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พลต ำรวจเอก วชัรพล ประสำรรำชกิจ 

ประธำนกรรมกำร ป.ป.ช. 

28 กนัยำยน 2563 

ขอ้คน้พบเก่ียวกบัคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครฐั  

ในสำยตำของคนไทย 



AGENDA 

1. ITA National Survey : กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปรง่ใสระดบัประเทศ 

2. Result : ผลกำรประเมิน 

3. Finding & Conclusion : ขอ้คน้พบเก่ียวกบัคณุธรรมและควำมโปรง่ใสของหน่วยงำน

ภำครฐัในสำยตำของคนไทย 

4. Recommendation or Further &Policy implication : ขอ้เสนอแนะและทิศทำงในกำร

ด ำเนินงำนตอ่ไป 
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ITA  

National Survey 
Integrity and Transparency Assessment   
 

1 

กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสระดบัประเทศ 
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มำตรกำร กำรป้องกนักำรทุจริตเชิงรุกท่ีส  ำคญั 

ของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. 

กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน

ของหน่วยงำนภำครฐั Integrity and Transparency Assessment 

หรือ ITA ถือเป็น มำตรกำร กำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุกที่

ส ำคญัของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. 

มุ่งหวังให ้

หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้าน

คุณธรรมและความโปร่งใส เ พ่ือให้เ กิดธรรมาภิบาล          

ในหน่วยงานภาครฐั มีการด าเนินงานท่ีมุ่งให้เกิดประโยชน ์

ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นส าคญั และลดโอกาสท่ีจะเกิด

การทุจรติและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครฐั 
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ITA 2020 : Open to Transparency  

เปิดโอกำส 

ใหผู้้มีส่วนไดส้่วนเสีย ของหน่วยงานภาครัฐทั้งเจา้หน้าท่ี

ภายในหน่วยงานและประชาชนผูร้ับบริการหรือติดต่อกับ

หน่วยงานภาครัฐไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมประเมินหรือแสดง

ควำมเห็นต่อหน่วยงานภาครฐัผ่านการประเมิน ITA 

เปิดเผยขอ้มูล” 

ข อ งห น่ ว ย ง านภ าค รั ฐ เพื่ อ ใ ห้

สำธำรณชนได้รับทรำบ  และ

สามารถตรวจสอบการด าเนินงานได ้
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ITA 2020 : Open to Transparency  

 การประเมิน ITA ปี 2563 ก าหนดกรอบ

แนวทางในการประเมินต่อเน่ืองจากปีท่ีผ่าน

มา ภายใตก้รอบการประเมิน 10 ตวัช้ีวัด  

3 เครื่องมือ โดยค านึงถึงการเก็บขอ้มูล

อย่าง รอบด้านและหลากหลายมิติ และ

ก าหนดระเบียบวิธีการประเมินผลท่ีเป็นไป

ตามหลกัการทางสถิติและทางวิชาการ 

 และประเมินผ่านระบบ (Integrity and 

Transparency Assessment System: ITAS) 

ท่ีมีการพฒันาและปรบัปรุงประสิทธิภาพใหดี้

ยิง่ขึ้ น รองรบั  Big Data ขนาดใหญ ่ 

Integrity and Transparency Assessment   

กรอบกำรประเมิน 

เครื่องมือในการประเมิน 

 แบบวดัการรบัรูข้องผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายใน (IIT) 

 แบบวดัการรบัรูข้องผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายนอก (EIT) 

 แบบตรวจการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ (OIT) 
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กำรก ำกบัดแูลมำตรฐำนกำรประเมิน 

 ส ำนักงำน ป.ป.ช.  

 ส ำนักงำน ป.ป.ท. 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวิสำหกิจ  

 กรมสง่เสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน 

 กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร ์วิจยัและ 

นวตักรรม 
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Result 
Integrity and Transparency Assessment   

2 

ผลกำรประเมิน 
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1,301,665 คน  
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของหน่วยงานภาครฐัทัง้เจา้หนา้ท่ีภายในหน่วยงาน  

และประชาชนผูร้บับรกิาร หรือ ตดิตอ่กบัหน่วยงานภาครฐั 

ไดเ้ขา้มามีส่วนรว่มประเมินหรือแสดงความเห็นตอ่ หน่วยงานภาครฐั ผ่านการประเมิน ITA 

Feedback! 
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447,790 ชุด 
IIT 

8,303 หน่วยงำน100% 

OIT 

853,875 ชุด 

EIT 

Feedback! 
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กำรเก็บขอ้มูล 

แบบวดักำรรบัรูข้องกำร

เปิดเผยขอ้มูลสำธำรณะ 

(OIT) 

8,303  
หน่วยงำน  

แบบวดักำรรบัรูข้องผูมี้

สว่นไดส้ว่นเสียภำยใน  

(IIT)  

447,790
ชุด 

แบบวดักำรรบัรูข้องผูมี้

สว่นไดส้ว่นเสียภำยนอก  

(EIT)  

853,875 
ชุด 
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       ITA Thailand Thailand 

คะแนนเฉลี่ย  

67.90  

C ระดบั 

สูงสุด : 99.60 

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์  

ต ำ่สุด : 28.16

อบต.สะอาด จ.รอ้ยเอ็ด 

ITA 2563 : คะแนนเฉลี่ ยในภาพรวมของประเทศ 67.90 คะแนน  

อยู่ในระดบัปานกลาง โดยสูงข้ึนจากปีท่ีผ่านมา 1.16 คะแนน 
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ITA Thailand 
ผ่ำนเกณฑ ์

รอ้ยละ 13.19 

(1,095) หน่วยงำน จำก 8,303 หน่วยงำน 

 เป้าหมาย 
 แผนแม่บทภำยใตย้ทุธศำสตรช์ำติ ประเด็นที่   21 กำรตอ่ตำ้นกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561- 2580) ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยใหห้น่วยงำน

ภำครฐัท่ีมีผลกำรประเมินผ่ำนเกณฑ ์ (85 คะแนนข้ึนไป) ไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 80 

 โดยเป้าหมายของปี 2563 ก าหนดรอ้ยละ 50 ของหน่วยงานท่ีเขา้รว่มประเมิน (4,152) หน่วยงาน ตอ้งมีผลการประเมิน 85 คะแนนข้ึนไป 

 

เม่ือเทียบกบัเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ ประเด็นท่ี    21 

สูงข้ึนจำกปีท่ีผ่ำนมำ

รอ้ยละ 1.50 

13 



รอ้ยละของหน่วยงำนภำครฐัที่มีผลกำรประเมินผ่ำนเกณฑท์ี่ก  ำหนด 

เป้ำหมำยของปี 2563 

รอ้ยละ 50  

(4,152) หน่วยงำน 

ผล ITA ของปี 2563 

ผ่ำนรอ้ยละ 13.19 

(1,095) หน่วยงำน 
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ITA Thailand 

เครือ่งมือกำรประเมิน ตวัช้ีวดั 
เปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ย 

หมำยเหต ุ
2563 2562 

แบบวดักำรรบัรูข้องผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียภำยใน (IIT) 1. กำรปฏิบตัิหนำ้ที่ 90.15 88.72 + 1.43 

2. กำรใชง้บประมำณ 82.29 79.91 + 2.38 

3. กำรใชอ้  ำนำจ 86.14 82.66 + 3.48 

4. กำรใชท้รพัยส์ินของรำชกำร 81.41 78.21 + 3.20 

5. กำรแกไ้ขปัญหำกำรทุจริต 83.22 79.24 + 3.98 

แบบวดักำรรบัรูข้องผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียภำยนอก (EIT) 6. คณุภำพกำรด ำเนินงำน 83.52 79.60 + 3.92 

7. ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 82.58 77.74 + 4.84 

8. กำรปรบัปรุงกำรท ำงำน 80.11 74.72 + 5.39 

แบบตรวจกำรเปิดเผยขอ้มูลสำธำรณะ (OIT) 9. กำรเปิดเผยขอ้มูล 53.12 52.70 + 0.42 

10. กำรป้องกนักำรทุจริต 36.29 42.34 - 6.05 

ผลกำรประเมินจ  ำแนกตำมคะแนนเฉลี่ยรำยตวัช้ีวดั 
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ITA Thailand 

กำรบรหิำรรำชกำร ประเภทหน่วยงำน 
เปรยีบเทียบคะแนน 

+/- ระดบั 
2563 2562 

สว่นกลำง 

องคก์รศำล 91.41 91.93 - 0.52 A 

องคก์รอยักำร 71.30 90.61 - 19.31 C 

องคก์รอิสระ 89.44 86.60 + 2.84 A 

หน่วยงำนในสงักดัรฐัสภำ 93.06 90.35 + 2.71 A 

กรมหรอืเทียบเท่ำ 85.59 87.60 - 2.01 A 

รฐัวิสำหกิจ 85.60 88.88 - 3.28 A 

องคก์ำรมหำชน 85.02 87.77 - 2.75 A 

หน่วยงำนของรฐัอื่นๆ 83.47 82.13 + 1.34 B 

กองทุน 83.42 83.20 + 0.22 B 

สถำบนัอุดมศึกษำ 87.46 86.05 + 1.41 A 

ผลกำรประเมินจ  ำแนกตำมประเภทหน่วยงำน 
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ผ่ำนเกณฑ ์

ไม่ผ่ำนเกณฑ ์



ITA Thailand 

กำรบรหิำรรำชกำร ประเภทหน่วยงำน 
เปรยีบเทียบคะแนน 

+/- ระดบั 
2563 2562 

สว่นภูมิภำค จงัหวดั 82.04 83.64 -1.60 B 

สว่นทอ้งถ่ิน 

องคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดั 74.78 77.69 -2.91 C 

เทศบำลนคร 75.85 76.04 -0.19 B 

เทศบำลเมือง 70.02 70.28 -0.26 C 

เทศบำลต ำบล 66.40 66.42 -0.02 C 

องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 66.84 64.86 + 1.98 C 

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ 73.34 61.58 + 11.76 C 

ผลกำรประเมินจ  ำแนกตำมประเภทหน่วยงำน 
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ผ่ำนเกณฑ ์

ไม่ผ่ำนเกณฑ ์



Finding & Conclusion 
Integrity and Transparency Assessment   

ขอ้คน้พบเก่ียวกบัคุณธรรมและควำมโปรง่ใสของหน่วยงำนภำครฐั 

ในสำยตำของคนไทย 

3 
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ขอ้คน้พบเก่ียวกบัระบบกำรประเมิน 

คุณธรรมและควำมโปรง่ใสของหน่วยงำนภำครฐั 
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สญัญำณที่ดีของกำรมีสว่นรว่มตอ่ตำ้นกำรทุจริตของประเทศไทย 

1.ถึงแมช่้วงระยะเวลำกำรประเมินเพียงสั้นๆ แค่ 3 เดือน แต่มีผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียของหน่วยงำนภำครฐัทั้งเจำ้หนำ้ท่ี

ภำยในหน่วยงำนและประชำชนผูร้บับริกำร หรือ ติดต่อกับหน่วยงำนภำครฐั ไดเ้ขำ้มำมีส่วนร่วมประเมินหรือ  แสดง

ควำมเห็นต่อหน่วยงำนภำครฐั ผ่านการประเมิน ITA มากถึง 1,301,665 คน ถือเป็นสัญญาณท่ีดีของการมีส่วนร่วม

ต่อตา้นการทุจรติของประเทศไทย 

 

 

 

 

2.พบพฒันาการท่ีเรยีกว่า Digital literacy ทักษะของเจา้หนา้ท่ีของรฐัและ

ประชาชน ท่ีสามารถน าเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีอยู่ใน

ปัจจุบัน มาสะท้อนความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Citizen Feedback) ถือเป็นพัฒนาการท่ีต่อยอดไปสู่การพัฒนากลไกการ

ป้องกนัการทุจรติและการมีส่วนรว่มของประชาชนผ่าน Digital Platform ในยุค 

Digital Disruption น้ี 
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ดำ้นผลกำรประเมิน 

▰ 3.กำรบรรลเุป้ำหมำยตำมแผนแม่บทภำยใตยุ้ทธศำสตรช์ำติ ประเด็นกำรตอ่ตำ้นกำรทุจริตและ

ประพฤตมิิชอบ ยงัเป็นเร่ืองที่ยำกและทำ้ทำย 

 

 

 กำรประเมิน ITA เป็นเครื่องมือที่มีควำมส ำคญั และถูกก าหนดใหเ้ป็นเป้าหมายและกลไกในการ

บรรลุตามแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ ประเด็นท่ี 21 การต่อตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และถูกก าหนดเป็นมาตรการท่ีส าคญัในแผนการปฏิรูปประเทศดา้นการป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 ผลกำรประเมินพบว่ำ หน่วยงำนภำครฐัของประเทศไทย ที่ผ่ำนเกณฑต์ำมเป้ำหมำยแผนแม่บท

ภำยใตยุ้ทธศำสตรช์ำต ิประเด็นที่ 21 มีเพียงรอ้ยละ 13.19 

 แสดงใหเ้ห็นว่า การจะพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือใหบ้รรลุ

เป้าหมายตามท่ีก าหนดในแผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อตา้นการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบน้ัน ยงัเป็นโจทยท่ี์ยากและทา้ทาย 
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▰ 4.หน่วยงำนภำครฐัโดยส่วนใหญ่มีคุณธรรมและควำมโปร่งใสในระดบัปำนกลำงค่อนไปทำงต ำ่     

คือระดบั D C และ B ตามล าดบั ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ยงัคงจะตอ้งมีการพฒันาและส่งเสริมในดา้นคุณธรรมและความโปร่งใส

ของหน่วยงานภาครฐัมากยิง่ข้ึน  

▰ 5.ยงัมีหน่วยงำนที่มีผลกำรประเมินในระดบัต ำ่มำกคือระดบั F อยู่จ  ำนวน 499 หน่วยงำน ซ่ึงเป็นกลุ่มที่จะตอ้งให้

ควำมส ำคญัและพฒันำอยำ่งเร่งด่วน 

 

 

 

ดำ้นผลกำรประเมิน 
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▰ 6.ผลกำรประเมินพบว่ำหน่วยงำนในกลุ่มรำชกำรส่วนกลำงมีสัดส่วนผลกำรประเมินในระดับ      

ปำนกลำงค่อนไปทำงสูง สว่นหน่วยงำนในระดบัพื้ นท่ี (ภมิูภำคและทอ้งถ่ิน) มีผลกำรประเมินใน

ระดบัปำนกลำงค่อนไปทำงต ำ่ กลุม่ประเภทองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินยงัตอ้งไดร้บัพฒันำอยำ่ง

เรง่ด่วน 

 

 

 

 

 แสดงใหเ้ห็นว่า หน่วยงานในระดบัส่วนกลางอาจมีทรพัยากรและความพรอ้มในการปรบัปรุง

พฒันาตนเองในดา้นคณุธรรมและความโปรง่ใสมากกวา่หน่วยงานในระดบัพ้ืนท่ี 

 ในขณะเดียวกัน หน่วยงานในระดบัพ้ืนท่ีซ่ึงส่วนใหญ่มีขนาดท่ีเล็กกวา่ เงินงบประมาณน้อยกวา่ 

แต่มีจ  านวนท่ีมากและกระจายอยู่ทัว่พ้ืนท่ีของประเทศ อาจจะมีความพรอ้มและมีทรพัยากรใน

การปรบัปรุงพัฒนาตนเองท่ียังไม่เพียงพอ รวมถึง อ านาจทางการบริหารและการก าหนด

นโยบายและมาตรการตา่งๆ ในบางเรื่องยงัมีขอ้จ ากดั ยงัตอ้งอิงกบัราชการส่วนกลาง   

ดำ้นผลกำรประเมิน 
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▰ 7. เครื่องมือที่มีผลกำรประเมินนอ้ยที่สุดคือแบบวดักำรเปิดเผยขอ้มูลสำธำรณะ (OIT)  

 

 ซ่ึงประกอบดว้ยตัวชี้ วดัการป้องกันการทุจริตมีผลคะแนน 36.29 คะแนน  และ

ตวัชี้ วดัการเปิดเผยขอ้มลูมีผลคะแนน 53.12 คะแนน  

 แสดงใหเ้ห็นว่ำหน่วยงำนภำครฐัยงัมีจุดอ่อนในเรื่องกำรบริหำรจดักำรขอ้มูล      

และกำรน ำขอ้มูลเผยแพร่ต่อสำธำรณะชน เช่น ขอ้มูลดา้นแผนและผลการ

ด าเนินงาน ขอ้มูลดา้นการบริหารงบประมาณ ขอ้มูลดา้นการใหบ้ริการประชาชน 

ขอ้มูลดา้นการบริหารงานบุคคล รวมถึงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกับความพยายามของ

หน่วยงานในการป้องกนัการทุจริต  

 จึงเป็นเรื่องที่ทำ้ทำยที่จะพัฒนำให้กำรเปิดเผยข้อมูลเป็นส่วนหน่ึงของ

วฒันธรรมในกำรปฏิบตัริำชกำรในยุคปัจจุบนั  

ดำ้นผลกำรประเมิน 
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▰ 8. ประเด็นขอ้มูลท่ีมีผลกำรประเมินนอ้ยที่สุดคือ “E-Service” ซ่ึงมีคะแนน 18.33 คะแนน  

 
 แสดงใหเ้ห็นว่า ระบบการใหบ้ริการภาครฐัยงัคงตอ้งมีการพฒันาใหเ้ท่าทันต่อสถานการณ์และความเปล่ียนแปลงดา้น

เทคโนโลยี ซ่ึงถือเป็นการยกระดับการใหบ้ริการของภาครัฐใหต้อบสนองต่อประชาชนผูร้ับบริการ อันจะน าไปสู่การ

ใหบ้รกิารภาครฐัอยา่งมีประสิทธิภาพ ลดการใชด้ลุพินิจของเจา้หนา้ท่ี และลดความเส่ียงท่ีจะเกิดการทจุรติไดม้ากยิ่ งขึ้น  

 ปัจจุบนัมีหน่วยงานท่ีมีการพฒันาระบบ E-service ในการใหบ้ริการเพียงประมาณ 1,522 หน่วยงานเท่าน้ัน 

 การพัฒนาและปรบัปรุงการให้บริการผ่าน E-service หรือ Application ต่าง ๆ ในบางหน่วยงานยังมีขอ้จ ากัดในมิติของการ

ปรบัปรงุ ระเบียบ กฎหมาย ขัน้ตอน  เพ่ือรองรบักระบวนการใหบ้ริการแบบ E-service เป็นเหตุใหห้ลายหน่วยงาน ไม่สามารถ

พัฒนาไดส้ าเร็จ หรือบางเรื่องยังคงอิงกับนโยบายและมาตรฐานการปฏิบัติงานจากส่วนกลาง (ส่วนกลางไม่ปลด Lock)          

บางองคก์ร เช่น หน่วยงานประเภทจงัหวัด ท าไดเ้พียงแคเ่ป็น gateway รวบรวม E-Service ของหน่วยงานตา่งๆ  

 บางองคก์รท่ีประสบความส าเร็จ จะอาศยั การบูรณาการความร่วมมือกบัเครือข่ายสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ี ท่ีมีความรู ้

ความเชี่ยวชาญ ในการพฒันาระบบ E-service ใหส้ าเร็จและน าไปสู่การพฒันาการใหบ้ริการ 

ดำ้นผลกำรประเมิน 



ขอ้คน้พบเก่ียวกบัคณุธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครฐั 

ในสำยตำของคนไทย 
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1. พฤติกรรมกำรรบัสินบน มีแนวโนม้ลดลง  

2. หน่วยงำนภำครฐัเคร่งครดัตอ่กำรเบิกจำ่ยงบประมำณที่ถูกตอ้ง 

3. กำรเปิดเผยขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกับแผนกำรใชจ้่ำยงบประมำณและสรำ้งกำรรับรูด้ำ้นกำรใชจ้่ำยงบประมำณ           

ยงัไม่มำกเพียงพอ  

4. กลไกกำรมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรใชง้บประมำณภำยในหน่วยงำนภำครฐัยงัไม่มำกเพียงพอ 

5. พฤติกรรมสัง่กำรใหท้  ำในส่ิงที่ไม่ถูกตอ้ง หรือมีควำมเส่ียงต่อกำรทุจริต ของผูบ้ริหำร/ผูบ้งัคับบญัชำ มีทิศทำง      

ที่ลดลง 

 

คุณธรรมและควำมโปรง่ใสของหน่วยงำนภำครฐั 

ในสำยตำของคนไทย 

27 



6. กำรบริหำรงำนบุคคลภำครฐัมีธรรมำภบิำลมำกข้ึน  

7. พฤติกรรมกำรเอำทรพัยสิ์นของรำชกำร ไปเป็นของส่วนตวั หรือน ำไปใหก้ลุ่มหรือพวกพอ้ง มีแนวโนม้ลดลง  

8. เจำ้หนำ้ที่ของรฐัยงัไม่มัน่ใจในกำรจดักำรเร่ืองรอ้งเรียนกำรทุจริตภำยในหน่วยงำน 

 

 

 

คุณธรรมและควำมโปรง่ใสของหน่วยงำนภำครฐั 

ในสำยตำของคนไทย (ตอ่) 
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ส่ิงที่ตอ้งปรบัปรุง 

1. กำรใหข้อ้มูลเก่ียวกบักำรด ำเนินกำร/ใหบ้ริกำรอยำ่งตรงไปตรงมำ ไม่ปิดบงัหรือบิดเบือนขอ้มูล  

2. กำรใหบ้ริกำร ท่ีเป็นธรรม เทำ่เทียม เป็นไป ตำมขั้นตอนและระยะเวลำ ท่ีก ำหนด 

 

 

 

พฤติกรรมของเจำ้หนำ้ท่ีของรฐัในสำยตำของประชำชน 
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ดำ้นที่ดี 

กำรน ำเทคโนโลยีมำใชใ้นกำรด ำเนินงำนและกำรใหบ้ริกำร เพ่ือใหเ้กิดควำมสะดวกรวดเร็วมำกยิ่งข้ึน  

ดำ้นที่ควรปรบัปรุง 

1. กำรเปิดเผยขอ้มูลที่เขำ้ถึงง่ำย เขำ้ใจง่ำย ไม่ซบัซอ้น  

2. กำรเปิดโอกำสใหป้ระชำชนมีส่วนร่วม เสนอควำมคิดเห็นและมุมมองกำรร่วมพฒันำหน่วยงำน 

3. กำรช้ีแจง/กำรตอบขอ้กงัวล สงสยัตอ่ประชำชนและสำธำรณะ 

 

 

 

ระบบรำชกำร”ในสำยตำประชำชน 
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Recommendation or Further  

& Policy implication 

Integrity and Transparency Assessment   

ขอ้เสนอแนะ และทิศทำงในกำรด ำเนินงำนตอ่ไป 

4 
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1. สะทอ้นผลกำรประเมินตอ่คณะรฐัมนตรี  

2. ขอ้เสนอเชิงนโยบำยที่มีต่อกำรบรรลุแผนแม่บทภำยใตยุ้ทธศำสตรช์ำติ ประเด็นกำรต่อตำ้นกำรทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

3. กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือเพ่ือยกระดบัผลกำรประเมินตำมประเภทหน่วยงำน 

4. หำทำงออกเชิงนโยบำยและแสวงหำควำมร่วมมือ เพ่ือ ปลด Lock ขอ้จ  ำกดั กำรด ำเนินกำรตำมกรอบกำรประเมิน  

5. OPEN DATA เป็นทิศทำงท่ี เจำ้หนำ้ที่ของรฐัและหน่วยงำนภำครฐัตอ้งพฒันำและเร่งเพ่ิมประสิทธิภำพ 

6. กำรบริหำรกำรประเมิน ที่รวดเร็ว ตอบโจทย ์และเพ่ิมประสิทธิภำพของระบบ ITAS และฐำนขอ้มูล Big Data 

7. พฒันำ ยกระดบั และสนับสนุนองคค์วำมรู ้เพ่ือปรบัปรุงและพฒันำหน่วยงำน 

8. Platform : Knowledge toolkit & Case Study Best Practice 

 

ขอ้เสนอแนะและทิศทำงในกำรด ำเนินงำนตอ่ไป 
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1. วิจยัและพัฒนำระเบียบวิธีกำรประเมินและต่อยอดเกณฑก์ำรประเมินใหต้อบโจทย ์ควำมแตกต่ำง ระหว่ำง 

ประเภท บทบำทภำรกิจ และบริบท ของหน่วยงำนภำครฐั และหน่วยงำนที่เป็นจุดเนน้ตอ่กำรยกระดบั CPI 

2. แสวงหำควำมร่วมมือเชิงวิชำกำรทั้งในและต่ำงประเทศ เพ่ือพฒันำองคค์วำมรูแ้ละเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภำพ 

เทียบเคียงกบัประเทศชั้นน ำในระดบัสำกล 

 

 

ทิศทำงกำรพฒันำตอ่ยอดเชิงวิชำกำร 
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Place your screenshot here 

ทำ่นสำมำรถดผูลคะแนนกำรประเมิน 

ผ่ำนระบบ ITASไดพ้รอ้มกนั 

ทัว่ประเทศ  ณ บดัน้ี ไดท่ี้ 

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

และประกำศของส ำนักงำน ป.ป.ช. 

www.nacc.go.th 
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THANKS! 
Any questions? 

You can find me at 

Line@ITAS 
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