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41. ความเป็นมา (หรือท่ีมาของเรื่อง)



1ความเป็นมา (หรือที่มาของเรื่อง)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

* บุคลากรภาครัฐทุกระดับท่ีปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี

ส่วนที่ 
1

ส่วนที่ 
3

ส่วนที่ 
2

การเก็บข้อมูลจาก
บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ
(Internal Integrity 
and Transparency 
Assessment
IIT)

การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส

การเก็บข้อมูลจาก
ผู้รับบริการหรือ
ผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ
(External Integrity 
and Transparency 
Assessment: EIT)

การเปิดเผยข้อมูลทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

(Open Data 
Integrity and 

Transparency 
Assessment: OIT)• 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
- ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
- ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
- ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงิน

งบประมาณ
- ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 
- ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 

และการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

• ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
- ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพ่ือ

ป้องกันการทุจริต
- ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อ

ป้องกันการทุจริต

5



12. แนวทางการพัฒนา ITA 2022 : ระหว่างปี 2563 vs 2564

ปี

2563

2564

IIT

94.43 

(100) 

98.41 

(100)

EIT

82.31

(100)

94.19 

(100)

OIT

79.67

(100)

100 

(100)

TOTAL

97.53

84.89

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

คะแนนภาพรวมหน่วยงาน
ส านักงานพัฒนารัฐฐาลดิจิทัล (องค์การหมาชน) : 97.53 คะแนน
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หัวข้อ รายละเอียด ผลลัพธ์
IIT • จัดเตรียมเอกสารประกอบการอธิบายเรื่องความโปร่งในการ

ด าเนินงานภายในของ สพร. ในเรื่องต่างๆ ตามตัวชี้วัด ดังนี้
- ตัวชี้วัตที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ตัวชั่วัตที่ 2 การใช้งบประมาณ
- ตัวชี้วัตที่ 3 การใช้อ านาจ ตัวชี้วัตที่ 4 การไช้ทรัพย์สินของราชการ 
- ตัวส์วัดที่ 5 การแก็ไซปัญหาการทุจริต

• จัดท า Focus Group ให้กับหนักงานที่เก่ียวข้อง
• เผยแพร่เอกสารผ่านทาง Website
• ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทั้งองค์กรรับทราบ

- คะแนนปรับเพิ่มข้ึนจาก 
94.43 เป็น 98.41

EIT แจ้ง Owner ที่เก่ียวข้องให้ช่วยขอความร่วมมือกับทาง Stakeholder - คะแนนปรับเพิ่มขึ้นจาก 
82.31 เป็น 94.19

OIT ด าเนินการทบทวน Update เอกสารกับ Owner ต่างๆ - คะแนนปรับเพิ่มข้ึนจาก 
79.67 เป็น 100

แนวทางการพัฒนา ITA : ระหว่างปี 2563 vs 2564
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สพร. ได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 2564 จ านวน 97.53 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 
คะแนน โดยมีผลการประเมินระดับ AA หมายถึง หน่วยงานสามารถด าเนินการได้ครบถ้วนตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA โดยสามารถบรรลุความส าเร็จใน
การเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้แก่หน่วยงานอื่นๆ ได้ 

ทั้งนี้ อาจมีรายละเอียดบางตัวช้ีวัดที่จ าเป็นต้องให้ความส าคัญในการก ากับดูแล หรือส่งเสริมการท างานอีกเพียงเลก็น้อยเพื่อยกระดับคุณภาพในการด าเนินงานเพิ่มขึน้ 
คาดหมายได้ว่า หากหน่วยงานยังมีกลไกการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานจะสามารถสร้างผลสมัฤทธิ์ในการด าเนินงานที่น ามาสู่ความเชื่อมัน่ศรัทธา และสร้างความไว้วางใจแก่
สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต 

- เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีสว่นร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น
- ปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากข้ึน
- เพิ่มมาตรการชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยจากประชาชนเก่ียวกับการด าเนินงานให้ชัดเจนมากขึ้น
- เพิ่มการปรับปรุงวิธีการและ ขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น
- เพิ่มกลไกการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น
- ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานหรือขอ้มลูที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจนมากขึ้น
- เพิ่มมาตรการก ากับติดตามการท างานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการท างานอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล
- ส่งเสริมการท างานที่ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลกั
- เพิ่มมาตรการก ากับให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ
- ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เขา้ถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และเพิ่มช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น
- ก ากับติดตามการท างานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานว่ามีการติดต่อ ปฏิบัติงาน และให้บริการแก่ประชาชนเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด

ข้อเสนอแนะที่ได้รับจาก ปปช. จากผลการประเมิน ITA ปี 2564 7



42. แนวทางการพัฒนา ITA 2022 : ระหว่างปี 2564 vs 2565 8

ส่วนที่ 1 การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal 
Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด IIT
โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อย
กว่า 1 ปี ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง โดยสอบถามการรับรู้และ
ความคิดเห็นใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ และ
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

ส่วนที่ 2 การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment) หรือแบบวัด EIT โดยเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐในช่วง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดง
ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน 3 ตัวชี้วัด 
ได้แก่

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

ส่วนที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment) หรือแบบวัด OIT เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงาน
ภาครัฐที่เผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน แบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัด ได้แก่

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยมีตัวชี้วัดย่อย ได้แก่
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส และ

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต มีตัวชี้วัดย่อย ได้แก่
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต และ
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

หัวข้อ Key Problem รายละเอียดการปรับปรุง ผลลัพธ์

IIT
EIT
OIT

• เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้น

• ปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากข้ึน
• เพ่ิมมาตรการชี้แจงและตอบค าถาม
• เพ่ิมการปรับปรุงวิธีการและ ขั้นตอนการด าเนินงานให้ดีขึ้น
• เพ่ิมกลไกการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น
• ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานชัดเจนมากข้ึน
• เพ่ิมมาตรการก ากับติดตามการท างานของเจ้าหน้าที่
• ส่งเสริมการท างานที่ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชน
• เพ่ิมมาตรการก ากับให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการ

ประชาชนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ
• ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลและเพ่ิมช่องทางที่หลากหลาย

มากขึ้น
• ก ากับติดตามการท างานของเจ้าหน้าที่

- การประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566 –
2570 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในก าหนดแผนฯ ผ่านการประชุมคณะอนุกรรมการ
ยุทธศาสตร์ เพ่ือร่วมก าหนดยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรับฟังความ
คิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนแม่บทการพัฒนาพอร์ทัลกลางเพื่อชาวต่างชาติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

- น าระบบ ERP เข้ามาสนับสนุนช่องทางการสื่อสารในการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน ท าให้มีความโปร่งใสและ
สามารถติดตามการท างานของเจ้าหน้าที่และตรวจสอบได้

- มีการปรับปรุงช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนบริการและการแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน เพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถ
แจ้งประเด็นปัญหาได้ตรงประเด็น

- มีการทบทวน/ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน ตั้งแต่เริ่มต้น ระหว่าง สิ้นสุด การให้บริการให้สอดคล้อง
กับมาตรฐาน ISO/IEC 20000:2018

- มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับภารกิจของ สพร. อย่างต่อเนื่อง
- มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์การด าเนินออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ได้ กลุ่มประชาชน กลุ่มภาครัฐ และ
กลุ่มภาคธุรกิจ เช่น บริการ APP ทางรัฐ ที่เน้นการให้บริการแก่ประชาชน

- มีการให้บริการ DGA Contact Center ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างเท่าเทียมกันทุกคน ในการแก้ไขปัญหา และ
ด าเนินการตามค าร้องของผู้มาใช้บริการ

- มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนรูปแบบของ Info และในรูปแบบของ VDO 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย
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Timeline ITA 2565

ก.พ. มี.ค. เม.ย. ส.ค.ส.ค.

ป.ป.ช. เผย
แพร่ปฏิทิน และ 

คู่มือ ITA 2565

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 2565 

*กิจกรรมใหม่ ในปี  2565*

3. รายละเอียด
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ขอบคุณครับ

ส่วนความเสี่ยงและก ากับดูแล
ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร

ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)




