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ค าน า 

การจัดท าแผนปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 

Assessment : ITA) สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ ๕ เป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ .ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ได้ก าหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งในระยะแรกได้ก าหนดให้ภายใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 

๘๐ จะต้องได้คะแนน ๘๕ คะแนน โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(ส านักงาน ป.ป.ช.) ก าหนด 

ในการนี้ สถาบันเพื ่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) จึงได้จัดท า แผนปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื ่อเป็นแนวทาง 

ในการด าเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถาบันฯ ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

 

 

ส านักยุทธศาสตร์และแผน 

สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) 

  



สารบญั 

                หน้า 

บทที่ ๑ บทน า            

๑. หลักการและเหตุผล             ๑ 
๒. วัตถุประสงค ์             ๒ 
๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ             ๒ 

บทที่ ๒ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครฐั 

          (Integrity and Transparency Assessment : ITA)      

 ผลการประเมนิภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔        ๓ 

 ผลการประเมนิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔          ๔ 

บทที่ ๓ แผนปฏิบัติการการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินการของหน่วยงานภาครฐั 

 (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕     ๙ 

 

  



๑ 
 

บทที่ ๑ บทน า 

หลักการและเหตุผล 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการ
ป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า  “การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)” การประเมิน ITA ได้เริ่มด าเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามล าดับ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ศึกษาทบทวนรายละเอียดแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้น  
การออกแบบการขับเคลื่อนการประเมินอย่างเป็นระบบ ลดภาระของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลดการใช้จ่ายงบประมาณและเพิ่มประสิทธิภาพของการป้องกัน
การทุจริตเชิงรุก ประกอบกับได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment System: ITAS) ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลที ่ทันสมัย สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้  
อย่างรวดเร็ว และท าให้การด าเนินการประเมินสามารถท าได้อย่างรวดเร็วและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ จากความส าคัญของการประเมิน ITA 
ดังกล่าว ท าให้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ได้น าผลการประเมิน 
ITA ไปก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ โดยในระยะแรก (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ก าหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน
ผ่านเกณฑ์ ๘๕ คะแนนขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ตระหนักเป็นอย่างยิ่งถึงความจ าเป็นในการป้องกันปราบปรามการทุจริต จึงมุ่งมั่น
ด าเนินมาตรการต่าง ๆ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยส านึกรู ้คุณค่าและเชื ่อว่าปัจจัยความส าเร็จที ่ส าคัญของการด าเนินภารกิ จให้มีคุณภาพบรรลุ 
ตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถาบันฯ ในการเป็นสะพานเชื่อมต่อ (Connector) ระหว่างหลักมาตรฐานระหว่างประเทศสู่การปฏิบัติในประเทศไทย  
และประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค โดยเฉพาะในมิติด้านหลัก “นิติธรรม” “การป้องกันอาชญากรรม” และการพัฒนา “กระบวนการยุติธรรมท างอาญา”  
ให้เกิดผลอันเป็นรูปธรรม อันจะเอื้อต่อการพัฒนาประเทศให้มั่นคงและยั่งยืน 



๒ 
 

ดังนั้น เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรม  
และความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐสู่การปฏิบัติ  เพื่อเป็นกลไกส าคัญที่จะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระท าที่เอื้อต่อการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐให้ด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง สถาบันฯ จึงเห็นความส าคัญของการประเมิน ITA ซึ่งถือเป็นเครื่องมือหนึ่ง 
ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ ได้มีส่วนร่วมกันส่งเสริมให้การบริหารราชการของประเทศไทยให้เป็นไปอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส  และส่งผลให้ 
การทุจริตในภาพรวมของประเทศลดน้อยลงไปได ้ไม่มากก็น้อย ซึ่งในระยะยาวยังสามารถสะท้อนถึงการรับรู้ในระดับสากลได้อีกด้วย จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื ่อให้ความรู้  
ปลูกจิตส านึก สร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต เสริมสร้างคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ตลอดจนช่วยยกระดับธรรมาภิบาลในหน่วยงานต่อไป 

วัตถุประสงค์ 

๑. เพื ่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) 

๒. เพื่อยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
๓. เพื่อให้ความรู้ ปลูกจิตส านึก สร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต เสริมสร้างคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. ระดับคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถาบันฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 
๒. บุคลากรของสถาบันฯ มีความรู้ มีจิตส านึก ต่อต้านการทุจริต และมีคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

 

 

 



๓ 
 

บทที่ ๒ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) 

ผลการประเมินภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔ 

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ได้เข้าร่วมการประเมิน ITA อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔ 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลการประเมินอยู่ที่ ๗๘.๕๗ คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มผีลการประเมินอยู่ที ่๘๗.๕๓ คะแนน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลการประเมินอยู่ที่ ๙๒.๓๑ คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลการประเมินอยู่ที่ ๘๖.๙๗ คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผล
การประเมินอยู่ที่ ๙๐.๙๐ คะแนน และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลการประเมินอยู่ที่ ๘๙.๕๙ คะแนน 

 

 

๗๘.๕๗
๘๗.๕๓ ๙๒.๓๑ ๘๖.๙๗ ๙๐.๙๐ ๘๙.๕๙

ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔



๔ 
 

ผลการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA)  
แบ่งออกเป็น ๑๐ ตัวชี้วัด ได้แก่ (๑) การปฏิบัติหน้าที่ (๒) การใช้งบประมาณ (๓) การใช้อ านาจ (๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (๕) การแก้ไขปัญหา 
การทุจริต (๖) คุณภาพการด าเนินงาน (๗) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (๘) การปรับปรุงการท างาน (๙) การเปิดเผยข้อมูล และ (๑๐) การป้องกันการทุจริต 
โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ๓ เครื่องมือ ดังน้ี 

(๑) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) เป็นการประเมินระดับ
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ประกอบด้วยตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจ การใช้ทรัพย์สิน  
ของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

(๒) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) เป็นการประเมินระดับ 
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ประกอบด้วยตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุง
การท างาน 

(๓) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) เป็นการประเมินระดับ 
การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 

 

 

 

 

 

 



๕ 
 

ผลคะแนนในแต่ละตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ตัวชี้วัด ผลคะแนน ปี ๒๕๖๔ 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) 
๑. การปฏิบัติหน้าที ่ ๘๙.๐๘ 
๒. การใช้งบประมาณ ๗๙.๑๗ 
๓. การใช้อ านาจ ๘๑.๔๐ 
๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการ ๘๒.๔๖ 
๕. การแก้ไขปญัหาการทุจริต ๘๒.๒๑ 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) 
๖. คุณภาพการด าเนินงาน ๘๕.๙๐ 
๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร ๘๒.๔๐ 
๘. การปรับปรุงการท างาน ๗๙.๐๖ 
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
๙. การเปิดเผยข้อมูล ๑๐๐.๐๐ 
๑๐. การป้องกันการทุจริต ๑๐๐.๐๐ 

คะแนนที่ได ้ ๘๙.๕๙ 
 

  



๖ 
 

ผลคะแนนในแต่ละตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เรียงตามอันดับคะแนนจากสูงสุด-ต ่าสุด) 

อันดับ ตัวชี้วัด แบบวัด คะแนน 

๑ การเปิดเผยข้อมูล OIT ๑๐๐.๐๐ 
๒ การป้องกันการทุจริต OIT ๑๐๐.๐๐ 
๓ การปฏิบัติหน้าที ่ IIT ๘๙.๐๘ 
๔ คุณภาพการด าเนินงาน EIT ๘๕.๙๐ 
๕ การใช้ทรัพย์สินของราชการ IIT ๘๒.๔๖ 
๖ ประสิทธิภาพการสื่อสาร EIT ๘๒.๔๐ 
๗ การแก้ไขปัญหาการทุจริต IIT ๘๒.๒๑ 
๘ การใช้อ านาจ IIT ๘๑.๔๐ 
๙ การใช้งบประมาณ IIT ๗๙.๑๗ 

๑๐ การปรับปรุงการท างาน EIT ๗๙.๐๖ 
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากคณะที่ปรึกษา ITA (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 

หน่วยงานของท่านได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี ๒๕๖๔ จ านวน ๘๙.๕๙ 

คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน โดยมีผลการประเมินระดับ A หมายถึง หน่วยงานสามารถด าเนินการได้ค่อนข้างครบถ้วน และมีแนวปฏิบัติที่ดี 

ในการด าเนินการตามตัวชี ้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA โดยมีบางส่วนที ่ต้องปรับปรุงหรือเปิดเผยข้อมูลราว ร้อยละ ๕ - ๑๕ ของตัวชี ้วัด 

หรือข้อค าถามทั้งหมด ดังนั้น หน่วยงานพึงพิจารณาผลประเมินเพื่อน าไปสู่การพัฒนาในจุดที่ยังคงเป็นปัญหา โดยหากมีการวางแผนแก้ไขปรับปรุง  



๗ 
 

อย่างต่อเนื่อง คาดหมายได้ว่าหน่วยงานจะสามารถยกระดับการด าเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิผล รวมถึงสามารถสร้ าง

ความเช่ือมั่นศรัทธา สร้างความไว้วางใจแก่สาธารณชนได้มากย่ิงขึ้นในปีต่อ ๆ ไป ทั้งนี้ ประเด็นที่ควรมีการเปิดเผย หรือบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น มีดังนี้ 

๒.๑ แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ  

โดยต้องสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

๒.๒ แสดงผลการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงานที่สอดคล้องตามภารกิจหลัก โดยเป็นผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 

๒.๓ แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน โดยเป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย ๖ เดือนแรกของปี พ.ศ. ที่รับการประเมิน 

๒.๔ แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน โดย มี

ข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ ยกตัวอย่างเช่น เป็นคู่มือส าหรับบริการหรือภารกิจใด ก าหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น 

๒.๕ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานของท่านมากขึ้น 

๒.๖ สร้างช่องทางการร้องเรียน การติดตามผลการร้องเรียน และสร้างความมั่นใจในการจัดการการทุจริต ตลอดจนปกป้องผู้กระท าการร้องเรียน 

หากพบการทุจริตในหน่วยงาน 

๒.๗ ส่งเสริมให้หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเพิ่มการให้สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน 

๒.๘ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน

ให้ดีขึ้น 

๒.๙ เพิ่มกลไกก ากับให้หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงความคุ้มค่า และไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว ้

๒.๑๐ ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง 

๒.๑๑ เพิ่มมาตรการก ากับดูแลและตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 

๒.๑๒ เพิ่มการอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน 

๒.๑๓ ให้ตรวจสอบว่าบุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน 

มากน้อยเพียงใด 



๘ 
 

๒.๑๔ ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และเพิ่มช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น 

๒.๑๕ ปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากขึ้น 

๒.๑๖ พัฒนากระบวนการการคัดเลือกผู้เข้ารับ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม 

๒.๑๗ ส่งเสริมให้มีการมอบหมายงานตามต าแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 

๒.๑๘ ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านในการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 

๒.๑๙ เพิ่มมาตรการช้ีแจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยจากประชาชนเก่ียวกับการด าเนินงานให้ชัดเจนมากขึ้น 

๒.๒๐ ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจนมากขึ้น 

๒.๒๑ เพิ่มการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น 

๒.๒๒ เพิ่มกลไกการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 

๒.๒๓ ส่งเสริมให้มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการท างาน เพื่อป้องกันการทุจริต  

ในหน่วยงาน 

๒.๒๔ เพิ่มมาตรการก ากับให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัต ิ

๒.๒๕ แก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่านอย่างจริงจัง 

๒.๒๖ แสวงหามาตรการป้องกันไม่ให้การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่านถูกแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ มีการซื้อขายต าแหน่ ง หรือเอื้อ

ประโยชน์ให้กับกลุ่มหรือพวกพ้อง 

 
 
 
 
 



๙ 
 

บทที่ ๓ แผนปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

จากผลการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากคณะที่ปรึกษา ITA (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 

สถาบันฯ ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของสถาบันฯ ให้มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อข้อเสนอแนะที่ได้รับ โดยได้จัดท าแผนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินการ  

ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ 

แผนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ล าดับ กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

หมายเหต ุไตรมาส ๑ 
(ต.ค. - ธ.ค. ๖๔) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค. - มี.ค. ๖๕) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๕) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค. - ก.ย. ๖๕) 

๑ ศึกษาและพัฒนาระบบการติดตามงานด้านการป้องกันทุจริต ส่งเสริม
คุณธรรม และการจัดการข้อร้องเรียน 

✓ ✓    

๒ ส านักงาน ป.ป.ช. ประชุมชี ้แจงกรอบการประเมิน ITA ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

✓ ✓    

๓ ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลที่ต้องเปิดเผยผ่านเว็บไซต์  ✓ ✓   
๔ เตรียมบุคลากรผู้รับผิดชอบ 

- ผู้ดูแลระบบ (Admin หน่วยงาน) 
- ผู้บริหารที่รับผิดชอบการประเมิน 

 ✓    



๑๐ 
 

ล าดับ กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

หมายเหต ุไตรมาส ๑ 
(ต.ค. - ธ.ค. ๖๔) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค. - มี.ค. ๖๕) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๕) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค. - ก.ย. ๖๕) 

๕ จัดท า และเผยแพร่ส ื ่อประชาสัมพันธ์เก ี ่ยวกับการประเมิน ITA 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 ✓ ✓ ✓  

๖ แจ้งเวียนส านัก/ฝ่าย ขอข้อมูลผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่ติดต่อ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 ✓    

๗ ลงทะเบียนและเปิดใช้งานรหัสผ่านในระบบ ITAS น าเข้าข้อมูลเพื่อ
เตรียมการประเมิน ได้แก่ จ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และข้อมูล 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

 ✓ ✓   

๘ จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

  ✓   

๙ ด าเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบส ารวจ 
พร้อมก ากับติดตามให้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด  
- ช่องทางการตอบแบบส ารวจ IIT 
- ช่องทางการตอบแบบส ารวจ EIT 

  ✓   

๑๐ ด าเนินการประสานกับ OPC น าข้อมูลขึ้นเว็บไซต ์  ✓ ✓   
๑๑ ด าเนินการตอบค าถามแบบส ารวจ OIT   ✓   
๑๒ ผู้รับจ้างประเมินเก็บรวบรวมข้อมูลแบบส ารวจ EIT และตรวจสอบและ

ให้คะแนนแบบส ารวจ OIT 
(ส านักงาน ป.ป.ช. ด าเนินการ) 

   ✓  



๑๑ 
 

ล าดับ กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

หมายเหต ุไตรมาส ๑ 
(ต.ค. - ธ.ค. ๖๔) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค. - มี.ค. ๖๕) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๕) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค. - ก.ย. ๖๕) 

๑๓ ผู ้ร ับจ้างประเมินสรุปผลและให้ข้อเสนอแนะระบบประมวลผลการ
ประเมิน 
(ส านักงาน ป.ป.ช. ด าเนินการ) 

   ✓  

๑๔ ส านักงาน ป.ป.ช.ประกาศผลคะแนน ITA     ✓  
 

หมายเหตุ : กิจกรรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


