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  ด้วยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Intergrity  and  Transparency  Assessment : ITA)  ถูกก าหนดให้เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ  
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะท่ี  3  (พ.ศ.  2560 – 2564)  ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ
ต้องด าเนินการโดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินได้อย่างเหมาะสม  
โดยใช้แนวทางการประเมิน  และเครื่องมือการประเมินตามที่ส านักงาน  ป.ป.ช.  ก าหนด  ดังนั้น  เพ่ือให้การ
ด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  (Intergrity  and  
Transparency  Assessment : ITA)  การประเมิน  ITA  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  เป็นไปภายใต้
แนวคิด  “Open  to  Tranaparency”  ซึ่งเป็นหลักการพ้ืนฐานส าคัญของการประเมิน  ITA  ที่มาจากการ  
“เปิด”  2  ประการ  คือ  “เปิดเผยข้อมูล”  ของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือให้สาธารณชนได้รับทราบและสามารถ
ตรวจสอบการด าเนินงานได้  และ  “เปิดโอกาส”  ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐ  ทั้งเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงาน  และประชาชนผู้รับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมประเมินหรือ
แสดงความเห็นต่อหน่วยงานภาครัฐผ่านการประเมิน  ITA  ซึ่งการเปิดทั้ง  2  ประการข้างต้นนั้นจะช่วยส่งเสริม
ให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสและน าไปสู่การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกภาคส่วนและ
ไม่ได้มุ่งเน้นให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินปฏิบัติเพียงเพ่ือให้ได้รับผลการประเมินที่สูงขึ้นเพียงเท่านั้น                 
แต่มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือให้เกิด                
ธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ  มีการด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นส าคัญ
และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ  ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐ                
สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้วยการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Intergrity  and  Transparency  Assessment : ITA)  
การประเมิน  ITA  ได้เริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556  เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน  และมีการขยาย
ขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  23  มกราคม  2561  
เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 – 2564  โดยใช้แนวทางและเครื่องมือ
การประเมินตามที่ส านักงาน  ป.ป.ช.  ก าหนด  การประเมินข้างต้น  ท าให้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็นที่  21  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  (พ.ศ.  2561 – 2565)  ก าหนดค่าเป้าหมายให้
หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์  (85  คะแนนขึ้นไป)  หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  ส าหรับ
การประเมิน  ITA  ประจ าปีงบประมาณ  2564  ยังคงใช้กรอบแนวทางการประเมินเช่นเดียวกับการประเมิน  
ITA  ประจ าปีงบประมาณ  2563  ที่ผ่านมา  เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้มีการปรับปรุง
พัฒนาอย่างเชื่องโยงและต่อเนื่อง  และท าให้เห็นพัฒนาการในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐได้อย่างชัดเจน  อย่างไรก็ตามการประเมิน  ITA  ประจ าปีงบประมาณ  2564  มีการปรับปรุง                   
ในรายละเอียดของระเบียบวิธีการประเมินและประเด็นการประเมินเล็กน้อย  เพ่ือแก้ไขปรับปรุงข้อจ ากัด                
ของการประเมินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินมากยิ่งขึ้น                  
ซึ่งจะส่งผลให้การประเมิน  ITA  เป็นเครื่องมือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขระบบ                      
การบริหารราชการของหน่วยงานภาครัฐ  และมีผลการประเมินที่มาจากมุมมองของประชาชนอย่างรอบด้าน



ทั้งด้านการรับรู้และความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น  รวมไปถึง                      
การปรับปรุงเนื้อหาในคู่มือให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นอีกด้วย  ในการประเมิน   ITA  จ าเป็นที่จะต้องมี               
หลายหน่วยงานร่วมกันขับเคลื่อนการประเมิน  ITA  เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้อย่างเรียบร้อยและเป็นไปตาม
กรอบระยะเวลาที่ก าหนด  ส านักงาน  ป.ป.ช.  จะเป็นหน่วยงานศูนย์กลางในการด าเนินการประเมิน                     
ในภาพรวมโดยมีหน้าที่ในการก าหนดกลไกและกระบวนการในการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและ             
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  รวมไปถึงหลักการและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการประเมิน  
การก ากับติดตามการประเมินและการด าเนินการต่อผลการประเมินคณะที่ ปรึกษามีบทบาทหน้าที่ในการ             
ให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานที่ เข้ารับการประเมินอย่างใกล้ชิด  ทั้งในด้านการด าเนินการประเมินและ                           
ในด้านเนื้อหาในการประเมิน  รวมไปถึงหน้าที่ในการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  การตรวจสอบและ                    
ให้คะแนนตามแบบส ารวจที่ก าหนด  หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินมีจ านวนรวมทั้งสิ้น  8,305  
หน่วยงาน  รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขอบเขตของหน่วยงานโดยเป็นการประเมินในภาพรวม                   
ของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ซึ่ งมีขอบเขตการประเมินครอบคลุมการบริหารราชการของ                       
องค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น   ในส่ วนข้ า ราชการฝ่ ายบริ หารและข้ า ร าชการฝ่ ายประจ าของ                                  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการประเมิน  ITA  ได้จ าแนกการประเมินออกเป็น  10  กลุ่ม  เพื่อให้สามารถ
ด าเนินการประเมินได้พร้อมกันทั่วประเทศ  และก ากับติดตามการประเมินให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาและ
เป็นมาตรฐานเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ระเบียบวิธีการประเมิน 

แหล่งข้อมูลในการประเมิน  แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินหน่วยงานภาครัฐแต่ละหน่วยงาน  
ประกอบไปด้วย  3  แหล่ง  ดังนี้ 

1) ผู้มีส่วนได้เสียภายใน  หมายถึง  บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ  ตั้งแต่ระดับ
ผู้บริหาร  ผู้อ านวยการ/หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ/พนักงานไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้างที่ท างานให้กับ
หน่วยงานภาครัฐมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  1  ปี 

2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  หมายถึง  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัทเอกชน  หรือ
หน่วยงานของรัฐอ่ืนที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐนับตั้งแต่ในปี  พ.ศ.  
2563  เป็นต้นมา 

3) เว็บไซต์  หมายถึง  เว็บไซต์หลักของหน่วยงานภาครัฐที่ ใช้ ในการสื่อสาร                      
ต่อสาธารณะ 

 

2. เครื่องมือการประเมิน 

เครื่องมือในการประเมิน  จะประกอบไปด้วย  3  เครื่องมือเ พ่ือเก็บข้อมูลจาก                     
แต่ละแหล่งข้อมูล  ดังนี้ 

1)  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  ( Internal  Intergrity  and  
Transparency  Assessment : IIT)  เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง                  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของ                   
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเองใน  5  ตัวชี้วัด  ได้แก่  ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่  ตัวชี้วัด               
การใช้งบประมาณ  ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ  ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ  และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหา
การทุจริต 

2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  (External  Intergrity  and  
Transparency  Assessment : EIT)  เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง                
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของ                



ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมินใน  3  ตัวชี้วัด  ได้แก่  ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน  
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร  และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการท างาน 

3) แบบตร ว จกา ร เปิ ด เ ผ ยข้ อมู ล ส า ธ า รณะ   ( Open  Data  Intergrity  and  
Transparency  Assessment : OIT)  เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล  พร้อมทั้งระบุ  
URL  เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล  และระบุค าอธิบายเพ่ิมเติมประกอบค าตอบ                        
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน  โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณะของหน่วยงานเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ใน  2  ตัวชี้วัด  
ได้แก่  ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล  (ประกอบด้วย  5  ตัวชี้วัดย่อย  ได้แก่  ข้อมูลพ้ืนฐาน  การบริหารงาน                 
การบริหารเงินงบประมาณ  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  และการส่งเสริมความโปร่งใส)                   
และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต  (ประกอบด้วย  2  ตัวชี้วัดย่อย  ได้แก่  การด าเนินการเพ่ือป้องกัน                 
การทุจริตและมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต) 

 

3. กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าจ านวนร้อยละ  10  
ของจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในแต่จะต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า  30  ตัวอย่าง  กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายในจ านวนน้อยกว่า  30  คนให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทั้งหมด  กรณีหน่วยงานมี
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจ านวนมากกว่า  4,000  คน  ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในไม่น้อยกว่า  
400  ตัวอย่าง 

2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าจ านวนร้อยละ  
10  ของจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  แต่จะต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า  30  ตัวอย่าง  กรณีหน่วยงาน                
มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจ านวนน้อยกว่า  30  คน  ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทั้งหมด  
กรณี  หน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจ านวนมากกว่า  4,000  คน  ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้               
ส่วนเสียภายนอกไม่น้อยกว่า  400  ตัวอย่าง 

3) เว็บไซต์ของหน่วยงาน  เก็บข้อมูลจากเว็บไซต์หลักของหน่วยงานทุกหน่วยงาน 
 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลจะด าเนินการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Internal  Intergrity  and  Transparency  
Assessment : IIT)  ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว  
และท าให้การด าเนินการประเมินสามารถท าได้อย่างรวดเร็วและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ  ดังนี้ 

1) การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ  IIT  ด าเนินการ  ดังนี้ 
(1) น าเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายใน  โดยให้หน่วยงานระบบจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียภายในลงในระบบ  ITAS  ที่ท างานให้กับหน่วยงานภาครัฐมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  1  ปี  นับถึงวันที่
น าเข้าข้อมูลลงในระบบ  ITAS  (ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานเป็นผู้กรอกข้อมูลและผู้บริหารจะต้องตรวจสอบ
และอนุมัติข้อมูลในระบบ  ITAS)   

(2) เก็บรวบรวมข้อมูลแบบ  IIT  โดยให้หน่วยงานน า  URL  หรือ  QR  code                

ช่องทางการเข้าตอบแบบส ารวจ  IIT  ของหน่วยงานไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
ของหน่วยงาน  โดยหน่วยงานควรค านึงถึงช่องทางการเผยแพร่ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจะสามารถเข้าถึง                
ได้อย่างสะดวกและการเผยแพร่ครอบคลุมทั่วถึงทุกส่วนงานและทุกระดับของหน่วยงาน  จากนั้นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายในจะเข้ามาตอบแบบส ารวจ  IIT  ด้วยตนเองผ่านทาง  URL  หรือ  QR  code  ซึ่งจะเป็นการ
ตอบเข้าสู่ระบบ  ITAS  โดยตรง   
 
 



 
 

2) การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ  EIT  ด าเนินการ  ดังนี้   
(1) น าเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  โดยให้หน่วยงานระบุจ านวน                  

ประมาณการจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  และกรอกรายชื่อตัวอย่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก                
ของหน่วยงานตามแบบฟอร์มและตามที่ส านักงาน  ป.ป.ช.  หรือคณะที่ปรึกษาแนะน า  (ผู้ดูแลระบบ                   
ของหน่วยงานเป็นผู้กรอกข้อมูลและผู้บริหารจะต้องตรวจสอบและอนุมัติข้อมูล) 

(2) ให้หน่วยงานน า  URL  หรือ  QR  code  ไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แก่              
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของหน่วยงานที่มารับบริการหรือมาติดต่อกับหน่วยงาน  โดยหน่วยงาน                    
ควรค านึงถึงช่องทางการเผยแพร่ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจะสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก  ผู้มีส่วนได้    
ส่วนเสียภายนอกจะเข้ามาตอบแบบส ารวจ  EIT  ด้วยตนเองผ่านทาง  URL  หรือ  QR  code  ซึ่งจะเป็นการ
ตอบเข้าสู่ระบบ  ITAS  โดยตรง 

(3) คณะที่ปรึกษาการประเมินจะวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่ส าคัญของ
หน่วยงาน  เพ่ือให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีคุณภาพสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน  จากนั้น                  
จะก าหนดแนวทางและด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามหลักทางวิชาการ  ทั้งนี้  อาจเก็บข้อมูลจากรายชื่อ              
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตามท่ีหน่วยงานจัดส่งข้อมูลในระบบ  ITAS  หรืออาจขอรับข้อมูลเพิ่มเติม  หรืออาจ
ขอเข้าเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามที่หน่วยงานหรือแหล่งข้อมูลตามที่ส านักงาน  ป.ป.ช.  ก าหนด 

 

  ทั้งนี้  เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น  
สอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมิน  และน ามาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  ให้ด าเนินการดังนี้ 
  1.  ด้านคุณภาพการด าเนินงาน  ให้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการงาน
ด้านต่าง ๆ อย่างทั่วถึง  และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน                  
อย่างสม่ าเสมอ   

2.  ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร  ให้จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลัก    
ของหน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล  และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและ
ต่อเนื่อง 

3.  ด้านการปรับปรุงระบบการท างาน  ให้สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและ
บุคลากรเพ่ือร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ  และส่งเสริมให้ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้ค าแนะน าในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและ
มาตรฐานการให้บริการได้สะดวก 

4.  ด้านการเปิดเผยข้อมูล  ให้ เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  
ประกอบด้วยข้อมูลด้านการบริหารงานทั่วไป  งบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์  และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป  
และการให้บริการผ่านระบบ  e-service  โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือต าแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูล
ได้โดยง่าย  ทุกช่วงเวลา  ทั้งนี้  ต้องเป็นการเข้าถึง  URL  บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง 

 
************************************************************* 

 
 

 
 


