน อย่างไรก็ตาม 
เมื่อมีแนวทางที่ชัดเจน มีกรอบที่ชัดเจนแล้ว ส่วนที่เหลือ 
ก็เป็นหน้าที่ของเราแล้วที่จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

ต้องเท้าความอย่างนี้ พ.ศ. 2562 - 2563 ตัวเลขของ 
การประเมิน ITA ของเราไม่ค่อยสวย ต้องพูดค�านี้เลย  
เรามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ 126 หน่วยงาน 
ภูมิภาคอีก 1 หน่วยงาน รวมเป็น 127 หน่วยงาน  
ในปี 2562 เราผ่านเกณฑ์การประเมิน 22 หน่วยงาน  
ปี 2563 เราผ่านเกณฑ์ต�่าลงไปที่ 12 หน่วยงาน คะแนน
เฉลีย่อยูท่ี ่60 กวา่ ๆ  แลว้ถา้พดูถงึเกณฑจ์�านวนหนว่ยงาน 
ที่ต้องผ่านร้อยละ 80 ต้องถือว่าต�่ามาก เป็นตัวที่ท�าให้ 
เรามีความรู้สกึวา่เราไมค่อ่ยสบายใจ เพราะวา่ในเร ื่องของ  
ITA พวกเราเองมองวา่เป็นพืน้ฐานของการท�างาน เพราะ ITA 
เป็นเร ื่ องของการพัฒนาประสิทธิภาพการท�างาน  
แล้วก็เป็นเร ื่องของการยกระดับคุณภาพการบรกิาร 
ประชาชน เพราะฉะนัน้ มนักค็อืพืน้ฐานเบือ้งตน้ของการ 
บรกิารภาครัฐหรอืการท�างานภาครัฐ เราก็เลยซีเรยีส 
ในเร ื่องนี้ เพราะว่าถ้าคนทั้งจังหวัดเห็นการประเมินแล้ว 
เราผ่านแค่นี้ มันก็เหมือนไม่ผ่าน

ดังนั้น จึงเป็นท่ีมาที่พวกเรายกระดับขึ้นเป็นวาระของ 
จงัหวดั ถอืเป็นนโยบายในล�าดบัเร ื่องต้น ๆ  ตัง้แตท่ีผ่มมา 
รับราชการที่นี่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 พอผลการประเมิน 
ITA ออกมา คนที่รู้จักกันก็ดี ภาพที่ปรากฏออกไปทาง

สื่อมวลชนก็ดี บอกว่าลพบุรตีกเร ื่อง ITA แต่เขาไม่ได้ 
พูดว่าตกเร ื่อง ITA เขาบอกว่าสอบตกในเร ื่องของ 
การทุจรติ เขามอง ITA เป็นเร ื่องของทุจรติคอร์รัปชัน 
ซึ่งจรงิ ๆ มันไม่ใช่ ITA เป็นเคร ื่องมือหนึ่งที่จะป้องกัน 
ไมใ่หเ้กดิการทจุรติคอร์รัปชนั เพราะฉะนัน้ พอเราเอา ITA  
มาเป็นตัวตั้งว่ามันเป็นเร ื่องส�าคัญ เราจะท�าอย่างไร 
ทีจ่ะสือ่สารให้คนในองคก์รเราเขา้ใจวา่เร ื่องนีเ้ป็นพืน้ฐาน 
ทีต่อ้งท�าเป็นเร ือ่งแรก กเ็ลยยกเร ือ่งนีเ้ป็น ‘วาระของจงัหวดั’ 

จากนั้นเราก็เร ิ่มปรกึษาหารอืกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เร ิ่มไปดูกติกา เร ิ่มไปดูคนที่เขาประสบความส�าเร็จ  
ตอนนั้นเราใช้นครสวรรค์เป็นต้นแบบ ผมจ�าได้ว่า 
ปี 2563 สอบถามเจ้าหน้าที่ที่เขาท�าเร ื่องนี้ ถามว่าที่ไหน
ที่ได้คะแนนมากท่ีสุดในประเทศ เขาบอกว่านครสวรรค์  
กเ็ลยบอกว่าลองถอดแบบนครสวรรคม์าดวูา่เขามีขัน้ตอน
ยังไง ท�าไมเขาถึงโดดเด่นในแต่ละด้าน ท�าไมบุคลากร 
เขาไปถึงตรงนั้นได้ เพราะลักษณะการท�างานราชการ 
มันเหมือนกันหมดแหละ เพียงแต่ว่าใครถูกทางหรอื 
ไม่ถูกทางเท่านั้นเอง รู้วธิีการหรอืเปล่า รู้หลักและ 
วธิีการท�างานหรอืเปล่าแค่นั้นเอง ในท้ายที่สุดก็ไป 
ถอดแบบออกมา”

โมเดล “พ่ีสอนน้อง”
การพัฒนาการด�าเนินงานตามกรอบการประเมิน ITA 
จะประสบความส�าเร็จได้ต้องเกิดจากความร่วมมือกัน
ของทุกหน่วยงาน รวมถึงการผสานการท�างานร่วมกับ 
ส�านกังาน ป.ป.ช. เพือ่สร้างความรู้ความเขา้ใจ และถา่ยทอด 
ความรู้ให้กันและกันอย่างเป็นระบบ

 ■ การนําแนวคิดแบบ 
พ่ีสอนน้องมาปรบัใช ้
เพ่ือพัฒนาการประเมนิ ITA

โมเดลพ่ีสอนน้องและการกําหนด ITA เปน็วาระจงัหวดั

ประชมุหารอื 
รว่มกันเพือ่ 

กาํหนดทิศทาง 
การดาํเนินงาน

Workshop ITA  
ให้ความรูแ้ละ
แนวทางแก่ 

หน่วยงานต่าง ๆ

12 หน่วยงานท่ี
ผ่านการประเมิน  

รว่มกับทีม ป.ป.ช.  
จากส่วนกลาง

ยกการประเมนิ ITA 
เป็นวาระจงัหวดั 
และขบัเคล่ือน 

การดําเนินงาน
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“เมื่อถอดแบบแล้วเราใช้วธิีการก็คือ เอา 12 หน่วยงาน 
ของเราที่มีคะแนนผ่านค่าเป้าหมายมาเป็นพี่ เลี้ยง 
ลักษณะการท�างานของพี่เลี้ยงคือ เนื่องจากว่าเรา
ต้องการตัวเขาเพราะว่าเขามีระนาบเดียวกันกับเรา  
ความหมายก็คือ ผู้ที่รับการประเมินส่วนใหญ่จะเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช่ไหมครับ คือคนที่เขาเคย
ท�าข้อสอบหรอืคนท่ีเขาเคยผ่านเกณฑ์แบบนั้นมาแล้ว  
เรากเ็อาเขานีแ่หละมาเป็นตวัตัง้ ปรกึษาหารอืกนั พดูงา่ย ๆ   
ก็ขอร้องเพื่อให้เขาเป็นพี่เลี้ยงให้ คือไปดูแลเพื่อนอีก
ประมาณ 100 กว่าหน่วยงานที่ยังไม่ผ่าน แล้วก็แยกกัน 
เป็นกลุ่ม ๆ  กลุ่มละประมาณ 10 หน่วยงาน ถ้าแยกกลุ่ม 
แล้วไม่เท่ากัน ก็ใช้วธิีว่าใครอยู่ใกล้โซนไหนก็ไปดูแล 
โซนนั้น ดูแลตั้งแต่ต้นเลย เอาบทเรยีนที่ทางส�านักงาน
ท้องถิ่นจังหวัด ส�านักงานจังหวัด และส�านักงาน ป.ป.ช.  

ประจ�าจังหวัด ท่ีช่วยกันถอดบทเรยีนออกมา อันน้ี 
ถือว่าเป็นส่วนที่หนึ่งนะ

ตอ้งบอกว่าเราไดรั้บความกรุณาจากทางส�านกังาน ป.ป.ช.  
ส่วนกลาง คือ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. พลต�ารวจเอก 
วชัรพล ประสารราชกจิ ไดก้รุณาประชมุชีแ้จงทีก่ระทรวง 
มหาดไทยด้วยตนเอง ตอนนั้นเราจึงได้เก็บเกี่ยวข้อมูล 
มาพอสมควร ได้เห็น ได้รู้แบบ รู้วธิีการ อีกส่วนหนึ่ง 
ก็คือ เมื่อกลับมาพบเจอสถานการณ์จรงิที่หน้างาน  
พอเอามาวเิคราะหข์อ้มลูวา่ท�าไมเราถงึตก ท�าไมเราถึงผา่น 
และเพือ่ใหรู้้สกึซึง้ยิง่ขึน้จงึประสานขอทมีงานผูรู้้รายละเอียด 
อย่างลึกซึ้งมาจัด workshop ให้ความรู้เร ื่อง ITA  
เขามาเป็นครูให้เรา มาช่วยสนับสนุนเราในเชิงของ 
วชิาการ มาช่วยเราในเร ื่องของการวเิคราะห์ข้อมูล  

คนท่ีเคยทํา
ขอ้สอบหรอืเคย 
ผ่านเกณฑแ์บบ 
นัน้มาแล้ว เราก็ 
เอาเขานีแ่หละมา 
เปน็ตัวตัง้ ปรกึษา
หารอืกัน พูดงา่ย ๆ 
ก็ขอรอ้งเพ่ือให้
เขาเปน็พ่ีเลีย้งให้
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มาช่วยเราในเร ื่องของการดูรายละเอียดในภาพรวม 
ของเราทกุแหง่เลยวา่ หนว่ยงานทีต่กหรอืไมผ่า่นสว่นใหญ่ 
เกดิจากสาเหตอุะไร ผลคอืมาจากสามสว่น สว่นทีห่นึง่คอื
มาจากหน่วยงานที่ผ่านค่าเป้าหมาย 12 แห่ง ส่วนที่สอง 
มาจากการจัด workshop ITA เรามีการเชิญ 
ส่วนราชการ หน่วยงาน ทั้งผู้บรหิารองค์กรปกครอง 
สว่นทอ้งถิน่ ทัง้นายอ�าเภอ หวัหนา้หนว่ยงาน ผูป้ฏบิตังิาน  
เข้ามาร่วมรับฟังร่วมประชุมปรกึษาหารอืเพื่อให้ทราบ
รายละเอียดของ ITA ทั้งหมด รับฟังร่วมกันว่าตอนนี้
โจทยข์องเราคอือะไร แลว้เราจะไดม้ทีศิทางในการเดนิไป 
อย่างไร ส่วนที่สามในส่วนของจังหวัดเองเรามีการจัด
ประชุม ไม่ว่าจะเป็นในเร ื่องของการประชุมอนุกรรมการ
ที่ทางส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดเป็นเลขานุการ  
การประชุมของคณะกรมการจังหวัด และการประชุม
ที่ส�าคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือ การประชุมของหัวหน้าส่วน
ราชการขององค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้บรหิารองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีนายกฯ รองนายกฯ ปลัดฯ  
ผู้บรหิารของเขาทุกคนพูดให้รับฟัง ให้รับรู้ถึงเร ื่อง 
ของการประเมิน ITA เมื่อทุกคนได้เข้าใจในบรบิทแล้ว 
มีการยกเป็นวาระจังหวัดแล้ว เราจึงเร ิ่มการขับเคลื่อน

เราไดม้กีารตัง้คณะกรรมการ โดยเอาคนทีเ่กีย่วข้องจรงิ ๆ   
เช่น ส�านักงานท้องถิ่นจังหวัด ส�านักงานจังหวัด ซึ่งมี
บุคลากรอยู่หลายท่านท่ีเขาท�าเร ื่องนี้มาแต่ต้น อีกส่วน
ก็คือทางส�านักงาน ป.ป.ช. มีทีมงานไปช่วยเป็นพี่เลี้ยง 
อีกทีมหนึ่ง ไปวเิคราะห์ ให้ค�าปรกึษา ไปให้ค�าแนะน�า 
ในพื้นที่ อันนี้เราไปที่หน้างานตั้งแต่เร ิ่มกระบวนการเลย  
พูดง่าย ๆ ว่า เพราะเรารู้สาเหตุของปัญหา เพราะฉะนั้น
ทีมเหล่านี้ก็จะลงไปเป็นพี่เลี้ยงในพื้นที่ให้ อีกส่วนหนึ่ง 
ก็คือ เร ื่องของการอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการที่น�า
หน่วยงานท่ีทั้งผ่านและไม่ผ่านทั้งหมดมาท�าความเข้าใจ
ร่วมกัน ส่วนนี้จังหวัดเองให้การสนับสนุนงบประมาณ 
เป็นงบบรูณาการของจงัหวดั ในการแจง้ใหส้ว่นราชการ 
ที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกัน  
เพื่อหาจุดที่เป็นปัญหาของเขาคืออะไร อันนี้คือภาพรวม
ในเบื้องต้น

“การที่หน่วยงานเป็นพี่เลี้ยงกันและกันนี้ จะช่วยให้
เขาเรยีนรู้ไปด้วยกัน แก้ไขปัญหาไปด้วยกัน เข้มแข็ง 
ไปด้วยกันในอนาคต แม้จะเปลี่ยนผู้น�าจังหวัดหรอื 
ผู้น�าหน่วยงานไปกี่คนก็ตาม เขาก็ยังก้าวเดินต่อไปได้ 
ด้วยตนเองพร้อมเพื่อนของเขา”

สนับสนุนบทบาทนํา 
ของผู้บรหิาร
การส่งเสรมิสนับสนุนให้ผู้บรหิารหน่วยงานเห็นความ
ส�าคัญของการประเมิน ITA โดยใช้หลัก “ผู้น�าต้อง
ท�าก่อน” เพื่อให้เห็นสภาพปัญหาและลงมือปรับแก้ 
ได้อย่างตรงจุด

“บทบาทของผูบ้รหิารส�าคญัเป็นเร ื่องแรก ตอ้งใชค้�านีเ้ลย  
เพราะหลงัจากท่ีนอ้ง ๆ  ทราบวา่เรามองวา่ การประเมนิ ITA 
เป็นเร ื่องพื้นฐานของการท�างานภาครัฐ หรอืการท�างาน 
ราชการแล้ว เราก็พยายามที่จะถ่ายทอดเร ื่องน้ีให้ 
ทุกคนเห็นความส�าคัญ ต้องยอมรับว่าในหลายส่วน 

ชว่ยใหเ้ขาเรยีนรู ้
แก้ไขปญัหา 
เขม้แขง็ไปด้วยกัน 
ในอนาคต  
แมจ้ะเปลีย่นผู้นํา
จงัหวดัหรอืผู้นํา
หน่วยงาน 
เขาก็ยังก้าวเดิน
ต่อไปได้ด้วย
ตนเองพรอ้ม
เพ่ือนของเขา

 ■ การทํางานอย่างเปน็ระบบ
สรา้งความต่อเน่ือง ไรร้อยต่อ 
จะชว่ยสรา้งความโปรง่ใส
อย่างยัง่ยืน
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หลายหน่วยงาน ไม่รับทราบเร ื่องของการท�า ITA ด้วย  
ผู้บร ิหารองค์กรบางแห่งมอบหมายงานให้ระดับ 
เจ้าหน้าที่ มอบให้กับผู้ปฏิบัติ บางหน่วยมอบไปถึง 
ลูกจ้าง พนักงานราชการบ้าง ไม่ได้ให้ความส�าคัญ 
กับเร ื่องนี้ อีกประการหนึ่งก็คือ การประเมิน ITA คร้ังที ่
ผ่านมาที่ไม่ประสบความส�าเร็จส่วนหนึ่งมันเหมือนกับ 
เป็นการประเมินส่วนบุคคล ไม่ได้ประเมินหน่วยงาน 
เพราะน้อง ๆ เจ้าหน้าที่ เป็นคนตอบค�าถาม OIT  
ตอบอยูค่นเดยีว ตอบเองก็ไมม่ทีีป่รกึษา ตวัผูบ้รหิารเอง 
ก็ไม่ได้ไปก�ากับ พอเราเห็นตรงนี้จึงเป็นที่มาที่เราจะ
ต้องเรยีกผู้บรหิารให้มารับทราบถึงทิศทาง ให้ทราบถึง 
หลักเกณฑ์ ให้ทราบถึงวธิีการ แล้วต้องเป็นส่วนหนึ่ง 
ที่ต้องให้ความร่วมมือเป็นอันดับแรก ๆ เลย คือ ผู้นํา
ต้องทําก่อน ถ้าผู้นําไม่ทําจะสําเร็จไหม บางที่สําเร็จ 
แต่ก็อาจจะช้า แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้บรหิารให้ 
ความสาํคญัในเร ื่องนีง้านกจ็ะขยบัเร็ว ในระหวา่งขัน้ตอน
กเ็ชน่เดียวกัน ผูบ้รหิารก็ตอ้งลงไปก�ากบั ไปเป็นก�าลังใจ  
ไปให้ค�าปรกึษาอะไรต่าง ๆ เพราะฉะนั้นจุดหนึ่งท่ีจะ 

ท�าให้ประสบความส�าเร็จหรอืไม่ประสบความส�าเร็จ 
ย่อมขึ้นอยู่กับตัวของผู้บรหิารด้วย”

สรา้งองคก์รท่ีโปรง่ใส 
อย่างย่ังยืน
การท�างานที่ เป็นระบบจะสร้างความต่อเนื่องแบบ 
ไร้รอยต่อ ไม่ว่าจะเปลี่ยนผู้บรหิารหรอืคนท�างาน 
เพราะระบบที่ดีจะสร้างความยั่งยืน

“ไมว่่าจะมกีารเปลีย่นตวัผูบ้รหิารหรอืมกีารเปลีย่นแปลง
อะไร จังหวัดลพบุรพียายามท�าให้ต่อเนื่อง เราพยายาม 
ท�าแบบนั้น จรงิ ๆ แล้วถ้าเมื่อสักครู่ที่ เล่าให้ฟัง
ววิัฒนาการของเราตั้งแต่ปี 2562 และ 2563 ที่ต�่าสุด
คือผ่านเกณฑ์แค่ 12 หน่วยงาน แต่พอปี 2564 เมื่อเรา 
ได้ปรับวธิีการไปแล้วเราผ่านถึง 113 หน่วยงาน ล่าสุด 
ปีปัจจุบันเราผ่านไป 121 หน่วยงาน ววิัฒนาการของเรา 
ดีขึ้นเร ื่อย ๆ สัดส่วนของคะแนนเฉลี่ยเราก็ดีข้ึนมา 
โดยล�าดับ ปัจจุบันเราอยู่ที่ประมาณ 94.56 แต่จรงิ ๆ  
ก็ยังไม่เป็นเร ื่องท่ีเราพอใจ แต่เราก็ไม่รบี สาเหตุที่เรา 
ไมร่บีเพราะวา่ เรากลวัวา่ถา้รบีกจ็ะทาํใหเ้ขา้ไปบดิเบอืน
ข้อมูล หรอืว่าเข้าไปสร้างข้อมูลใหม่ขึ้นมา มันก็จะไม่ใช่ 
คําตอบที่แท้จรงิ เพราะฉะนั้นเราพยายามให้แต่ละ 
หนว่ยงานเรยีนรู้ในเร ื่องของ ITA ให้เขาเกดิความเขา้ใจ
จรงิ ๆ  เพือ่ให้เกดิความยัง่ยนื เพราะฉะนัน้เราจะให้เขาฝึก 
ลองผิดลองถูก ให้เขาฝึกในเร ื่องของการถาม ให้เขาฝึก 
ในเร ื่ องของการปฏิบัติ  ท้ายที่สุดเราต้องการให้ 
สว่นราชการตา่ง ๆ  ท�าในลกัษณะเป็นงานประจ�า ท�าให ้ITA  
เป็นเร ื่องของงานประจ�าที่ต้องปฏิบัติ เป็นงานที่ใคร
ก็ได้ที่มาถึงแล้วสามารถท�างานต่อเนื่องไปได้เลย ไม่ว่า 
ผูบ้รหิารจะเปลีย่น เจา้หนา้ทีจ่ะเปลีย่น กเ็หมอืนงานประจ�า 
ที่เราท�าเป็นงานฟังก์ชันธรรมดานี่แหละ เพราะฉะนั้น  
ส�าหรับในเร ื่องของการปฏิบัติงานในส่วนของ ITA  
ก็พยายามท�าให้มันเร ื่องเป็นเร ื่องปกติ”

ความเปล่ียนแปลง 
สรา้งความสําเรจ็
จากอันดับท้ายของการประเมิน ITA ของจังหวัดลพบุร ี
พุง่ทะยานขึน้มาจนสร้างความเปลีย่นแปลงไปทัง้จงัหวดั 
เพราะมีเป้าหมายที่ส�าคัญคือการสร้างประโยชน์และ 
อ�านวยความสะดวกแกป่ระชาชน และสร้างความเขา้ใจวา่ 
ITA คือเร ื่องพื้นฐานการท�างานของข้าราชการ

สาเหตุท่ีเราไมร่บี 
เพราะวา่เรากลัว 
วา่ถ้ารบีก็จะทํา 
ใหเ้ขา้ไปบดิเบอืน 
ขอ้มูล หรอืวา่ 
เขา้ไปสรา้งขอ้มูล 
ใหมข่ึ้นมา  
มนัก็จะไมใ่ช ่
คําตอบท่ีแท้จรงิ 
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“เปล่ียนแปลงมาก ต้องใช้ค�านี้เลย เพราะว่าตื่นตัว 
กันเยอะ คร้ังแรก ๆ เร ื่อง ITA ที่คนเคยมองว่า ITA  
คือเร ื่องของความไม่โปร่งใส แต่เขาไม่ได้พูดแบบนั้น  
เขามองในเร ื่องของการทุจรติ ในปี 2563 ที่เราผ่านแค่ 
12 หน่วยงาน สิ่งหนึ่งที่ได้รับเสียงวพิากษ์วจิารณ์ก็คือ  
ทีน่ีม่กีารทจุรติกนัมากใชไ่หม แลว้กเ็ป็นเร ื่องทีส่ะเทอืนใจ
พวกเราคนที่ท�างานนะ ส่วนที่สองพอมันเกิดเหตุการณ์ 
อยา่งนีข้ึน้ ชว่งระหวา่งนัน้มีการเลอืกตัง้องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่พอด ีกม็กีารเอาขอ้มลูตา่ง ๆ  เหลา่น้ีไปโจมต ี
ผู้บรหิารในชุดเดิมว่ามีการทุจรติ

ผลของการประเมิน ITA ไม่ผ่านหรอืใช้ค�าว่าตก อันนี ้
ก็เป็นเหตุอีกอันหนึ่งที่ท�าให้เราเห็นว่า ในส่วนนี้ชาวบ้าน
เขาให้ความสนใจ เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็ท�าให ้
พวกเราตื่นตัว ถามว่าเปลี่ยนไปมากไหม เปลี่ยนไปมาก 
พอคนตืน่ตวัเรากพ็ยายามอธบิายใหเ้ขาฟังวา่การประเมนิ 
ITA มนัไมไ่ด้ชีใ้ห้เราเห็นวา่เป็นเร ื่องของการทจุรติ แตม่นั 

เป็นเร ื่องของประสิทธิภาพในการท�างาน ในเร ื่องของ 
การบรกิารประชาชน ในการพัฒนาคุณภาพในเร ื่องของ
การยกระดบั กบัอกีประเด็นหนึง่กค็อืในเร ื่องของ ITA นัน้  
มันเป็นสิ่งพื้นฐาน เราก็ยังพยายามอธิบายให้เขาฟัง 
ในเร ื่องนี้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะต้องไปท�าก็คือ เขาต้อง
เปลี่ยนรูปแบบของการท�างานของเขา

ปลายทางกค็อืประโยชนข์องการท�างานของเขาเอง ท�าให้ 
เขาท�างานได้ง่ายขึ้น ชาวบ้านก็ได้รับประโยชน์มากขึ้น  
ปัจจุบันนี้ ต้องบอกว่าเราประสบความส�าเร็จพอสมควร 
ทกุคนตืน่ตวั พยายามปรับรูปแบบการท�างาน เหมอืนกบั 
ตอนนี้ราชการแต่ละหน่วยแข่งกัน พอเขาแข่งกันเมื่อไหร่
ประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชน เพราะว่าได้รับ 
บรกิารที่ดีขึ้น รวดเร็วขึ้น ถูกต้องมากขึ้น คุณภาพงาน 
ก็ดีขึ้น อันนี้คือการเปลี่ยนแปลงท่ีเราเห็นอย่างชัดเจน 
เปลี่ยนแม้กระทั่งตัวบุคลากร เขามีพัฒนาการท่ีดีขึ้น  
เรยีนรู้ในเร ื่องของหลักเกณฑ์ เรยีนรู้ในเร ื่องของระเบียบ 
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เพราะ ITA ครอบคลุมเกือบทุกเร ื่อง มันเหมือนกับเป็น 
กรอบใหญ่ มันเหมือนเป็นมาตรฐานอย่างหนึ่งที่ก�าลัง 
การันตีว่า หน่วยงานราชการทุกหน่วยงานพ้ืนฐาน 
คุณต้องผ่านการประเมิน ITA ต้องให้ผ่านในมาตรฐาน 
ITA จึงท�าให้เกิดการตื่นตัว และเกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างมาก”

ถกูต้อง โปรง่ใส  
ทันสมัย รวดเรว็
ถึงแม้จะบรรลุเป้าหมายการประเมิน ITA แบบเกิน
ความคาดหมาย แต่จังหวัดลพบุรยีังไม่หยุดแค่นี้  
โดยมุ่งสร้างมาตรฐานการท�างานใหม่ที่ถูกต้อง โปร่งใส 
ทันสมัย และรวดเร็ว

“ล่าสุดเราเอาตัวเลขของเราที่ เพิ่งประกาศผลมาดู  
ปี 2565 เราผ่าน 121 หน่วยงาน ยังไม่ผ่านอยู่อีก
แค่ 6 หน่วยงาน แต่เราก็ไม่ได้ต�าหนิ 6 หน่วยงานนะ  
แตบ่อกว่าเราประสบความส�าเร็จในระดบัหนึง่เลยทเีดยีว 
เพราะว่าเรามีพัฒนาการ ปี 2563 ผ่าน 12 หน่วยงาน  
ปี 2564 ผา่น 113 หนว่ยงาน ปี 2565 ผา่น 121 หนว่ยงาน  
พัฒนาการมันดีขึ้นเร ื่อย ๆ จ�านวนที่ไม่ผ่านเหลือแค่  
6 หนว่ยงานเอง วันนีเ้ราเอาสิง่ท่ีมนัเกดิขึน้ในอดตีมาเป็น 
บทเรยีน เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราในปีนี้ก็คือ เราก็ยัง
ใช้สูตรเดิมของเรา คือ เอาคนที่ผ่านมาถอดบทเรยีน 
อีกทีหนึ่งว่า ท�าไมถึงผ่านเพิ่มมากขึ้น และสิ่งส�าคัญก็คือ
คนที่ไม่ผ่าน เหตุใดไม่ผ่าน

วันนี้เราค้นพบว่า คนที่ผ่านปีที่แล้วและมาปีนี้เราคิดว่า
เขาจะผ่านอีก แต่กลับกลายเป็นว่าไม่ผ่าน น่ันแสดงให้
เหน็ว่ามนัมกีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดในเร ื่องการท�างาน  
มีการเปลี่ยนแปลงตลอดในเร ื่ องของตัวบุคลากร  
ถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องมาดูกันในเร ื่องของความต่อเนื่อง 
ในเร ื่องของความเข้าใจ ก็ต้องไปหาว่าตกลงมันเกิดจาก
ตรงไหน แต่ท้ายที่สุดเป้าหมายที่ลพบุรตี้องการก็คือ  
มาตรฐานทุกหน่วย

ปีนี้เราวางคอนเซ็ปต์ไว้ก็คือ การท�า ITA นั้นต้องถูกต้อง  
การท�า ITA ตอ้งโปร่งใส การท�า ITA ตอ้งทนัสมยั แลว้ก็ 
การท�า ITA ต้องรวดเร็ว เพราะฉะนั้นการท�างานของเรา 
วันนี้เราตีกรอบว่าช่วงไหนเราจะท�าอะไร ช่วงไหนที ่
ส่วนราชการหรอืว่าหน่วยงานต่าง ๆ ต้องปฏิบัติอย่างไร 
แล้วในกรอบของเราส่วนใหญ่เราจะท�าน�าหน้ากรอบ
ที่ทางหน่วยงานอื่นเขาก�าหนดเสมอ เพื่อให้มีระยะเวลา 

ในการไปทบทวน มีระยะเวลาในการไปนิเทศงาน ให้มี
ระยะเวลาในเร ื่องของการไปพัฒนาให้มันดีขึ้น อันนี้เป็น 
สิ่งที่พวกเราทีมงาน ITA ของลพบุรวีางไว้

และอย่างทีบ่อกตัง้แตต่อนตน้ว่าในเร ื่องของ ITA ถามวา่ 
เป็นเร ื่องที่ยากไหม ต้องบอกว่าในคร้ังแรกก็เป็นเร ื่องท่ี
ยากนะ เพราะเรายงัไมเ่ขา้ใจเร ื่องของรูปแบบการท�างาน  
แต่ตอนนี้เมื่อเราผ่านระยะเวลามาในระดับหนึ่งแล้ว 
จะเห็นว่า ITA ไม่ใช่เร ื่องยาก แต่มันเป็นเร ื่องที่เกี่ยวข้อง
กับการท�าความเข้าใจ แล้วก็เป็นพื้นฐานของการท�างาน 
ราชการ เพราะฉะนัน้กอ็ยากใหเ้พือ่น ๆ  ขา้ราชการทกุคน 
ให้ความส�าคัญกับเร ื่ องนี้  เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่
การประเมิน ITA ของเราผ่าน นั่นก�าลังบ่งบอกถึง
ประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการของเรา ก�าลงับอกถงึ 
คุณภาพที่เราก�าลังรักษามาตรฐานและยกระดับให้ด ี
ยิ่งขึ้น เพราะปลายทางที่สุดก็คือการบรกิารพ่ีน้อง
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับเพื่อนข้าราชการก็คือว่า วันนี้
ถ้าเราท�า ITA ให้ดี การท�างานต่อไปในภายภาคหน้า
ของเราก็จะได้รับการยกย่อง การท�างานของเราต่อไป
ในภายภาคหน้าก็จะเป็นไปในทิศทางที่ทุกคนปรารถนา  
นั่นก็คือในเร ื่องของความโปร่งใส ในเร ื่องขององค์กร 
ที่มีคุณธรรม ในเร ื่องขององค์กรที่มีธรรมาภิบาล อันนี้
ก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เราปรารถนาตั้งแต่เบื้องต้น
ที่เข้ามารับราชการ”

การด�าเนินงานของจังหวัดลพบุรสีะท้อนถึงความส�าเร็จ
หลายประการ ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของผู้บรหิารที่ให้ความ
ส�าคญัในการยกระดบัการบรหิารจดัการการประเมนิ ITA  
ใหเ้ป็นวาระของจงัหวดั การบรูณาการท�างานหนว่ยงาน 
ภายในจังหวัดภายใต้โมเดลพี่สอนน้อง และปลูกฝัง
แนวคิดว่าการสร้างองค์กรที่โปร่งใสเป็นสิ่งพื้นฐาน 
ทีต่อ้งปฏบัิต ิเป็นงานประจ�าท่ีท�าเป็นปกต ิเปิดเผยข้อมลู 
ต่อสาธารณะต่อเนื่องตลอดปี มิใช่เฉพาะแต่ช่วงที่ 
มีการประเมิน ITA มิใช่ทําเฉพาะเพียงแค่ต้องการ 
ได้คะแนน ITA แต่ต้องการให้หน่วยงานรู้จุดอ่อนของ
ตนเองแล้วแก้ไข รู้จุดแข็งของตนเองแล้วพัฒนาขึ้นอีก 
จึงนับว่าเป็นตัวอย่างของความส�าเร็จในการส่งเสรมิ
สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐภายในจังหวัดมีคุณธรรม  
มธีรรมาภบิาล สร้างใหเ้กดิรากฐานทีย่ัง่ยนื และปลายทาง 
ที่สุดก็คือการบรกิารประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

ITA เปน็เครือ่งมอื
หน่ึงท่ีจะปอ้งกัน 
ไมใ่หเ้กิดการทจุรติ 
พอเราเอา ITA  
มาเปน็ตัวตัง้วา่เปน็ 
เรือ่งสําคัญ จะทํา 
อย่างไรท่ีจะส่ือสาร 
ใหค้นในองคก์รเรา 
เขา้ใจวา่เรือ่งนีเ้ปน็ 
พ้ืนฐานท่ีต้องทํา 
เปน็เรือ่งแรก  
ก็เลยยกเปน็  
‘วาระของจงัหวดั’

 ■ ภาพซา้ย ผู้วา่ฯ ลพบุร ี
ตัง้เปา้การประเมนิป ี2565  
คือ เอาหน่วยงานท่ีผ่านเกณฑ ์
มาถอดบทเรยีนอกีทีหน่ึง 
เพ่ือยกระดับใหส่้วน 
ท่ียังไมผ่่านได้พัฒนาต่อไป

 ■ ภาพล่าง ศาลากลาง 
จงัหวดัลพบุร ีถือเปน็ศูนยก์ลาง
ในการประสานงานการประเมนิ  
ITA

10th YEAR ITA
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ผลการประเมิน 
ITA 

ประจ�าปี 
งบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

ผลการประเมิน ITA ไม่ได้ม ี
จดุมุ่งหมายหลักในการวดัวา่

หน่วยงานใดทุจรติหรอื
ประพฤติมิชอบมากกวา่กัน  

และไม่ได้เป็นเครือ่งมือตัดสิน 
วา่หน่วยงานไหนกระทําถูก 

หรอืผิด แต่เป็นเครือ่งมือท่ีชว่ย 
ในการพัฒนาหน่วยงานภาครฐั 

ให้มีประสิทธภิาพมากขึ้น  
ตอบสนองต่อประชาชนและ

บุคลากรภายในหน่วยงานมากขึ้น

10th YEAR ITA
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เป็นเคร ื่องมือตัดสินว่าหน่วยงานไหนกระท�าถูกหรอืผิด 
แต่เป็นเคร ื่องมือที่ช่วยในการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐ
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบสนองต่อประชาชนและ 
บุคลากรภายในหน่วยงานมากขึ้น เพราะหากพิจารณา
จากประเด็นการประเมิน ITA ในภาพรวมจะเห็นได้ว่า 
ตัวช้ีวัดและประเด็นการประเมินส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่ 
การพฒันาประสทิธิภาพของระบบราชการหรอืหนว่ยงาน
ภาครัฐเพื่อป้องกันการทุจรติและเพื่อให้เกิดการปรับตัว 
สู่การปฏิบัติงานผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติงานหรอืการให้บรกิาร 
มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ลดโอกาสการทุจรติให้ 
น้อยลง ยกระดับคุณภาพการให้บรกิารประชาชน  
เพิ่มความสะดวกให้ผู้มาติดต่อรับบรกิาร เพิ่มศักยภาพ
ของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐ ช่วยให้ 
การท�าธรุกรรมของภาคธรุกจิเอกชนรวดเร็วขึน้ ประชาชน
สามารถเข้าถึงภาครัฐได้ทุกวันและทุกเวลา และช่วยลด 
รายจ่ายของภาครัฐให้น้อยลง

ส�าหรับในปี พ.ศ. 2565 นี้ มีหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วม
การประเมิน จ�านวน 8,303 แห่ง ครอบคลุมหน่วยงาน
ภาครัฐในประเภทส่วนราชการส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด 
และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ มจี�านวนประชาชนท่ีเคย

ห น่วยงานภาครัฐจ�าเป็นอย่างย่ิงที่จะ
ต้องตรวจสุขภาพองค์กรประจ�าปีผ่าน 
การประเมิน ITA เพื่อช่วยให้ทราบถึง
สถานะหรอืจุดอ่อนในการด�าเนินงาน

ในมิติต่าง ๆ อย่างรอบด้าน ผลการประเมินที่ได้จะเป็น
ประโยชน์ต่อการน�าไปใช้วางแผนพัฒนาการด�าเนินงาน 
และป้องกันปัญหาการทุจรติและประพฤติมิชอบที่อาจ 
ตามมาในภายหลัง

ดังนั้น ผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมิน ITA จึงไม่ควร 
หยุดอยู่เพียงแค่ค่าคะแนน แต่หน่วยงานภาครัฐยัง 
จ�าเป็นที่จะต้องน�าค่าคะแนนและข้อเสนอแนะที่ได้ไปใช้ 
ในการดูแลพัฒนาองค์กรของตนเองให้มีความเข้มแข็ง
ภายหลังจากท่ีได้รับทราบผลการประเมินด้วย ทั้งนี ้
เพ่ือใหห้นว่ยงานภาครัฐมปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน  
การให้บรกิาร การอ�านวยความสะดวก และสามารถ 
ตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น

ทั้งน้ี จ�าเป็นที่จะต้องเน้นย�้าอีกคร้ังหน่ึงว่า ผลการ
ประเมิน ITA ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายหลักในการวัดว่า 
หน่วยงานใดทุจรติประพฤติมิชอบมากกว่ากัน และไม่ได้
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ตดิตอ่รับบรกิารจากหนว่ยงานภาครัฐ และเจา้หนา้ทีข่อง 
หน่วยงานภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมิน ITA 
รวมเป็นจ�านวน 1,300,132 คน

ขอ้มูลหน่วยงาน 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สรุปข้อมูลหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีหน่วยงานภาครัฐ 
ที่เข้าร่วมการประเมินรวม 8,303 หน่วยงาน โดยการ
ประเมิน ITA เป็นเคร ื่องมือการประเมินการปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสที่ใช้มาตรฐาน
ในการประเมินเดียวกันครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐ 
ทุกประเภทมากที่สุดในปัจจุบัน ผู้ที่สนใจสามารถเข้าดู
รายชื่อของหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมิน ITA  
ประจ�าปี 2565 ได้ที่ระบบ ITAS ผู้ท่ีสนใจสามารถ
เข้าดูรายชื่อของหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมิน 
ITA ประจ�าปี 2565 ได้ที่ระบบ ITAS ที่เว็บไซต์  
https://itas.nacc.go.th หรอื Application ITAS  
หัวข้อ ผลการประเมิน

สรุปข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(Internal Stakeholders)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงาน ประกอบด้วย 
ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงาน
มาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยในปีนี้มีบุคลากรของหน่วยงาน 
ภาครัฐเขา้มามส่ีวนร่วมในการประเมนิ ITA ผา่นการตอบ 
แบบวัด IIT จ�านวนรวม 471,719 คน น้อยกว่ากว่าปีที่
ผ่านมา 0.02% โดยกลุ่มผู้ตอบส่วนใหญ่กว่า 31.88%  
มีประสบการณ์ในการท�างานในหน่วยงานมาแล้ว 
เป็นระยะเวลานานกว่า 11 - 20 ปี รองลงมา 29.71% 
คือกลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เพิ่งเข้าท�างาน 
ในภาครัฐได้ไม่นานนัก มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
ในหน่วยงานอยู่ที่ 1 - 5 ปี ขณะที่ข้อมูลด้านอายุของ 
ผู้ตอบแบบวัด IIT โดยส่วนใหญ่จะมีช่วงอายุระหว่าง  
41 - 50 ปี รองลงมาคือช่วงอายุระหว่าง 31 - 40 ปี  
และผู้ตอบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย

ทั้งนี้ เมื่อเปรยีบเทียบกับข้อมูลคุณลักษณะประชากร
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเมื่อปี 2564 พบว่า  

ในปี 2565 นี้ ผู้ตอบในกลุ่มอายุ 41 - 50 ปี มีจ�านวน
เพิ่มขึ้น 3.66% ขณะที่ผู้ตอบในกลุ่มอายุ 31 - 40 ปี  
มีจ�านวนลดลง 3.19% เช่นเดียวกันกับระยะเวลา 
การท�างาน ผู้ตอบที่มีระยะเวลาการท�างาน 11 - 20 ปี  
เพิ่มขึ้น 3.05% ขณะที่ผู้ตอบที่มีระยะเวลาการท�างาน  
6 - 10 ปี เป็นกลุ่มที่มีจ�านวนลดลงสูงสุด 7.43%  
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

สรุปข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(External Stakeholders)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ บุคคล นิติบุคคล 
บรษัิทเอกชนทีเ่คยมารับบรกิารหรอืมาตดิตอ่ตามภารกจิ
ของหน่วยงานภาครัฐในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
และได้เข้ามามีส่วนร่วมผ่านการตอบแบบวัด EIT  
โดยในปีนีม้จี�านวนผูต้อบรวมทัง้สิน้ 828,413 คน ลดลง
จากปีที่ผ่านมา 3.65%

กลุ่มผู้ตอบที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ คือ กลุ่มผู้ตอบที่เข้าตอบ
ด้วยตนเองผ่านทางระบบ ITAS หรอืสแกน QR Code  
ช่องทางการตอบแบบวัด EIT ซึ่งหน่วยงานที่เข้าร่วม
การประเมินได้ประชาสัมพันธ์ไว้บรเิวณจุดให้บรกิารของ
หนว่ยงาน โดยมจี�านวนเพิม่ขึน้/ลดลงกว่า 459,686 คน  
หรอืลดลงถึง 3.01% เม่ือเทียบกับปีที่ผ่านมา ขณะที่
ประเภทงานหรอืบรกิารที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
ได้ติดต่อหรอืรับบรกิารกับภาครัฐมีจ�านวนผู้ตอบ 
เพิ่มจ�านวนสูงขึ้นมากที่สุดคือ ประเภทงานหลักของ 
หน่วยงาน มีจ�านวนผู้ตอบในประเภทงานนี้เพิ่มขึ้นถึง 
0.70% โดยประเภทงานทีม่จี�านวนผูต้อบลดลงมากทีส่ดุ 
เมือ่เทยีบกบัปีทีผ่า่นมาคอื ประเภทงานจดัซือ้จดัจ้างหรอื
จัดหาพัสดุ มีจ�านวนลดลงถึง 18.71%

ข้อมูลที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือ สถานะของผู้ตอบ 
ในปี 2565 นี้ มีบุคคลทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการตอบ 
ลดลงเล็กน้อยคิดเป็น 0.10% แต่ เมื่อพิจารณา 
จ�านวนรวมแล้วพบว่ามีสูงถึง 828,413 คน ซึ่งสะท้อน
ให้เห็นถึงความตื่นตัวของภาคประชาชนที่ต้องการมีส่วน
ร่วมสะท้อนผลการปฏิบัติงานหรอืการให้บรกิารเพื่อ 
น�าไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น  
และอีกนัยหนึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงความส�าเร็จของ 
หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินในการประชาสัมพันธ ์
ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของประชาชนอีกด้วย

ผลลัพธท่ี์ได้จาก 
การประเมนิ ITA  
ไมค่วรหยุดอยู ่
เพียงแค่ค่าคะแนน  
แต่หน่วยงานภาครฐั
จาํเปน็ท่ีจะต้อง 
นําค่าคะแนนและ 
ขอ้เสนอแนะท่ีได้ 
ไปใชใ้นการดแูล
พัฒนาองคก์ร 
ของตนเองใหม้ ี
ความเขม้แขง็ 
ภายหลังจาก 
ท่ีได้รบัทราบผล 
การประเมนิด้วย
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คณุลักษณะรว่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

คณุลักษณะ กลุ่ม จาํนวน IIT รอ้ยละ IIT จาํนวน EIT รอ้ยละ EIT

อายุ ตํ่ากวา่ 20 ปี 431 0.09 16,525 1.99

20 - 30 ปี 56,388 11.95 118,549 14.31

31 - 40 ปี 145,359 30.81 150,724 18.19

41 - 50 ปี 172,265 36.52 191,426 23.11

51 - 60 ปี 93,879 19.90 206,481 24.92

มากกวา่ 60 ปี 3,397 0.72 144,708 17.47

เพศ ชาย 190,966 40.48 375,454 45.32

หญิง 280,062 59.37 450,591 54.39

อืน่ ๆ 691 0.15 2,368 0.29

ระดับการศึกษา ประถมศึกษาหรอืตํ่ากวา่ 15,623 3.31 221,975 26.80

มัธยมศึกษาหรอืเทียบเท่า 59,023 12.51 270,755 32.68

อนุปรญิญาหรอืเทียบเท่า 50,045 10.61 88,408 10.67

ปรญิญาตรหีรอืเทียบเท่า 243,276 51.57 201,732 24.35

สูงกวา่ปรญิญาตรี 101,326 21.48 32,537 3.93

อืน่ ๆ 2,426 0.51 13,006 1.57

ผู้ตอบ IIT ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 41 - 50 ปี
จบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

ผู้ตอบ EIT ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 51 - 60 ปี
จบมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
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ประชากร คณุลักษณะ กลุ่ม จาํนวน IIT รอ้ยละ IIT

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  
(IIT)

ระยะเวลา 
การปฏิบัติงาน

1 - 5 ปี 140,150 29.71

6 - 10 ปี 118,019 25.02

11 - 20 ปี 150,377 31.88

มากกวา่ 20 ปี 63,173 13.39

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(EIT)

สถานะ 
ของผู้ตอบ

บุคคลทัว่ไป 690,670 83.37

หน่วยงานของรฐั 72,739 8.78

องคก์รธรุกิจ 38,297 4.62

อืน่ ๆ 26,707 3.22

งานท่ีรบับรกิาร 
หรอืติดต่อกับภาครฐั

งานหลักของหน่วยงาน 514,439 62.10

งานจดัซือ้จดัจา้ง 53,743 6.49

งานสนับสนุน เชน่ งานแผน งานบุคคล  
งานงบประมาณ งานคลัง งานวจิยั  
งานประชาสัมพันธ ์งานอาํนวยการ

68,015 8.21

งานอืน่ ๆ 192,216 23.20

คณุลักษณะเฉพาะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ผู้ตอบ IIT ส่วนใหญ่
ท�างานมาแล้ว 11 - 20 ปี

ผู้ตอบ EIT ส่วนใหญ่
เป็นผู้รับบริการตามภารกิจหลัก
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ส่วนท่ี 1 ผลการประเมินภาพรวม

ผลการประเมิน ITA

ผลการประเมิน ITA 2565 ในภาพรวม พบว่ามีผลคะแนนเฉลี่ย 
87.57 คะแนน สงูขึน้กวา่ปีทีผ่า่นมา 6.32 คะแนน และเมือ่พจิารณา 
ตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นการต่อต้านการทุจรติและประพฤติมิชอบ ซึ่งได้ก�าหนด 
คา่เป้าหมายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไว้ว่า หนว่ยงานภาครัฐ 
จะต้องมีค่าคะแนน ITA 85 คะแนนขึ้นไป เป็นจ�านวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด หรอืราว 6,643 แห่ง  
ผลปรากฏวา่ มหีนว่ยงานบรรลคุา่เป้าหมาย จ�านวน 5,855 หนว่ยงาน  
หรอืคิดเป็น 70.52% สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 20.57%

ผลการประเมิน ITA ในภาพรวมระดับประเทศสะท้อนให้เห็นว่า
ในปี พ.ศ. 2565 นี้ หน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่เกิดความตระหนัก  
และมีความพยายามท่ีจะพัฒนามากข้ึนกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งความ 
พยายามที่จะปรับปรุงการให้บร ิการที่มีประสิทธิภาพและ 
ตอบสนองตอ่ประชาชนผูรั้บบรกิารมากขึน้ ตลอดจนความพยายาม
ที่จะท�าให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของหน่วยงานได้รับการเผยแพร่ 
ที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าติดตามหรอื
ตรวจสอบได้ อันเป็นสัญญาณในทางบวกที่หน่วยงานภาครัฐนั้น 
ได้ให้ความส�าคัญต่อการปรับตัวให้สอดคล้องกับความต้องการ 
เข้าถึงข้อมูลภาครัฐในปัจจุบัน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา 
มีส่วนร่วม และเพื่อลดโอกาสหรอืความเสี่ยงที่จะมีบุคลากร 
ในหน่วยงานทุจรติประพฤติมิชอบ

สรปุผลการประเมิน ITA ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนภูมิคะแนนเฉลี่ยการประเมิน ITA ในภาพรวม

คะแนนเฉล่ียของทุกหนว่ยงาน
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ผลการประเมิน ITA ตามค่าเปา้หมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติฯ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจรติ
และประพฤติมิชอบ มีเป้าหมายหลักประการหนึ่งคือ การผลักดัน 
ให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ผ่านการพัฒนานวัตกรรม 
การต่อต้านการทุจรติที่เหมาะสมกับบรบิท สภาพปัญหาและ 
จุดอ่อนของหน่วยงานภาครัฐในปัจจุบัน โดยการประเมิน ITA  
มคีวามสอดคลอ้งกบัแนวทางกิจกรรมการปฏรูิปในดา้นการพฒันา
ระบบราชการไทยให้มีความโปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ จึงกล่าวได้ว่า 
การประเมิน ITA เป็นเคร ื่องมือส�าคัญที่จะช่วยให้กิจกรรม 
การปฏิรูปประเทศ (Big Rock) สามารถเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็น
รูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก�าหนด ดังน้ัน จึงได้มีการก�าหนดให้ 
การประเมิน ITA เป็นค่าเป้าหมายหนึ่งในแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติฯ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้ หน่วยงาน 
ภาครัฐ จะต้องมีค่าคะแนน ITA 85 คะแนนขึ้นไป เป็นจ�านวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด หรอืราว 
6,643 แห่ง

การประเมิน ITA เป็นตัวอย่างหนึ่งของความร่วมมือร่วมแรงกัน 
ของหนว่ยงานภาครัฐทัง้ระบบ ในการปรับปรุงพฒันาการด�าเนนิงาน 
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ตอบสนองต่อความต้องการ

ของประชาชนและบรบิทที่ เปลี่ยนแปลงไป ดังจะเห็นได้ว่า  
ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ 
ไมว่า่จะอยูใ่นฝ่ายนติบิญัญตั ิฝ่ายบรหิาร ฝ่ายตลุาการ องคก์รอสิระ  
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มี 
ความพยายามอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรของ
ตนเองให้มีความโปร่งใสและตอบสนองต่อประชาชน เพื่อร่วมกัน 
ขับเคลื่อนระบบราชการไทยให้สามารถบรรลุค่าเป้าหมายตาม 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้ได้ตามห้วงระยะเวลา 
ที่ก�าหนด

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในปีนี้ในภาพรวมของหน่วยงานภาครัฐ  
จะยงัไมส่ามารถบรรลคุา่เป้าหมายทีก่�าหนดไวใ้นแผนแมบ่ทภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ร่วมกันได้ แต่จากผลการประเมินที่ได้สะท้อน 
ให้ เห็นถึงพัฒนาการของหน่วยงานภาครัฐจ�านวนมากที่มี
พัฒนาการเปลี่ยนแปลงชัดเจนขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม  
(Continuous Improvement) ซึ่งปัจจัยส�าคัญประการหนึ่ง 
ที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงคือ การประสานพลังความร่วมมือ 
ของหลายภาคส่วนในการยกระดับ ITA

แผนภูมิร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ

70.52
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ผลการประเมิน ITA 2565 เมื่อจ�าแนกตาม Rating Score  
ได้สะท้อนให้เห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญ โดยในปีนี้
หนว่ยงานภาครัฐสว่นใหญไ่ดย้กระดบัเขา้สูอ่งคก์รทีม่คีณุธรรมและ
ความโปร่งใสตามหลกัเกณฑก์ารประเมนิ ITA ในระดบัคอ่นขา้งสงู  
โดยส่วนใหญ่มี Rating Score อยู่ที่ระดับ A คิดเป็น 47.22% 
ของหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินทั้งหมด โดยเพิ่มจ�านวนขึ้น 
มากกว่าปีที่ผ่านมาถึง 8.49%

การเคล่ือนตัวของหน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่จากระดับ B,C,D  
เมื่อปี 2563 - 2564 สู่ระดับ A, AA ในปี 2565 เกิดขึ้นได้ด้วย 

การประสานความร่วมมือกนัจากหลายภาคสว่น โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
กระทรวงมหาดไทย จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เนื่องจากเป็นหน่วยงานกลุ่มใหญ่ที่มีการยกระดับผลการประเมิน 
ITA เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ ดังนั้น จึงเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด�าเนินการประเมินตามกรอบ 
การประเมนิ ITA ทีก่�าหนดได ้และสามารถท�าไดด้หีากมกีารก�าหนด
กลยุทธ์และสนับสนุนทรัพยากรได้ตรงจุด และด้วยความมุ่งมั่น 
ตั้ ง ใจของหน่วยงานที่ เ ข้ า ร่วมการประเมินในการพัฒนา 
การด�าเนนิงานและการเปิดเผยขอ้มลูภาครัฐใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน
ที่ก�าหนด

ผลการประเมิน ITA ตามระดับผลการประเมิน (Rating Score)

ตารางผลการประเมิน ITA 2565 ระดับประเทศ ตามระดับผลการประเมิน (Rating Score)

ระดับคะแนน จาํนวน รอ้ยละ การเปล่ียนแปลง (รอ้ยละ)

AA 1,934 23.29 + 12.08

A 3,921 47.22 + 8.49

B 1,483 17.86 - 2.27

C 626 7.54 - 7.92

D 271 3.26 - 7.42

E 45 0.54 - 2.11

F 23 0.28 - 0.84

รวม 8,303 100
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การประเมิน ITA 2564 ได้มีการก�าหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูล
จากกลุ่มประชากรที่มีความหลากหลาย ทั้งภายในและภายนอก  
แนวตั้งและแนวราบ ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐภายในทีค่ละต�าแหนง่ตัง้แตร่ะดบัลา่งจนถงึระดบับน (Internal 
Stakeholder) ผู้รับบรกิารที่เป็นประชาชนทั่วไปจนถึงผู้บรหิาร 

องค์กรภาคเอกชนระดับสูง และกลุ่มสาขาวชิาชีพต่าง ๆ รวมถึง 
กลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง (External 
Stakeholder) นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลจากผลการตรวจระดับ 
การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ผลการประเมิน ITA 
ที่ได้จึงมีที่มาจากแหล่งข้อมูล/เคร ื่องมือการประเมิน 3 ส่วน ดังนี้

ผลการประเมิน ITA ตามเครือ่งมือการประเมิน

ตารางผลการประเมิน ITA จ�าแนกตามเคร ื่องมือการประเมิน

แผนภูมิเปรยีบเทียบผลการประเมิน ITA 2563 – 2565 จ�าแนกตามระดับผลการประเมิน

เครือ่งมือการประเมิน คะแนนท่ีได้ (100 คะแนน)

แบบวดัการรบัรูผู้้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 91.15

แบบวดัการรบัรูผู้้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 87.99

แบบวดัการเปดิเผยขอ้มูลสาธารณะ (OIT) 84.66

10th YEAR ITA
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เมื่อเทียบกับผลการประเมินในปีท่ีผ่านมาจะเห็นได้ว่า เคร ื่องมือการประเมินที่มีการเพิ่มขึ้นของค่าคะแนนอย่างม ี
นัยส�าคัญ และส่งผลต่อค่าคะแนนรวมระดับประเทศ ตลอดจนค่าคะแนนตาม Rating Score คือการเพิ่มขึ้นของ 
ค่าคะแนน OIT

เปรยีบเทียบผลการประเมิน ITA 2564 – 2565 รายเครือ่งมือการประเมิน

แผนภูมิเปรยีบเทียบผลการประเมิน ITA ระดับประเทศ จ�าแนกตามเคร ื่องมือการประเมิน
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ผลการประเมิน ITA ตามตัวชีว้ดั

ผลการประเมินจ�าแนกรายตัวชี้วัดในภาพรวมของหน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง พบว่า ในปีนี้มีตัวชี้วัดที่มีค่าคะแนนผ่านตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ 
ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจรติและประพฤติมิชอบเพิ่มขึ้นเป็น 8 ตัวชี้วัด จากทั้งหมด 10 ตัวชี้วัด  
ซึ่งเมื่อเทียบกับผลการประเมิน ITA 2564 รายตัวชี้วัด พบว่า มีตัวชี้วัดที่มีค่าคะแนนผ่านตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาติฯ เพียง 2 ตัวชี้วัดเท่านั้น จึงกล่าวได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้ หน่วยงานภาครัฐมีพัฒนาการก้าวกระโดด 
เป็นอย่างมาก

ตารางผลการประเมิน ITA จ�าแนกตามตัวชี้วัด

ตัวชีว้ดั คะแนน ITA คะแนนท่ีได้  
(100 คะแนน)

นํ้าหนัก  
(รอ้ยละ)

คะแนนถ่วงนํ้าหนัก

ตัวชีว้ดัท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี 94.45 91.15 30 27.34

ตัวชีว้ดัท่ี 2 การใชง้บประมาณ 89.95

ตัวชีว้ดัท่ี 3 การใชอ้าํนาจ 92.00

ตัวชีว้ดัท่ี 4 การใชท้รพัยสิ์นของราชการ 89.02

ตัวชีว้ดัท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจรติ 90.31

ตัวชีว้ดัท่ี 6 คณุภาพการดําเนินงาน 89.90 87.99 30 26.38

ตัวชีว้ดัท่ี 7 ประสิทธภิาพการส่ือสาร 87.28

ตัวชีว้ดัท่ี 8 การปรบัปรงุระบบการทํางาน 86.78

ตัวชีว้ดัท่ี 9 การเปดิเผยขอ้มูล 86.70 84.66 40 33.85

ตัวชีว้ดัท่ี 10 การป้องกันการทุจรติ 82.62

รวม 87.57
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ในภาพรวมเคร ื่องมือการประเมิน ITA ได้รับการออกแบบโดยยึดตามหลัก 
การประเมินทีด่ตีามแนวคดิของ Abrams, Borrini-Feyerabend, Gardner 
and Heylings (2013)1 และหลักการประเมิน Corruption Perceptions 
Index (CPI) โดยหลักการออกแบบประเด็นการประเมิน ITA มีดังนี้
1. ต้องสอดคล้องกับหลักการประเมินที่ดี อันได้แก่ Sensitive, 

Measurable, Precise, Simple and measurable at  
low cost, Practical และ Comparable

2. ต้องเป็นการประเมินทั้งคอร์รัปชันทางตรง (Hard Corruption) 
คอร์รัปชนัทางออ้ม (Soft Corruption) และมุง่เนน้การเปลีย่นแปลง 
คอร์รัปชันในช่วงเวลาที่ผ่านมา (Improvement) รวมถึงบรบิท
แวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันด้วย

3. หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินต้องได้ประโยชน์จากการประเมิน 
ในการปรับปรุงศักยภาพของตนเอง โดยไม่เป็นต้นทุนหรอืภาระของ
หน่วยงานมากเกินไป รวมทั้งต้องไม่เป็นภาระกับบุคคลที่เข้าร่วม
กระบวนการประเมินด้วย

4. ต้องสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาหน่วยงานในเชิงบวกมากกว่าท�าให้
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรู้สึกกังวล ดังนั้น ประเด็นการประเมิน 
ควรให้แนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนให้กับหน่วยงานไปในตัวด้วย

5. ต้องช่วยให้ CPI ของประเทศไทยดีขึ้นในระยะยาว โดยดัชนีต้อง
ชัดเจนและเข้าใจง่าย เพื่อให้องคาพยพในหน่วยงานมีเป้าหมาย 
ร่วมกันในการพัฒนาหน่วยงานของตน

ผลการประเมิน ITA จาํแนกตามประเด็นการประเมิน

1. Abrams,P. et al. (2013). Evaluating Governance: A Handbook to Accompany a Participatory Process for a Protected Area. 
https://portals.iucn.org/library/node/12430

แผนภูมิเปรยีบเทียบผลการประเมิน ITA จ�าแนกตามตัวชี้วัด

เปรยีบเทียบผลการประเมิน ITA 2564 – 2565 รายตัวชีว้ดั

ผลการประเมินจ�าแนกรายตัวช้ีวัดในภาพรวมของหน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง พบว่า ในปีนี้มีตัวชี้วัดที่มีค่าคะแนนผ่านตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในแผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจรติและประพฤติมิชอบ เพิ่มขึ้นเป็น 8 ตัวชี้วัด จากทั้งหมด 10 ตัวชี้วัด ซึ่งเมื่อเทียบกับผลการประเมิน 
ITA 2564 รายตัวชี้วัด พบว่า มีตัวชี้วัดที่มีค่าคะแนนผ่านตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ เพียง 2 ตัวชี้วัดเท่านั้น จึงกล่าวได้ว่า 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้ หน่วยงานภาครัฐมีพัฒนาการก้าวกระโดดเป็นอย่างมาก
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ตารางผลการประเมิน ITA ระดับประเทศ จ�าแนกตามประเด็นการประเมิน

เครือ่งมือ ประเด็นการประเมิน คะแนน ITA  
(ป ี2564)

คะแนน ITA  
(ป ี2565)

การเปล่ียนแปลง

IIT ตัวชีว้ดัท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี

i1  บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบติังาน/ให้บรกิารแก่ผู้มาติดต่อ  
ตามประเด็นดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด

86.31 89.79 + 3.49

• เป็นไปตามขัน้ตอนท่ีกําหนด 86.61 90.05 + 3.44

• เป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 86.01 89.54 + 3.53

i2  บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบติังาน/ให้บรกิารแก่ผู้มาติดต่อทัว่ไป 
กับผู้มาติดต่อท่ีรูจ้กัเป็นการส่วนตัว อย่างเท่าเทียมกัน  
มากน้อยเพียงใด

85.46 89.12 + 3.66

i3  บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบติังาน  
ตามประเด็นดังต่อไปน้ี อย่างไร

86.29 89.97 + 3.68

• มุ่งผลสําเรจ็ของงาน 88.34 91.64 + 3.30

• ให้ความสําคัญกับงานมากกวา่ธรุะส่วนตัว 84.68 88.52 + 3.84

• พรอ้มรบัผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 85.85 89.75 + 3.90

i4  บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรยีกรบัส่ิงดังต่อไปน้ี  
จากผู้มาติดต่อเพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต  
หรอืให้บรกิาร หรอืไม่

98.89 99.31 + 0.42

• เงนิ 98.75 99.26 + 0.51

• ทรพัยสิ์น 99.21 99.50 + 0.29

• ประโยชนอ์ืน่ ๆ ท่ีอาจคํานวณได้ เชน่ การลดราคา  
การรบัความบันเทิง เป็นต้น

98.71 99.18 + 0.47

i5  นอกเหนือจากการรบัจากญาติหรอืจากบุคคล ท่ีให้กันในโอกาสต่าง ๆ 
โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรอืวฒันธรรม หรอืให้กัน 
ตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงานของท่าน  
มีการรบัส่ิงดังต่อไปน้ี หรอืไม่

98.80 99.26 + 0.46

• เงนิ 98.75 99.25 + 0.49
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เครือ่งมือ ประเด็นการประเมิน คะแนน ITA  
(ป ี2564)

คะแนน ITA  
(ป ี2565)

การเปล่ียนแปลง

• ทรพัยสิ์น 99.09 99.44 + 0.35

• ประโยชนอ์ืน่ ๆ ท่ีอาจคํานวณได้ เชน่ การลดราคา  
การรบัความบันเทิง เป็นต้น

98.56 99.08 + 0.53

i6  บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้ส่ิงดังต่อไปน้ี  
แก่บุคคลภายนอกหรอืภาคเอกชน เพ่ือสรา้งความสัมพันธท่ี์ดี 
และคาดหวงัให้มีการตอบแทนในอนาคต หรอืไม่

98.86 99.25 + 0.39

• เงนิ 99.02 99.38 + 0.36

• ทรพัยสิ์น 99.18 99.46 + 0.28

• ประโยชนอ์ืน่ ๆ เชน่ การยกเวน้ค่าบรกิาร การอาํนวยความสะดวก
เป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น

98.39 98.92 + 0.52

ตัวชีว้ดัท่ี 2 การใชง้บประมาณ

i7  ท่านรูเ้ก่ียวกับแผนการใชจ้า่ยงบประมาณประจาํป ีของหน่วยงาน 
ของท่าน มากน้อยเพียงใด

74.50 80.30 + 5.79

i8  หน่วยงานของท่าน ใชจ้า่ยงบประมาณ โดยคํานึงถึงประเด็นดังต่อไปน้ี 
มากน้อยเพียงใด

86.55 90.70 + 4.15

• คุ้มค่าต่อประโยชนท่ี์ได้รบั 87.11 90.51 + 3.40

• เป็นไปตามวตัถปุระสงคข์องงบประมาณท่ีตัง้ไว้ 85.99 90.89 + 4.91

i9  หน่วยงานของท่าน ใชจ้า่ยงบประมาณเพ่ือประโยชนส่์วนตัว กลุ่ม  
หรอืพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด

92.46 94.52 + 2.06

i10  บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจา่ยเงนิท่ีเป็นเท็จ  
เชน่ ค่าทํางานล่วงเวลา ค่าวสัดุอปุกรณ ์หรอืค่าเดินทาง ฯลฯ  
มากน้อยเพียงใด

95.29 96.64 + 1.35

i11  หน่วยงานของท่าน มีการจดัซือ้จดัจา้ง/การจดัหาพัสดุ  
และการตรวจรบัพัสดุในลักษณะดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด

87.22 90.26 + 3.04

• โปรง่ใส ตรวจสอบได้ 88.68 91.86 + 3.18

• เอือ้ประโยชนใ์ห้ผู้ประกอบการรายใดรายหน่ึง 85.76 88.66 + 2.90
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เครือ่งมือ ประเด็นการประเมิน คะแนน ITA  
(ป ี2564)

คะแนน ITA  
(ป ี2565)

การเปล่ียนแปลง

i12  หน่วยงานของท่าน เปดิโอกาสให้ท่าน มีส่วนรว่มในการตรวจสอบ 
การใชจ้า่ยงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด

79.30 84.28 + 4.98

• สอบถาม 81.00 85.62 + 4.62

• ทักท้วง 79.13 84.17 + 5.04

• รอ้งเรยีน 77.76 83.05 + 5.30

ตัวชีว้ดัท่ี 3 การใชอ้าํนาจ

i13  ท่านได้รบัมอบหมายงานตามตําแหน่งหน้าท่ีจากผู้บังคับบัญชา 
อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด

84.28 88.49 + 4.22

i14  ท่านได้รบัการประเมินผลการปฏิบัติงาน จากผู้บังคับบัญชา 
อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด

82.75 87.35 + 4.60

i15  ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เขา้รบัการฝึกอบรม  
การศึกษาดูงาน หรอืการให้ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม  
มากน้อยเพียงใด

81.94 86.58 + 4.64

i16  ท่านเคยถกูผู้บังคับบัญชาสัง่การให้ทําธรุะส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา 
มากน้อยเพียงใด

94.30 96.08 + 1.77

i17  ท่านเคยถกูผู้บังคับบัญชาสัง่การให้ทําในส่ิงท่ีไม่ถกูต้อง  
หรอืมีความเส่ียงต่อการทุจรติ มากน้อยเพียงใด

96.32 97.59 + 1.27

i18  การบรหิารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อไปน้ี  
มากน้อยเพียงใด

93.99 95.90 + 1.91

• ถกูแทรกแซงจากผู้มีอาํนาจ 92.94 95.25 + 2.31

• มีการซือ้ขายตําแหน่ง 95.71 97.07 + 1.36

• เอือ้ประโยชนใ์ห้กลุ่มหรอืพวกพ้อง 93.33 95.39 + 2.05
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เครือ่งมือ ประเด็นการประเมิน คะแนน ITA  
(ป ี2564)

คะแนน ITA  
(ป ี2565)

การเปล่ียนแปลง

ตัวชีว้ดัท่ี 4 การใชท้รพัยสิ์นของราชการ

i19  บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรพัยสิ์นของราชการ  
ไปเป็นของส่วนตัว หรอืนําไปให้กลุ่มหรอืพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด

95.09 96.67 + 1.59

i20  ขัน้ตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรพัยสิ์นของราชการ ไปใชป้ฏิบัติงาน 
ในหน่วยงานของท่านมีความสะดวกมากน้อยเพียงใด

78.66 83.57 + 4.91

i21  ถ้าต้องมีการขอยืมทรพัยสิ์นของราชการไปใชป้ฏิบัติงาน  
บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีการขออนุญาตอย่างถกูต้อง  
มากน้อยเพียงใด

83.63 87.81 + 4.18

i22  บุคคลภายนอกหรอืภาคเอกชน มีการนําทรพัยสิ์นของราชการไปใช ้
โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถกูต้องจากหน่วยงานของท่าน  
มากน้อยเพียงใด

92.39 94.56 + 2.17

i23  ท่านรูแ้นวปฏิบติัของหน่วยงานของท่าน เก่ียวกับการใชท้รพัยสิ์น 
ของราชการท่ีถกูต้อง มากน้อยเพียงใด

79.51 84.42 + 4.91

i24  หน่วยงานของท่าน มีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใชท้รพัยสิ์น 
ของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการนําไปใชป้ระโยชนส่์วนตัว กลุ่ม  
หรอืพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด

82.52 87.08 + 4.55

ตัวชีว้ดัท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจรติ

i25  ผู้บรหิารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสําคัญกับ 
การต่อต้านการทุจรติ มากน้อยเพียงใด

87.13 91.45 +4.31

i26  หน่วยงานของท่าน มีการดําเนินการดังต่อไปน้ี หรอืไม่ 95.74 96.75 + 1.00

• ทบทวนนโยบายหรอืมาตรการป้องกันการทุจรติในหน่วยงาน 
ให้มีประสิทธภิาพ

95.84 96.90 + 1.06

• จดัทําแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 
ของหน่วยงาน

95.65 96.60 + 0.95

i27  หน่วยงานของท่านมีปัญหาการทุจรติท่ียังไม่ได้รบัการแก้ไข  
มากน้อยเพียงใด

83.35 89.07 + 5.73

INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT REPORT 2022

106



เครือ่งมือ ประเด็นการประเมิน คะแนน ITA  
(ป ี2564)

คะแนน ITA  
(ป ี2565)

การเปล่ียนแปลง

i28  หน่วยงานของท่าน มีการดําเนินการดังต่อไปน้ี ต่อการทุจรติ 
ในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด

86.17 88.70 + 2.54

• เฝ้าระวงัการทุจรติ 86.21 88.81 + 2.60

• ตรวจสอบการทุจรติ 86.29 88.78 + 2.49

• ลงโทษทางวนัิยเมื่อมีการทุจรติ 86.00 88.51 + 2.51

i29  หน่วยงานของท่าน มีการนําผลการตรวจสอบของฝา่ยตรวจสอบ 
ทัง้ภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรบัปรงุการทํางาน  
เพ่ือป้องกันการทุจรติในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด

หมายเหตุ: ฝา่ยตรวจสอบภายใน หมายถึง ส่วนงานตรวจสอบภายใน 
ของหน่วยงาน ฝา่ยตรวจสอบภายนอก หมายถึง หน่วยงานท่ีมีอาํนาจหน้าท่ี 
ตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงานภาครฐั เชน่ สํานักงานการตรวจเงนิ 
แผ่นดิน สํานักงาน ป.ป.ช. สํานักงาน ป.ป.ท. เป็นต้น

84.91 88.44 + 3.53

i30  หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจรติท่ีจะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน 
ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปน้ี อย่างไร

83.29 87.45 + 4.16

• สามารถรอ้งเรยีนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก 83.36 87.50 + 4.14

• สามารถติดตามผลการรอ้งเรยีนได้ 83.21 87.37 + 4.16

• มัน่ใจวา่จะมีการดําเนินการอย่างตรงไปตรงมา 83.90 87.99 + 4.10

• มัน่ใจวา่จะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 82.69 86.93 + 4.24

EIT ตัวชีว้ดัท่ี 6 คณุภาพการดําเนินงาน

e1  เจา้หน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บรกิารแก่ท่าน  
ตามประเด็นดังต่อไปน้ีมากน้อยเพียงใด

85.63 86.97 + 1.34

• เป็นไปตามขัน้ตอนท่ีกําหนด 86.05 87.25 + 1.20

• เป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 85.20 86.69 + 1.48

e2  เจา้หน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บรกิารแก่ท่าน  
กับผู้มาติดต่อคนอืน่ ๆ อย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด

85.66 87.44 + 1.78
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เครือ่งมือ ประเด็นการประเมิน คะแนน ITA  
(ป ี2564)

คะแนน ITA  
(ป ี2565)

การเปล่ียนแปลง

e3  เจา้หน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปดิบังหรอืบิดเบือนขอ้มูล 
เก่ียวกับการดําเนินการ/ให้บรกิารแก่ท่าน มากน้อยเพียงใด

85.40 88.78 + 3.38

e4  ในระยะเวลา 1 ปท่ีีผ่านมา ท่านเคยถกูเจา้หน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่าน 
ติดต่อ รอ้งขอให้จา่ยหรอืให้ส่ิงดังต่อไปน้ี เพ่ือแลกกับการปฏิบติังาน  
การอนุมัติ อนุญาต หรอืให้บรกิาร หรอืไม่

99.32 99.03 - 0.29

• เงนิ 99.24 98.94 - 0.30

• ทรพัยสิ์น 99.42 99.21 - 0.20

• ประโยชนอ์ืน่ ๆ ท่ีอาจคํานวณเป็นเงนิได้ เชน่ การลดราคา  
การให้ความบันเทิง เป็นต้น

หมายเหตุ: เป็นการให้ท่ีนอกเหนือจากท่ีกฎหมายกําหนด เชน่ ค่าธรรมเนียม  
ค่าบรกิาร ค่าปรบั เป็นต้น

99.32 98.95 - 0.37

e5  หน่วยงานท่ีท่านติดต่อมีการดําเนินงานโดยคํานึงถึงประโยชน ์
ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลักมากน้อยเพียงใด

85.19 87.28 + 2.08

ตัวชีว้ดัท่ี 7 ประสิทธภิาพการส่ือสาร

e6  การเผยแพรข่อ้มูลของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปน้ี  
มากน้อยเพียงใด

83.44 85.66 + 2.22

• เขา้ถึงงา่ย ไม่ซบัซอ้น 84.22 86.08 + 1.86

• มีชอ่งทางหลากหลาย 82.65 85.24 + 2.58

e7  หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการเผยแพรผ่ลงานหรอืขอ้มูลท่ีสาธารณชน
ควรรบัทราบอย่างชดัเจน มากน้อยเพียงใด

83.11 85.08 + 1.98

e8  หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีชอ่งทางรบัฟงัคําติชมหรอืความคิดเห็น 
เก่ียวกับการดําเนินงาน/การให้บรกิาร หรอืไม่

95.83 92.43 - 3.40

e9  หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการชีแ้จงและตอบคําถาม เมื่อมีขอ้กังวลสงสัย
เก่ียวกับการดําเนินงานได้อย่างชดัเจน มากน้อยเพียงใด

หมายเหตุ: หากไม่มีขอ้กังวลสงสัยให้ตอบ “มากท่ีสุด”

84.59 86.58 + 1.99

e10  หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีชอ่งทางให้ผู้มาติดต่อรอ้งเรยีนการทุจรติ 
ของเจา้หน้าท่ีในหน่วยงาน หรอืไม่

94.24 86.65 - 7.59
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เครือ่งมือ ประเด็นการประเมิน คะแนน ITA  
(ป ี2564)

คะแนน ITA  
(ป ี2565)

การเปล่ียนแปลง

ตัวชีว้ดัท่ี 8 การปรบัปรงุระบบการทํางาน

e11  เจา้หน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรบัปรงุคณุภาพการปฏิบติั
งาน/การให้บรกิารให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด

หมายเหตุ: หากท่านติดต่อครัง้แรก ให้เปรยีบเทียบกับคณุภาพการปฏิบัติงาน/
การให้บรกิารท่ีท่านคาดหวงัไวก่้อนมาติดต่อ

83.00 85.48 + 2.48

e12  หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มกีารปรบัปรงุวธิกีารและขัน้ตอนการดําเนินงาน/ 
การให้บรกิารให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด

83.06 85.39 + 2.33

e13  หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการนําเทคโนโลยีมาใชใ้นการดําเนินงาน/ 
การให้บรกิารให้เกิดความสะดวกรวดเรว็มากขึ้น หรอืไม่

96.91 94.22 - 2.70

e14  หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ เปดิโอกาสให้ผู้รบับรกิารผู้มาติดต่อ  
หรอืผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เขา้ไปมีส่วนรว่มในการปรบัปรงุพัฒนา 
การดําเนินงาน/การให้บรกิารของหน่วยงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด

80.93 83.25 + 2.32

e15  หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรบัปรงุการดําเนินงาน/การให้บรกิาร  
ให้มีความโปรง่ใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด

83.30 85.59 + 2.29

OIT ตัวชีว้ดัท่ี 9 การเปดิเผยขอ้มูล

o1  โครงสรา้ง 78.51 89.28 + 10.77

o2  ขอ้มูลผู้บรหิาร 60.15 83.95 + 23.79

o3  อาํนาจหน้าท่ี 93.78 97.58 + 3.80

o4  แผนยุทธศาสตรห์รอืแผนพัฒนาหน่วยงาน 90.53 93.99 + 3.46

o5  ขอ้มูลการติดต่อ 81.98 96.23 + 14.25

o6  กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 94.13 98.18 + 4.05

o7  ขา่วประชาสัมพันธ์ 97.00 99.30 + 2.30

o8  Q&A 87.78 94.77 + 6.99

o9  Social Network 89.07 92.43 + 3.36
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เครือ่งมือ ประเด็นการประเมิน คะแนน ITA  
(ป ี2564)

คะแนน ITA  
(ป ี2565)

การเปล่ียนแปลง

o10  แผนดําเนินงานประจาํปี 88.13 94.87 + 6.74

o11  รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจาํป ีรอบ 6 เดือน 64.29 77.54 + 13.26

o12  รายงานผลการดําเนินงานประจาํปี 81.77 72.15 - 9.61

o13  คู่มือหรอืมาตรฐานการปฏิบัติงาน 84.04 93.03 + 8.99

o14  คู่มือหรอืมาตรฐานการให้บรกิาร 88.78 95.52 + 6.74

o15  ขอ้มูลเชงิสถิติการให้บรกิาร 73.57 90.17 + 16.60

o16  รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการให้บรกิาร 72.34 89.64 + 17.30

o17  E-Service 52.30 83.71 + 31.40

o18  แผนการใชจ้า่ยงบประมาณประจาํปี 78.65 90.16 + 11.51

o19  รายงานการกํากับติดตามการใชจ้า่ยงบประมาณประจาํป ีรอบ 6 เดือน 73.21 84.58 + 11.37

o20  รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณประจาํปี 83.30 60.76 - 22.54

o21  แผนการจดัซือ้จดัจา้งหรอืแผนการจดัหาพัสดุ 84.03 93.95 + 9.92

o22  ประกาศต่าง ๆ เก่ียวกับการจดัซือ้จดัจา้งหรอืการจดัหาพัสดุ 90.80 96.08 + 5.28

o23  สรปุผลการจดัซือ้จดัจา้งหรอืการจดัหาพัสดุรายเดือน 65.54 81.44 + 15.90

o24  รายงานผลการจดัซือ้จดัจา้งหรอืการจดัหาพัสดุประจาํปี 68.98 66.12 - 2.86

o25  นโยบายการบรหิารทรพัยากรบุคคล 84.21 94.16 + 9.94

o26  การดําเนินการตามนโยบายการบรหิารทรพัยากรบุคคล 71.52 81.63 + 10.11

o27  หลักเกณฑก์ารบรหิารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล 55.49 79.17 + 23.68

o28  รายงานผลการบรหิารและพัฒนาทรพัยากรบุคคลประจาํปี 69.03 64.75 - 4.29

o29  แนวปฏิบติัการจดัการเรือ่งรอ้งเรยีนการทุจรติและประพฤติมิชอบ 79.80 89.06 + 9.27

o30  ชอ่งทางแจง้เรือ่งรอ้งเรยีนการทุจรติและประพฤติมิชอบ 70.13 90.55 + 20.42
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เครือ่งมือ ประเด็นการประเมิน คะแนน ITA  
(ป ี2564)

คะแนน ITA  
(ป ี2565)

การเปล่ียนแปลง

o31  ขอ้มูลเชงิสถิติเรือ่งรอ้งเรยีนการทุจรติและประพฤติมิชอบ 74.10 90.33 + 16.23

o32  ชอ่งทางการรบัฟงัความคิดเห็น 92.64 96.80 + 4.16

o33  การเปดิโอกาสให้เกิดการมีส่วนรว่ม 68.89 87.09 + 18.20

ตัวชีว้ดัท่ี 10 การปอ้งกันการทุจรติ

o34  นโยบายไม่รบัของขวญั (No Gift Policy) 89.87 95.54 +5.67

o35  การมีส่วนรว่มของผู้บรหิาร 60.68 83.23 + 22.54

o36  การประเมินความเส่ียงการทุจรติและประพฤติมิชอบประจาํปี 67.74 85.14 + 17.39

o37  การดําเนินการเพ่ือจดัการความเส่ียงการทุจรติและประพฤติมิชอบ 59.52 78.04 + 18.53

o38  การเสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์ร ตามมาตรฐานทางจรยิธรรม 62.62 77.48 + 14.86

o39  แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ 90.88 87.68 - 3.20

o40  รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการป้องกันการทุจรติประจาํป ี
รอบ 6 เดือน

72.19 81.64 + 9.45

o41  รายงานผลการดําเนินการป้องกันการทุจรติประจาํปี 71.76 81.28 + 9.51

o42  มาตรการส่งเสรมิคณุธรรมและความโปรง่ใสภายในหน่วยงาน 63.47 83.87 + 20.39

o43  การดําเนินการตามมาตรการส่งเสรมิคณุธรรมและความโปรง่ใส 
ภายในหน่วยงาน

57.47 79.11 + 21.64

10th YEAR ITA

111



การประเมิน ITA จ�าแนกหน่วยงานภาครัฐออกเป็น 17 ประเภท  
โดยมีรายละเอียดผลการประเมินในแต่ละประเภทหน่วยงาน มีดังนี้

ประเภทที่ 1 องค์กรอิสระ
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 86.81 คะแนน ส�าหรับหน่วยงานที่มีผลการประเมิน
สูงสุดในประเภทนี้ คือ “ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน” มีคะแนนเฉลี่ย 
อยู่ที่ 93.05 คะแนน

ประเภทที่ 2 องค์กรศาล
มคีะแนนเฉลีย่อยูท่ี ่90.06 คะแนน ส�าหรับหนว่ยงานทีม่ผีลการประเมนิสงูสดุ 
ในประเภทนี ้คอื “ส�านกังานศาลปกครอง” มคีะแนนเฉลีย่อยูท่ี ่92.37 คะแนน

ประเภทที่ 3 องค์กรอัยการ
มคีะแนนเฉลีย่อยูท่ี ่92.40 คะแนน ส�าหรับหนว่ยงานทีม่ผีลการประเมนิสูงสุด
ในประเภทนี ้คอื “ส�านกังานอยัการสงูสดุ” มคีะแนนเฉลีย่อยูท่ี ่92.40 คะแนน

ประเภทที่ 4 หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา
มคีะแนนเฉลีย่อยูที่ ่95.55 คะแนน ส�าหรับหนว่ยงานทีม่ผีลการประเมนิสงูสดุ 
ในประเภทนี้ คือ “ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร” มีคะแนนเฉลี่ย 
อยู่ที่ 99.46 คะแนน

ประเภทที่ 5 กรมหรอืเทียบเท่า
มคีะแนนเฉลีย่อยูท่ี ่90.48 คะแนน ส�าหรับหนว่ยงานทีม่ผีลการประเมนิสงูสดุ
ในประเภทนี้ คือ “กรมการปกครอง” มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 99.55 คะแนน

ประเภทที่ 6 องค์การมหาชน
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 91.90 คะแนน ส�าหรับหน่วยงานที่มีผลการประเมิน 
สงูสดุในประเภทนี ้คอื “องคก์ารบรหิารการพฒันาพืน้ทีพ่เิศษเพือ่การทอ่งเทีย่ว 
อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)” มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 98.72 คะแนน

ประเภทที่ 7 รัฐวสิาหกิจ
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 92.85 คะแนน ส�าหรับหน่วยงานท่ีมีผลการประเมิน
สูงสุดในประเภทนี้ คือ “ธนาคารอาคารสงเคราะห์” มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่  
99.92 คะแนน

ประเภทที่ 8 หน่วยงานของรัฐอื่น ๆ
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 90.93 คะแนน ส�าหรับหน่วยงานที่มีผลการประเมิน
สงูสดุในประเภทนี ้คอื “ส�านกังานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการ
โทรทัศน ์และกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต”ิ มคีะแนนเฉลีย่อยูท่ี ่99.58 คะแนน

ประเภทที่ 9 กองทุน
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 89.54 คะแนน ส�าหรับหน่วยงานที่มีผลการประเมิน
สูงสุดในประเภทนี้ คือ “กองทุนยุติธรรม” มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 94.75 คะแนน

ประเภทที่ 10 สถาบันอุดมศึกษา
มีคะแนนเฉล่ียอยู่ที่ 88.04 คะแนน ส�าหรับหน่วยงานที่มีผลการประเมิน
สูงสุดในประเภทนี้ คือ “มหาวทิยาลัยราชภัฏธนบุร”ี มีคะแนนเฉลี่ย 
อยู่ที่ 98.52 คะแนน

ประเภทที่ 11 จังหวัด
มีคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 93.01 คะแนน ส�าหรับหน่วยงานที่มีผลการประเมิน
สูงสุดในประเภทนี้ คือ “จังหวัดอ่างทอง” มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 99.99 คะแนน

ประเภทที่ 12 องค์การบรหิารส่วนจังหวัด
มีคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 93.29 คะแนน ส�าหรับหน่วยงานที่มีผลการประเมิน
สูงสุดในประเภทนี้ คือ “องค์การบรหิารส่วนจังหวัดยโสธร” มีคะแนนเฉลี่ย 
อยู่ที่ 99.84 คะแนน

ประเภทที่ 13 เทศบาลนคร
มคีะแนนเฉลีย่อยูท่ี ่87.80 คะแนน ส�าหรับหนว่ยงานทีม่ผีลการประเมนิสงูสดุ
ในประเภทนี ้คอื “เทศบาลนครนครสวรรค”์ มคีะแนนเฉลีย่อยูท่ี ่96.36 คะแนน

ประเภทที่ 14 เทศบาลเมือง
มคีะแนนเฉลีย่อยูท่ี ่89.30 คะแนน ส�าหรับหนว่ยงานทีมี่ผลการประเมนิสงูสดุ
ในประเภทนี ้คอื “เทศบาลเมืองเมอืงพล” มคีะแนนเฉลีย่อยูท่ี ่99.86 คะแนน

ประเภทที่ 15 เทศบาลต�าบล
มคีะแนนเฉลีย่อยูท่ี ่87.80 คะแนน ส�าหรับหนว่ยงานทีม่ผีลการประเมนิสงูสดุ 
ในประเภทนี้ คือ “เทศบาลต�าบลจังหาร” มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 99.98 คะแนน

ประเภทที่ 16 องค์การบรหิารส่วนต�าบล
มคีะแนนเฉลีย่อยูท่ี ่87.04 คะแนน ส�าหรับหนว่ยงานทีม่ผีลการประเมนิสงูสดุ
ในประเภทนี ้คอื “องคก์ารบรหิารสว่นต�าบลโคกสะอาด” และ “องคก์ารบรหิาร 
ส่วนต�าบลบ้านพลับ” มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 100 คะแนน

ประเภทที่ 17 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
มคีะแนนเฉลีย่อยูท่ี ่83.13 คะแนน ส�าหรับหนว่ยงานทีม่ผีลการประเมนิสงูสดุ
ในประเภทนี้ คือ “กรุงเทพมหานคร” มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 90.01 คะแนน

ผลการประเมิน ITA ตามประเภทหน่วยงาน
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จากข้อมูลผลการประเมิน ITA ในมิติต่าง ๆ  จ�าแนกตาม 
ประเภทหน่วยงานตามตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่า  
ในปี 2565 นี้ หน่วยงานภาครัฐกว่า 10 ประเภท  
มีจ�านวนหน่วยงานมากกว่าร้อยละ 80 ภายในประเภท
ของตนเองที่มีค่าคะแนน ITA ผ่านตามค่าเป้าหมาย 
ที่ก�าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ  
โดยส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง และ 
หนว่ยงานทีม่ขีนาดใหญ ่เชน่ จงัหวดั และองคก์ารบรหิาร
ส่วนจังหวัด ขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภท 
เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต�าบล องค์การ
บรหิารส่วนต�าบล ซึ่งจัดเป็นประเภทหน่วยงานภาครัฐ 
ทีม่จี�านวนหนว่ยงานเขา้ร่วมมากท่ีสดุในการประเมนิ ITA  
แม้จะยงัมหีนว่ยงานรวมในแตล่ะประเภทไมผ่า่นคา่เป้าหมาย 
ที่ก�าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ  
แต่กล่าวได้ว่ามีพัฒนาการสูงมากขึ้นกว่าปีท่ีผ่านมา  
และใกล้บรรลุค่าเป้าหมายแล้ว
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ตารางผลการประเมิน ITA 2565 ระดับประเทศ ตามระดับผลการประเมิน (Rating Score)

ท่ี ประเภทหน่วยงาน จาํนวนหน่วยงาน คะแนนเฉล่ียป ี64 คะแนนเฉล่ียป ี65 พัฒนาการ รอ้ยละ ท่ีผ่าน*

1 องคก์รอสิระ 5 91.10 86.81 - 4.29 80.00

2 องคก์รศาล 3 93.62 90.06 - 3.56 100.00

3 องคก์รอยัการ 1 95.82 92.40 - 3.42 100.00

4 หน่วยงาน 
ในสังกัดรฐัสภา

3 92.38 95.55 + 3.17 100.00

5 กรมหรอืเทียบเท่า 146 92.07 90.48 - 1.59 86.30

6 องคก์ารมหาชน 57 93.24 91.90 - 1.34 92.98

7 รฐัวสิาหกิจ 51 93.31 92.85 - 0.46 90.20

8 หน่วยงาน 
ของรฐัอืน่ ๆ

18 93.27 90.93 - 2.34 83.33

9 กองทุน 7 94.12 89.54 - 4.59 71.43

10 สถาบันอดุมศึกษา 86 89.88 88.04 - 1.84 76.74

11 จงัหวดั 76 92.43 93.01 + 0.57 96.05

12 องคก์ารบรหิาร 
ส่วนจงัหวดั

76 92.18 93.29 + 1.11 92.11

13 เทศบาลนคร 30 91.25 88.69 - 2.56 76.67

14 เทศบาลเมือง 195 85.32 89.30 + 3.98 77.95

15 เทศบาลตําบล 2,247 79.48 87.80 + 8.32 71.43

16 องคก์ารบรหิาร 
ส่วนตําบล

5,300 80.72 87.04 + 6.32 68.09

17 องคก์รปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน 

รปูแบบพิเศษ

2 84.44 83.13 - 1.32 50.00

* แผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ ประเด็นการต่อต้านการทจุรติและประพฤติมชิอบ กําหนดค่าเปา้หมายใหห้น่วยงานภาครฐัจาํนวนไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80 มค่ีาคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป
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การอภิปรายผล
การประเมิน ITA 

ประจ�าปี 
งบประมาณ 
พ.ศ. 2565

การวเิคราะหแ์ละอภิปราย 
สาเหตุท่ีส่งผลให้หน่วยงาน 
ยังไม่สามารถพัฒนาการ

ดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย 
ท่ีกําหนดไว ้และให้ข้อเสนอแนะ

เชงิกลยุทธเ์พ่ือการพัฒนา
หน่วยงานสู่มาตรฐาน 

ในระดับ A และ AA
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ประเด็นที่ 1 การอภิปรายผลการประเมินภาพรวม 
เป็นการอภิปรายผลการประเมิน ITA ทั้งในมิต ิ
กระบวนการประเมิน (mean) ว่าได้มีจัดสรรทรัพยากร 
สนับสนุนการพัฒนาของภาครัฐอย่างไร มีผลการก�ากับ
ติดตามเป็นอย่างไร และในมิติของและเป้าหมาย (end)  
ว่าผลการประเมินที่ได้สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่าง
กระบวนการประเมินและปัญหาการด�าเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐในเร ื่องใดบ้าง เพื่อค้นหาสาเหตุท่ี 
ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐในภาพรวมระดับประเทศ 
ยังไม่สามาบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในแผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ

ประเด็นที่ 2 การให้ข้อเสนอแนะระดับนโยบายและ 
ข้อเสนอแนะระดับปฏิบัติ เพื่อการยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ใหบ้รรลเุป้าหมายตามแผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตร์ชาติ 
ประเดน็การตอ่ต้านการทจุรติและประพฤตมิชิอบใหไ้ดท้นั
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในปท่ีีผ่านมา 
หน่วยงานภาครฐั
มคีวามพยายาม
พัฒนาเวบ็ไซตห์รอื 
ระบบสารสนเทศ 
ปรบัปรงุการจดัเก็บ 
ขอ้มูล และการเผยแพร ่
ขอ้มูลทางเวบ็ไซต์
ของหน่วยงาน 
มากยิง่ขึ้น

ก ารอภิปรายผลการประเมิน ITA และ 
การใหข้อ้เสนอแนะในการปรับปรุงพฒันา 
แก่หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยงัคง 

มุ่งเน้นการวเิคราะห์และอภิปรายสาเหตุที่ส่งผลให้ 
หน่วยงานยังไม่สามารถพัฒนาการด�าเนินงานให้
สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในแผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจรติ
และประพฤติมิชอบ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ 
ในการพัฒนา การบรหิารจัดการและการด�าเนินงาน 
เพือ่ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงาน 
โดยเฉพาะในกลุ่มของหน่วยงานภาครัฐที่ยังไม่ผ่าน 
คา่เป้าหมายทีก่�าหนดใหส้ามารถบรรลตุามเป้าหมายไดท้นั 
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยแบง่เนือ้หาออกเป็น 
2 ประเด็นหลัก ดังนี้
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การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ 
ตามตัวชี้วัดที่ 9 ในปี 2565 มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 
9.39 คะแนน ขณะทีก่ารเปิดเผยขอ้มลูผลการด�าเนนิงาน 
ด้านการป้องกันการทุจรติตามตัวชี้วัดที่ 10 มีคะแนน 
เพิม่ขึน้ ถงึ 16.41 คะแนน สะท้อนใหเ้หน็วา่ ในปีทีผ่า่นมา 
หน่วยงานภาครัฐมีความพยายามพัฒนาเว็บไซต์หรอื 
ระบบสารสนเทศของตนเองใหดี้ขึน้ และมคีวามพยายาม 
การปรับปรุงกระบวนการจดัเกบ็ขอ้มลู การจัดการขอ้มลู 
และการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงานมาก 
ยิ่งขึ้น ความพยายามที่จะพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง
ตลอดปีงบประมาณนี ้ปรากฏทัง้ในรูปแบบการปรับปรุง
การบรกิารให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อประชาชน
ผู้รับรกิาร และความพยายามท่ีจะท�าให้ข้อมูลข่าวสาร
ภาครัฐมีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานมากขึ้น 
เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถตดิตามหรอืตรวจสอบไดม้ากขึน้ 
ซึ่งถือเป็นสัญญาณในทางบวกที่หน่วยงานภาครัฐ 
ทั่วประเทศได้ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาองค์กร 
เพื่อที่จะลดโอกาสหรอืความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจรติ

แผนภมิูการอภิปรายผลการประเมิน ITA ในภาพรวม

1. การอภิปรายผลการประเมิน 
ITA ในภาพรวม

ผลการประเมิน ITA ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ในภาพรวมระดับประเทศ จ�าแนกตามตัวชี้วัดจะเห็นได้ 
อย่างชัดเจนว่า ตัวชี้วัดที่ยังคงฉุดร้ังให้ผลการประเมิน 
ITA ในภาพรวมของประเทศยงัไม่สามารถบรรลเุป้าหมาย 
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ได้นั้น  
เกดิจากหนว่ยงานภาครัฐสว่นใหญย่งัมีการเปิดเผยขอ้มลู
สาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานอยู่ในระดับต�่า 
หรอืไมไ่ดม้กีารเปิดเผยขอ้มลูตามหลกัเกณฑก์ารประเมนิ 
ที่ก�าหนด ดังจะเห็นได้จากค่าคะแนนในตัวชี้วัดที่ 9  
และตัวชี้วัดที่ 10

แม้จะยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้ใน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ได้ แต่ในแง่
พัฒนาการความก้าวหน้าของหน่วยงานภาครัฐในปีนี้ 
ไดป้รากฏใหเ้หน็ชดัเจนเป็นท่ีประจกัษ ์โดยเฉพาะในเร ื่อง 
ของการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ จากผลการตรวจสอบ 
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ความครบถ้วนของชดุขอ้มูล 
ท่ีได้เปดิเผยทางเวบ็ไซต ์
เปน็ปัจจยัหลักท่ีส่งผลให ้
แต่ละหน่วยงานมีระดับผล 
การประเมินแตกต่างกัน

เมื่อพิจารณาผลการประเมินในแต่ละตัวชี้วัดจะเห็นได้ว่า 
คา่คะแนนเฉลีย่ในตวัชีว้ดัที ่1 – 9 มคีา่คะแนนใกลเ้คยีงกนั  
โดยมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต�่ากว่า 85 คะแนน แต่ค่าคะแนน 
ในตัวชี้วัดที่ 10 จากกราฟจะเห็นได้ว่าค่าคะแนนตกลง 
เล็กน้อย อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาค่าคะแนนเฉลี่ย
ในภาพรวมของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 นี้ พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ย 87.57 คะแนน  
ซึ่ งผ่ านตามค่ า เ ป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้
ยทุธศาสตร์ชาตฯิ ทีก่�าหนดไว้ว่าหนว่ยงานภาครัฐจะตอ้ง 
มีค่าคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ซึ่งเมื่อเปรยีบเทียบกับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย 
ของหน่วยงานภาครัฐยังไม่ผ่านตามค่าเป้าหมาย โดยมี
คะแนนเฉลี่ย 81.25 คะแนน

สาเหตุหลักที่ส่งผลให้คะแนนเฉลี่ยของหน่วยงาน 
ภาครัฐในภาพรวมในภาพรวมระดับประเทศสามารถ
บรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ได้นั้น เกิดขึ้นจากการยกระดับ 
การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐในตัวชี้วัดที่ 9 
และ 10 เป็นหลัก โดยตัวชี้วัดที่ 9 มีค่าคะแนนเฉลี่ย
เพิ่มขึ้น 9.39 คะแนน และตัวชี้วัดที่ 10 ค่าคะแนนเฉลี่ย 
เพิ่มขึ้น 16.41 คะแนน ซึ่งเป็นผลจากความมุ่งมั่น 
ในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่ เข้าร่วม 
การประเมนิฯ และเป็นผลมาจากการประสานความร่วมมอื 
ของหน่วยงานก�ากับการประเมิน ITA ตามมติ 
คณะรัฐมนตรทีี่ได้มีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ รวมถึง 
การลงพื้นที่เพื่อติดตามและให้ความช่วยเหลือในเร ื่อง 
การเปิดเผยข้อมูลและการด�าเนินการตามมาตรการ 
ภายในเพื่อป้องกันการทุจรติอย่างใกล้ชิด

จากผลการประเมิน ITA 2565 เมื่อวเิคราะห์รูปแบบ 
การเ ปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานในแต่ละระดับ 
ผลการประเมนิ (Rating Score) โดยเฉพาะในตวัชีว้ดัที่ 
9 – 10 ตามแบบวัด OIT พบว่า ความครบถ้วนของ
ชดุขอ้มลูทีห่นว่ยงานไดเ้ปิดเผยเป็นปัจจยัหลกัทีส่ง่ผลให ้
แต่ละหน่วยงานมีระดับผลการประเมินแตกต่างกัน 

อย่างชัดเจน โดยหน่วยงานที่ได้คะแนนในแต่ละระดับ 
ตั้งแต่ AA – F มีรูปแบบการเปิดเผยข้อมูล ดังนี้

ระดับ AA – B : หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน
ระดบั AA – B (75.00 - 100 คะแนน) ไดม้กีารเปิดเผย 
ข้ อมู ลต่ อสาธารณะทาง เ ว็บ ไซต์ ของหน่ วยงาน 
ตามแบบวัด OIT ในรายตัว ช้ีวัดและข้อค�าถาม 
การประเมนิ โดยสาเหตทุีท่�าให้แตล่ะหน่วยงานไดค้ะแนน
ลดหลั่นกันลงมาคือ ความครบถ้วนและถูกต้องของ 
องค์ประกอบด้านข้อมูลตามที่ก�าหนดไว้ในหลักเกณฑ ์
การประเมินตามแบบวัด OIT

ระดับ C : หน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ที่มีผลการประเมิน
ระดับ C (65.00 - 74.99 คะแนน) จะมีค่าคะแนน 
ในตัวชี้วัดที่ 9 สูงกว่า 50 คะแนนขึ้นไป แต่จะได้คะแนน
ในตัวชี้วัดท่ี 10 ต�่ากว่า 50 คะแนน โดยสาเหตุหลัก 
ของการทีห่นว่ยงานไดค้ะแนนในตวัชีว้ดัที ่10 ต�า่ เกดิจาก
หน่วยงานไม่ได้ด�าเนินการตามตัวชี้วัดที่ 10.2 มาตรการ 
ภายในเพื่อป้องกันการทุจรติ ซึ่งประกอบด้วยข้อค�าถาม 
2 ข้อ คือ ข้อ o42 มาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสภายในหนว่ยงาน และขอ้ o43 การด�าเนนิการ 
ตามมาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน 
หนว่ยงาน หากหนว่ยงานใดไมไ่ดค้ะแนนใน 2 ขอ้ค�าถาม
ดังกล่าว จะส่งผลให้ไม่ได้ 50 คะแนน จากคะแนนเต็ม 
ของตัวชี้วัดที่ 10 จ�านวน 100 คะแนน
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ระดับ D : หน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ที่มีผลการประเมิน
ระดับ D (55.00 - 64.99 คะแนน) จะมีค่าคะแนน 
ในตัวชีวั้ดที ่9 และตวัชีวั้ดที ่10 ต�า่กวา่ 50 คะแนนลงมา 
ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ว่า นอกจากหนว่ยงานจะไมไ่ดด้�าเนนิการ 
ตามตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจรติแล้ว ยังไม่ได้ 
มีการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานหรอืข้อมูลสาธารณะอื่น ๆ  
ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรอืเปิดเผยข้อมูลไม่ถูกต้อง 
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในตัวชี้ วัด ท่ี 9  
หรอืกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ไม่ได้ด�าเนินการหรอืด�าเนินการ 
ไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดทั้งในตัวชี้ วัดที่ 9  
และตัวชี้วัดที่ 10

ระดับ E และ F : หน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ที่มี 
ผลการประเมินระดับ E (55.00 - 54.99 คะแนน) 
และระดับ F (0 - 54.99 คะแนน) จะไม่มีค่าคะแนน 
ในตัวชี้วัดที่ 9 และตัวชี้วัดที่ 10 หรอืมีน้อยมากไม่เกิน  
10 คะแนน สาเหตุเกิดจากหน่วยงานไม่ได้มีการตอบ 
แบบวดั OIT หรอืไมไ่ดด้�าเนนิการเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ
ให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด เช่น ไม่ได้มี 
การใส่ค�าตอบลงในแบบ OIT หรอืตอบแบบวัด OIT  
โดยใช้เว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของหน่วยงาน อาทิ 
https://drive.google.com หรอืน�าเว็บบอร์ดมาใช ้
ในการตอบแบบวัด OIT หรอืค�าตอบที่ใส่มาในแบบวัด  
OIT ไม่ปรากฏข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อค�าถาม เป็นต้น

ตารางสัดส่วนคะแนนแบบตรวจการเปดิเผยขอ้มูลสาธารณะ (OIT) รายตัวชีว้ดัย่อย

ตัวชีว้ดัย่อย คะแนนต่อขอ้ จาํนวนขอ้ คะแนนรายตัวชีว้ดั

9.1 ขอ้มูลพ้ืนฐาน 0.44 9 4

9.2 การบรหิารงาน 0.50 8 4

9.3 การบรหิารเงนิงบประมาณ 0.57 7 4

9.4 การบรหิารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล 1.00 4 4

9.5 การส่งเสรมิความโปรง่ใส 0.80 5 4

10.1 การป้องกันการทุจรติ 1.25 8 10

10.2 มาตรการภายในเพือ่ป้องกันการทุจรติ 5.00 2 10

รวม 43 40
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แผนภมิูสัดส่วนคะแนนแบบตรวจการเปดิเผยขอ้มูลสาธารณะ (OIT) รายตัวชีว้ดัย่อย

สัดส่วนคะแนนแบบตรวจการเปดิเผยขอ้มูลสาธารณะ (OIT) รายตัวชีว้ดัย่อย

หน่วยงานท่ีไม่ผ่านค่าเปา้หมาย 
มีปัญหาหลักในเรือ่งมาตรการ
ภายในเพ่ือปอ้งกันการทุจรติ  
(ตัวชีว้ดัท่ี 10) เปน็หลัก รองลงมา
คือปัญหาการเปดิเผยขอ้มูล  
(ตัวชีว้ดัท่ี 9)

เมือ่พจิารณาเจาะลึกลงมาทีค่า่คะแนนเฉล่ียในตวัชีวั้ดที ่9 
และตวัชีว้ดัที ่10 ของหนว่ยงานภาครัฐ จ�านวน 8,303 แหง่  
จ�าแนกตามระดับผลการประเมิน (Rating Score)  
พบว่า ในปี 2565 นี้ หน่วยงานภาครัฐในระดับ AA  
มีจ�านวนเพิ่มขึ้นสูงสุดที่ 12.08% รองลงมาคือระดับ A 
เพิ่มขึ้น 8.49%

ขณะที่หน่วยงานภาครัฐที่มีระดับผลการประเมินตั้งแต่
ระดับ B ลงไป เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมามีจ�านวนลดลง 
เป็นอยา่งมาก โดยระดบัผลการประเมนิทีม่จี�านวนลดลง 
สูงสุดคือ ระดับ C ลดลง 7.92% รองลงมาคือ ระดับ D  
ลดลง 7.42% ระดับ B ลดลง 2.27% ระดับ E  
ลดลง 2.11% และระดับ F ลดลง 0.84%

แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจ�านวนของหน่วยงาน 
ในแต่ละ Rating Score อย่างมีนัยส�าคัญแล้ว  
แต่ในแง่คะแนนเฉลี่ยในตัวชี้วัดที่ 9 และ 10 ของ
แต่ละหน่วยงานในแต่ละ Rating Score กลับไม่ม ี
การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญนักเมื่อเทียบกับ 
ปี 2563 – 2564 ซึง่สะทอ้นให้เหน็วา่รูปแบบของปัญหา 
ในการด�าเนินงานเปิดเผยข้อมูลภาครัฐของหน่วยงานที่
มีผลการประเมินในระดับ C ลงมาจนถึงระดับ F ยังคง 

แมว้า่รปูแบบ
ลักษณะของ
ปญัหายังคงเดิม  
แต่ขนาดของ
ปญัหาลดน้อยลง
เปน็อย่างมาก 
ดังจะเหน็ได้ 
จากจาํนวนของ 
หน่วยงานภาครฐั
ท่ีมรีะดับผล 
การประเมนิตัง้แต่
ระดับ C ลงมา 
จนถึงระดับ F  
ถึง 2,483 แหง่ 
คิดเปน็ 29.92% 

9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
4 คะแนน

9.2 การบรหิารงาน
4 คะแนน

9.3 การบรหิาร 
เงินงบประมาณ
4 คะแนน

9.4 การบรหิารและ 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
4 คะแนน

9.5 การส่งเสรมิความโปร่งใส
4 คะแนน

10.1 การด�าเนินงาน 
เพื่อป้องกันการทุจรติ

10 คะแนน

10.2 มาตรการภายใน 
เพื่อป้องกันการทุจรติ

10 คะแนน
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แผนภมิูคะแนนเฉล่ียตัวชีว้ดัท่ี 9 และ 10 จาํแนกตาม Rating Score เปรยีบเทียบป ีพ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565 

มี รูปแบบลักษณะ (pattern) ของปัญหาเดิม โดยเฉพาะ 
ในกลุ่มหน่วยงานที่ได้ระดับ C จะมีค่าคะแนนในตัวชี้วัดที่ 10 ลดลง 
อย่างมีนัยส�าคัญเมื่อเทียบกับคะแนนในตัวชี้วัดที่ 9 ซึ่งค่าคะแนน 
ทั้งสองตัวชี้วัดดังกล่าวจะลดลงเร ื่อย ๆ ตามระดับผลการประเมิน 
จนถึงหน่วยงานที่มีผลการประเมิน ITA ต�่าสุด คือ องค์การบรหิาร 
ส่วนต�าบลพืชอุดม อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีคะแนน 
เฉลี่ย 39.29 คะแนน โดยได้คะแนนในตัวชี้วัดที่ 9 เพียง 4 ข้อ  
คือ ข้อ o5 ข้อมูลการติดต่อ ข้อ o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อ o7  
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อ o9 Social Network และได้คะแนนตัวชี้วัด 
ที่ 10 เพียง 1 ข้อ คือ ข้อ o34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift  
Policy)

อย่างไรก็ตาม แม้ว่ารูปแบบลักษณะของปัญหายังคงเดิม แต่ขนาด 
ของปัญหาได้ลดน้อยลงเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากจ�านวนของ 
หนว่ยงานภาครัฐทีม่รีะดบัผลการประเมนิต้ังแตร่ะดับ C ลงมาจนถงึ 
ระดับ F จากเดิมในปี 2564 ที่มีจ�านวนถึง 2,483 แห่ง คิดเป็น  
29.92% ของหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน มาในปี 2565 นี้  
ลดลงเหลือเพียงจ�านวน 965 แห่ง คิดเป็น 11.62% ของหน่วยงาน 
ที่เข้าร่วมการประเมิน หรอืกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ หน่วยงานภาครัฐ 
มพีฒันาการเปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ข้ึีนถงึ 18.30 % สาเหตุส�าคัญ 
มาจากความร่วมมอืกันของหลายภาคสว่นในการขบัเคลือ่นตามกลยทุธ์ 
การยกระดับผลการประเมิน ITA ตามข้อเสนอแนะที่คณะรัฐมนตร ี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 ได้อย่างตรงจุด

ระดับผลการประเมิน F E D C B A AA

จาํนวนหน่วยงาน ป ีพ.ศ. 2564 93 220 887 1,283 1,671 3,215 931

จาํนวนหน่วยงาน ป ีพ.ศ. 2565 23 45 271 626 1,483 3,921 1,934
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จากแผนภูมิคะแนนเฉลี่ย ตัวชี้วัดที่ 9 และ 10 ของ
ปี พ.ศ. 2564 - 2565 จะเห็นได้ว่าหน่วยงานภาครัฐ 
ได้มีการผลักดันให้ยกเกิดการระดับผลการประเมินตาม
แบบวัด OIT ในตัวชี้วัดที่ 9 และ 10 อย่างชัดเจน ส่งผล 
ท�าให้มีคะแนนแบบวัด OIT ที่ดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ ดังนี้

1. มีหน่วยงานที่ได้ระดับผลการประเมิน  
F - E - D - C ลดลง คิดเป็นร้อยละ 61.14

2. มีหน่วยงานที่ได้ระดับผลการประเมิน  
B - A - AA เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 26.15

จากการวเิคราะห์ค่าคะแนน ITA และการสัมภาษณ ์
เชิงลึกจากผู้ประเมินในพื้นที่จังหวัดที่มีหน่วยงานที่มี 
ระดับผลการประเมิน ITA อยู่ในระดับ F - E - D - C  
พบสาเหตุและปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อค่าคะแนนของ 
หน่วยงานที่ยังคงอยู่ในระดับ F - E - D - C ดังนี้

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการประเมิน 
ITA ในระดับ F - E - D - C โดยส่วนใหญ ่
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กที่มี 
ขอ้จ�ากดัทัง้ในดา้นจ�านวนบคุลากรและงบประมาณ 
ในการด�าเนนิการตามหลกัเกณฑ์การประเมนิ ITA  
และการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. ผู้บรหิารและเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นที่มีผลการประเมิน ITA ในระดับ  
F - E - D - C หลายแห่งมักจะถูกร้องเรยีน
เร ื่องการทุจรติและประพฤติมิชอบ หรอือยู่
ระหว่างกระบวนการไต่สวนข้อเท็จจรงิ หรอืถูก 
ชี้มูลความผิด เป็นต้น ส่งผลให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งนั้น ๆ ไม่ไห้ความร่วมมือหรอื 
ไม่ให้ความส�าคัญต่อการประเมิน ITA

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการประเมิน 
ITA ในระดับ F - E - D - C หลายแห่ง 
ที่มีปัญหาเร ื่องการทุจรติและประพฤติมิชอบ  
มักจะพบว่าผู้บรหิารหรอืเจ้าหน้าที่ถูกสั่งให้หยุด
ปฏิบัติหน้าที่หรอืพ้นจากต�าแหน่งและส่งผล 
ซ�า้ตอ่จ�านวนบคุลากรทีป่ฏิบตัหินา้ท่ีในหนว่ยงาน 
ให้ลดน้อยลงไปอีก

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กมักมีที่ตั้ง
อยู่ในพื้นที่กันดารหรอืห่างไกล ส่งผลให้บุคลากร 
ของหน่วยงานมีจ�านวนน้อยและมีการโยกย้าย
เข้า – ออกเป็นระยะ และจะส่งผลต่อ 

ความต่อเนื่องในการด�าเนินการเตรยีม 
ความพร้อมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน

5. การประเมิน ITA ไม่มีมาตรการลงโทษ 
หรอืมาตรการในเชิงลบต่อหน่วยงาน ส่งผลให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ�านวนหนึ่งไม่ให้ 
ความส�าคัญกับการประเมิน ITA หรอืไม่ให้
ความร่วมมือ หรอืไม่ด�าเนินการตามหลักเกณฑ์ 
การประเมิน ITA

ส�าหรับหนว่ยงานทีม่ผีลการประเมนิในระดบั B – C นัน้  
จากการวเิคราะห์ค่าคะแนน ITA และลงพื้นที่ก�ากับ
ติดตามการด�า เนินงานของหน่วยงานที่ เข้ า ร่วม 
การประเมิน ITA และส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัด 
พบปัจจัยที่ส่งผลต่อการไม่เพิ่มขึ้นของค่าคะแนนของ 
หน่วยงานในระดับ B – C ดังนี้

1. หน่วยงานมีค่าคะแนนเฉลี่ยของแบบวัด IIT 
และแบบวัด EIT ค่อนข้างดี แต่ที่หน่วยงานได้
คะแนนต�่าและยังไม่สามารถบรรลุค่าเป้าหมาย
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ประเด็น 
การต่อต้านการทุจรติและประพฤติมิชอบที่  
85 คะแนนได้นั้น เนื่องจากค่าคะแนนตาม 
แบบวัด OIT ในตัวชี้วัดที่ 9 และ 10  
มีคะแนนเฉลี่ยที่ค่อนข้างต�่า

2. สาเหตุที่ส่งผลให้หน่วยงานที่มีผลการประเมิน 

องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ท่ีมผีลการประเมนิ ITA ในระดับ  
F - E - D - C โดยส่วนใหญ่เปน็ 
องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ขนาดเล็กท่ีมขีอ้จาํกัดทัง้ในด้าน 
จาํนวนบุคลากรและงบประมาณ 
ในการดําเนินการตามหลักเกณฑ ์
การประเมนิ ITA และการพัฒนา 
เวบ็ไซตข์องหน่วยงาน
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ในระดับ B – C มีค่าคะแนนเฉลี่ยในตัวชี้วัด 
ที่ 9 และ 10 ค่อนข้างต�่า เนื่องจากสาเหตุหลัก 
3 ประการ คือ 

2.1 เปิดเผยข้อมูลผิดพลาดไม่ครบองค์ประกอบ
เพราะคิดว่าหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล
ตามแบบวัด OIT ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 เป็นเหมือนกับปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา

2.2 เปิดเผยข้อมูลผิดพลาดไม่ครบองค์ประกอบ
เพราะไม่อ่านคู่มือการเปิดประเมิน ITA 
2565 ให้ละเอียดถี่ถ้วน และไม่ได้มี 
การตรวจสอบความครบถ้วนของ 
องค์ประกอบข้อมูลที่ได้เปิดเผยรายข้อ

2.3 เปิดเผยข้อมูลผิดพลาดไม่ครบองค์ประกอบ
เพราะส�านัก/กอง/หรอืส่วนงานอื่นที่ 
รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลตามประเด็น
การประเมินในแบบวัด OIT ไม่ทราบ 

รายละเอียดหรอืไม่มีความรู้ในการเปิดเผย
ข้อมูลตามแบบวัด OIT เช่นเดียวกันกับ 
ผู้ประสานงานการประเมิน ITA (แอดมิน) 
ของหน่วยงาน ส่งผลให้ข้อมูลที่ได้ 
ด�าเนินการเปิดเผยไว้ทางเว็บไซต์ของ 
หน่วยงานไม่เป็นไปตามองค์ประกอบ 
ด้านข้อมูลที่ก�าหนดไว้ในแบบวัด OIT

ป ี2566 ยังจาํเปน็ต้องมุ่งเน้น 
การพัฒนาการเปดิเผยขอ้มูล
และการปอ้งกันการทุจรติ

แม้ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงานภาครัฐ 
สว่นใหญก่ว่า 6,643 แหง่ มพีฒันาการในดา้นการเปิดเผย 
ข้อมูลภาครัฐและการด�าเนินงานป้องกันการทุจรติ  
แต่หน่วยงานภาครัฐอีกส่วนหนึ่งกว่า 1,660 แห่ง  
ก็ยังไม่สามารถด�าเนินการเปิดเผยข้อมูลและป้องกัน 
การทุจรติตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ได้
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จากการวเิคราะห์ผลการด�าเนินงานของหน่วยงานที่ 
ยังมีผลการประเมินระดับ C – F พบปัญหาที่สะท้อน 
ให้ เห็นถึงปัญหาในกระบวนการด�าเนินงานตั้งแต ่
จุดเร ิ่ มต้นของกระบวนการพัฒนาคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในในแต่ละปีงบประมาณ และในแง่ 
การวางแผนยกระดับผลการประเมิน ITA ค่าคะแนน 
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามแบบ OIT ที่หายไป
ส�าหรับกลุ่มหน่วยงานเหล่านี้นั้น มีจุดเร ิ่มต้นจากการไม่ 
ด�าเนินการจัดท�ามาตรการส่งเสร ิมคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (ข้อ o42) เพื่อค้นหา
ประเด็นท่ีเป็นข้อบกพร่องหรอืจุดอ่อนที่ต้องเร่งแก้ไข  
และวางแผนงาน มาตรการ ผูรั้บผดิชอบในการด�าเนนิงาน  
ทา้ยทีส่ดุเมือ่ไมม่ผีลการด�าเนนิงานจงึไมส่ามารถเปิดเผย
ข้อมูลและบรกิารสาธารณะตามแบบ OIT ได้

ดังนั้น กลยุทธ์การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ในภาพรวมระดับประเทศ จึงยังจ�าเป็นต้องมุ่งเน้น 
การพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลผลการด�าเนินงานป้องกัน
การทุจรติตามตัวชี้วัดที่ 10 โดยเฉพาะการจัดท�า 
มาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน 
หน่วยงาน (ข้อ o42) ก่อนเป็นเบื้องต้น เพื่อก�าหนด
ผู้รับผิดชอบหรอืผู้ที่เกี่ยวข้อง ก�าหนดขั้นตอนหรอืวธิี
การปฏิบัติที่ชัดเจน ก�าหนดแนวทางการก�ากับติดตาม 
ให้บรรลุผลตามระยะเวลาที่ก�าหนด และจัดรายงาน
มาตรการดังกล่าวเผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึ่งหาก 
หน่วยงานสามารถเร ิ่มต้นจัดท�ามาตรการส่งเสรมิ
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (ข้อ o42) 
ได้เสร็จเรยีบร้อยตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ  
ก็จะส่งผลให้การขับเคล่ือนการด�าเนินงานในมิติอื่น ๆ  
และการติดตามผลสามารถท�าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผลมากขึ้น

จากผลการถอดบทเรยีนรูปแบบการบรหิารจัดการ 
และแนวปฏิบัติ ท่ีดีในการด�าเนินการประเมิน ITA  
ชี้ให้เห็นว่า การก�าหนดผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA  
ร่วมกันในรูปแบบคณะกรรมการหรอืคณะท�างาน 
ขับเคลื่อนการประเมิน ITA ซึ่งประกอบด้วยผู้แทน
จากส่วนงานต่าง ๆ ที่ส�าคัญภายในองค์กรได้เข้ามา 
มีส่ วน ร่วมในการด� า เนินงานก็ เ ป็นปัจจัยส� าคัญ 
ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ซึ่งจากผลการเผยแพร่รูปแบบ
การบรหิารจัดการโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการหรอื

คณะท�างานขับเคลื่อนการประเมิน ITA เพื่อยกระดับ 
ผลการประเมนิ ITA ของจงัหวัดนครสวรรค ์(นครสวรรค์
โมเดล) เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อเนื่องมาจนถึง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กล่าวได้ว่าหลายหน่วยงาน 
โดยเฉพาะทั้งในส่วนกลาง และภูมิภาค ได้มีการจัดตั้ง
คณะท�างานเพื่อพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลและพัฒนา 
การใหบ้รกิารผา่นระบบสารสนเทศอยา่งเป็นวงกวา้งแลว้  
ขณะที่ ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มี
พัฒนาการในเร ื่องนี้เช่นเดียวกัน แต่ด้วยจ�านวนของ 
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีมี่จ�านวนมาก ท�าใหอ้งคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กหลายแห่งยังไม่ได้ม ี
การปรับรูปแบบการบรหิารจัดการเพื่อการพัฒนา  
การเปิดเผยข้อมูลในลักษณะนี้มากเท่าที่ควร และยังม ี
หลายแห่งที่มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เพียง 1 - 2 คน  
รับผดิชอบตลอดกระบวนการประเมนิ สง่ผลใหก้ารจดัท�า 
มาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน 
หน่วยงาน (ข้อ o42) ซึ่งจ�าเป็นต้องอาศัยข้อมูล 
และความร่วมมือของทุกส่วนงานภายในไม่สามารถ
ด�าเนินการในทางปฏิบัติได้จรงิ
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เมื่อไม่สามารถก�าหนดมาตรการด�าเนินงานได้และ 
ไม่สามารถก�าหนดผู้รับผิดชอบได้ ย่อมน�ามาสู่อุปสรรค
และความติดขัดในขั้นตอนและประเด็นการพัฒนาอื่น ๆ  
ตามมา และเม่ือไม่สามารถด�าเนินการได้ทันย่อมส่งผล 
ให้ไม่มีข้อมูลน�าไปเปิดเผยต่อสาธารณชนและส่งผล 
สะทอ้นใหเ้หน็ผา่นคา่คะแนน ITA ในทา้ยทีส่ดุ โดยเฉพาะ
ในตวัชีว้ดัที ่10 ซึง่มสีดัสว่นคะแนนในการประเมนิคิดเป็น
คร ึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มที่จะสูญหายไป

องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ขนาดเล็กเปน็กลุ่มท่ีควรให ้
ความสําคัญสูงสุด

เป้าหมายทีก่�าหนดไว้ในแผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตร์ชาตฯิ  
จะมีความเข้มข้นเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากเดิมในปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ก�าหนดเป้าหมายไวว่้าร้อยละ 80  
ของหนว่ยงานทีเ่ข้าร่วมการประเมนิทัง้หมดตอ้งมีคะแนน 
ITA เฉลี่ย 85 คะแนนขึ้นไป ต่อไปในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 เป้าหมายจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 85

ย้อนกลับไปเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อเนื่องมา
จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กระทรวงมหาดไทย 
ไดม้กีารระดมทรัพยากรในการพฒันาลงไปยงัหนว่ยงาน
ในพื้นที่ มีการให้ความรู้ ให้ค�าปรกึษา และก�ากับติดตาม 
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะให้เป็นไปตามมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์การประเมินที่ก�าหนดอย่างใกล้ชิดท่ัวถึง  
โดยเฉพาะหนว่ยงานทีม่ ีRating Score ต�า่กว่าระดบั C  
หรอืกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ หน่วยงานที่มีคะแนนตัวชี้วัด 
ที ่10 ต�า่กวา่ 50 คะแนน ซึง่มเีป็นจ�านวนมากถงึ 1,190 แห่ง  
หรอืคดิเป็น 14.33% ของหนว่ยงานทีเ่ขา้ร่วมการประเมนิ 
ทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม การมุ่งเน้นหน่วยงานที่มีผลการประเมิน
ระดบั C ลงไปเชน่ปี 2565 คงไมเ่พยีงพอทีจ่ะท�าใหบ้รรลุ
เป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้  
เนื่องจากหน่วยงานในปี 2565 หน่วยงานกลุ่ม B ซึ่งมี
ค่าคะแนนระหว่าง 75 – 84.99 มีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น 
กว่า 1,483 แห่ง หรอืคิดเป็น 17.86% ของหน่วยงาน 
ที่เข้าร่วมการประเมินทั้งหมดและยังคงเป็นกลุ่มที่ไม ่
บรรลคุ่าเป้าหมายตามแผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตร์ชาตฯิ 
ดังนั้น หากไม่สามารถสนับสนุนให้กลุ่ม B ซึ่งส่วนใหญ่ 
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก เช่น เทศบาล 
ต�าบล และองคก์ารบรหิารสว่นต�าบล ใหพั้ฒนาการด�าเนนิงาน 

กระทรวงมหาดไทยได้มกีารระดม
ทรพัยากรในการพัฒนาลงไปยัง 
หน่วยงานในพ้ืนท่ี มกีารใหค้วามรู ้ 
ใหคํ้าปรกึษา และกํากับติดตาม 
การเปดิเผยขอ้มูลสาธารณะ 
ใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานและหลัก 
เกณฑก์ารประเมนิท่ีกําหนด 
อย่างใกล้ชดิทัว่ถึง โดยเฉพาะ 
หน่วยงานท่ีม ีRating Score 
ตํ่ากวา่ระดับ C 
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และการเปิดเผยข้อมูลสู่มาตรฐานระดับ A ได้ ก็คาดการณ์ 
ไดว้า่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะไมส่ามารถบรรลุเป้าหมาย 
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ได้อย่างแน่นอน

ส�าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้ หน่วยงานในกลุ่มที ่
ได้ระดับ AA และ A กล่าวได้ว่าเป็นกลุ่มที่มีความพร้อม 
ในการพัฒนาสูงเนื่องจากได้มีการเปิดเผยข้อมูลรายตัวชี้วัด
และข้อค�าถามที่ก�าหนดไว้ในหลักเกณฑ์การประเมินตามแบบ 
OIT แล้ว เพียงแต่ยังขาดความครบถ้วนและถูกต้องในด้าน
องค์ประกอบของข้อมูล โดยมีคะแนนเฉลี่ยในตัวชี้วัดที่ 9  
การเปิดเผยข้อมูล อยู่ที่ 94.33 คะแนน และตัวชี้วัดที่ 10  
อยู่ที่ 96.69 คะแนน ดังนั้น การก�าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนา 

หน่วยงานจึงควรมุ่งเจาะกลุ่ม B - C - D เป็นหลัก ซึ่งมีจ�านวน
รวมกันกว่า 28.66 % ของหน่วยงานทั้งหมด และเป็นกลุ่มที่มี
โอกาสจากรากฐานการด�าเนนิงานเดมิทีส่ามารถตอ่ยอดพฒันา 
คณุภาพของการเปิดเผยข้อมลูและบรกิารภาครัฐผา่นทางระบบ
สารสนเทศให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกันกับหน่วยนงานระดับ A  
ไดโ้ดยเร็ว อยา่งไรกต็ามไมไ่ดห้มายความว่าหน่วยงานทีม่คีะแนน
ในระดับ D - E - F ไม่จ�าเป็นต้องให้การสนับสนุนแต่อย่างใด 
ในทางตรงกันข้าม กลับจ�าเป็นที่จะต้องมีการก�าหนดกลยุทธ์ 
เป็นการเฉพาะ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีปัญหารากฐานมาจาก
กระบวนการบรหิารจัดการภายในทั้งระบบและมีจ�านวนเหลือ 
อยู่เพียง 68 แห่ง หรอื 0.82 %

ผลการวเิคราะหป์จัจยัสําคัญท่ีส่งผลต่อค่าคะแนน ITA ชีใ้หเ้หน็วา่ การกําหนด 
กลยุทธ ์ขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย และการรว่มมอืกันดําเนินงานตามขอ้เสนอแนะ 
เชงินโยบายเปน็ไปอย่างตรงจดุและก่อใหเ้กิดความเปลีย่นแปลงขึ้นในหน่วยงาน 
ภาครฐัของประเทศไทยท่ีสามารถวดัความก้าวหน้าได้จากขอ้มูลเชงิประจกัษ์
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2. ขอ้เสนอแนะเพ่ือการบรรล ุ
เปา้หมายตามแผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตรช์าติฯ

จากผลการก�ากับติดตามการด�าเนินงานตามมติ 
คณะรัฐมนตร ีประกอบกับผลการประเมนิ ITA ทีเ่พิม่ขึน้ 
อยา่งมนียัส�าคญัในปี 2564 - 2565 และผลการวเิคราะห์
ปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลต่อค่าคะแนน ITA ได้ชี้ให้เห็นว่า  
การก�าหนดกลยุทธ์ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และ 
การร่วมมือกันด�าเนินงานตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เป็นไปอย่างตรงจุดและก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้น 
ในหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยที่สามารถวัด 
ความก้าวหน้า ได้จากข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนั้น  
การก�าหนดกลยุทธ์และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายใน
รายงานผลการประเมิน ITA 2565 ฉบับนี้ จึงมุ่งเน้นที่ 
การรักษาแนวปฏิบัติที่ดีไว้ให้คงอยู่ และต่อยอดขยายผล 
ในส่วนที่จะช่วยให้การพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลของ 
ภาครัฐมีพัฒนาการอย่างก้าวกระโดดมากยิ่งขึ้น

ภายใต้ทรัพยากรในการสนับสนุนที่มีอยู่อย่างจ�ากัด 
ทั้งในแง่งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล ระยะเวลา และ
เงื่อนไขข้อจ�ากัดจากปัจจัยแวดล้อมภายนอกที่กระทบ 
ต่อการด�าเนินงานของภาครัฐ การก�าหนดกลยุทธ์
และการเจาะกลุ่มเป้าหมายเป็นการเฉพาะเพื่อให้เกิด 
การพฒันาอยา่งตอ่เนือ่งจากรากฐานการด�าเนนิงานเดมิ 
(Continuous Improvement) จะช่วยให้หน่วยงาน 
เ กิดการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและยั่ งยืนมากขึ้น  
และคาดว่าภายใต้กลยุทธ์และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ที่ถูกวเิคราะห์สังเคราะห์ขึ้นจากข้อค้นพบในรายงาน
ฉบับนี้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุผล 
ในการพัฒนาร่วมกันได้ภายใน 1 ปี และคาดว่าจะ
สามารถสะท้อนไปยังค่าเป้าหมายของแผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจรติ 
และประพฤติมิชอบได้ในท้ายที่สุด

ในการนี ้จงึมขีอ้เสนอแนะในการสง่เสรมิและสนบัสนนุให้
เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมในการด�าเนินงาน 
และการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 อย่างเร่งด่วนใน 2 ระดับ ดังนี้
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ขอ้เสนอแนะระดับนโยบาย

1. คณะรัฐมนตร ีกระทรวงมหาดไทย ส�านักงาน 
ก.พ. และส�านักงาน ก.พ.ร. ควรก�าหนดให้  
ผลการประเมิน ITA เฉลี่ยของหน่วยงาน 
ภาครัฐทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดผ่านค่าเป้าหมาย 
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็นการต่อต้านการทุจรติและประพฤติ 
มิชอบ เป็นตัวชี้วัดบังคับของผู้ว่าราชการ 
จังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ�าเภอ 
และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

การก�าหนดให้ผลการประเมิน ITA เฉลี่ยของหน่วยงาน 
ภาครัฐทุกแห่ง ในพื้นที่ จั งหวัดผ่ านค่ า เ ป้าหมาย 
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 
การต่อต้านการทุจรติและประพฤติมิชอบ เป็นตัวชี้วัด
บังคับของผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด 
นายอ�าเภอ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากผล 
การประเมิน ITA 2565 ได้สะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงาน 
ภาครัฐที่ได้คะแนนต�่ากว่าค่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ใน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้าน
การทุจรติและประพฤติมิชอบส่วนใหญ่ เป็นหน่วยงาน
ภาครัฐประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประสบ 
ปัญหาในเชิงการบรหิารจัดการภายในหน่วยงาน 
และปัญหาในเชิงทรัพยากรสนับสนุนการด�าเนินงาน  
และมจี�านวนหน่วยงานรวมกวา่ 7,851 หนว่ยงาน คดิเป็น

ร้อยละ 94.56 ของหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA  
ทั้งหมด ดังนั้น การผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐสามารถ 
บรรลคุ่าเป้าหมายตามแผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตร์ชาตฯิ  
ได้นั้น จึงต้องมุ่งเน้นและให้ความส�าคัญกับองค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีก่ระจายตวัอยูใ่นพืน้ทีจ่งัหวดัตา่ง ๆ   
ให้ได้รับการส่งเสรมิ สนับสนุน ก�ากับดูแล และติดตาม
อย่างใกล้ชิดจากผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการ 
จังหวัด นายอ�าเภอ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ การก�าหนดตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับการประเมิน ITA  
มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการมอบหมายงาน การส่งเสรมิ  
สนับสนุน ก�ากับดูแล และติดตามจากผู้ที่เกี่ยวข้องอย่าง
ชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้ผู้บรหิารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ทุกระดับเกิดความตระหนักและให้ความส�าคัญกับ 
การประเมิน ITA มากยิ่งขึ้น อีกท้ังยังเป็นมาตรการ
ในการผลักดันและสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรภายใน
หน่วยงานมีการพัฒนาการด�าเนินงานและการให้บรกิาร 
ของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดให้มีความโปร่งใส 
และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอีกด้วย

การผลักดันให ้
หน่วยงานภาครฐั
สามารถบรรล ุ
ค่าเปา้หมายตาม
แผนแมบ่ทภายใต้
ยุทธศาสตรช์าติฯ  
ได้นัน้ จงึต้อง 
มุง่เน้นและให ้
ความสําคัญ 
กับองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
ท่ีกระจายอยู่ 
ในจงัหวดัต่าง ๆ 
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2. คณะรัฐมนตร ีและกระทรวงมหาดไทย  
ควรก�าชับให้การขับเคลื่อน สนับสนุน  
และส่งเสรมิความร่วมมือในการประเมิน ITA  
ของจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภายในจงัหวดั เป็นวาระเร่งดว่นของคณะกรรมการ 
ผลักดันการด�าเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจรติ
และประพฤติมิชอบ จังหวัด

ผลการประเมิน ITA ของหน่วยงานภาครัฐที่ยังไม่
สามารถบรรลุค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กซึ่งมักมีปัญหาอุปสรรคในแง่ 
การบรหิารจดัการและทรัพยากรสนบัสนนุการด�าเนนิงาน  
ดังนั้น คณะกรรมการผลักดันการด�าเนินงานตามแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้าน 
การทุจรติและประพฤติมิชอบ จังหวัด ซึ่งเป็นกลไกที่จะ
มีการจัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรใีนคราวการประชุม 
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 จึงควรให้ความส�าคัญ 
กับการขับเคลื่อน สนับสนุน และส่งเสรมิความร่วมมือ
ในการประเมิน ITA ของจังหวัด และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินภายในจังหวัด โดยก�าหนดให้เป็นวาระ 
การด�าเนินงานเร่งด่วนที่ต้องมีการก�ากับติดตามและ 
ส่งเสรมิสนับสนุนอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรล ุ
ค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ

ทั้งนี้ การขับเคลื่อน สนับสนุน และส่งเสรมิความร่วมมือ
ในการประเมิน ITA ของจังหวัด และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินภายในจังหวัด ถือเป็นกลไกส�าคัญที่ส่งผล 
ต่อความส�าเร็จในการยกระดับผลการประเมิน ITA 
ของหน่วยงานภาครัฐภายในจังหวัด ดังจะเห็นได้ 
จากบทเรยีนในการด�าเนินงานของจังหวัดนครสวรรค์ 
เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และผลการประเมิน 
ทีเ่กดิการยกระดบัขึน้ทกุพืน้ท่ีทัว่ประเทศในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 อนัเป็นผลสบืเนือ่งมาจากการด�าเนนิงานตาม
มตคิณะรัฐมนตรใีนคราวการประชมุเมือ่วนัที ่4 มกราคม  
2565 ที่ได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และ 
นายอ�าเภอ ก�ากบัตดิตามการประเมนิ ITA ของหนว่ยงาน 
ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผลักดันให้ 
มีการด�าเนินการตามแนวทางการประเมินที่ก�าหนด 
อย่างไรก็ตาม การด�าเนินการในหลายพื้นท่ียังขาด 
การแต่งตั้งกลไกการบูรณาการการด�าเนินงานที่ชัดเจน 

ดังนั้น เมื่อได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผลักดัน 
การด�าเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเดน็การตอ่ตา้นการทจุรติและประพฤตมิชิอบ จงัหวดั  
ทุกจังหวัดเป็นที่เรยีบร้อยแล้ว จึงควรก�าหนดให้เป็น
วาระการด�าเนินงานเร่งด่วนของคณะกรรมการฯ โดยมี 
แนวทางการด�าเนินงานเบื้องต้น ดังนี้

• การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระยะเวลา 
และขั้นตอนในการประเมิน ITA

• การก�าหนดแนวทางและขั้นตอนการขับเคลื่อน 
สนับสนุน และส่งเสรมิความร่วมมือในการ
ประเมิน ITA ของจังหวัดทั้งในช่วง 
ก่อน - ระหว่าง - และภายหลังการประเมิน

• การแต่งตั้งคณะท�างานย่อยด้านการตรวจสอบ 
กลั่นกรองการจัดท�าข้อมูล และน�าเข้าข้อมูล 
การประเมิน ITA ประกอบด้วยหน่วยงาน 
ภาครัฐที่มีผลคะแนน ITA ที่ได้คะแนนสูง
หรอืผ่านค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติฯ และหน่วยงานที่ยังมีค่าคะแนน 
ITA ไม่ผ่านค่าเป้าหมาย มีหน้าที่และอ�านาจ 
ในการใหค้�าปรกึษา แนะน�า ตรวจสอบ กลัน่กรอง 
การน�าเข้าข้อมูลการประเมิน ITA ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก�าหนด และรายงานคณะกรรมการ
ผลักดันการด�าเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจรติ
และประพฤติมิชอบจังหวัดทราบจนกว่าการ
ประเมิน ITA จะแล้วเสร็จ

• การก�ากับติดตามการประเมิน ITA ให้ครบถ้วน
ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก�าหนด

• การถอดบทเรยีนการประเมนิ ITA ของหนว่ยงาน 
ภาครัฐภายในจังหวัด ทั้งในกรณีหน่วยงานที่มี
ผลการประเมิน ITA ผ่านค่าเป้าหมายตาม 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 
การต่อต้านการทุจรติและประพฤติมิชอบ  
เพื่อใช้เป็นต้นแบบให้หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ 
ภายในจังหวัดน�าไปปรับใช้ด�าเนินการและแก้ไข
จุดอ่อนที่ต้องปรับปรุง โดยควรมีการเชิญ 
ผู้บรหิารและผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA  
ของทุกหน่วยงานภาครัฐภายในจังหวัด  
ให้เข้าร่วมการประชุมถอดบทเรยีนภายหลัง
ประกาศผลการประเมิน ITA เป็นประจ�าทุกปี  
เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถปรับปรุงพัฒนา 
การด�าเนินงานได้ตั้งแต่ช่วงต้นปีงบประมาณ

การขบัเคล่ือน 
สนับสนุน  
และส่งเสรมิ 
ความรว่มมอื 
ในการประเมนิ ITA 
ของจงัหวดั  
และองคก์รปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน ถือเปน็
กลไกสําคัญท่ีส่งผล 
ต่อความสําเรจ็ 
ในการยกระดับ 
ผลการประเมนิ ITA 
ของหน่วยงาน 
ภาครฐัภายใน
จงัหวดั

10TH YEAR ITA

131



3. ผู้บรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  
ควรสนับสนุนและส่งเสรมิการพัฒนาการด�าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
และมาตรฐานการประเมินที่ก�าหนด

ผู้บรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรสนับสนุนและ 
ส่งเสรมิการพัฒนาการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานการประเมิน
ที่ก�าหนด โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก  
เนื่องจากเมื่อพิจารณาผลการประเมินในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ตามประเภทของหน่วยงานจะพบว่า หน่วยงาน 
ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กเป็นกลุ่ม 
หน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ที่ยังไม่ผ่านค่าเป้าหมายตาม 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ดังนั้น ผู้บรหิารองค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิ่น จงึควรให้ความส�าคญักบัการเตรยีมการ 
และการบรหิารจัดการที่ เ ก่ียวข้องกับการประเมิน ITA  
เป็นพิเศษ โดยเน้นไปที่หน่วยงานที่มีผลการประเมินในกลุ่ม  
B - C - D เป็นหลกั เนือ่งจากเป็นกลุม่เป้าหมายทีมี่ความพร้อม 
และมีรากฐานที่สามารถพัฒนาไปสู่ระดับ A ได้ไม่ยาก  
ในส่วนของกลุ่ม E - F มีความเป็นไปได้ว่าหน่วยงานอาจจะ 
ขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการบรหิารจัดการภายใน
หน่วยงาน หรอืมีข้อจ�ากัดในด้านทรัพยากรบุคคลและ 
งบประมาณ ซึ่งในกรณีนี้จ�าเป็นต้องได้รับการสนับสนุน 
และแก้ไขอย่างเร่งด่วน รวมถึงก�ากับติดตามเพื่อให้ค�าแนะน�า 
อย่างใกล้ชิด

ขอ้เสนอแนะระดับปฏิบัติ

หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน ITA ต�่ากว่า 85 คะแนน 
ควรมุ่งเน้นการยกระดับผลการประเมิน ITA ในตัวชี้วัดที่ 9  
การเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจรติ 
เนื่องจากมีนัยส�าคัญและส่งผลต่อคะแนนเฉลี่ยของแต่ละ 
หน่วยงานเป็นอย่างยิ่ง โดยค่าคะแนนในตัวชี้วัดที่ 9 และ 10 
คิดเป็นร้อยละ 40 ของค่าคะแนน ITA โดยมีข้อเสนอแนะ 
ในการด�าเนนิการของหนว่ยงานในแตล่ะระดบัการประเมนิ ดงันี้

ระดับ AA - A : หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน 
ระดับ A และ AA (85.00 – 100 คะแนน) ควรต่อยอด
หรอืรักษาระดับคุณภาพการด�าเนินงานและการเปิดเผยข้อมูล 
ภาครัฐให้มีความสม�่าเสมอและต่อเนื่อง รวมถึงติดตาม 
รายละเอียดการประเมิน ITA ในแต่ละปี เพื่อรักษามาตรฐาน 
ของตนเอง โดยมีข้อเสนอแนะในการด�าเนินงานเพิ่มเติม อาทิ

1. เพิ่มประสิทธิภาพในการเปิดเผยข้อมูลในเชิงคุณภาพ
ตามองค์ประกอบของข้อมูล

2. พัฒนาขั้นตอนและนวัตกรรมการให้บรกิารสาธารณะ 
ที่มีความสะดวกและสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น

3. สร้างการรับรู้และยกระดับประสบการณ์ของประชาชน
ที่มีต่อคุณภาพการด�าเนินงานและการให้บรกิาร 
ตามประเด็นการประเมิน ITA

4. ติดตามรายละเอียดการประเมิน ITA ในแต่ละปี  
เพื่อรักษามาตรฐานของตนเอง

ระดับ B : หน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ที่มีผลการประเมิน 
ระดบั B (75.00 - 84.99 คะแนน) หนว่ยงานมกีารด�าเนนิการ 
เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ของหน่วยงานตาม 
ตัวชี้วัดและข้อค�าถามการประเมินแล้ว แต่บางแห่งยังขาด
ความครบถว้นและถกูตอ้งของขอ้มลูในบางขอ้ตามทีก่�าหนดไว้ 

เมือ่หน่วยงานได้มกีารแก้ปญัหา
กระบวนการบรหิารจดัการแล้ว  
ควรมีการสรา้งเครอืข่าย 
แลกเปลีย่นองคค์วามรู ้ทักษะ 
และแนวทางการพัฒนารว่มกับ
หน่วยงานท่ีมผีลการประเมนิ ITA 
ในระดับสูง ซึ่งจะชว่ยใหห้น่วยงาน
สามารถพัฒนาและยกระดับ ITA 
ได้อย่างรวดเรว็
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ในหลักเกณฑ์การประเมิน ดังนั้น จึงควรให้ความส�าคัญ 
กับรายละเอียดและองค์ประกอบของข้อมูลการประเมิน  
รวมถึงน�าข้อมูลที่ ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ไปใช้สร้างการรับรู้ในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและ
ภายนอกเพื่อยกระดับผลการประเมินด้วย

ระดับ C : หน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ที่มีผลการประเมิน 
ระดับ C (65.00 - 74.99 คะแนน) จะมีค่าคะแนนในตัวชี้วัด
ที่ 9 สูงกว่า 50 คะแนนขึ้นไป แต่จะได้คะแนนในตัวชี้วัดที่ 10  
ต�่ากว่า 50 คะแนน สาเหตุส่วนใหญ่มาจากหน่วยงาน 
ไม่ได้ด�าเนินการตามตัวชี้วัดที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อ
ป้องกนัการทจุรติ ดังนัน้ หนว่ยงานจึงควรก�าหนดใหก้ารจดัท�า
มาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
และการขับเคลื่อนการด�าเนินงานตามมาตรการฯ เป็นวาระ
เร่งด่วนของหน่วยงานที่ต้องด�าเนินการภายในไตรมาส 2  
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งจะช่วยให้ค่าคะแนนใน 
ตัวชี้วัดที่ 10 ซึ่งมีสัดส่วนคะแนนรวมกันเกินกว่าคร ึ่งหนึ่ง 
ของค่าคะแนนตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(แบบ OIT) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ ขณะเดียวกันต้อง 
ให้ความส�าคัญกับการปรับปรุงข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 9 ที่ไม่ได้
เปิดเผยหรอืเปิดเผยไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมิน 
ที่ก�าหนดด้วย

ระดับ D : หน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ที่มีผลการประเมิน 
ระดับ D (55.00 - 64.99 คะแนน) จะมีค่าคะแนนในตัวชี้วัด

ที่ 9 และตัวชี้วัดที่ 10 ต�่ากว่า 50 คะแนนลงมา ซึ่งสะท้อนว่า  
หนว่ยงานมีการเปิดเผยขอ้มลูภาครัฐแลว้ แตโ่ครงสร้างพืน้ฐาน 
ในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐหรอืบรกิารสาธารณะอื่น ๆ  
ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานยังไม่มีความสมบูรณ์เพียงพอ  
หรอืไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด รวมถึง 
ยังไม่ได้ด�าเนินการป้องกันการทุจรติตามตัวชี้วัดที่ 10 ด้วย 
ดังนั้น หน่วยงานจึงควรเร ิ่มต้นจากการปรับโครงสร้าง 
การเปิดเผยขอ้มลูทางเวบ็ไซตข์องหนว่ยงาน และอปัเดตขอ้มลู
ให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมินที่ก�าหนด โดยจัดตั้ง
คณะท�างานจากส่วนงานต่าง ๆ เพื่อมอบหมายผู้รับผิดชอบ 
ในการจัดท�าและเผยแพร่ข้อมูลการด�าเนินงานด้านต่าง ๆ  และ
ก�าหนดใหม้กีารรายงานความก้าวหน้าตอ่คณะท�างานเป็นระยะ 
ขณะเดียวกันต้องเร่งด�าเนินการจัดท�าและขับเคลื่อนมาตรการ 
ส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานด้วย

ระดบั E และ F : หนว่ยงานภาครัฐสว่นใหญท่ี่มผีลการประเมิน
ระดับ E (55.00 - 54.99 คะแนน) และระดับ F (0 - 54.99 
คะแนน) จะไม่มีค่าคะแนนในตัวชี้วัดที่ 9 และตัวชี้วัดที่ 10  
หรอืมีน้อยมากไม่เกิน 10 คะแนน ถือเป็นกลุ่มหน่วยงาน 
ที่ต้องได้รับการก�ากับดูแลโดยด่วน เนื่องจากหน่วยงานไม่ได้
มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
หรอืหน่วยงานเกิดความเข้าใจผิดในกระบวนการประเมิน 
อนัเนือ่งมาจากไมไ่ด้ศกึษากระบวนการประเมนิใหล้ะเอยีดถีถ่ว้น  
นอกจากนี้ ผลการศึกษาในรายงานฉบับนี้ยังชี้ให้เห็นว่า  
หน่วยงานที่มีผลการประเมินในระดับ E – F มักจะประสบ
ปัญหาในกระบวนการบรหิารจัดการภายใน ดังนั้น หน่วยงาน
ในกลุ่มนี้จึงควรเร ิ่มต้นแก้ไขปัญหาจากกระบวนการบรหิาร 
จัดการ โดยมีการแต่งตั้งคณะท�างานยกระดับ ITA ของ 
หน่วยงาน จากนั้นท�าการศึกษาทบทวนผลการด�าเนินงาน 
และผลการประเมิน ITA ในปีที่ผ่านมา (ข้อ o42) แล้วก�าหนด
แผนการด�าเนินงาน/มาตรการ ก�าหนดผู้รับผิดชอบภายใน 
องค์กร ก�าหนดตัวชี้วัดทั้งในส่วนผู้บรหิารและผู้ปฏิบัติ  
และก�าหนดให้มีการก�ากับติดตามการด�าเนินงานเป็นระยะ  
ทั้งในช่วงก่อน - ระหว่าง - และหลังการประเมิน และเมื่อ 
หน่วยงานได้มีการแก้ปัญหากระบวนการบรหิารจัดการแล้ว 
ควรมีการสร้างเครอืข่ายแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทักษะ 
และแนวทางการพัฒนาร่วมกับหน่วยงานที่มีผลการประเมิน 
ITA ในระดับสูง ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถพัฒนา 
และยกระดับ ITA ได้อย่างรวดเร็ว
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 ■ นายบุณยฤทธิ ์กัลยาณมติร 
ปลัดกระทรวงพาณิชย์
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กระทรวงพาณิชย์ 
เปิดเผย โปร่งใส

บริการด้วยเทคโนโลยี 
และปัญญาประดิษฐ์

นายบุณยฤทธิ ์กัลยาณมิตร 
ปลัดกระทรวงพาณิชย์

เล่าให้เราฟงัเกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือเสรมิสรา้ง

ความโปรง่ใสในการเปิดเผย
ข้อมูลภาครฐัและยกระดับ

การให้บรกิารประชาชน

SPECIAL INTERVIEW
สัมภาษณ์พิเศษ
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ก ารใช้เทคโนโลยี ถือเป็นหัวใจส�าคัญ
ของการขับเคลื่อนการท�างานของ
ภาครัฐในปัจจุบันทั้งในแง่ของการ
อ�านวยความสะดวกในการให้บรกิารแก ่

ประชาชน รวมไปถึงการสนับสนุนในการเปิดเผย 
ขอ้มลูสู่สาธารณะ กระทรวงพาณชิยใ์นฐานะหน่วยงานหนึง่ 
ที่ ใกล้ชิดกับประชาชน ถือเป็นต้นแบบในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท�างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและ 
การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในด้านไอที เพื่อน�าไปสู่ 
การบรกิารอย่างสะดวก รวดเร็ว และให้ความส�าคัญกับ
การท�างานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดย ITA Report 
2022 ฉบับนี้ เราได้รับเกียรติจากคุณบุณยฤทธิ์  
กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ มาพูดคุยถึง 
การขับเคลื่อนการท�างานของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงพาณิชย์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล รวมไปถึง 
การพฒันารูปแบบและวธิกีารท�างานเพือ่ประโยชนสู์งสดุ
ของประชาชน

หน่วยงานภาครฐั 
กับการเปดิเผยขอ้มูล
หนึ่งในหลักส�าคัญของหน่วยงานภาครัฐคือ จะต้อง
มีความโปร่งใสและอ�านวยความสะดวกให้ประชาชน
สามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ซึง่กระทรวง
พาณิชย์เป็นหนึ่งในหน่วยงานภาครัฐท่ีมุ่งมั่นพัฒนา 
บรกิารและสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอน

“จรงิ ๆ แล้วภาครัฐเวลาท�าอะไรต้องให้ประชาชนได้มี 
ส่วนรับรู้ เพราะฉะนั้นจึงมี พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 โดยหลักการของ พ.ร.บ. ฉบับนี้
ก็คือ ส่งเสรมิการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐเพื่อให้ประชาชน 
ได้ทราบ ได้เข้าใจว่ารัฐท�าอะไรอยู่ แล้วข้อมูลที่เขาได ้
รับทราบมาก็อาจจะเป็นประโยชน์ในทางที่จะได้เข้าใจ 
บทบาทการท�างานภาครัฐ อาจจะไปมสีว่นร่วมในการชว่ย 
คิดต่อยอดหรอือะไรก็ตามแต่ แล้วก็ในช่วงเวลาที่รัฐ 
ท�าประชาพิจารณ์ใด ๆ เขาก็จะมีข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจน 
แล้วสามารถมาออกความเห็นให้เป็นประโยชน์ต่อ 
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การพัฒนาต่อไปได้ เพราะฉะนั้นหลักการใหญ่ ๆ ของ 
ภาครัฐก็คือ การทําหน้าที่อย่างโปร่งใส ตรงนี้ชัดเจน 
อยู่แล้ว ทําอะไรก็ต้องให้ประชาชนรับรู้ ทุกอย่างต้อง
ชัดเจน ไปประชุมอะไรมา มีอะไรออกมาใหม่ ก็ต้องให้
คนเขาทราบว่าภาครัฐทําอะไร ไม่ใช่ไปปิดบัง อันนี้เป็น 
หลักการอยู่แล้ว

ด้วยความที่ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารราชการเป็นกฎหมาย 
เพราะฉะน้ันกระทรวงพาณิชย์เองก็ยึดมั่นในแนวปฏิบัติ
ตามข้อกฎหมายนี้มาตลอด เรามีคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ มีทั้งระดับกระทรวง ระดับกรม  
พิจารณาเวลาที่มีประเด็นปัญหา คือเมื่อมีพี่น้อง
ประชาชนสนใจอยากจะได้ข้อมูลข่าวสาร หน้าที่ของ 
คณะกรรมการชุดน้ีก็คือวเิคราะห์ว่าเป็นข้อมูลที่ม ี
ความอ่อนไหวหรอืไม่ เพราะว่าถ้าเป็นข้อมูลทั่วไปก็ต้อง
โปร่งใส เปิดเผยทุกอย่าง เราเอาขึ้นเว็บไซต์ ประกาศ 
ในที่ต่าง ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้โซเชียลมีเดียต่าง ๆ   
ของหน่วยงานราชการมีเกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น  
Facebook, Instagram หรอืแม้กระทั่ง TikTok  
ที่เป็นช่องทางเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

เพราะฉะนั้น ในกรณีทั่วไปเราเปิดเผยอยู่แล้ว แต่ถ้าหาก
เป็นประเด็นที่อาจจะมีความอ่อนไหว ตรงนี้หมายถึงว่า  

อาจจะเป็นข้อมูลข่าวสารบางอย่างที่มีผลกระทบใน 
วงกว้าง และอาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคง  
จะต้องน�าเข้าสู่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการพจิารณาตามข้อกฎหมายในการเปิดเผย เรยีกวา่ 
ภาครัฐพร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูล แต่ว่ายกเว้นบางอย่าง
ที่มันเป็นประเด็นความอ่อนไหวอย่างที่ผมบอกมาแล้ว 
ก็ต้องมีการกลั่นกรองโดยรอบคอบ แต่นอกจากนั้นแล้ว 
ขอเรยีนว่าไม่มีอะไรที่จะปกปิดเลย หน่วยงานราชการ 
โดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์โปร่งใส ชัดเจน

ในตอนนี้ก็เป็นช่วงน�าร่องที่กระทรวงพาณิชย์เราก�าลัง
จะพัฒนาต่อไป อย่างข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ทะเบียน
นติบิคุคล ทีจ่ะตอ้งลงไปถงึระบบฐานภาษหีรอือะไรเหลา่นี้  
เราก็ยังต้องมีการก�าหนดรหัสผ่านที่เข้มข้นอยู่ เพราะว่า 
มันไปเกี่ยวกับข้อมูลทางธุรกิจ แต่ต่อไปในอนาคตเราจะ 
พฒันาไปสู่ระบบทีเ่รยีกว่า Single Password หมายถงึ 
มี password เดียวสามารถเข้าไปได้ทุกระบบ เช่น 
password เดียวสามารถเข้าไปจดทะเบียนนิติบุคคลได้  
จดทะเบียนนิติบุคคลเสร็จสามารถขอจดเคร ื่องหมาย 
การค้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ก็ใช้ password เดิม 
คือไม่ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ตอนนี้อยู่ในช่วงที่เราท�า 
โครงการน�าร่องทีจ่ะเชือ่มโยงฐานขอ้มลูหนว่ยงานตา่ง ๆ   
เข้าด้วยกัน แล้วก็ปรับให้เป็นระบบ password เดียว  

การทําหน้าท่ี
อย่างโปรง่ใส  
ตรงนีช้ดัเจน 
อยู่แล้ว ทําอะไร 
ก็ต้องใหป้ระชาชน
รบัรู ้ทกุอย่างต้อง
ชดัเจน ไปประชมุ
อะไรมา มอีะไร
ออกมาใหม ่ก็ต้อง
ใหค้นเขาทราบ
วา่ภาครฐัทําอะไร 
ไมใ่ชไ่ปปดิบงั

 ■ กระทรวงพาณิชยส่์งเสรมิ
การเปดิเผยขอ้มูลภาครฐั 
เพ่ือใหป้ระชาชนได้รบัทราบ
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ซึ่งตรงนี้ต้องท�าอย่างรอบคอบ อาจจะต้องใช้เวลา 
สักระยะ เพราะจะเกี่ยวกับเร ื่องข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูล
เชิงธุรกิจ และข้อมูลที่มีความอ่อนไหว

ในเร ื่องการท�า Single Password ทางกระทรวงพาณชิย์
มีการท�างานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ คือ หน่วยงาน 
ในกระทรวง เพราะฉะนั้นทุกกรมก็จะต้องมานั่งคุยกันว่า
ระบบหลังบ้านจะสามารถเปิดให้เข้าถึงข้อมูลได้ระดับใด  
เพราะอย่างท่ีผมบอกว่าข้อมูลบางอันถ้าเปิดเผยแล้ว 
มกีารน�าไปใชใ้นทางทีผ่ดิมนักจ็ะมปัีญหา เพราะเป็นเร ื่อง
ความลับทางการค้า หรอืความลับทางธุรกิจ ซึ่งจรงิ ๆ  
พวกนี้ก็ได้รับการคุ้มครองภายใต้ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ทางราชการอยู่แล้ว แล้วเม่ือเข้าถึงตรงนั้นได้ ระบบ 
password เดยีวจะมวีธิกีารอยา่งไรทีจ่ะเขา้ไปไดท้ัง้หมด 
ตรงนี้ก็ต้องมาคุยกันเร ื่องทางเทคนิคกันต่อ แต่โดย 
หลักการก็คือเราอยากจะท�าไปให้ถึงจุดนั้น เพื่อเป็น
ประโยชน์กับพี่น้องประชาชนผู้ใช้บรกิารให้มากที่สุด”

ตอนนีเ้รามี
ทัง้หมดอยู่  
124 บรกิาร  
โดยกวา่ 89 - 90 
เปอรเ์ซน็ตข์อง
บรกิารต่าง ๆ  
ท่ีกระทรวง
พาณิชยม์อียู่ 
สามารถทําได้ 
บนระบบออนไลน์

ก้าวไปสู่ MOC Online  
One Stop Service
การท�างานให้มีประสิทธิภาพในยุคปัจจุบันที่โลกหมุน 
ไปเร็วด้วยข้อมูลข่าวสารจ�าเป็นต้องอาศัยการใช้
เทคโนโลยีเป็นอย่างมาก กระทรวงพาณิชย์ก็ได้มีการน�า
เทคโนโลยีต่าง ๆ มาปรับใช้เช่นเดียวกัน และยกระดับ 
สู่การให้บรกิารแบบ One Stop Service

“ส่วนนี้ต้องให้เครดิตท่านรัฐมนตรวี่าการกระทรวง
พาณิชย์  เพราะ ว่า เมื่ อท่ านเข้ ามาเ ป็น รัฐมนตร ี 
เมื่อ 3 - 4 ปีที่แล้ว ท่านก็มองเห็นว่ากระทรวงพาณิชย์
มบีรกิารทางออนไลนท่ี์กระจัดกระจายอยูห่ลายหนว่ยงาน 
เพราะฉะนั้นท�าอย่างไรให้คนที่เป็นลูกค้าของกระทรวง 
ก็คือผู้ที่จะรับบรกิารจากกระทรวงพาณิชย์ เข้ามาแล้ว
สามารถที่จะรับบรกิารเป็น One Stop Service  
เหมือนเปิดประตูเข้าไปเราก็สามารถใช้บรกิารทุกอย่าง
ของกระทรวงพาณิชย์ได้ โดยไม่ต้องไปที่กรมพัฒนา 
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ธุรกิจการค้า เสร็จแล้วเดินต่อไปที่กรมทรัพย์สิน 
ทางปัญญา แล้วเดินต่อไปที่กรมค้าต่างประเทศ อะไร 
ในลักษณะนี้ เพราะฉะนั้นท่านก็เลยให้นโยบายให้เราท�า 
สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ขึ้นมา ทางกระทรวงพาณิชย์ก็เลย
รวบรวมบรกิารต่าง ๆ ของกระทรวงไว้เป็นจุดเดียว 
อยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ เปรยีบเสมือนกับว่าถ้าเรา
เดนิเขา้ไปในหอ้งหนึง่ แลว้เรากเ็จอบรกิารของโซนตรงนี้  
ทกุอย่างอยูใ่นห้องนัน้ ไม่ตอ้งเดนิออกมานอกหอ้งแลว้ไป
เขา้หอ้งใหม่ ตอนนีเ้รามทีัง้หมดอยู ่124 บรกิาร โดยกวา่  
89 - 90 เปอร์เซน็ตข์องบรกิารตา่ง ๆ  ทีก่ระทรวงพาณิชย ์
มีอยู่สามารถทําได้บนระบบออนไลน์ทั้งหมด

ตรงนี้ถือเป็นเคร ื่องมือที่มีประสิทธิภาพมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในช่วงสองปีที่ผ่านมาที่เราเจอกับไวรัสโคโรนา
หรอืโควดิ-19 เพราะว่าประชาชนก็ออกจากบ้านยากขึ้น 
หรอืว่ามีการท�างานแบบ work from home เวลาที่ 
เขาต้องการมาใช้บรกิารกระทรวงพาณิชย์ สมัยก่อน 
อาจจะตอ้งมาตดิตอ่ทีก่ระทรวงหรอืส�านกังานสาขา แตว่า่
ตอนนีส้ามารถนัง่อยูห่นา้จอคอมพวิเตอร์แลว้ท�าบนระบบ
ออนไลน ์เรยีกวา่เกอืบ 100 เปอร์เซน็ตข์องบรกิารต่าง ๆ  
ในเร ื่องของทะเบยีนนติบิคุคล จดทะเบยีน หรอืขอหนงัสอื 
รับรอง สิง่นีเ้ป็นเคร ือ่งมอืท่ีมปีระสทิธภิาพมาก การมุง่เนน้ 
ให้มกีารใชร้ะบบ One Stop Service เพราะว่า ประชาชน

ส่วนใหญ่ก็อาจจะมีข้อจ�ากัดในเร ื่องของการเดินทาง  
รวมทั้งข้าราชการเองก็ต้อง work from home กัน
เป็นจ�านวนมาก เพราะฉะนั้นการสื่อสารแบบออนไลน์
เลยช่วยได้มากจรงิ ๆ และก็ท�าให้เราดีใจว่าเราเดินมา 
ถูกทาง แล้วก็เป็นประโยชน์จรงิ ๆ เราพัฒนาต่อยอด
ไปเร ื่อย ๆ ในอนาคตก็จะมีเพิ่มขึ้นอีกให้ได้มากที่สุด 
เท่าที่จะท�าได้ อาจจะเหลือบางส่วนที่กฎหมายก�าหนดว่า
ต้องเป็นการติดต่อโดยตรง เช่น การยื่นบัญชี หรอือะไร
ตา่ง ๆ  เหลา่นี ้แตน่อ้ยมากแลว้ ตรงนัน้กจ็ะเป็นส่วนหนึง่ 
ที่ในอนาคตเราต้องปรับปรุงแก้ไขต่อไป”

คาํนึงถึงผู้ใชง้านเปน็หลัก
กระทรวงพาณิชย์มุ่งมั่นในการพัฒนางานบรกิารเพื่อให้ 
ตรงกับความต้องการของประชาชนมากที่สุดด้วยการ 
ท�างานทีค่�านงึถงึผูใ้ชง้านเป็นหลกั ทัง้ในบรบิทของความ
ต้องการและแนวทางการน�าไปใช้ประโยชน์ต่อยอด

“ส�าหรับขอ้มลูทีเ่ราเปิดเผยเป็นการทัว่ไปนัน้ ไมว่า่จะเป็น
ข้อมูลเร ื่องเศรษฐกิจต่าง ๆ เช่น เร ื่อง FTA เร ื่องสถิติ
การค้า มูลค่าส่งออกหรอือัตราเงินเฟ้อ ซึ่งเรามีการท�า 
รวบรวมไว้ตลอด ข้อมูลเหล่านี้เราบรรจุไว้เป็นรูปแบบ
ของอิเล็กทรอนิกส์ ประชาชนสามารถที่จะเข้าไปดูใน 
เว็บไซต์ data.moc.go.th ในนี้เราก็เปิดเผยไว้อยู่แล้ว 
ส�าคัญก็คือ เราจัดท�าข้อมูลอันนี้ในรูปแบบของ Open 
API ค�าว่า Open API เป็นภาษาเทคนิค หมายถึง  
ถา้หากวา่ใครทีจ่ะเขยีนซอฟต์แวร์ เขยีนแอปพลเิคชนัอะไร
ขึ้นมาแล้วต้องการใช้ข้อมูลทางเศรษฐกิจการค้าเหล่านี้ 

ขอ้มูลเปดิเผยของกระทรวงพาณิชย์
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เขาสามารถท่ีจะเขยีน Coding ให้เชือ่มโยงเขา้มาทีร่ะบบ 
ข้อมูลอันนี้ของเราได้ แล้วก็ดึงไปใช้ได้ทันทีเลย ไม่ต้อง 
ขออนญุาต ไมต้่องลอ็กอนิ ไมต่อ้งอะไรทัง้นัน้ เพราะฉะนัน้ 
ตรงนี้ก็แสดงถึงความโปร่งใสของกระทรวงพาณิชย์ว่า 
เรามีระบบในการที่จะเผยแพร่ข้อมูลอย่างเต็มที่อยู่แล้ว 
โดยไม่ได้ปิดบังหรอืไม่ได้จ�ากัดใด ๆ

ในส่วนของเว็บไซต์ของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งมีความ
โดดเด่นในเร ื่องของการออกแบบที่เน้นให้บรกิารกับ
ประชาชน คือตอนนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวติเราไปแล้ว 
ถ้าจับเวลาว่าวันหนึ่งเราใช้ไปกับการเข้าเว็บไซต์เท่าไหร่  
คิดว่าต้องมีหกถึงเจ็ดชั่วโมงต่อวันเป็นอย่างน้อย มันจะ 
อยู่กับเราตลอด เข้าอินเทอร์เน็ตกันทุกวัน เป็นส่วนหนึ่ง 
ของชีวติเราไปแล้ว แม้แต่จะกลับบ้านเดี๋ยวนี้ยังเปิด 
Google Maps ดูว่ารถติดไหม ไปทางไหนดี ชีวติเรา
อยู่กับมันตลอด เพราะฉะนั้นเร ิ่มต้นหลักการข้อแรก 
ที่จะต้องออกแบบการเข้าถึงข้อมูลของประชาชน คือ 
ต้อง user friendly หมายถึงว่าให้ประชาชนเข้าถึง 
ไดง้า่ยทีส่ดุ ตอ้งไมส่ลบัซบัซอ้น ตอนนีก้ระทรวงพาณชิย์
ก็ก�าลังพัฒนา Chat Bot ขึ้นมา เป็นสิ่งที่เรยีกว่า AI 
(Artificial Intelligence) หรอืปัญญาประดษิฐ ์ขึน้มา 
ให้โต้ตอบกับมนุษย์ได้ เดี๋ยวนี้หลายท่ีก็ใช้ ในระบบ 
Google กม็ ีตอ่ไปกก็ระทรวงพาณชิยก็์อาจจะมแีบบนัน้ 
เหมือนกัน ที่ส�าคัญก็คือ AI ที่มาควบคุม Bot กว่าที่มัน 
จะลอกเลียนความคิดให้ดีเหมือนมนุษย์ได้ มนุษย์ต้อง
สอนมัน ต้องมีวธิีสร้าง AI ที่ให้ใกล้เคียงกับสมองของ
มนุษย์มากที่สุด ถ้าใกล้เคียงมากหรอือาจจะเป็นเร ื่อง
เหมือน Terminator แต่อะไรที่เราเห็นในหนังย้อนหลัง 
ไปเมื่อ 20 - 30 ปีที่แล้ว มันเกิดขึ้นจรงิในโลกปัจจุบัน
ทั้งหมด กระทรวงพาณิชย์ก็มีความคาดหวังว่าจะเร ิ่มต้น 

ถ้าจบัเวลาวา่วนัหน่ึงเราใชไ้ป 
กับการเขา้เวบ็ไซตเ์ท่าไหร ่ 
คิดวา่ต้องมหีกถึงเจด็ชัว่โมง 
ต่อวนัเปน็อย่างน้อย มนัจะอยู่กับ
เราตลอด เขา้อนิเทอรเ์น็ตกัน 
ทกุวนั เปน็ส่วนหน่ึงของชวีติ 
ไปแล้ว

 ■ ภาพบน กระทรวงพาณิชย ์
ใหค้วามสําคัญกับการพัฒนา
บุคลากรควบคู่ไปกับการใช้
เทคโนโลยีดิจทัิล เพ่ือพัฒนา 
การใหบ้รกิารประชาชน

จากการสร้าง Chat Bot ขึ้นมาตอบค�าถามโต้ตอบ 
ใหไ้ดเ้หมอืนทีม่นษุยค์ยุกนั ถา้หากวา่มทีรัพยากรเพยีงพอ 
เราก็คงจะท�าได้ดี”

พัฒนาบุคลากร 
ควบคู่พัฒนาเทคโนโลยี
กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานท่ีให้ความส�าคัญไม่ใช่
แค่ เพียงในมิติของเทคโนโลยีแต่ที่ส�าคัญไม่แพ้กัน 
คือบุคลากรด้านไอที เพราะหัวใจส�าคัญของการท�างาน 
ในปัจจุบันคือการน�าเทคโนโลยีมาให้บรกิารประชาชน 
ให้ได้รับความสะดวกสบายมากที่สุด
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“ส�าคัญที่สุดก็คือเร ื่องบุคลากร เพราะงานจะท�าได้ 
กด็ว้ยคน ดงันัน้ ถา้เราพดูถงึเร ื่องงาน IT (ไอท)ี คนทีจ่ะ 
มาท�าด้านไอที ก็คือคนไอที โดยปกติบุคลากรส่วนใหญ่
ของกระทรวงพาณิชย์ อาจจะเรยีกได้ว่า 80 เปอร์เซ็นต์
คือผู้ที่มีพื้นฐานการศึกษามาทางด้านท่ีเกี่ยวกับงาน
เศรษฐกิจการคา้ ไมว่า่จะเป็นบรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตร์ 
บัญชี หรอืแม้แต่นิติศาสตร์ แต่ว่าบุคลากรด้านที่มี 
ความเชีย่วชาญเฉพาะดา้นไอทยีงัมนีอ้ย แลว้เร ื่องนีก้เ็ป็น
เร ื่องที่ผมคิดว่าเป็นปัญหาของทุกหน่วยราชการ คนที่มี 
หน้าที่ก�ากับดูแลการพัฒนาระบบราชการหรอืพัฒนา
บุคลากรในภาครัฐก็ต้องคิดถึงตรงนี้ด้วย เพราะถ้าเรา
ตอ้งการมนษุยไ์อทมีาอยูใ่นกระทรวงพาณชิย ์ เราตอ้งมี
เสน้ทางใหเ้ขาได้เติบโตกา้วหนา้ในหนา้ทีร่าชการ เพราะว่า 
กระทรวงพาณิชย์ไม่ได้มีภารกิจหลักในส่วนนี้ มันก็จะมี
เร ื่องเกี่ยวกับอัตราก�าลัง เร ื่องของต�าแหน่ง ซึ่งจะเป็น 
ข้อจ�ากัดในการที่จะเป็นการสร้างเส้นทางความก้าวหน้า
ในอาชีพราชการให้กับคนเหล่านี้ในกระทรวงพาณิชย์ได้  
เพราะฉะนั้น การที่จะพัฒนาให้ระบบไอทีดียิ่งขึ้นได้นั้น 
แรกเร ิ่มก็ต้องหาคนไอทีที่มีฝีมือเข้ามาก่อน ค�าถามแรก
สุดเลยท่ีผู้บรหิารจะต้องถามคือ ท�าอย่างไรถึงจะจูงใจ 
คนเหล่านี้ ให้ เข้ามาและให้เขารู้สึกว่าเขามีเส้นทาง 
ความก้าวหน้าในอาชีพของเขา ที่จะมาอยู่ในหน่วยงาน 
ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรง ที่ภารกิจหลักไม่ใช่ด้านไอที

ถ้าสมมุติว่าเราพูดถึงงานไอที ซึ่งอย่างที่ผมพูดไปแล้วว่า
มันอาจจะไม่ได้เป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน สิ่งส�าคัญ 
ก็คือเราต้องท�าให้บุคลากรด้านน้ีเขาเห็นว่า ถึงแม้งาน
ที่เขาท�าไม่ใช่ภารกิจหลักของหน่วยงาน แต่งานที่เขาท�า 
คอืสิง่ซึง่จะท�าใหภ้ารกจิหลกัของหนว่ยงานประสบความ
ส�าเร็จ นั่นคือสิ่งซึ่งคนไอทีในหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องม ี
ความรู้สึกในการท�างานด้วยจิตใจแบบนั้น

จรงิ ๆ แล้วเดี๋ยวนี้ผมแทบจะพูดได้ว่า งานจะดีไม่ดีนั้น  
ส่วนไอทีมีบทบาทมาก ถ้าไอทีไม่ดีระบบทุกอย่างมัน
หยุดชะงักหมด อย่างที่ผมบอกว่าทุกวันนี้เราอยู่กับ 
โลกออนไลน ์เราอยูก่บัโลกเทคโนโลย ีเราใชค้อมพวิเตอร์
กันจนเสมือนว่าเป็นอวัยวะอีกอันของเรา ออกจากบ้าน
ขับรถออกมา 2 กิโลเมตรแต่ลืมมือถือก็ต้องกลับไปเอา  
หรอืบางทเีราถงึทีท่�างานแลว้เรากเ็รยีกบรษิทั Delivery 

โปรแกรมคอมพวิเตอรท่ี์จาํลองการสนทนาของมนุษย์ ส่ือสารผ่านข้อความ
หรอืเสียงได้แบบ Real Time ปัจจบุัน Chatbot มอียู่สองรปูแบบ คือ

• Rule-Based Bot หรอื Script Bot เปน็ Bot ท่ีทํางานและใหผ้ลลพัธ ์
ตามท่ีถกูกําหนดในกฎและคีย์เวริด์ท่ีวางไว้

• AI-Base Bot หรอื Intelligent Bot เปน็ Bot ท่ีมกีารเรยีนรูใ้นคําพูด 
และส่ิงท่ีเขียน โดยใช ้Machine Learning ทําใหก้ารแสดงผลลพัธ ์
มคีวามยืดหยุ่นมากขึ้น ตัวอย่างเชน่ Google Assistant, Siri หรอื 
Alexa เป็นต้น

‘Chatbot’ ผู้ชว่ยอจัฉรยิะ
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ไปรับของแล้วว ิ่งมาส่งให้เรา นี่ก็เป็นไอทีเหมือนกัน วันนี้
เราตอ้งตดิตามเร ื่องไอทเีพราะไมอ่ยา่งนัน้เราก็ไมส่ามารถ 
ที่จะท�าอะไรได้อย่างประสิทธิภาพ ทุกสิ่งทุกอย่างเป็น 
โลกของไอทีทั้งนั้น”

ตัง้อยู่บนประโยชน ์
ของประชาชนเปน็หลัก
การเป็นข้าราชการคือต้องคิดต้องท�าเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน ไม่ใช่ประโยชน์ของตนเอง การตั้งปณิธาน 
ในการท�างานเพ่ือประโยชน์ของประชาชนจะช่วย
ลดปัญหาการทุจรติคอร์รัปชันและบรรลุเป้าหมาย 
การท�างานของหน่วยงานภาครัฐให้ประสบความส�าเร็จ

“การทจุรติคอร์รัปชนัเป็นสิง่ทีข่า้ราชการตอ้งไมย่อมรับ
และรับไม่ได้ ต้องเร ิ่มจากตรงนั้นเลย เพราะฉะนั้น 
สิ่งที่ส�าคัญก็คือต้องปลูกฝังมาจากวันที่เร ิ่มนับหนึ่ง 
ในชวีติราชการ สมยักอ่นเขาจะชอบใชค้�าวา่ปลุกจติส�านกึ 
แต่เดี๋ยวนี้เขาจะใช้ค�าว่าปลูก จากสระอุเป็นสระอู ถ้าแค่ 
ค�าว่า ‘ปลุก’ มันเหมือนกับว่าตื่น ๆ ต่อไปนี้ต้องเป็น

อย่างนี้นะ แต่ค�าว่า ‘ปลูก’ คือฝังลงไปเลย ฝังลงไปใน
เซลล์สมอง ฝังชิปเอาไว้ ให้อยู่ในทุกอณูของเลือดเนื้อ
และจิตใจของความเป็นข้าราชการ มันต้องปลูกลงไป  
ก็คือท�าให้คนมีจิตส�านึกในเร ื่องของการท่ีไม่รับสินบน  
ไม่ทุจรติคอร์รัปชัน ท�าราชการเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ 
ไม่ใช่เพื่อประโยชน์แห่งตน เวลาผมอบรมข้าราชการใหม่ 
ทุกคร้ังผมมักจะพูดว่า ถ้าคุณเร ิ่มต้นการเป็นข้าราชการ
ด้วยความคิดที่ว่า เดี๋ยวเป็นข้าราชการแล้วน่าจะได้มี
ประโยชน์ส่วนตนตรงนั้น ตรงนี้ มันผิดตั้งแต่วันแรกแล้ว 
หรอืแม้แต่ใครคิดว่าเป็นข้าราชการจะเป็นเจ้าคนนายคน  
อันนี้ก็ผิดต้ังแต่วันแรกแล้วเหมือนกัน เพราะข้าราชการ
คือผู้ให้บรกิารประชาชน การให้บรกิารประชาชนก็ต้อง
ให้บรกิารด้วยความมีจิตใจในการให้บรกิาร ถ้าเราปลูก 
สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ลงไปให้เขาทําทุกอย่างเพ่ือประโยชน์ 
สาธารณะ เขาก็จะมีจิตสํานึกอยู่ตลอดเวลา

ผมคดิว่าทกุหนว่ยงานภาครัฐเราท�างานดว้ยวตัถปุระสงค์
อันเดียวกัน คือตั้งใจท�าเพื่อประโยชน์สาธารณะ  
ฉะนั้น เส้นทางแห่งความส�าเร็จของหน่วยงานภาครัฐ 

ต้องปลกูลงไป  
ก็คือทําใหค้นม ี
จติสํานึกในเรือ่ง 
ของการท่ีไมร่บั
สินบน ไมท่จุรติ
คอรร์ปัชนั  
ทําราชการเพ่ือ
ประโยชนแ์หง่รฐั 
ไมใ่ชเ่พ่ือประโยชน์
แหง่ตน

 ■ ภาพบน ศูนยบ์รกิารประชาชน
เริม่ใชเ้ทคโนโลยีดิจทัิลผสานกับ 
การใหบ้รกิารจากบุคลากร  
เพ่ือความสะดวก รวดเรว็
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มันมีของมันอยู่แล้ว ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่จะมาสนับสนุน  
ทัง้เร ื่องของบคุลากร งบประมาณ เทคโนโลยสีารสนเทศ 
สิ่งต่าง ๆ ที่เป็นสภาพแวดล้อม แล้วก็เป็นทรัพยากร
ที่จะท�าให้หน่วยงานภาครัฐสามารถขับเคลื่อนงาน 
ในภารกิจของตัวเองได้มีประสิทธิภาพสูงสุด ขอฝาก 
ก�าลังใจถึงทุก ๆ  หน่วยงานว่า เราเป็นหน่วยงานภาครัฐ 
ที่มีหน้าที่ท�างานเพื่อผลประโยชน์โดยส่วนรวมของ
สาธารณะ ผลประโยชน์ของประเทศชาติ ฝากก�าลังใจ 
ให้กับทุกหน่วยงาน ให้เราร่วมมือกัน จับมือกันเดินหน้า
ท�างานเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณะกันตลอดไป”

จากมุมมองของปลัดกระทรวงพาณิชย์จะสะท้อน 
ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของผู้บรหิารที่ให้ความส�าคัญต่อ
เทคโนโลยี การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากร 
ในองคก์ร ควบคูไ่ปกับบรกิารทีค่�านงึถึงผูใ้ชง้านเป็นหลกั  
เพื่อให้ท้ายที่สุด กระทรวงพาณิชย์สามารถก้าวไปสู ่
การเป็นองค์กรที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมอบบรกิาร
แก่ประชาชนได้อย่างตอบโจทย์ในยุคดิจิทัลมากที่สุด 

 ■ คณุเดือนเพ็ญ กรองมาลัย 
ผู้อาํนวยการศูนยเ์ทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 
กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงพาณิชย์รวบรวมบรกิารต่าง ๆ 
ส�าหรับประชาชนและผู้ประกอบการ 
ไว้ในจุดเดียว ไม่ว่าจะเป็นบรกิารด้าน 

จดทะเบียนธุรกิจ ทรัพย์สินทางปัญญา 
การค้าระหว่างประเทศ การค้าภายใน
ประเทศ หรอืรวบรวมข้อมูลสถิติการค้า
ระหว่างประเทศของไทย มูลค่าการค้า

ชายแดน ราคาสินค้า เป็นต้น โดยเข้ารับ
บรกิารได้ทางเว็บไซต์ www.moc.go.th

บรกิาร MOC Online  
One Stop Service
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นำยนิวัติไชย เกษมมงคล

เลขำธิกำรคณะกรรมกำร ป.ป.ช.
นำยอุทิศ บัวศร ี

รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำร ป.ป.ช.

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ศำสตรำจำรย์ ดร.ภักดี โพธิศิร ิ

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วศิำล บุปผเวส
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ดำรำรัตน์ อำนันทนะสุวงศ์

ช่องทำงกำรเผยแพร่เล่มรำยงำน
ดำวน์โหลดได้ที่ https://itas.nacc.go.th 

หัวข้อเอกสำรดำวน์โหลด

ผลิตและออกแบบ
บรษิัท ยูโทเปีย มีเดีย 
อินเตอร์เนชันแนล

(ประเทศไทย) จ�ำกัด
E-mail: admin@utopia-th.com

Website: utopia-th.com

พิมพ์ที่
บรษิัท กรังด์ปรซี์ 

อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน)
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สํานักงานคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ

ITAS NACC 
www.facebook.com/nacc.itas
www.youtube.com
Channel ITAS NACC
Line official account
@ITAS
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