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วาระที่ 5.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. ขอเสนอเพ่ือทราบ 

ตามท่ีสำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดใหหนวยงานภาครัฐเขารวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส

ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ไดประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ท้ังนี้ สทอภ. ไดรับคะแนน : 77.68 ระดับผลการประเมิน : B (เอกสารแนบ 5.1.1)  

2. การดำเนินการ 

1. สทอภ. เสนอรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตอคณะอนุกรรมการ 

ชดุตางๆ เพ่ือพิจารณาใหขอคิดเห็น โดยมีมติดังนี้  

1.1 คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดี และนโยบายความรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือการ

พัฒนาย่ังยืน ในการประชุมครั้งท่ี 10/2563 วันท่ี 27 ตุลาคม 2563 ครั้งท่ี 11/2563 วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2563 

และครั้งท่ี 12/2563 เม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 2563 มีมติรับทราบผลการดำเนินงานตามท่ี สทอภ. เสนอ และใหนำ

ขอคิดเห็นของคณะอนุกรรมการฯ ไปปรับปรุงในการดำเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.2 คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรของ สทอภ. ในการประชุม

ครั้งท่ี 10/2563 เม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2563 มีมติให สทอภ. พิจารณาในรายละเอียดรายตัวชี้วัดวามีคะแนน

ลดลง หรือไมผานเกณฑเนื่องจากสาเหตุใด เพ่ือจะไดนำไปสูการแกไขปรับปรุงใหตรงจุด และใหตั้งประเด็นเรื่อง 

ITA เปนเปาหมายในการดำเนินการอยางจริงจัง เพ่ือยกระดับคะแนน ITA ของหนวยงาน โดยขอใหผูบริหาร

ติดตามอยางใกลชิด 

1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งท่ี 6/2563 เม่ือวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2563 มี

มติดังนี้ 

1) ผูบริหาร สทอภ.ควรตระหนักและใหความสำคัญในการกำกับดูแล ติดตามประเด็นการ

ประเมิน ITA และควรมีการจัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับแกไขเพ่ือมิใหเกิดปญหาในปถัดไป โดยมีการระบุวิธีการ

แกไข วาควรแกจุดไหน อยางไร และกำหนดผูรับผิดชอบใหชัดเจน  

2) ควรมีการประสานงานกับท่ีปรึกษาท่ีทำการประเมินฯ ในการพิจารณาผลการประเมิน

ตัวชี้วัดในแตละขอ 

3) ในการออกแบบปรับปรุงเว็ปไซดของ สทอภ. เห็นควรใหฝายเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง 

(ฝทก.) ปรับปรุงใหเขาถึงงาย ไมซับซอน และควรนำผลตัวชี้วัดการประเมินฯ สวนท่ี 3 : OIT มาประกอบการพิจารณา

เพ่ือปรับปรุงดวย 

4) ฝายบริหารควรมีการจัดทำบัญชีกลุมรายชื่อ กำหนดกลุมเปาหมายสำหรับผูท่ีจะทำการ

ประเมินมาสุมสอบถาม ซ่ึงประกอบดวย 2 สวน คือ บุคลากรภายในและผูรับบริการ หรือผูมีสวนไดสวนเสียจาก

ภายนอก โดยท่ีบุคคลจากภายนอกควรจะเปนผูมีทัศนคติท่ีดีตอ สทอภ.ดวย 
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2. สทอภ. ไดนำขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการชุดตางๆ มาเปนขอมูลในการ

วิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ ประจำปงบประมาณ 2563 โดยวิเคราะหในรายละเอียดแตละ

ตัวชี้วัด ถึงปญหาและสาเหตุท่ีไดคะแนนไมผานเกณฑประเมิน (นอยกวา 85 คะแนน) และจุดท่ีตองพัฒนาหา 

แนวทางแกไขโดยสรุปในแตละสวน (เอกสารแนบ 5.1.2) ดังนี้ 

สวนท่ี 1 IIT ประเมินจากผูมีสวนไดสวนเสียภายใน สทอภ. คาดวาคะแนนท่ีไดนอยในสวนนี้ 

เนื่องจากทัศนคติของผูตอบแบบประเมินท่ีมีตอ สทอภ.  

สวนท่ี 2 EIT ประเมินจากรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก คาดวาคะแนนท่ีไดนอยในสวนนี้  

เนื่องจากผูประเมินไมเขาใจภารกิจของ สทอภ. วา สทอภ. ดำเนินกิจการโดยคำถึงประโยชนของประชาชน และ

สวนรวมเปนหลักมาโดยตลอด 

สวนท่ี 3 OIT ประเมินจากเอกสารท่ีเปดเผยขอมูลสาธารณะทางเว็บไซต คาดวาคะแนนท่ีไดนอย

ในสวนนี ้เนื่องจาก สทอภ. ไมเขาใจรายละเอียดขอคำถามอยางถองแท จึงสงขอมูลให ป.ป.ช. ไมครบถวน  

ตารางสรุปคะแนนเปรียบเทียบผลการประเมิน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แบบประเมิน ผลการประเมิน ตัวชี้วัด คะแนน
2562 

คะแนน 
2563 2562 2563 

สวนท่ี 1  การเก็บขอมูลจากบุคลากรในหนวยงาน
ภาครัฐ (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) 

77.63 76.89 ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหนาท่ี 88.08 87.04 

ตัวชีวั้ดท่ี 2 การใชงบประมาณ 74.51 73.20 
ตัวชี้วัดท่ี 3 การใชอำนาจ 80.58 80.42 
ตัวชี้วัดท่ี 4 การใชทรัพยสินของราชการ  75.38 72.75 
ตัวชี้วัดท่ี 5 การแกไขปญหาการทุจริต 69.59 71.03 

สวนท่ี 2  การเก็บขอมูลจากผูรับบริการ หรือผูติดตอ
หนวยงานภาครัฐผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 
(External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) 

81.56 82.02 
 

ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการดำเนินงาน 85.08 86.67 

ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร 83.35 78.35 

ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงการทำงาน 76.26 81.04 

สวนท่ี 3  การเปดเผยขอมูลทางเวปไซดของ
หนวยงาน (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT)  

100 75.01 ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปดเผยขอมูล 100 81.28 

ตัวชี้วัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต 100 68.75 

รวม 87.76 77.68  

3. สทอภ. ไดจัดทำแนวทางการแกไขปญหาในการดำเนินการประเมิน ITA สำหรับปงบประมาณ 2564 

ดังนี้ 

(1) เชิญสำนักงาน ป.ป.ช. มาใหความรูเก่ียวกับการประเมิน ITA  

(2) ทบทวนการดำเนินงาน การตอบขอคำถามของ ITA ในป 2563 ในแตละขอท่ีไดคะแนนนอย 

สำหรับขอท่ีไดคะแนนสูง ตองมีการรักษามาตรฐานอยางไรเพ่ือผานเกณฑการประเมินในปงบประมาณหนาตอไป 

(3) จัดตั้งคณะทำงาน เพ่ือรวมกันพิจารณารายละเอียดหลักเกณฑการประเมินของป 2564  

(4) สทอภ. เขารวมกิจกรรม Sharing หนวยงานท่ีไดคะแนนสูงดำเนินการอยางไร และตอบขอ

คำถาม ITA อยางไร จึงประสบความสำเร็จ ดำเนินการจัดโดย สป.อว. 

(5) เนื่องจาก ITA เปนเรื่องสำคัญตอภาพลักษณขององคกรท่ีทุกคนตองมีสวนรวม ผูบริหารตอง

ใหความสำคัญ และควรบรรจุเปนตัวชี้วัด (Common KPI) ของบุคลากรทุกระดับ 
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(6) ในสวนของแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน และภายนอก เห็นควรกำหนดกลุม

ผูตอบคำถาม โดยจะตองคัดเลือกบุคคลท่ีมีทัศนคติในเชิงบวกตอองคกร และมีการสื่อสารทำความเขาใจใน     

การตอบคำถามใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

3. ประเด็นเสนอตอท่ีประชุม 

เพ่ือโปรดทราบผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

4. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/ผูรับผิดชอบ 

รองผูอำนวยการ สทอภ. / นายพีร ชศูรี 

สำนักบริหารกลาง / นางพนิดา อุนคำ, นายเชรษฐา สุวรรณิน, นางสาวสุกันยา  อินทรสวาท 

5. เอกสารประกอบวาระ 

เอกสารแนบ 5.1.1 : รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ ประจำปงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 

เอกสารแนบ 5.1.2 : การวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ ปงบบประมาณ  

พ.ศ. 2563 และแนวทางแกไขในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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rmtl1:::Lij'U ITA1~fhu~()-1m'jLn\J'UBlJ"mh~1BU~I'ULL"~'\-1"ln'\-1"ltJij~L~tl1,xe.!an1~t1~~w'U
. "

"11Jl~{1G'l~VfmJa'Um1:::'tlCl~Cl~Rf111ti ~ltiflruu"j1lJLL"~fl11lJ t tJ~.:l'la1~mh~ LLl1~~~ 1(;)fJii f111L~'\.J.utllJaVI n., "
"c;n ~1\J ~~\j

~1U~ Gl n11L~'\.J-iJtl~"vln'4flmm1u'\-1U1tJ~11..J.fl1fl1~(Internal Integrity and

Transparency Assessment: liT) 1(;)EJLtlVllClmG'l1,x,-!flmmfl1fl1!Vlm~~'\.J~tl~U~.:lI'UlJl1~um.lf1':h Gl iJ

'L~iitu mG'lLViEJlJnu1Uf111LLa(;).:Ifl11lJR(;)bt1U~Ufl CUU~'jlJLLa~f'l11lJ1tJ~'l1a1tiU-1P)n'l'UB.:IIJlULB'l1~tJG'leJ\JmlJ,
f11'j~\JiLLa::fl11lJRVlLt1utu ef ~1~1(;) l~LLr\

\'leU, 5 - 1/4
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.., 8&.1 cJ CI ~ II cl
(;l1'!J1(;lVlm n1~tJ!ltJ(;ll1lJ1Vl
.,s: cI 1" tJ(;l1'!J1(;lVlI!> ms '!J~tJ ~~l.nru

i1~1(;l~ m n1~1oUB1lJ1:;)

i1~1~~ ~ m~1-UVl~'mj~lJ'!Jtl~~1'!Jm~

vi1~1(;l~ cf m~LLnl'!Jilqjl11n1~'vl'l~~

ri1lJ~ \!) n1~LntJ-umJ"'l1 n~~tJ\J~m~l1~mj'~(;1~'Vl1,j1 (J.:J1lJl11f1~~(ExtemaL,,\I " liioi

Integrity and Transparency Assessment: Err)llJ·tb~tJ~tJtJ~~lJ1ruVU1. \!)cf~GTl 1(;1(J"'tltJmlJm~~tJ~

LL"~m1lJA(;1L~lJ1lJm ~1~1(;11~'LLf1
'" .

i1;j1~Yi b flruJl1Vin11~hLijlJ~1lJ, .
vi1~1(;l~~ tJ1~~Vl5mWn1~~tl"'1~

i1~1(;l~ d n1~tJ~tJtJ~·:mWvi1~1lJ.
ri1lJ~ GTln1~LtI(;1L~witllJ"Vl1~L1tJl'!1Pi'Utl.:Jl1,j1(J.:J1lJ(Open Data Integrity and

"
Transparency Assessment:OIT)LUlJfl1~(;l~1'l"'tltJ~::;~tJn1'HtI(;lLe.JE.litl~"'Utl~l1'hV.:J1lJfI1f1~~~Le.JtlLLVi'S11

Vl1.:Jl1U1L1\J1~Pil1"n'!JtJ.:Jl1,j1Ej.:J1lJ1(;1viiFlru::;~,J~m!n n1~tJ~~LijlJ ITAllJ~51lJ::;~L~V1·tJ1nILL"~f1lJn"1~... '\I 'II

(third party) LUlJ~til~1'\l"'tltJ-UtllJaLL"~l~f1~LLuu 'n~tllJim"'lJmLlJ~(;11lJl1"mm\J.,jn1'StJ~~LnlJ~n1l1'U{;)v v

mj.:Jtltlmuu I!> i1;11(;1l~LLri
i1~1(;1~c< n1~LtI(;lLe.JVttll,!a

vi1~1(;1~mo m~Utl.:JnlJnT'lVl'\l~VI•
l1th~.:J1'Jfl1f1~~d,mom LLvi.:J,*1tl~~LVlPll~L~lJm~tJ1lJn1~tJ~~LijuITA ~1lJ'S::;\J\JITAS

~L1\Jl'!J~ httpsz/rtas.nacc. gO;hl ~~LLv11lJ~m LlJbl1fJlJI!>cf~m LL"::;l~~lJ'l(;1 m~tJ1lJ rrmhe LijlJ ITA

~tl1lJ~ GTlmmn~n~lJ vcn,m t(;1Vflru::;~tJ~m:J11~VI~1'\l1~f1::LLUlJLL"t1~-um"'UmLlJ::1lJl)1~vn~tii\J'1rut)~~lJ

LL"tfl11lJ1tJ~~1",1lJm~~hL\jU-31U'Utl'll1,j1~'11lJmfl~~,*1tl~~LVlP!LUlJ~L~E.ltJ~tl(Jmi'1 f1ru~nrsu ms tJ.tJ.'!J.
~-31~iilJ~1lJfl1~tl~~'Il1Jflf.:J~mo\!)/vcf~m LritJ1lJl m~ nlJEJ1~lJ\!)cf~m L~lJ'!JtltJ1~~1Un-31lJtl.tJ.'tI .•
~i1L\jutl1tn1Pl~afltLLlJlJn1'StJ1twlJ~.:Jmi111~"'1t)11ru'U'J~tJm1tJv1t)ltl~1(J"~LaEJ(;1tl~1n!JmlJLt)n"'1~LLlJ\J-X1V

th~n1!31~"rnnhe LijU'1rut)~~lJLLatm1lJ 1tl~.:Jl",lun11~1L\jU-31lJ'!Jtl~l1,bV~1lJl11l"l~!(Integrity and

Transparency Assessment: ITA) tJ~t,j1tJ~\Jtl)::;lJ1ru Vi.Pl.I!>cn,m

(lJ1(J1~1Vl6 'l'tJ"lcy)

La'U15n1~l"lrutm~lJn1~tl.tl.'U.

. . .
"Lun"1'ltJ'l~nuufl1'ltJ'l~'q1Jl'lru~fl'i'l1Jfl1'l .,VlUi1. 1'l~~Yi1/2564 1.....I~n1Yi29 1Jn'l11'11J2564" Vi'll, 5 - 1/5
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34 ,h,jn~1'L1vi[;lJ'U1~'jn'inIVl1~Eh~nvnvijml(v~fln1'j
~'I-I1'll'U)
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วาระที่ 5.1 ผลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2563 

มต ิ:การประชุมคณะกรรมการ สทอภ. คร้ังที่  1/2564 วนัศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 
มตทิี่ 64/10 : ท่ีประชุมรับทราบ ทั้งน้ี เพ่ือใหผ้ลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณถดัไปไดรั้บคะแนนสูงข้ึน จึงมี
ขอ้เสนอแนะใหรั้บไปพิจารณาด าเนินการดงัน้ี 
1) กรณีผลการประเมินจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายใน : ใหฝ่้ายบริหารจดัใหมี้กิจกรรมหรือการส่ือสารภายในเพ่ือให้

บุคลากรทุกระดบัรับรู้และมีความเขา้ใจเก่ียวกบัการด าเนินการและมาตรการของ สทอภ  .ในการป้องกนัการทุจริต
ภายในหน่วยงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งและชดัเจนมากยิ่งข้ึน  

2) กรณีผลการประเมินจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายนอก : ควรจดัใหมี้การส่ือสารท าความเขา้ใจกบักลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียภายนอก ใหรั้บรู้และเขา้ใจภารกิจของ สทอภ . 

3) ใหพิ้จารณาทบทวนขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัการทุจริตภายในองคก์ร วา่มีความครบถว้น
แลว้หรือไม่ ทั้งในดา้นกฎ ระเบียบ และมาตรการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
ผู้รับผดิชอบหลกั/ผู้ด าเนินการ 
รอง ผสทอภ.(พีร์)/สบห. (ฝพท.) 




