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41. ความเป็นมา (หรือท่ีมาของเรื่อง)



52. แนวทางการพัฒนา ITA 2021 : รายละเอียดการประเมิน
รายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

* บุคลากรภาครัฐทุกระดับท่ีปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี

ส่วนท่ี
1

ส่วนท่ี
3

ส่วนท่ี
2

การเก็บข้อมูลจากบุคลากรใน
หน่วยงานภาครัฐ (Internal Integrity 
and Transparency 
Assessment  IIT)

การประเมินคณุธรรม
และความโปร่งใส

การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือ
ผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (External 
Integrity and Transparency 
Assessment: EIT)

• ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนา้ที่
• ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
• ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ
• ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
• ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทจุริต

• ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน
• ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสือ่สาร
• ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน

• ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
- ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
- ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน
- ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
- ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 
- ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

• ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
- ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 10.1 การด าเนินการเพื่อ

ป้องกันการทุจริต
- ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อ

ป้องกันการทุจริต

(5 ตวัช้ีวดั / 30 ข้อค าถาม)
: กลุ่มตัวอย่าง 30 คน

(3 ตวัช้ีวดั / 15 ข้อค าถาม)
: กลุ่มตัวอย่าง 180 คน

การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์
ของหน่วยงาน (Open Data    

Integrity and Transparency 
Assessment: OIT)

(2 ตวัช้ีวดั / 43 ข้อค าถาม)

: Website DGA



62. แนวทางการพัฒนา ITA 2021 : ระหว่างปี 2562 vs 2563

ปี

2562

2563

IIT

78.82 (100)

94.43 (100) 

EIT

88.24 (100)

82.31 (100)

OIT

100 (100)

79.67 (100)

หัวข้อ รายละเอยีด ผลลพัธ์

IIT • จัดเตรียมเอกสารประกอบการอธบิายเรือ่งความโปร่งในการ 
ด าเนินงานภายในของ สพร. ในเรื่องตา่งๆ ตามตวัชีว้ดั ดังนี้
- ตัวชี้วัดที ่1 การปฏบิตัหินา้ที ่     ตัวชี้วัดที ่2 การใชง้บประมาณ
- ตัวชี้วัดที ่3 การใช้อ านาจ          ตัวชี้วดัที ่4 การใช้ทรพัยส์นิของราชการ
- ตัวชี้วัดที ่5 การแกไ้ขปญัหาการทจุรติ

• จัดท า Focus Group ให้กับหนักงานที่เกีย่วขอ้ง
• เผยแพร่เอกสารผา่นทาง Website 
• ประชาสัมพนัธใ์ห้พนกังานทัง้องค์กรรับทราบ

- คะแนนปรับเพิม่ขึน้
จาก 78.82 เป็น 94.43

EIT • แจ้ง Owner ที่เกี่ยวขอ้งใหช้่วยขอความร่วมมอืกับทาง 
Stakeholder

OIT • ด าเนินการทบทวน Update เอกสารกบั Owner ต่างๆ

แนวทางการพัฒนา ITA ระหว่างปี 2562 vs 2563

คะแนนปรับลดลงจาก 
88.24 เป็น 82.31

คะแนนปรับลดลงจาก 
100 เป็น 79.67

คะแนนภาพรวมหนว่ยงาน
ส านกังานพฒันารัฐบาลดิจทิลั (องคก์ารมหาชน) : 84.89 คะแนน



ข้อเสนอแนะที่ได้รับจาก ปปช. จากผลการประเมิน ITA ปี 2563
- จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี 2563” ที่ก าหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้อง

มีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ภายในปี 2565 พบว่า ผลคะแนนการประเมนิหน่วยงานของท่านจาก 3 แบบวัด คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จ านวนทั้งสิ้น 10 ตัวช้ีวัด 

• มีแบบวัดที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) คือ แบบวัด IIT ซึ่งสะท้อน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและ
ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอยา่งชัดเจน 
• ส่วนแบบวัดที่มีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ85) คือ แบบวัด EIT และ OIT จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปี

ถัดไป ดังต่อไปน้ี 
(1) แบบวัด EIT เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไมเ่ลอืกปฏิบัติ จึง

ควรด าเนินการดังนี้ 1) คุณภาพการด าเนินงาน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขัน้ตอนการให้บริการงานด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและ
ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถงึข้อมูล และมีการ
ปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนขอ้มลูขา่วสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 3) การปรับปรุงระบบการท างาน สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพื่อร่วมกันทบทวน
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้ค าแนะน าในการพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการได้โดยสะดวก 

(2) แบบ OIT เป็นการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงานอยา่งครบถ้วนสมบรูณ์และง่ายต่อการ
เข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์ในการป้องปรามการทุจริตโดยมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม จึงควรด าเนินการดังน้ี 1) การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 
ประกอบด้วยข้อมูลด้านการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ ์และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป และการให้บริการผ่านระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือต าแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นขอ้มูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้องเป็น
การเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง 2) การป้องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมิน
ของปีที่ผ่านมาเพื่อก าหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดท าแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการก ากับติดตามการน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ที่ส าคัญ 
ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมยัและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเวบ็ไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ



82. แนวทางการพัฒนา ITA 2021 : ระหว่างปี 2563 vs 2564

หัวข้อ Key Problem รายละเอยีดการปรับปรงุ ผลลัพธ์

IIT • ไม่มปีระเดน็ปญัหา • ด าเนนิการเหมอืนกบัปทีีผ่า่นมา
- ทบทวนเอกสารประกอบการอธิบายตามตวัชีว้ัด IIT 
- เผยแพรเ่อกสารผา่นทาง Website   
- ประชาสมัพนัธ์ใหพ้นกังานทัง้องคก์รรบัทราบ
- จัดท า Focus Group ให้กับหนกังาน  

เป็นไปตาม
เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้

EIT • ประเดน็เรือ่งผลคะแนนการรบัรู้ของ Stakeholder
- ค่าเฉลีย่สว่นใหญก่วา่ 55% ให้อยู่ในคา่มาก 35% มากทีส่ดุ และ 

10% น้อย-นอ้ยทีส่ดุ 
- หัวข้อตวัชีว้ดัที ่8 การปรบัปรุงการด าเนนิงานมกีวา่ 22% ให้คะแนน

การรบัรูค้า่นอ้ย-นอ้ยทีส่ดุ ที่ไม่ทราบวา่ สพร. เปิดโอกาสใหผู้ร้บับรกิาร 
ผู้มาตดิตอ่ หรือผู้มีสว่นไดส้ว่นเสยี เข้าไปมสีว่นรว่มในการปรบัปรงุ
พัฒนาการด าเนนิงาน/การใหบ้รกิารได้

- จัดเตรยีมเอกสารประกอบการอธิบายตามตวัชีว้ัด EIT อย่างครบถว้น
- หารือกบั Owner ที่เกีย่วขอ้งเพือ่หาแนวทางจดัท า Focus Group ให้กับ VENDER หรือ 

Outsource ต่างๆ
- เผยแพรเ่อกสารผา่นทาง Website 
- ประชาสมัพนัธ์ให ้VENDER หรือ Outsource ทั้งหมดรบัทราบ
- จัดท า Focus Group ให้กับ VENDER หรือ Outsource 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้

OIT • มีประเดน็เรือ่งมาตรฐานของผูต้รวจ ปปช.ในปทีีผ่า่นมา
• ประเดน็เรือ่งความรูค้วามเขา้ใจของ Owner ที่รับผดิชอบในเอกสาร

ตามหวัขอ้ที ่ปปช. ระบุและตอ้งการ

- ท า Benchmark กับ Best Practice อันดบัหนึง่ของประเทศ (ธอส) 
- ร่วมประชุมหารอืกบั Owner เพื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในสว่นของเอกสารที ่ปปช.

ต้องการรว่มกนั
- รายงานผลการท างานใหผู้บ้รหิารระดบัสงูรบัทราบ
- น าข้อมลูทีถ่กูตอ้งเขา้ระบบของ ปปช.
- สอบทานความถกูตอ้งของเอกสารรว่มกบัปปช.  (ปปช มีการปรบัปรงุการท างานรว่มกบั

องคก์รตา่งๆในปนีี)้

เป็นไปตาม
เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ปี

2562

2563

2564

IIT
78.82 (100)

94.43 (100) 

90.00 (100)

EIT
88.24 (100)

82.31 (100)

90.00 (100)

OIT
100 (100)

79.67 (100)

100 (100)

TOTAL

90.12

84.89

90.00

IIT EIT
OIT
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Timeline ITA 2564

ก.พ. มี.ค. เม.ย. ส.ค.ส.ค.

ป.ป.ช. เผยแพร่ปฏิทิน
และคู่มือ ITA 2564

ม.ค.

- ลงทะเบียนในระบบ ITAS

- ระบุจ านวนข้อมูล IIT และ EIT

รายงานข้อมูล OIT

เก็บรวบรวมข้อมูล 
IIT และ EIT

พ.ค.

ป.ป.ช. ตรวจสอบให้
คะแนน OIT

มิ.ย.

ชี้แจงเพิ่มเติม
และยืนยัน OIT

ก.ค.

ป.ป.ช. ประมวลผล
และจัดท ารายงาน

- ป.ป.ช. น าเสนอคณะอนุฯ และคกก.

- ประกาศผล ITA 2564

*กิจกรรมใหม่ในปี 2564*

3. รายละเอียด
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ขอบคุณครับ

ส่วนความเสี่ยงและก ากับดูแล
ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร

ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)



เอกสารประกอบ
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แนวทางการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของ สพร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. สื่อสารและประชาสัมพันธ์เรือ่ง ITA ให้ผู้มีส่วนได้เสียภายในอย่างต่อเนื่อง

2. ท าความเข้าใจเกี่ยวกับข้อค าถาม IIT ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียภายใน

3. จัดท า Workshop ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียภายในเพ่ือตอบแบบส ารวจ IIT

1. สื่อสารและประชาสัมพันธ์เรือ่ง ITA ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนอกต่อเนื่อง

2. ท าความเข้าใจเกี่ยวกับข้อค าถาม EIT ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนอกที่ผ่านการคัดเลือก

1. ศึกษารายละเอียดและสิ่งที่มีการเปลีย่นแปลงของข้อค าถาม OIT

2. ศึกษาแบบอย่างจากหน่วยงานที่มีผลการประเมินระดับ AA

3. ปรึกษาหารือกับทาง ป.ป.ช. หรือที่ปรึกษา เพื่อขอค าแนะการตอบ OIT

4. ชี้แจงและยืนยันผลแบบวัด OIT ผ่านกระบวนการที่มีการจัดเตรียมไว้

IIT

EIT

OIT

ผลการประเมิน ITA จากปี 2563

ปี

2562

2563

IIT

78.82 
(100)

94.43 
(100) 

EIT

88.24 
(100)

82.31
(100)

OIT

100 
(100)

79.67
(100)

1. ความเป็นมา (หรือที่มาของเรื่อง)



132. รายละเอียด
การเปรียบเทียบการประเมิน ITA ส าหรับปี 2563 และ 2564

• จ านวนข้อค าถามและรูปแบบ ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง

• จ านวนผู้ตอบ ไม่เปลี่ยนแปลง

(ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจ านวนมากกว่า 
4,000 คน ใหเ้ก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกไม่น้อยกว่า 400 คน)

• จ านวนข้อค าถามและรูปแบบ ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง แต่มีการปรับรายละเอียดสิ่งที่
ต้องการชัดมากขึ้น

• ป.ป.ช. เพ่ิมกระบวนการชี้แจงและยืนยันผล
แบบวัด OIT

• จ านวนข้อค าถามและรูปแบบ ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง

• จ านวนผู้ตอบ ไม่เปลี่ยนแปลง

(กลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน ก าหนดจ านวนร้อยละ 10 ของจ านวน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทั้งหมด แต่จะต้องมี
จ านวนไม่น้อยกว่า 30 คน)

• จ านวนตัวชี้วัด ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

หลักการพ้ืนฐาน
ข้อมูล 3 ส่วน 

(IIT, EIT & OIT) 
10 ตัวชี้วัด

การเก็บข้อมูลจาก
บุคลากรใน

หน่วยงานภาครัฐ
(IIT)

การเก็บข้อมูลจาก
ผู้รับบริการหรือ

ผู้ติดต่อหน่วยงาน
ภาครัฐ 
(EIT)

การเปิดเผยข้อมูล
ทางเว็บไซต์ของ

หน่วยงาน 
(OIT)


