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คลินิก ITA 
การประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั 

Integrity and Transparency Assessment : ITA 

 
ชนิดา อาคมวฒันะ และ คณะ 

กลุ่มพฒันาระบบและวชิาการ ส านักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแหง่ชาติ 



 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั INTEGRITY AND 

TRANSPARENCY ASSESSMENT หรือ ITA ถือเป็น 

มาตรการ การป้องกนัการทุจริตเชิงรุกท่ีส  าคญัของ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
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 ITA มีวัตถุประสงค์ในการประเมินเพื่อให้หน่วยงาน         

ที่ไดร้ับการประเมินทราบถึงระดับคุณธรรมและความ

โปรง่ใสเป็นประจ  าทุกปี  

 มุ่งให้หน่วยงานเกิดความตระหนัก และน ากรอบการ

ประเมินที่ก  าหนด ไปพฒันาระบบงาน ออกแบบกลไกและ

วางหลักการบริหารราชการที่ดี จัดท ามาตรการส่งเสริม

คุณธรรมและความโปร่งใส ป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต  

 มุ่งใหห้น่วยงาน ปรับปรุงแกไ้ขขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน

ตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้ง เพื่อลดโอกาส ลดความเสี่ยง ที่จะท าให้

เกิดการทุจริตในหน่วยงาน  

 ให้หน่วยงานให้ความส าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลการ

บริหาร และการให้บริการ ตลอดจนข้อมูลที่ส่งผลต่อ

ภาพลกัษณท์ี่ดีของหน่วยงาน อันจะสะทอ้นความโปร่งใส

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
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INTEGRITY  

AND  

TRANSPARENCY  

ASSESSMENT : ITA 



 ITA มีเน้ือหาในการประเมินครอบคลุม

หลายดา้นซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั  

 การรบัรูใ้นหน่วยงานดา้น  

 คุณธรรม  

 ความโปร่งใส  

 การทุจริตทั้งทางตรง ทางออ้ม  

ซ่ึงระดบัของการรบัรูด้งักล่าวจะเป็นประโยชนต์่อ

หน่วยงานในการน าไปพัฒนาระบบงาน ปรบัปรุง 

แก้ไข ลดโอกาส หรือความเสี่ยง ท่ีจะเกิดการ

ทุจริตในหน่วยงาน  
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INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT : ITA 



 

แนวทาง 
การประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใสในการ

ด าเนินงาน 

ของหน่วยงานภาครฐั  

(Integrity and Transparency Assessment : ITA)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
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 ใชก้รอบแนวทางการประเมินเช่นเดียวกับ

การประเมิน ITA 2562 ท่ีผ่านมา  

 การประเมิน ITA 2563 มีการปรบัปรุงใน

รายละเอียดของระเบียบวิธีการประเมิน

และประเด็นการประเมินในบางส่วน 

(เล็กนอ้ย) 

 ระเบียบวิธีการประเมิน 

 OIT 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiXqYn_wcLbAhXVeisKHVx9A_AQjRx6BAgBEAU&url=https://www.shopify.com/blog/14681601-google-analytics-for-ecommerce-a-beginners-guide&psig=AOvVaw1bONkegkpNFva8HY3NClp6&ust=1528493989658363


1) การปฏิบตัหินา้ที่ (Bribery-Fraud) 

2) การใชง้บประมาณ (Budget Misallocation) 

3) การใชอ้  านาจ (Power Distortion) 

4) การใชท้รพัยส์ินของทางราชการ(Asset 

Misappropriation) 

5) การแกไ้ขปัญหาการทุจริต (Anti – Corruption 

Improvement 

10 ตวัช้ีวดั 

6) คณุภาพการด าเนินงานของหน่วยงาน(Service Quality) 

7) ประสิทธิภาพการสื่อสารของหน่วยงาน (Communication 

Efficiency) 

8) การปรบัปรุงระบบการท างานของหน่วยงาน  (Procedure 

Improvement) 

9) การเปิดเผยขอ้มูล (Open Data) 

10) การป้องกนัการทุจริต (Anti – Corruption Practice) 
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กรอบการประเมิน 
จะเป็นประโยชน์ตอ่หน่วยงานในการน าไปสูก่ารปรบัปรงุแกไ้ขตนเอง  

และสง่ผลตอ่การยกระดบั CPI ของประเทศไทย อย่างมีนยัส าคญั แตไ่ม่ใช่ทัง้หมด 

รวมถึงสง่เสรมิใหเ้กิดความโปรง่ใสและการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ ซ่ึงเป็นทิศทางในระดบัสากล 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwikzI3C2LHbAhXIfisKHToKBoUQjRx6BAgBEAU&url=http://montsame.mn/en/read/13714&psig=AOvVaw2wifrqf3C2ayV5-BKhqCKs&ust=1527915918294904


3 เครื่องมือ 

แบบวดัการรบัรูข้องผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียภายใน 

Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) 

แบบวดัการรบัรูข้องผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียภายนอก 

External Integrity and Transparency Assessment (EIT) 

แบบตรวจการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ 

Open Data Integrity  and Transparency Assessment (OIT) 
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จะเป็นประโยชน์ตอ่หน่วยงานในการน าไปสูก่ารปรบัปรงุแกไ้ขตนเอง  

และสง่ผลตอ่การยกระดบั CPI ของประเทศไทย อย่างมีนยัส าคญั แตไ่ม่ใช่ทัง้หมด 

รวมถึงสง่เสรมิใหเ้กิดความโปรง่ใสและการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ ซ่ึงเป็นทิศทางในระดบัสากล 
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การประเมิน 

Internal Integrity and 

Transparency Assessment (IIT) 

1. การปฏิบตัหินา้ที่  

2. การใชง้บประมาณ  

3. การใชอ้  านาจ  

4. การใชท้รพัยส์ินของทาง

ราชการ 

5. การแกไ้ขปัญหาการทุจริต  

External Integrity and 

Transparency Assessment (EIT) 

6. คณุภาพการด าเนินงานของ

หน่วยงาน 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร

ของหน่วยงาน  

8. การปรบัปรุงระบบการ

ท างานของหน่วยงาน 

Open Data Integrity  and 

Transparency Assessment (OIT) 

9. การเปิดเผยขอ้มูล  

10. การป้องกนัการทุจริต 
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แบบ น ้าหนกั ตวัช้ีวดั ตวัช้ีวดัยอ่ย ขอ้ค าถาม 

IIT 30 

การปฏิบติัหนา้ท่ี – 6 

การใชง้บประมาณ – 6 

การใชอ้ านาจ – 6 

การใชท้รพัยสิ์นของราชการ – 6 

การแกไ้ขปัญหาการทุจริต – 6 

EIT 30 

คุณภาพการด าเนินงาน – 5 

ประสิทธิภาพการส่ือสาร – 5 

การปรบัปรุงการท างาน – 5 

OIT 40 

การเปิดเผยขอ้มลู 

ขอ้มลูพ้ืนฐาน 9 

การบริหารงาน 8 

การบริหารเงินงบประมาณ 7 

การบริหารและพฒันาทรพัยากรบุคคล 4 

การส่งเสริมความโปร่งใส 5 

การป้องกนัการทุจริต 
การด าเนินการเพ่ือป้องกนัการทุจริต 8 

มาตรการภายในเพ่ือป้องกนัการทุจริต 2 

น ้าหนกัและขอ้ค าถาม 
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คะแนน ระดบั 

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 

คะแนนและระดบัผลการประเมิน 

ผลการประเมินจะมี 2 ลกัษณะ คือค่าคะแนน โดยมีคะแนน

เต็ม 100 คะแนน และระดบัผลการประเมิน (Rating Score) 

โดยจ าแนกออกเป็น 7 ระดบั ดงัน้ี 
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22 
กระบวนการประเมิน ITA ผ่านระบบ ITAS 
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เป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่

ทันสมัย สามารถบริหารจัดการขอ้มูลได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

 ก ากับติดตามการประเมินไดอ้ย่างทัน

สถานการณ ์รวมไปถึงสามารถวิเคราะห์

และประมวลผลการประเมินได้อย่าง

อตัโนมติั  

 การด าเนินการประเมินสามารถท าได้

อยา่งรวดเร็ว และเป็นมาตรฐานเดียวกนัทัว่

ประเทศ 

 ตอบสนองต่อการน าข้อมูลไปสู่การ

ปรับปรุงหน่วยงานที่รับการประเมิน 

และการวางแผนในการป้องกันการ

ทุจริตทั้งระดบันโยบายและระดบัปฏิบติั 

ระบบ ITAS 

Integrity and Transparency Assessment System 
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ปี 2562 







ประเด็นพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 

1. ทบทวนแนวทางการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย               
ราชภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่งกองนโยบายและแผนภายใน 10 มีนาคม 2563

2. ทบทวนค าสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย             
ราชภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่งกองนโยบายและแผนภายใน 10 มีนาคม 2563

3. กรอกรายชื่อผู้รับบริการฯ ส่งกองนโยบายภายใน 12 มีนาคม 2563
** พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาชั้นปี ที่ 2- 4 ที่ปฏิบัติงานองค์การนักศึกษา และตัวแทนสาขา 

จ านวนคณะละ 60 คน เพื่อเข้าร่วมตอบแบบส ารวจ  EIT **
4. งานบริหารบุคคลและนิติการส่งรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

(ส่งกองนโยบายภายใน 12 มีนาคม 2563)

3
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เครื่องมือการประเมินและตวัช้ีวดั 
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แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(Internal Integrity and Transparency Assessment :IIT) 
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แบบวดัการรบัรูข้องผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียภายใน 

•การปฏิบตัหินา้ที่ 

•การใชง้บประมาณ 

•การใชอ้  านาจ 

•การใชท้รพัยส์ินของราชการ 

•การแกไ้ขปัญหาการทุจริต 

5 ตวัช้ีวดั 30 ค าถาม 

IIT 

ประเมินการรบัรู ้

ที่มีตอ่...... 
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 มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการรับรู ้ของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในท่ีมีต่อ

หน่วยงานตนเอง ประกอบดว้ยตัวช้ีวัดการปฏิบัติหน้าท่ี ตัวช้ีวัดการใชง้บประมาณ 

ตัวช้ีวดัการใชอ้ านาจ ตัวช้ีวดัการใชท้รพัยสิ์นของราชการ และตัวช้ีวดัการแกไ้ขปัญหา

การทุจริต 

 ผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียภายใน หมายถึง บุคคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่ระดับ

ผูบ้ริหาร ผูอ้ านวยการ/หวัหน้า ขา้ราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจา้ง/พนักงานจา้ง ท่ี

ท างานใหก้บัหน่วยงานภาครฐัมาเป็นระยะเวลาไมน่้อยกวา่ 1 ปี  

 การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างขั้นต า่ จ านวนรอ้ยละ 10 ของจ านวนผูม้ีส่วนไดส้่วน

เสียภายใน  

o แต่จะตอ้งมีจ านวนไม่น้อยกว่า 30 ตัวอย่าง กรณีหน่วยงานมีผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสียภายในจ านวนน้อยกว่า 30 คน ใหเ้ก็บขอ้มูลจากผูม้ีส่วนไดส้่วน

เสียภายในทั้งหมด  

o กรณีหน่วยงานมีผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียภายในจ านวนมากกวา่ 4,000 คน ให้

เก็บขอ้มลูจากผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียภายในไมน่้อยกวา่ 400 ตวัอยา่ง  
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แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  
(External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 
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 มีวัตถุประสงคเ์พ่ือประเมินระดับการรับรูข้องผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกท่ีมีต่อ

หน่วยงานท่ีประเมิน ประกอบดว้ยตวัช้ีวดัคุณภาพการด าเนินงาน ตวัช้ีวดัประสิทธิภาพ

การส่ือสาร และตวัช้ีวดัการปรบัปรุงระบบการท างาน  

 ผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงาน

ของรัฐอ่ืนท่ีเคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ (ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

 การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างขั้นต า่ ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียภายนอก การก าหนดขนาด

กลุ่มตัวอย่างขั้นต า่ จ านวนรอ้ยละ 10 ของจ านวนผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียภายนอก แต่

จะตอ้งมีจ านวนไมน่้อยกวา่ 30 ตวัอยา่ง  

o กรณีหน่วยงานมีผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียภายในจ านวนน้อยกวา่ 30 คน ใหเ้ก็บ

ขอ้มลูจากผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียภายในทั้งหมด  

o กรณีหน่วยงานมีผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียภายในจ านวนมากกวา่ 4,000 คน ให้

เก็บขอ้มลูจากผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียภายในไมน่้อยกวา่ 400 ตวัอยา่ง  
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•คณุภาพการด าเนินงาน 

•ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

•การปรบัปรุงระบบการท างาน 

3 ตวัช้ีวดั 15 ค าถาม 

EIT 

แบบวดัการรบัรูข้องผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียภายนอก 

ประเมินการรบัรู ้

ที่มีตอ่...... 
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แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 
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 มีวตัถุประสงคเ์พ่ือประเมินระดบัการเปิดเผยขอ้มลูต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้

ประชาชนสามารถเขา้ถึงได ้ประกอบดว้ยตัวช้ีวดัการเปิดเผยขอ้มูล และตัวช้ีวดัการ

ป้องกนัการทุจริต 

 หน่วยงานตอบแบบส ารวจ OIT ลงในระบบ ITAS 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบ OIT ด าเนินการโดย ใหห้น่วยงานตอบลงในระบบ ITAS 

โดยการตอบค าถามมี/ไม่มี พรอ้มทั้งระบุ URL เพ่ือเช่ือมโยงไปสู่แหล่งท่ีอยูข่องขอ้มูล 

และระบุค าอธิบายเพ่ิมเติมประกอบค าตอบ (โดยผูดู้แลระบบของหน่วยงานเป็นผูก้รอก

ขอ้มูลและผูบ้ริหารจะตอ้งตรวจสอบและอนุมัติขอ้มูล) จากน้ัน คณะท่ีปรึกษาการ

ประเมินจะตรวจสอบการเปิดเผยขอ้มูลตามแบบ OIT โดยตรวจสอบจากค าตอบและ 

URL ของหน่วยงาน และพิจารณาใหค้ะแนนโดยอา้งอิงตามความครบถ้วนของ

องคป์ระกอบตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในแต่ละประเด็นการประเมิน 

 คณะที่ปรึกษาการประเมิน จะตรวจสอบขอ้มูลตามแบบ OIT โดยตรวจสอบการ

เผยแพร่ขอ้มลูบนเวบ็ไซตข์องหน่วยงานจากค าตอบของหน่วยงานท่ีเขา้ร่วมการประเมิน 

ตามเกณฑ์การประเมินท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด จากน้ัน ท าการใหค้ะแนนและให้

ความเห็นตามแบบส ารวจ OIT และบนัทึกขอ้มลูในระบบ ITAS  

  

  

  



หมายถึง เว็บไซต ์หมายถึง เว็บไซตห์ลกั

ของหน่วยงานภาครัฐท่ีใชใ้นการส่ือสารต่อ

สาธารณะ 
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เว็บไซต ์ 

ขอ้มูลจะตอ้งเขา้จากเว็บไซตห์ลกัเทา่นั้น 
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•การเปิดเผยขอ้มูล 

•การป้องกนัการทุจริต 

2 ตวัช้ีวดั 43 ขอ้มูล 

OIT 

แบบตรวจการเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ 



“ 

” 

บทบาท 

ของผูบ้ริหาร และ ADMIN  
กบัการขบัเคล่ือนและก ากบัตดิตาม 

เครื่องมือการประเมิน IIT และ EIT และตวัช้ีวดัท่ี 1– 8  
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