
การเสริมสร้างความซื่อตรงในภาครัฐ 
คุณธรรมและความโปร่งใส                   

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ดร.โชติมา สงวนพันธุ์ เวชพร

22 พฤษภาคม 2563
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เป้าหมายของวันนี้

แนะน ำท ำควำมคุ้นเคย

กับเครื่ องมือ ITA และ

แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์

สร้ ำ งควำมตระหนั ก ให้

ผู้บริหำรและพนักงำนให้มี

คุณธรรมและควำมโปร่งใส

ในกำรปฏิบัติงำน 

แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์

เพื่อยกระดับคะแนน ITA 

ของหน่วยงำน

01

02

03
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เครื่องมือ ITA1

แนวทางการยกระดับคะแนน ITA ของหน่วยงาน2

ตัวอย่างแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ3

Today Agenda

3



การจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) ของประเทศไทย 
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ดัชนีการรับรู้การทุจริต ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562

5

ระดับโลก

ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ระดับอาเซียน
ล าดับ  | คะแนน

2559

2560

2561

2562

ล าดับ  | คะแนน

2559

2560

2561

2562

ล าดับ  | คะแนน

2559

2560

2561

2562

101 | 35
96 | 37
99 | 36
101 | 36

19 | 35
18 | 37
18 | 36
19 | 36

5 | 35
4 | 37
5 | 36
6 | 36

ผลคะแนน 5 อันดับแรก
2559 2560 2561 2562

1. สิงคโปร์ 85 คะแนน

2. บูรไน 58 คะแนน

3. มำเลเซีย 49 คะแนน

4. อินโดนีเซีย 37 คะแนน

5. ไทย 35 คะแนน

5. ฟิลิปปินส์ 35 คะแนน

1. สิงคโปร์ 84 คะแนน

2. บูรไน 62 คะแนน

3. มำเลเซีย 47 คะแนน

4. ไทย 37 คะแนน

5. อินโดนีเซีย 37 คะแนน

6. เวียดนำม 35 คะแนน

1. สิงคโปร์ 85 คะแนน

2. บูรไน 63 คะแนน

3. มำเลเซีย 47 คะแนน

4. อินโดนีเซีย 38 คะแนน

5. ไทย 36 คะแนน

5. ฟิลิปปินส์ 36 คะแนน

1. สิงคโปร์ 85 คะแนน

2. บูรไน 60 คะแนน

3. มำเลเซีย 53 คะแนน

4. อินโดนีเซีย 40 คะแนน

5. เวียดนำม 37 คะแนน

6. ไทย 36 คะแนน

ท่ีมำ ส ำนักงำน ป.ป.ท.
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การจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) 

African 
Development Bank 
Country Policy and 

Institutional 
Assessment 2018 

Bertelsmann 
Stiftung 

Sustainable 
Governance 

Indicators 2018 

Bertelsmann 
Stiftung 

Transformation 
Index 2020 

Economist 
Intelligence Unit 

Country Risk 
Service 2019 

Freedom 
House Nations 
in Transit 2018 

Global Insight 
Country Risk 
Ratings 2018 

IMD : Executive 
Opinion Survey 

2019 

Political and 
Economic Risk 
Consultancy 

Asian Intelligence 
2019 

The PRS Group 
International 
Country Risk 
Guide 2019 

World Bank 
Country Policy 

and Institutional 
Assessment 

2018 

World Economic 
Forum Executive 
Opinion Survey 

2019 

World Justice 
Project Rule of 

Law Index 
Expert Survey 

2019 

Varieties of 
Democracy 
(V-Dem) 

2019 

ส าหรับในปี 2561 องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) 
ใช้แหล่งข้อมูลในการวิเคราะห์ทั้งสิ้น 13 แหล่ง จาก 12 สถาบัน/องค์กรอิสระได้แก่ 
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การจัดกลุ่มประเภทแหล่งข้อมูล 

การให้สินบนเพื่อการอนุมัติอนุญาต 
เพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 

• GI: Global Insights Business Conditions and Risk 
Indicators

• IMD: IMD World Competitive Yearbook 
• PSR: The PRS Group International Country Rish Guide 
• WEF: World Economic Forum Executive Opinion Survey
• PERC: Political and Economic 

Risk Consultancy Asian
Intelligence 2019 

การใช้งบประมาณไม่คุ้มค่า 
มีการเอื้อประโยชน์ 

การใช้อ านาจหน้าที่ ต าแหน่งโดย
ไม่ชอบ (ผลประโยชน์ทับซ้อน)

ประสิทธิภาพในการด าเนินการ
ต่อต้านการทุจริต 

• EIU: Economist Intelligence Unit Country Risk 
Service

• WEF: World Economic Forum, Executive Opition
Survey

• BFTI: Bertelsmann Stiftung Transform Index 
• EIU: Economist Intelligence Unit Country Risk 

Service
• PRS: The PRS Group International Country Risk 

Guide 
• WJP: Would Justice project Rule of Law 

• BFTI: Bertelsmann Stiftung Transform Index 
• PERC: Political and Economic Risk Consultancy 

Asian Intelligence 2019
• V-DEM: Varieties of Democracy Project
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การจัดอันดับของประเทศไทย 
ประกอบไปด้วย 9 แหล่งข้อมูล 

กลุ่มเป้าหมาย 

1

2

3

4

45

6

7

8

9

IMD
2019 

มีกำรติดสินบนและกำรคอรร์ัปชันหรือไม่ นักธุรกิจทั่วโลก 4,300 
คน  

V-DEM
2019 

1. ดัชนีกำรคอร์รัปชันในภำครัฐ; 2. ดัชนีกำรคอร์รัปชันของผู้บริหำรระดับสูง; 
3. ดัชนีกำรคอร์รัปชันของฝ่ำยนิติบัญญัติ; 4. ดัชนีกำรคอร์รัปชันของฝ่ำยตุลำกำร นักวิชาการ นักธุรกิจ

นักวิเคราะห์ท่ัวโลก

ผู้เชี่ยวชาญ 2 คนต่อ
ประเทศ

นักธุรกิจต่างประเทศท่ี
อาศัยอยู่ในประเทศ

นักธุรกิจในประเทศ

นักวิเคราะห์ของ PRS 

นักวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ัวโลก 

ผู้เชียวชาญและ 
นักวิเคราะห์ความ 
เสี่ยง
ผู้เชียวชาญ

BFTI
2020

1. คุณเห็นด้วยในระดับใดว่ำเจ้ำหน้ำที่รัฐที่ใช้อ ำนำจในทำงมิชอบ จะถูกฟ้องร้องด ำเนินคดีหรือถูก
ลงโทษ? 2. คุณเห็นด้วยในระดับใดว่ำ รัฐบำลประสบควำมส ำเรจ็ในกำรแก้ไขปัญหำคอรร์ัปชัน

PERC
2019

คุณจะให้คะแนนปัญหำกำรคอร์รปัชันในประเทศของคุณอยู่ในระดับใด 

WEF
2019

1. ในประเทศของคุณ เป็นเรื่องปกติ เพียงใดที่บริษัทจ่ำยเงินพิเศษโดยไม่ มี
เอกสำรอ้ำงอิงหรือจ่ำยสินบน; 2. ในประเทศของคุณมีกำร เบี่ยงเบนเงินงบประมำณ
ให้แก่บริษัท บุคคล หรือกลุ่มบุคคลหรือไม่ 

PRS
2019

ให้คะแนนปัญหำกำรคอร์รัปชัน ทั้งกำรคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นจริงหรือโอกำสที่จะเกดิ ระบบ
อุปถัมภ์ ระบบเครือญำติ กำรต่ำงตอบแทน ควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดที่น่ำสงสัยระหว่ำง
นักกำรเมืองกับภำคธรุกิจ

EIU
2019

1. มีธรรมเนียมปฏิบัติในกำรจ่ำยสินบนเพื่อได้สัญญำและได้รับควำมดีควำมชอบหรือไม่ 
2. กำรจัดสรรงบประมำณและกำรใช้เงินสำธำรณะเป็นไปตำมข้ันตอน และมีควำมพร้อมรับผิดหรือไม่ 3. รัฐมนตรีหรือหน่วยงำน
ภำครัฐมีกำรใช้เงินสำธำรณะอย่ำงไม่เหมำะสมหรือไม่ 
4. มีหน่วยงำนอิสระที่ท ำหน้ำที่ตรวจสอบกำรใช้งบประมำณภำครัฐ หรือไม่

GI
2018

WJP
2019

ควำมเสี่ยงของกำรที่บุคคลหรือบริษัทจะต้องเผชิญกับกำรติดสินบน หรือกำรคอร์รัปชัน
ในรูปแบบอื่น เพื่อให้กำรด ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่ำงรำบรืน่มีมำกน้อยเพียงใด

ข้ำรำชกำรในสำยบรหิำร ตุลำกำร ต ำรวจและทหำร และสภำนิติบัญญัติไม่ได้ใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำรเพื่อ
ผลประโยชน์ส่วนตน
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ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย ประจ าปี 2561

9 แหล่งข้อมูล

PRS

EIU

WEF

WJP

GI

BFTI

IMD

VDEM

PERC

1

9

2

3

4

5

6

7

8

กำรปฏิบัติหน้ำท่ี กำรใช้งบประมำณ กำรใช้อ ำนำจ คุณภำพกำรด ำเนินงำน ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร

กำรปฏิบัติหน้ำท่ี กำรใช้งบประมำณ กำรใช้อ ำนำจ กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร

กำรปฏิบัติหน้ำท่ี กำรใช้งบประมำณ คุณภำพกำรด ำเนินงำน ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร

กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร

กำรปฏิบัติหน้ำท่ี กำรใช้งบประมำณ 
คุณภำพกำรด ำเนินงำน ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร
กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต กำรปรับปรุงกำรท ำงำน
กำรเปิดเผยข้อมูล กำรป้องกันกำรทุจริต

กำรปฏิบัติหน้ำท่ี กำรใช้งบประมำณ กำรใช้อ ำนำจ
กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร กำรเปิดเผยข้อมูล กำรป้องกันกำรทุจริต

กำรปฏิบัติหน้ำท่ี กำรใช้งบประมำณ กำรใช้อ ำนำจ
กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร กำรเปิดเผยข้อมูล กำรป้องกันกำรทุจริต

กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต กำรปรับปรุงกำรท ำงำน กำรเปิดเผยข้อมูล กำรป้องกันกำรทุจริต

นักวิเครำะห์ของ PRS

กลุ่มเป้าหมาย

นักวิเครำะห์ควำมเส่ียงท่ัวโลก

นักธุรกิจในประเทศ

ผู้เชี่ยวชำญ

ผู้เชี่ยวชำญและนักวิเครำะห์ควำมเส่ียง

ผู้เชี่ยวชำญ 2 คนต่อประเทศ

นักธุรกิจท่ัวโลก 4,300 คน

นักวิชำกำร นักธุรกิจ นักวิเครำะห์ท่ัวโลก

นักธุรกิจต่ำงประเทศที่อำศัยอยู่ในประเทศ

ท่ีมำ ส ำนักงำน ป.ป.ช (https://itas.nacc.go.th/report/rpt0101)
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CPI 2
0

1
9 ผลคะแนนเปรียบเทียบค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต

1

2

3

4

5

6

7

8

9

กำรใช้อ ำนำจรัฐเพื่อผลประโยชนส์่วนตนของข้ำรำชกำรเจ้ำหนำ้ที่ฝ่ำย
บริหำรนิติบัญญัติฝ่ำยตุลำกำร ฝ่ำยทหำรและต ำรวจ (WJP)

คุณให้คะแนนกำรคอร์รับปชันในประเทศที่คุณอำศัยท ำงำนอยู่เท่ำใด (PERC)

กำรให้สินบนและกำรทุจริตคอร์รัปชันยังคงมีอยู่หรือไม่ (IMD)

กำรทุจริตในภำคกำรเมืองมีกำรแพร่ขยำยตัวอย่ำงไร (VDEM)

กำรใช้ต ำแหน่งหน้ำที่เพื่อประโยชนม์ิชอบและประสิทธิภำพของรัฐบำล
ในกำรควบคุมปัญหำกำรทุจริต (BFTI)

กำรให้สินบนแก่เจ้ำหนำ้ที่รัฐที่เก่ียวข้องกับกำรน ำเข้ำส่งออก กำรประเมินภำษี (PRS)

กำรตรวจสอบกำรใช้งบประมำณ กำรใช้อ ำนำจแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่รัฐ 
และควำมเป็นอิสระขององค์กรตรวจสอบ (EIU)

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรบริหำรธุรกิจ กำรติดสินบนเจ้ำหนำ้ที่และกำรออกนโยบำย
ที่เอ้ือประโยชน์ต่อธุรกิจบำงธรุกิจ (GI)

กำรจ่ำยเงินสินบนเก่ียวกับกำรน ำเจ้ำส่งออกกำร กำรเข้ำถึงสำธำรณูปโภค 
กำรประเมินภำษีประจ ำปี กำรได้รับสัมปทำน กำรแทรกแซงกระบนกำรยุติธรรม 
และกำรน ำเงินงบประมำณภำครัฐไปให้กับบริษัทบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดๆ (WEF)

2562256125602559 ผลคะแนน

37 40 40 38 -2

37 42 42 43 +1

22 35 35 35 คงที่

37 37 37 37 คงที่

32 32 32 32 คงที่

40 37 37 37 คงที่

24 23 21 20 -1

44 43 41 45 +4

38 41 37 38 +1

ท่ีมำ ส ำนักงำน ป.ป.ท.
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87 
คะแนน

85 
คะแนน

17 
คะแนน

86 
คะแนน

36 
คะแนน

9 คะแนน

1

2

3

101

172

180

เดนมาร์ค | นิวซีแลนด์

ฟินแลนด์

สวีเดน | สวิตเซอร์แลนด์ | สิงคโปร์

ไทย

เกาหลีเหนือ

โซมาเลีย

ล ำดับประเทศที่มีควำมโปรง่ใส สูงสุด - ต่ ำสุด

2561

2562

ไทยอยู่ในล ำดับท่ี 99 จำก 180 ประเทศ

ไทยอยู่ในล ำดับท่ี 101 จำก 180 ประเทศ

คะแนน 36

คะแนน 36



ITA คืออะไร
ITA เป็นเครื่องมือในกำรยกระดับธรรมำภิบำล ซึ่ง
ใช้ประเมินเกี่ยวกับคุณลักษณะด้ำนคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ เป็นมำตรกำร

เชิงรุกในกำรป้องกันกำรทุจริต

ITA
Integrity and Transparency Assessment

ให้หน่วยงำนทรำบถึงระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสรำยปี

ยกระดับดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต หรือ CPI ของประเทศไทย

น ำกรอบกำรประเมินไปปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติงำน 
ก ำหนดมำตรกำร วำงหลักกำรบริหำรรำชกำรที่ดี เพื่อลด
โอกำส ลดควำมเสี่ยงที่จะเกิดกำรทุจริตในหน่วยงำน

วัตถุประสงค์

12



ส านักงาน ป.ป.ช. หน่วยงานก ากับติดตาม

หน่วยงานภาครัฐคณะที่ปรึกษาการประเมิน

• ก ำหนดแนวทำงกำรประเมิน
• ก ำกับดูแลกำรประเมินในภำพรวม
• อ ำนวยกำรกำรประเมินในภำพรวม

เพื่อให้กำรประเมินส ำเร็จ

• ให้ค ำแนะน ำกำรปฏิบัติแก่หน่วยงำน
• เก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบและให้

ค ำแนนในแบบวัดที่ก ำหนด
• ให้ข้อเสนอแนะในรำยงำนผล

• ก ำกับติดตำมกำรประเมินของหน่วยงำน
ในสังกัดหรือในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ

• ประสำนงำนกับส ำนักงำน ป.ป.ช. 
เพื่อขับเคลื่อนกำรประเมินให้ส ำเร็จ

• ด ำเนินกำรต่ำง ๆ ตำมแนวทำงกำร
ประเมินอย่ำงถูกต้องและตำมระยะเวลำ
ที่ก ำหนด

• น ำผลกำรประเมินไปสู่กำรปรับปรุง
พัฒนำตนเองให้ดีขึ้น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประเมิน

13



เครื่องมือการประเมิน ITA

แบบวัดกำรรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภำยใน
Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT

1

แบบวัดกำรรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก
External Integrity and Transparency Assessment : EIT

2

แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ
Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT

3

14



ระเบียบวิธีการประเมิน

บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงำน
ของรัฐอื่นที่เคยมำรับบริกำรหรือมำติดต่อตำม
ภำรกิจของหน่วยงำนภำครัฐ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2563

สาธารณชน

ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน

ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก

หน่วยงาน
ของรัฐกำรรับรู้ การรับรู้

การเข้าถึงข้อมูล

เว็บไซต์หลักของหน่วยงำนภำครัฐ
ที่ใช้ในกำรสื่อสำรต่อสำธำรณะ

บุคลำกรของหน่วยงำนภำครัฐ ตั้งแต่ระดับผู้บริหำร
ไปจนถึงลูกจ้ำงที่ท ำงำนให้กับหน่วยงำนภำครัฐมำ
เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 63

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก (EIT)

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

• หน่วยงำนละ 1 เว็บไซต์หลัก

• ร้อยละ 10 ของจ ำนวน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน

• ร้อยละ 10 ของจ ำนวน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน

15



การประเมินผล
แนวทางการยกระดับคะแนน ITA ของหน่วยงาน

16



องค์ประกอบ
ของคะแนน 

ITA

30%

30%

40%

IIT

EI
T

OIT

• กำรปฏิบัติหน้ำที่
• กำรใช้งบประมำณ
• กำรใช้อ ำนำจ

• คุณภำพกำรด ำเนินงำน
• ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร
• กำรปรับปรุงกำรท ำงำน

• กำรเปิดเผยข้อมูล
• กำรป้องกันกำรทุจริต

• กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร
• กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต

17



การประเมินผล - การค านวณคะแนน

30
คะแนน

30
คะแนน

40
คะแนน

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

คะแนนข้อค ำถำม คะแนนตัวชี้วัด คะแนนแบบวัด

คะแนนข้อค ำถำม คะแนนตัวชี้วัด คะแนนแบบวัด

คะแนนข้อค ำถำม คะแนนตัวชี้วัดย่อย คะแนนแบบวัดคะแนนตัวชี้วัด
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F E D C B A AA

Fail Extremely 
Poor

Poor Fair Good Very 
Good

Excellenc
e

< 50
50 –

54.99
55 –

64.99
65 –

74.99
75 –

84.99
85 –

94.99
95 - 100

ITA Scoring & Rating
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ผ่าน

ไม่ผ่าน

85

85
คะแนน

คะแนน

ผลการประเมิน ITA

หน่วยงานภาครัฐ

องค์กรอิสระ องค์กรอัยกำร 
องค์กรศำล หน่วยงำนในสังกัด
รัฐสภำ ส่วนรำชกำรระดับกรม 
องค์กำรมหำชน รัฐวิสำหกิจ 
หน่วยงำนของรัฐอื่น ๆ กองทุน 
สถำบันอุดมศึกษำ

จังหวัด ครอบคลุมเฉพำะกลไก
กำรบริหำรรำชกำรระดับจังหวัด
• ส ำนักงำนจังหวัด
• ส่วนรำชกำรส่วนภูมิภำคที่

อยู่ในกำรควบคุมดูแลของ
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ครอบคลุมกำรบริหำรรำชกำร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• ข้ำรำชกำรเมืองฝ่ำยบริหำร
• ข้ำรำชกำรฝ่ำยประจ ำ

ขอบเขตของหน่วยงานภาครัฐ

20



ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2562

ประเภทหน่วยงาน

กลุ่มภาครัฐ

องค์กรอิสระ
ส ำนักงำนศำล
ส ำนักงำนอัยกำร
ส่วนรำชกำรในสังกัดรัฐสภำ

ระดับกรม

จังหวัด

สถำบันอุดมศึกษำ

หน่วยงาน ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ ไม่ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ

รัฐวิสาหกิจ

องค์การมหาชน

กองทุน

หน่วยงานของรัฐอื่น ๆ

รวม 315 แห่ง 237 แห่ง 35.23 78 แห่ง 24.77

12 แห่ง

144 แห่ง

76 แห่ง

83 แห่ง

54 แห่ง

40 แห่ง

8 แห่ง

28 แห่ง

11 แห่ง

127 แห่ง

45 แห่ง

54 แห่ง

42 แห่ง

33 แห่ง

6 แห่ง

18 แห่ง

91.67

88.19

59.21

65.06

77.78

82.50

75.00

64.29

8.33

11.81

40.79

34.94

22.22

17.50

25.00

35.71

1 แห่ง

17 แห่ง

31 แห่ง

29 แห่ง

12 แห่ง

7 แห่ง

2 แห่ง

10 แห่ง

ท่ีมำ :  เอกสำรเพิ่มเติมคณะอนุกรรมกำร ป.ป.ช. ด้ำนพัฒนำและส่งเสริมธรรมำภิบำลภำครัฐ  22 ตุลำคม 2562 21



1. กำรปฏิบัติหน้ำที่
2. กำรใช้งบประมำณ
3. กำรใช้อ ำนำจ
4. กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร
5. กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

1. คุณภำพกำรด ำเนินงำน
2. ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร
3. กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

1. กำรเปิดเผยข้อมูล
2. กำรป้องกันกำรทุจริต

สาธารณชน

22

แนวทางการยกระดับคะแนน ITA ของหน่วยงาน 



แนวทางการยกระดับคะแนน ITA ของหน่วยงาน (1)ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

การให้บริการโปร่งใสตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด

การให้บริการอย่างเท่าเทียม

พฤติกรรมการปฏิบัติงาน
• มุ่งผลส ำเร็จของงำน
• ให้ควำมส ำคัญกับงำนมำกกว่ำธุระส่วนตัว
• พร้อมรับผิดชอบ หำกควำมผิดพลำดเกิดจำกตนเอง
• กำรเรียกรับฯ จำกผู้มำติดต่อหรือผู้มำรับบริกำรเพื่อแลกกับกำรอนุมัติ 

อนุญำตหรือให้บริกำร
• กำรรับโดยธรรมจรรยำ
• กำรให้แก่บุคคลภำยนอกหรือบริษัทเอกชน เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดี

และคำดหวังให้มีกำรตอบแทนในอนำคต

การปฏิบัติหน้าที่

23



แนวทางการยกระดับคะแนน ITA ของหน่วยงาน (2)ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

การปฏิบัติหน้าที่

24

1. จัดให้มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้มำติดต่อหรือรับบริกำร ณ จุดให้บริกำรในรูปแบบท่ีง่ำยและสะดวก เช่น ประเมินผลผ่ำน OR Code และรำยงำนผลให้ผู้บริหำรทรำบ ปีละ 2 ครั้ง
2. จัดท ำแผนผังแสดงขั้นตอน/ระยะเวลำให้บริกำรประชำชน ระบุผู้รับผิดชอบให้บริกำรในทุกกระบวนงำนให้ทรำบ และเผยแพร่ประชำสัมพัน์ธให้ประชำชนทรำบผ่ำนช่องทำงท่ีหลำกหลำย
3. พัฒนำกำรบริกำรสร้ำงมำตรฐำนท่ีเท่ำเทียมกัน เช่น กำรจัดให้มีบัตรคิว หรือกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรจัดระบบคิว 
4. จัดให้มีระบบและช่องทำงกำรรับเร่ืองร้องเรียนท่ีมีประสิทธิภำพ เน้นควำมสะดวก รวดเร็ว และตอบสนองในกำรแก้ไข
5. ก ำหนดแนวทำงในกำรชื่นชม ยกย่อง บุคลำกรท่ีให้บริกำรประชำชนตำมมำตรฐำนของหน่วยงำนก ำหนดไว้ และมีมำตรฐำนในกำรด ำเนินกำรกับบุคลำกรท่ีใหบ้ริกำรโดยเลือกปฏิบัติ 

เช่น กำรตักเตือน ภำคทัณฑ์ เป็นต้น
6. พัฒนำบุคลำกร โดย 1) ปลูกฝังฐำนควำมคิดในกำรแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม 2) สร้ำงวัฒนธรรมองค์กรในกำรให้บริกำรอย่ำงเท่ำเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

เช่น ก ำหนดประเด็นกำรให้บริกำรอย่ำงเท่ำเทียมไว้ในพันธกิจขององค์กร และมีแนวทำงในกำรด ำเนินกำรร่วมกัน
7. กำรด ำเนินกำรในระดับองค์กร ได้แก่ 1) ก ำหนดมำตรกำรบริหำรงำนบุคคลตำมหลักคุณธรรมในกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ พิจำรณำจำกเกณฑ์ผลงำน/ผลส ำเร็จของงำน 

2) มีกำรประกำศยกย่องชมเชยให้รำงวัลแก่บุคลำกรผู้ท่ีปฏิบัติงำนเต็มก ำลังควำมสำมำรถ
8. กำรด ำเนินกำรในระดับบุคคล เช่น จัดกิจกรรมปลูกฝังจิตส ำนึกและสร้ำงแรงจูงใจให้บุคลำกรปฏิบัติงำนโดยมุ่งผลส ำเร็จของงำน และจัดกิจกรรมเพ่ือเพิ่มศักยภำพบุคลำกร
9. จัดท ำคู่มือแนวทำงปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
10. ผู้บริหำรด ำเนินกำรลงโทษบุคลำกรท่ีมีกำรจงใจท ำให้เรื่องล่ำช้ำเพื่อเรียกรับสินบนอย่ำงจริงจัง รวดเร็ว เด็ดขำด

ตัวอย่างแนวทางการยกระดับคะแนน ITA



แนวทางการยกระดับคะแนน ITA ของหน่วยงาน (3)

การใช้งบประมาณ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

การรับรู้ถึงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
• กำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณที่คุ้มค่ำ ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์
• กำรใช้งบประมำณมีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

การจัดซ้ือจัดจ้างและการตรวจรับ
• โปร่งใส ตรวจสอบได้
• ไม่เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณ
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แนวทางการยกระดับคะแนน ITA ของหน่วยงาน (4)ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

การใช้งบประมาณ

26

1. มีมำตรกำรในกำรเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้บุคลำกรทรำบ เช่น แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี
2. จัดท ำรำยงำนกำรใช้งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี กำรจัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์ งำนก่อสร้ำง งำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต เป็นต้น และเผย

แพรน่ประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกรและสำธำรณชนทรำบ
3. ส่งเสริมมำตรกำรในกำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวขอ้งกับงบประมำณ
4. ส่งเสริมให้บุคลำกรทุกส ำนัก/กอง/ฝ่ำย มีส่วนร่วมให้มีกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรเบิกจ่ำยงบประมำณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น โดยจัดให้มีกำรประชุมและรำยงำนผลกำรใช้จ่ำย
5. มีมำตรกำรกำรลงโทษที่ชัดเจน รวดเร็ว หำกพบกำรใช้จ่ำยงบประมำณเพื่อประโยชน์ส่วนตน/พวกพ้อง และกำรเบิกจ่ำยที่เป็นเท็จ
6. จัดให้ผู้แทนชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง/กำรจัดหำพัสดุ/กำรตรวจรับพัสดุ เช่น สังเกตกำรณ์ ติดตำม

ผลกำรด ำเนินกำร เป็นต้น
7. จัดเวทีรับฟังควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะจำกบุคลำกรภำยใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ประชำชน ภำคเอกชน ร้ำนค้ำ ผู้รับเหมำ 

ฯลฯ เพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณให้มีควำมโปร่งใส คุ้มค่ำ และสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรติดตำมและ
ตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ตัวอย่างแนวทางการยกระดับคะแนน ITA



แนวทางการยกระดับคะแนน ITA ของหน่วยงาน (5)

การใช้อ านาจ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

ผู้บังคับบัญชำมอบหมำยงำนอย่ำงเป็นธรรม กำรประเมินควำมดีควำมชอบเป็นไปตำมระดับคุณภำพของงำน

กำรคัดเลือกผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม กำรศึกษำดูงำน หรือกำรให้ทุนกำรศึกษำอย่ำงเป็นธรรม

ผู้บังคับบัญชำไม่สั่งกำรให้ผู้ใต้บังคับบัญชำท ำธุระส่วนตัวให้

ไม่มีกำรสั่งกำรให้ท ำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือมีควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริต

กำรบริหำรงำนบุคคล • ระดับกำรถูกแทรกแซงจำกผู้มีอ ำนำจ
• มีกำรซื้อขำยต ำแหน่ง
• เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง
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แนวทางการยกระดับคะแนน ITA ของหน่วยงาน (6)ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

การใช้อ านาจ
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1. จัดประชุมหน่วยงำน เพื่อแจ้งให้บุคลำกรรับทรำบ บทบำทอ ำนำจและหน้ำท่ีท่ีต้องปฏิบัติงำน
2. มีแนวทำงในกำรมอบหมำยงำน กำรแบ่งหน้ำท่ี/ผู้รับปิดชอบในกำรท ำงำนให้มีควำมชัดเจน เป็นธรรม โดยมอบหมำยงำนให้ท่ัวถึง
3. จัดประชุมชี้แจงและท ำควำมเข้ำใจรำยละเอียดของงำนท่ีมอบหมำย โดยก ำหนดเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ขอบเขตงำน ก ำหนดระยะเวลำ รำยละเอียดต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
4. จัดท ำค ำส่ังมอบหมำยงำนแก่บุคลำกรและเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ค ำสั่งมอบหมำยงำนให้แก่บุคลำกรและสำธำรณะทรำบ
5. ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินบุคลำกรตำมผลกำรปฏิบัติงำนและควำมรับผิดชอบให้สอดคล้องกับคุณภำพของผลงำน
6. เผยแพร่เกณฑ์กำรประเมินบุคลำกร และผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนให้แก่บุคลำกรทรำบ
7. ส่งเสริมให้บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรประจ ำปี และเผยแพร่ให้บุคลำกรทรำบ
8. ก ำหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขกำรพิจำรณำคัดเลือกบุคลำกรเพื่อเข้ำรับกำรฝึกอบรม กำรศึกษำดูงำนอย่ำงเป็นระบบ มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีชัดเจน
9. ประชำสัมพันธ์ ข่ำวกำรฝึกอบรม กำรศึกษำดูงำนให้แก่บุคลำกรอย่ำงท่ัวถึง เสมอภำคและเท่ำเทียมกัน
10. ผู้บริหำรมีกำรประกำศเจตนำรมณ์ในกำรน ำหลักคุณธรรมมำใช้ในกำรบริหำรงำนบุคคล
11. ส่งเสริมกำรรวมกลุ่ม / จัดให้มีช่องทำง หรือจัดเวทีแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นของบุคลำกรภำยใน ประชำชนในด้ำนบริหำรงำนของผู้บริหำร เพ่ือสะท้อนไปยังผู้บริหำรและปรับปรุงงำนต่อไป
12. จัดให้มีระบบและช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียนท่ีมีประสิทธิภำพ

ตัวอย่างแนวทางการยกระดับคะแนน ITA



แนวทางการยกระดับคะแนน ITA ของหน่วยงาน (7)

การใช้ทรัพย์สนิของราชการ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

สถำนกำรณ์กำรน ำทรัพย์สินของรำชกำรไปใช้
• บุคลำกรในหน่วยงำนมีกำรเอำทรัพย์สินของรำชกำรไปเป็นของส่วนตัวหรือ

น ำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้องมำกน้อยเพียงใด

ขั้นตอนกำรขออนุญำตเพื่อยืมทรัพย์สินของรำชกำรไปใช้ปฏิบัติงำนใน
หน่วยงำนมีควำมสะดวกมำกน้อยเพียงใด

บุคคลภำยนอกหรือภำคเอกชน มีกำรน ำทรัพย์สินของรำชกำรไปใช้
โดยไม่ได้ขออนุญำตอย่ำงถูกต้องจำกหน่วยงำนมำกน้อยเพียงใด

กำรรับรู้ต่อแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร

กำรก ำกับดูแลและตรวจสอบกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร
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แนวทางการยกระดับคะแนน ITA ของหน่วยงาน (8)ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

การใช้ทรัพย์สนิของราชการ

30

1. สร้ำงฐำนควำมคิดกำรแยกแยะประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์ส่วนตัว และ
กำรมีจิตส ำนึกสำธำรณะให้แก่ผู้บริหำรและบุคลำกร

2. จัดท ำแนวทำงปฏิบัติ / ระเบียบกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร กำรยืมทรัพย์สินของ
รำชกำรที่ถูกต้อง ก ำหนดขั้นตอนปฏิบัติให้ชัดเจน มีแบบกำรขออนุญำตหรืออนุมัติยืมที่
สะดวก เปิดเผย

3. จัดท ำคู่มือเกี่ยวกับแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร กำรยืมทรัพย์สิน
ของรำชกำร

4. ผู้บริหำรประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงในกำรไม่น ำทรัพย์สินของรำชกำรไปเป็นของส่วนตัว 
หรือน ำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง

5. เผยแพร่ประชำสัมพันธ์แนวทำงปฏิบัติ / ระเบียบกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 
6. ก ำหนดกลไกติดตำมตรวจสอบกำรด ำเนินกำรตำมแนวทำงปฏิบัติ / ระเบียบของกำรใช้

ทรัพย์สินของรำชกำร 

ตัวอย่างแนวทางการยกระดับคะแนน ITA



แนวทางการยกระดับคะแนน ITA ของหน่วยงาน (9)

การแก้ไขปัญหาการทุจริต

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริต

หน่วยงานมีการทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริต
ให้มีประสิทธิภาพ และจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

ปัญหาการทุจริตของหน่วยงานได้รับการแก้ไขมากน้อยแค่ไหน มีการ
ด าเนินงานต่อการทุจริต เช่น การเฝ้าระวังการทุจริต การตรวจสอบ

การทุจริต การลงโทษทางวินัยเมื่อมีการทุจริต

หน่วยงานมีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้ง
ภายในและภายนอกไปปรับปรุงการท างานเพื่อป้องกันการ

ทุจริตในหน่วยงาน

แนวทางในการมีส่วนร่วมของบุคลากรต่อการทุจริต
• สำมำรถร้องเรียนและส่งหลักฐำนได้สะดวก
• สำมำรถติดตำมผลกำรร้องเรียนได้
• มั่นใจว่ำจะมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงตรงไปตรงมำ
• มั่นใจว่ำจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง
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แนวทางการยกระดับคะแนน ITA ของหน่วยงาน (10)ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

การแก้ไขปัญหาการทุจริต
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1. ผู้บริหำรแสดงเจตจ ำนงในกำรบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ท้ังด้วยวำจำและลำยลักษณ์อักษร และเผยแพร่ต่อบุคลำกรและสำธำรณชนให้ทรำบ
2. ผู้บริหำรก ำหนดนโยบำย มำตรกำร แผนงำน หรือโครงกำร / กิจกรรม เพ่ือพัฒนำหน่วยงำนให้มีคุณธรรมและควำมโปร่งใสด้วยกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต และเผยแพร่

ประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกรและประชำชนทรำบ
3. ผู้บริหำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือขับเคล่ือนด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตท่ีแสดงเจตจ ำนงไว้
4. ผู้บริหำรก ำกับดูแล ติดตำมกำรน ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่กำรปฏิบัติไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม และเผยแพร่
5. ส่งเสริมให้ประชำชนและภำคส่วนต่ำง ๆ เข้ำมำมีส่วนร่วม ตรวจสอบกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. จัดให้มีกำรทบทวนแผนปฏิบัติกำรป้องกันทุจริต ตำมบริบทและกำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น โดยให้บุคลำกรและประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วม
7. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตผ่ำนระบบ e-PlanNACC ของส ำนักงำน ป.ป.ช. 
8. จัดช่องทำงให้บุคลำกร และประชำชนในท้องถิ่นสำมำรถร้องเรียน / ร้องทุกข์ เกี่ยวกับกำรทุจริตในองค์กรได้โดยสะดวกและปลอดภัย ไม่มีผลกระทบต่อผู้ร้องหรือผู้แจ้ง และเผยแพร่
9. จัดให้มีช่องทำงกำรติดตำมเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง มีรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรหรือควำมก้ำวหน้ำเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทรำบ เช่น ทำงโทรศัพท์ ระบบออนไลน์ เป็นต้น
10. มีกระบวนกำรจัดกำรแก้ไขเมื่อมีกำรทุจริตในองค์กรโดยเร็ว และรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรแก้ไขกำรทุจริต พร้อมระบุปัญหำอุปสรรคและแนวทำงแก้ไข เผยแพร่ให้ทุกคนทรำบ
11. จัดท ำและรำยงำนกำรจัดท ำระบบตรวจสอบภำยในและระบบควบคุมภำยใน โดยมีกำรน ำผลมำปรับปรุงประสิทธิภำพกำรท ำงำน

ตัวอย่างแนวทางการยกระดับคะแนน ITA



แนวทางการยกระดับคะแนน ITA ของหน่วยงาน (11)

คุณภาพการด าเนินงาน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

กำรปฏิบัติงำน/ให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่
โปร่งใสตำมขั้นตอนและระยะเวลำที่ก ำหนด

กำรให้บริกำรอย่ำงเท่ำเทียม

กำรให้ข้อมูลที่ตรงไปตรงมำ

ประสบกำรณ์ตรงของผู้ใช้บริกำร
ในกรณีที่ เคยถูกร้องขอให้จ่ำย
หรือให้สิ่งต่ำง ๆ เพื่อแลกกับกำร
ปฏิบัติงำน กำรอนุมัติ อนุญำต 
หรือให้บริกำร

หน่วยงำนมีกำรด ำเนินงำนที่
ค ำนึงถึงประโยชน์ของประชำชน
และส่วนรวมเป็นหลัก

1

2

3

4

5
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แนวทางการยกระดับคะแนน ITA ของหน่วยงาน (12)

ประสิทธิภาพการสือ่สาร

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

กำรเผยแพร่ข้อมลูของหน่วยงำนเข้ำถึงงำ่ยและมหีลำยช่องทำง

กำรเผยแพร่ผลงำนหรือข้อมูลท่ีสำธำรณชนควรรับทรำบ

มีช่องทำงรับฟังค ำตชิมหรอืควำมคิดเหน็เกีย่วกับกำรด ำเนินงำน
/ กำรให้บริกำร

กำรชี้แจงและตอบข้อกงัวลสงสัยเกีย่วกับกำรด ำเนินงำน

มีช่องทำงใหผู้้รับบริกำรรอ้งเรียนกำรทจุริตของเจ้ำหน้ำทีใ่นหนว่ยงำน

1

2

3

4

5
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แนวทางการยกระดับคะแนน ITA ของหน่วยงาน (13)ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

ประสิทธิภาพการสือ่สาร
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1. การจัดให้มีและปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
• จัดข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำรงบประมำณ กำรเงิน กำรจัดหำพัสดุ 

กำรค ำนวณรำคำกลำง กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรใช้จ่ำยงบประมำณ รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน ให้
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรท่ีกฎหมำย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ โดยต้องเผยแพร่ให้ประชำชนทรำบ

• มีหน่วยประชำสัมพันธ์ ณ ท่ีท ำกำร
• มีสื่อประชำสัมพันธ์เผยแพร่บทบำทและอ ำนำจหน้ำท่ีของหน่วยงำน

2. จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ 
• จัดให้มีหมำยเลขโทรศัพท์เฉพำะท่ีมีเจ้ำหน้ำท่ีให้บริกำรข้อมูลกำรบริกำรหรือกำรด ำเนินงำนของ

องค์กรตลอดระยะเวลำท ำงำน
• แต่งตั้งเจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชนผู้รับบริกำร
• จัดให้มีช่องทำงสื่อสำรในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น กำรจัดตั้งศูนย์บริกำรร่วม กล่อง/ตู้รับฟังควำมคิดเห็น 

กำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น กำรสัมภำษณ์รำยบุคคล สื่อสังคมออนไลน์
3. เผยแพร่ผลงานและข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์

รูปแบบอื่น ๆ และช่องทางที่หลากหลาย 

ตัวอย่างแนวทางการยกระดับคะแนน ITA



แนวทางการยกระดับคะแนน ITA ของหน่วยงาน (14)

การปรับปรุงระบบงาน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ

การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน การให้บริการให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน / การให้บริการ

ความพยายามที่จะปรับปรุงการด าเนินงาน / การให้บริการให้มีความโปร่งใส
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แนวทางการยกระดับคะแนน ITA ของหน่วยงาน (15)ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

การปรับปรุงระบบงาน
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1. จัดให้มีกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรบริกำรประชำชนหรือผู้มำติดต่อ เช่น มีเก้ำอี้รับรอง มีป้ำย/สัญลักษณ์บอกทิศทำงหรือต ำแหน่งในกำรเข้ำถึงจุดบริกำร มีแผนผังก ำหนดผู้รับผิดชอบแต่
ละขั้นตอนและช่องทำงกำรติดต่อ มีแบบค ำร้องพร้อมท้ังตัวอย่ำงกำรกรอกข้อมูล ให้บริกำรนอกเวลำรำชกำรส ำหรับกำรบริกำรที่มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วน มีกำรออกแบบสถำนท่ีค ำนึงถึงผู้
พิกำร สตรีมีครรภ์ และผู้สูงอำยุ ให้บริกำรอินเทอร์เน็ต หรือ WIFI มีกำรจัดบัตรคิวหรือระบบเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อให้บริกำรอย่ำงเป็นธรรม และจุดแรกรับเพื่อช่วยอ ำนวยควำมสะดวก 
ได้แก่ คัดกรองผู้มำติดต่อ ให้ค ำแนะน ำในกำรขอรับบริกำร เป็นต้น

2. จัดท ำระบบบริกำรเชิงรุก จัดชุดบริกำรเคล่ือนท่ีให้บริกำรนอกสถำนท่ี หรือในช่วงนอกวันและเวลำรำชกำร เช่น กำรจัดเก็บภำษีนอกสถำนท่ี กำรขยำยเวลำกำรให้บริกำรในช่วงพักเท่ียง 
หรือจัดตั้งระบบ One Stop Service (OSS) หรือบริกำรดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว เป็นต้น

3. มีกำรประเมินผลควำมพึงพอใจ ณ จุดให้บริกำรในรูปแบบท่ีง่ำยและสะดวกต่อผู้รับบริกำรและน ำผลกำรประเมินมำวิเครำะห์ สรุปรำยงำนให้ผู้บริหำรหน่วยงำนพิจำรณำเพื่อปรับปรุง
คุณภำพกำรปฏิบัติงำนและบริกำร รวมท้ังเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกรและประชำชนทรำบ

4. จัดฝึกอบรมส่งเสริมควำมรู้และพัฒนำศักยภำพบุคลำกรผู้ให้บริกำร อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. ผู้บริหำรจัดประชุมระดมควำมคิดเห็นบุลำกรอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือศึกษำปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน คุณภำพกำรปฏิบัติงำน และเผยแพร่
6. ประกำศยกย่องชมเชยบุคลำกรที่ให้บริกำรผู้มำติดต่อ
7. น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำพัฒนำกำรปฏิบัติงำนให้โปร่งใส มีปะสิทธิภำพ และลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน เช่น กำรใช้โปรแกรมอนุมัติงำน แจ้งผลกำรอนุมัติผ่ำนระบบ SMS กำรจองคิว

ขอรับบริกำรออนไลน์ กำรแจ้งเร่ืองร้องเรียนผ่ำนระบบออนไลน์ เป็นต้น
8. จัดสรรงบประมำณเพ่ือพัฒนำและปรับปรุงระบบบริกำร โดยน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศที่มันสมัยมำประยุกต์ใช้งำนให้เกิดประสิทธิภำพในกำรท ำงำน และพัฒนำศักยภำพควำมรู้ด้ำน

เทคโนโลยีแก่บุคลำกรผู้ดูแลระบบอย่ำงต่อเนื่อง 

ตัวอย่างแนวทางการยกระดับคะแนน ITA



แนวทางการยกระดับคะแนน ITA ของหน่วยงาน (16)

การเปิดเผยข้อมูล

สาธารณะ

ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส

1. โครงสร้ำง
2. ข้อมูลผู้บริหำร
3. อ ำนำจหน้ำที่
4. แผนยุทธศำสตร์หรือ

แผนพัฒนำหน่วยงำน
5. ข้อมูลกำรติดต่อ
6. กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
7. ข่ำวประชำสัมพันธ์
8. กำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 

ได้แก่ Q&A และ Social 
Network

ด้านการด าเนินงาน
1. แผนด ำเนินงำนประจ ำปี
2. รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำร

ด ำเนินงำนประจ ำปี รอง 6 เดือน
3. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี
ด้านการปฏิบัติงาน
1. คู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
ด้านการให้บริการ
1. คู่มือหรือมำตรฐำนกำรให้บริกำร
2. ข้อมูลเชิงสถิติกำรให้บริกำร
3. รำยงำนผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ

กำรให้บริกำร
4. E-Service

ด้านแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
1. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี
2. รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรใช้จ่ำย

งบประมำณประจ ำปี รอบ 6 เดือน
3. รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ

ประจ ำปี
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
1. แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือแผนกำร

จัดหำพัสดุ
2. ประกำศต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัด

จ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ
3. สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำร

จัดหำพัสดุรำยเดือน
4. รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำร

จัดหำพัสดุประจ ำปี

1. นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคล

2. กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำย
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล

3. หลักเกณฑ์กำรบริหำรและ
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล

4. รำยงำนผลกำรบริหำรและ
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล
ประจ ำปี

ด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
1. แนวปฏิบัติกำรจัดกำรเรื่อง

ร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติ
มิชอบ

2. ช่องทำงแจ้งเรื่องร้องเรียนกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

3. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนกำร
ทุจริตประจ ำปี

ด้านการเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม
1. ช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็น
2. กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วน

ร่วม
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แนวทางการยกระดับคะแนน ITA ของหน่วยงาน (17)

การป้องกันการทุจริต

สาธารณะ

การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

• เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร
• กำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำร
• กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตประจ ำปี
• กำรด ำเนินกำรเพื่อจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต
• กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร
• แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต
• รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินกำร

ป้องกันกำรทุจริตประจ ำปี รอบ 6 เดือน
• รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรป้องกันกำรทุจริต

ประจ ำปี

มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต

• มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน

• กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรส่งเสริม
คุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยใน
หน่วยงำน
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แนวทางการยกระดับคะแนน ITA ของหน่วยงาน (18)สาธารณะ

การป้องกันการทุจริต

40

1. วิเครำะห์ผลกำรประเมิน ITA และจัดท ำมำตรกำรเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน
2. พัฒนำระบบเว็บไซต์ / เพิ่มศักยภำพบุคลำกรในกำรดูแลระบบ

• จัดสรรงบประมำณพัฒนำเว็บไซต์องค์กรให้มีควำมพร้อมในกำรเปิดเผยข้อมูลและสำมำรถเผยแพร่ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
• จัดโครงกำรเพื่อพัฒนำทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกรให้มีควำมสำมำรถในกำรปรับปรุงระบบเว็บไซต์
• จัดให้มีบุคลำกรในกำรดูแลเว็บไซต์ เพื่อท ำหน้ำที่เปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณะให้เป็นปัจจุบัน

3. ผู้บริหำรต้องก ำกับดูแล และกวดขันให้มีกำรด ำเนินกำรตำมแนวทำงปฏิบัติ

ตัวอย่างแนวทางการยกระดับคะแนน ITA
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การใช้อ านาจ

การใช้ทรัพย์สินราชการ

การแก้ปัญหาคอร์รัปชัน

คุณภาพการด าเนินงาน

ประสิทธิภาพการสื่อสาร

การปรับปรุงระบบการท างาน

การเปิดเผยข้อมูล

การป้องกันการทุจริต

เปรียบเทียบการด าเนินงานเพ่ือป้องกันการทุจริตจากหน่วยงานที่มีล าดับคะแนนสูงสุด 3 อันดับ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เทศบาลต าบลทุ่งหัวช้าง องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วราย
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ผูบ้รหิาร

ปัจจัยสู่ความส าเรจ็

การสือ่สาร การมสีว่นรว่ม ระบบสนับสนุน
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