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คณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (ITA)
เพื่อยกระดบั ค่า CPI

กลุ่มพฒันาระบบและวชิาการ

ส านักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแหง่ชาติ
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ITA กบัการยกระดบั CPI
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Over View
สภาพปัญหาการทุจริต

มุมมองสะท้อนผ่าน 
CPI : Corruption Perceptions Index



❑ การทุจริต ถือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลก และมี
แนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ 

❑ ผลกระทบจากการทุจริต ไม่ เพียงแต่จะท าให้
ประเทศชาติต้องสูญเสียงบประมาณไปเป็นจ านวน
มหาศาล แต่ยังส่งผลให้ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะจากหน่วยงานภาครัฐที่ไม่มีคุณภาพ
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❑ จากการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต หรือ CPI โดย
องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ ตั้งแต่ปี 2538 เป็น
ต้นมา จนถึงปี 2563

❑ พบว่า 20 กว่าปทีี่ผ่านมาประเทศไทย ยังมีคะแนนอยู่ใน
ระดับที่ไม่สูงมากนัก

❑ ซึ่งคะแนนดังกล่าวสะท้อนถึงสถานการณ์การทุจริตของ
ประเทศไทยที่ยังคงความรุนแรงและต้องได้รับการแก้ไข
โดยเร็ว
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Corruption Perceptions Index 2020

Corruption Perceptions Index : CPI
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ผลการส ารวจความโปร่งใสของประเทศไทย 
โดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International : TI)

ดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)
คะแนนมาก แสดงว่า มีความโปร่งใสมาก ทุจริตน้อย
คะแนนน้อย แสดงว่า มีความโปร่งใสน้อย ทุจริตมาก

ประเทศไทย 
อยู่ในอนัดบัท่ี 101

CPI 36 คะแนน

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjE2Paa2LHbAhUWTI8KHfljBBkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.wessexscene.co.uk/features/2017/09/28/transparency-international-uk-on-right-to-know-day/&psig=AOvVaw3sRFqkKgmXwpzr90d8YqwY&ust=1527915829041893
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ท าไมต้องยกระดับ CPI



❑ จากคะแนน CPI ที่ ยั งแสดงให้ เห็นว่ า 
ประเทศไทยยังมีการทุจริตมาอย่างต่อเนื่อง

❑ ทุกภาคส่วนของประเทศได้พยายามแก้ไข
ปัญหาการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
เนื่องจากส่งผลโดยตรงต่อภาพลักษณ์ของ
ประเทศไทย 

❑ ที่ เ ห็ น ไ ด้ อ ย่ า ง ชั ด เ จน ในปั จ จุ บั น คื อ 
การก าหนดให้การต่อต้านการทุจริต เป็น   

ส่วนหนึ่งใน ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี 
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❑ และยุทธศาสตรช์าติว่าดว้ยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 

พ.ศ. 2560 – 2564
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(พ.ศ. 2561 – 2580)
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)

15

มีเป้าหมายเพ่ือให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยอยู่

ในอับดับ 1 ใน 20 หรือมีค่าคะแนนประมาณ 73 คะแนน ภายในช่วงปี พ.ศ. 2576 – 2580 
สถานการณ์ ปี พ.ศ. 2562 ประเทศไทยได้คะแนน CPI 36 คะแนน อยู่ในอับดับที่ 101 จาก 180 ประเทศทั่วโลก

ปี

คะแนน

0

100

50

25612560255925582557255625552554

34 คะแนน
อันดับที่ 80

37 คะแนน
อันดับที่ 88

35 คะแนน
อันดับที่ 102

38 คะแนน
อันดับที่ 85

38 คะแนน
อันดับที่ 76

35 คะแนน
อันดับที่ 101

37 คะแนน
อันดับที่ 96

36 คะแนน
อันดับที่ 99

คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต CPI ของประเทศไทย

ที่มา : องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (TI)

36 คะแนน
อันดับที่ 101

2562



ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย (อันดับ/คะแนน)

CPIดัชนี
ของปร ะ เทศ ไทย

ปี 
61-65

50
คะแนน

57
คะแนน

62
คะแนน

73
คะแนน

อันดับ 1 ใน 54
อันดับ 1 ใน 43

อันดับ 1 ใน 32
อันดับ 1 ใน 20

66-70 71-75 76-80
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เป้าหมาย

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

คะแนน

50

100

0
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)
ประกอบด้วย 2 แผนย่อย ได้แก่

1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
* มุ่งการพัฒนา “คน” โดยเน้นการปรับพฤติกรรมคนทุกกลุ่มในสังคม

* มุ่งการพัฒนา “ระบบ” โดยให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริตใน
หน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริต พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้มีการ
ใช้เครื่องมือและมาตรการเพื่อสร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

กลุ่มเด็กและเยาวชน 
เน้นการปลูกฝังและหล่อ
หลอมให้มีจิตส านึกและ

พฤติกรรมยึดมั่นใน
ความซื่อสัตย์สุจริตผา่น

หลักสูตรการศึกษา

กลุ่มประชาชนทั่วไป 
เน้นการสร้างวัฒนธรรม

และพฤติกรรมสุจริต 
ควบคู่กับการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมต่อตา้น

การทุจริต

กลุ่มข้าราชการและ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ
เน้นส่งเสริม

การสร้าง
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออก

จากหน้าที่การงาน 

กลุ่มนักการเมือง

เน้นการพัฒนาและยกระดับ
การมีจริยธรรมของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองทั้ง
ระดับประเทศและท้องถิ่น 

ให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ใน
การท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

มีคุณธรรม จริยธรรม

ป้อ
งก

ันก
าร

ทุจ
ริต
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
ปี 

61-65
ปี

66-70
ปี

71-75
ปี

76-80

1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและ
พฤติกรรม ซื่อสัตย์สุจริต

ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทย
มีพฤติกรรมทีย่ึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต

ร้อยละ 
50

ร้อยละ 
60

ร้อยละ 
70

ร้อยละ 
80

ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต 
มีทัศนคติ และพฤติกรรมในการตอ่ต้านการทุจริตและประพฤติมชิอบ

ร้อยละ 
50

ร้อยละ 
60

ร้อยละ 
70

ร้อยละ 
80

ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 80
85 คะแนนขึน้ไป

ร้อยละ 100
85 คะแนนขึน้ไป

ร้อยละ 80
90 คะแนนขึน้ไป

ร้อยละ 100
90 คะแนนขึน้ไป

2. คดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบลดลง

จ านวนคดีทุจริตในภาพรวม ลดลง
ร้อยละ 10

ลดลง
ร้อยละ 50

ลดลง
ร้อยละ 70

ลดลง
ร้อยละ 80

จ านวนคดีทุจริตรายหน่วยงาน
จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลง

ร้อยละ 10
ลดลง

ร้อยละ 50
ลดลง

ร้อยละ 70
ลดลง

ร้อยละ 80

จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
ที่ถูกชี้มูลว่ากระท าการทุจริต

ลดลง
ร้อยละ 10

ลดลง
ร้อยละ 50

ลดลง
ร้อยละ 70

ลดลง
ร้อยละ 80

จ านวนคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง

ลดลง
ร้อยละ 25

ลดลง
ร้อยละ 50

ลดลง
ร้อยละ 80

ลดลง
ร้อยละ 90

เป้าหมายและตัวชี้วัด
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤตมิิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)

* มุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการ
ปราบปรามการทุจริต ทั้งในขั้นตอนการสืบสวน ตรวจสอบเบื้องต้น การด าเนินการทางคดี 
การยึด อายัดทรัพย์สิน การลงโทษ ให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ 

* มุ่งเน้นการปรับกระบวนการท างานด้านการปราบปรามการทุจริตเข้าสู่ ระบบดิจิทัล
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลที่สนับสนุนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต รวมถึงการเชื่อมโยงระบบข้อมูลระหว่างหน่วยงาน การบูรณาการ
งานคดี  การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินที่ทันสมัย

* มุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจา้หน้าท่ี
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และการพัฒนาเครือขา่ยความร่วมมือ
กับหน่วยงาน องค์กรต่อต้านการทุจริตและองค์กรในระดับนานาชาติ

2.แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต

ปร
าบ

ปร
าม

กา
รท

ุจร
ิต
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
ปี 

61-65
ปี

66-70
ปี

71-75
ปี

76-80
การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว 
เป็นธรรม โปร่งใส 
ไม่เลือกปฏิบัติ

กระบวนการด าเนินคดีทจุริตทีจ่ าเป็นตอ้ง
ขอขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกติ
ที่กฎหมายก าหนด

ไม่เกิน
ร้อยละ 25

ไม่เกิน
ร้อยละ 20

ไม่เกิน
ร้อยละ 15

ไม่เกิน
ร้อยละ 10

จ านวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดทีุจริตถกูฟ้องกลบั ไม่เกิน
ร้อยละ 4

ของจ านวน
คดีที่ส่งฟ้อง

ไม่เกิน
ร้อยละ 3

ของจ านวนคดีที่
ส่งฟ้อง

ไม่เกิน
ร้อยละ 2

ของจ านวนคดีที่
ส่งฟ้อง

ไม่เกิน
ร้อยละ 1

ของจ านวนคดีที่
ส่งฟ้อง

เป้าหมายและตัวชี้วัด
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ITA ยกระดับ CPI อย่างมีนัยส าคัญ
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ



❑ การประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ INTEGRITY AND 
TRANSPARENCY ASSESSMENT หรือ ITA ถือเป็น 
มาตรการ การป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่ส าคัญของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช.
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❑ ITA มีวัตถุประสงค์ในการประเมินเพื่อให้หน่วยงาน ที่ได้รับการประเมินทราบถึง
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นประจ าทุกปี 

❑ มุ่งให้หน่วยงานเกิดความตระหนัก และน ากรอบการประเมินที่ก าหนด ไปพัฒนา
ระบบงาน ออกแบบกลไกและวางหลักการบริหารราชการที่ ดี  เสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร จัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และน าสู่การปฏิบัติจริง เพื่อให้ “เกิดการรับรู้ที่ดี”

❑ มุ่งให้หน่วยงาน ปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้อง เพื่อลด
โอกาส ลดความเสี่ยง ที่จะท าให้เกิดการทุจริตในหน่วยงาน 

❑ มุ่งให้หน่วยงานให้ความส าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลการบริหาร และการให้บริการ 
ตลอดจนข้อมูลที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน อันจะสะท้อนความ
โปร่งใสได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในสายตาของประชาชนชาวไทย และในสายตา
ของชาวต่างชาติ
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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)

24

กรอบการประเมิน
จะเป็นประโยชน์ตอ่หน่วยงานในการน าไปสูก่ารปรบัปรงุแกไ้ขตนเอง 

และสง่ผลตอ่การยกระดบั CPI ของประเทศไทย อย่างมีนยัส าคญั แตไ่ม่ใช่ทัง้หมด

รวมถึงสง่เสรมิใหเ้กิดความโปรง่ใสและการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ ซ่ึงเป็นทิศทางในระดบัสากล
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ITA ยกระดับ CPI อย่างไร
ส่วนใดบ้าง



❑ การประเมิน ITA ได้มีพัฒนาการในเชิงเนื้อหา ให้สอดคล้อง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกับรายละเอียดหรือประเด็นที่ดัชนี
การรับรู้การทุจริต (CORRUPTIONPERCEPTIONS INDEX: 
CPI) (เฉพาะในมุมที่ เกี่ยวกับภาครัฐ ยังไม่รวมในมุมที่
เกี่ยวข้องกับมิติทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กระบวนการ
ยุติธรรม และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ) 

❑ โดยให้ความส าคัญ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย
มีการปรับปรุงและพัฒนาในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ให้สอดคล้องกับทิศทางในระดับสากล 

❑ โดยก าหนดให้ประเด็นที่จะท าการประเมินหรือตัวชี้วัดในการ
ประเมิน ITA มาจากประเด็นหลักของการประเมินของ 9 
แหล่งข้อมูล ของดัชนีการรับรู้การทุจริต
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Corruption Perceptions Index : CPI
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มุมมองที่ควรระวัง
❑ จากข้อมูลข้างต้นพบว่าคะแนนผลการส ารวจ CPI ของหลาย

องค์กรนั้นยังมีมิติอื่นๆ นอกจากประเด็นส ารวจเรื่องการ 
CORRUPTION เพียงอย่างเดียว (เช่น มิติทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง กระบวนการยุติธรรม และโครงสร้างพ้ืนฐาน ฯลฯ)

ดังนั้น การยกระดับ CPI จึงต้องมองอย่าง
รอบด้าน
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Corruption Perceptions Index : CPI
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ITA ยกระดับ CPI อย่างไร
ยกระดับ CPI ในมุม “การเสริมสร้างการรับรู้ที่ดีของนักลงทุน นักธุรกิจเอกชน และผู้บริหารระดับสูง ชาวต่างชาติ ที่มีต่อ
ประเทศไทย” โดยเฉพาะในประเด็นการประเมินการรับรู้ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐ” ยกตัวอย่างเช่น 

ด้านระบบงาน
▪ การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมด้านการ

ปราบปรามการทุจริต

▪ การพัฒนากระบวนการให้บริการและการ
อ านวยความสะดวก

▪ การน าเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาใช้ในการ
ให้บริการ

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

▪ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบ

▪ การต่อต้านการให้และรับสินบนในทุกรูปแบบ

▪ การแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน



ITA ยกระดับ CPI อย่างไร (ต่อ)
ยกระดับ CPI ในมุม “การเสริมสร้างการรับรู้ที่ดีของนักลงทุน นักธุรกิจเอกชน และผู้บริหารระดับสูง ชาวต่างชาติ ที่มีต่อ
ประเทศไทย” โดยเฉพาะในประเด็นการประเมินการรับรู้ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐ” ยกตัวอย่างเช่น 

ด้านการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับภายใน
▪ การปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ ภายในที่

เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการทุจริต และวาง
ระบบการ

▪ การพัฒนากระบวนการให้บริการและการ
อ านวยความสะดวก

▪ การน าเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาใช้ในการ
ให้บริการ

ด้านการวางระบบการควบคุมภายในที่ดี

▪ การควบคุมภายใน

▪ การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต

▪ การจัดท ามาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต



ITA ยกระดับ CPI อย่างไร (ต่อ)
ยกระดับ CPI ในมุม “การเสริมสร้างการรับรู้ที่ดีของนักลงทุน นักธุรกิจเอกชน และผู้บริหารระดับสูง ชาวต่างชาติ ที่มีต่อ
ประเทศไทย” โดยเฉพาะในประเด็นการประเมินการรับรู้ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐ” ยกตัวอย่างเช่น 

ด้านการบริหารงบประมาณ
▪ การวางระบบการบริหารงบประมาณที่โปร่งใส

▪ การวางหลักการจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส

▪ การตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อน

▪ การเฝ้าระวังและการตรวจสอบการใช้
งบประมาณ 

▪ การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้านการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร
▪ การสร้างค่านิยมหลัก 

▪ การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร



ITA ยกระดับ CPI อย่างไร (ต่อ)
ยกระดับ CPI ในมุม “การเสริมสร้างการรับรู้ที่ดีของนักลงทุน นักธุรกิจเอกชน และผู้บริหารระดับสูง ชาวต่างชาติ ที่มีต่อ
ประเทศไทย” โดยเฉพาะในประเด็นการประเมินการรับรู้ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐ” ยกตัวอย่างเช่น 

ด้านการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง
▪ การพัฒนา Leadership Governance

ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร
▪ การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลตามหลักธรรมาภบิาล ที่โปร่งใส เป็น
ธรรม



Next Step

1. การบูรณาการยทุธศาสตรก์ารยกระดบั CPI ร่วมกบัภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวข้อง (ด้านการป้องกนัการทุจริต)

▪ หน่วยงานในกระบวนการยติุธรรมด้านการปราบปรามการทุจริต 

▪ ภาคเอกชน

▪ ผู้แทนทางการค้าต่างประเทศ

2. การบูรณาการยทุธศาสตรก์ารยกระดบั CPI ร่วมกบัภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวข้อง (ด้านท่ีไม่เก่ียวข้องกบัการป้องกนัการทุจริต)

▪ ภาคการเมือง ความมัน่คงของรฐับาล สิทธิมนุษยชน เสรีภาพ สนัติภาพ ความขดัแย้ง 

3. การพฒันาข้อค าถาม ITA โดยมีกลุ่มค าถามเฉพาะหน่วยงานท่ียกระดบั CPI โดยตรง เทียบเคียงสากล เช่น ข้อค าถามเฉพาะของ
หน่วยงาน น าเข้า ส่งออก กระบวนการยติุธรรม หน่วยงานอนุมติั อนุญาต ด้านการใช้ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ทหาร ต ารวจ 
หน่วยงานกลางท่ีท าหน้าท่ีจดัสรรงบประมาณ ฯลฯ เป็นต้น เพ่ือให้หน่วยงานวางระบบและยกระดบั CPI อย่างรอบด้าน

4.การส่ือสารภาพลกัษณ์ภาครฐัไทย ต่อ สายตานานาชาติ 
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ITA 2021
Integrity and Transparency Assessment  
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ถอดรหสั ตวัช้ีวดั IIT



1.การปฏิบตัหินา้ท่ี (Bribery-Fraud)

การปฏิบตังิาน /การใหบ้ริการ 

ตามภารกิจ

▪ มาตรฐาน 

▪ ขั้นตอน 

▪ ระยะเวลาการใหบ้ริการ

▪ ความเท่าเทียมในการใหบ้ริการ

▪ Service ของบุคคลากร

พฤตกิรรมการปฏิบตังิาน (งานที่

เก่ียวขอ้งกบัการอนุมตั ิอนุญาต ใช้

อ านาจหนา้ที่ในทางมิชอบ)

▪ ปัญหาการรบัสนิบน

▪ พฤตกิรรมการเรยีกรบัฯ จากผูม้า

ตดิตอ่หรอืผูม้ารบับรกิาร เพื่อแลกกบั

การอนุมตั ิอนุญาต หรอืใหบ้รกิาร 

▪ การรบัเงิน ทรพัยส์นิ หรอื ประโยชน์

อื่นๆ

▪ No gift policy

▪ การใหเ้พื่อหวงัสิง่ตอบแทนกบั

บุคคลภายนอก/ภาคเอกชน

พฤตกิรรมการปฏิบตังิาน (ตอ่)

(Competency)

▪ มุ่งผลส าเรจ็ของงาน

▪ ไม่ท าเรือ่งสว่นตวัในเวลางาน

▪ พรอ้มรบัผิดชอบ 

46

ผูบ้ริหาร และ Admin 

จะตอ้งวิเคราะหข์อ้ค าถาม

แตล่ะขอ้ว่าเก่ียวขอ้งกบั

อะไร



บทบาท

ของผูบ้ริหาร และ ADMIN 
กบัการขบัเคล่ือนและก ากบัตดิตาม

เครื่องมือการประเมิน IIT และ EIT และตวัช้ีวดัท่ี 1– 8
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❑นโยบายที่ เกี่ ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่  หน่วยงานพึงให้
ความส าคัญกับการพัฒนา มาตรฐาน กระบวนงาน ที่มีความ
โปร่งใส ปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ อย่างเคร่งครัด
และเท่าเทียมกัน 

❑มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล มาปรับปรุงการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจ และอ านวยความสะดวกต่อประชาชนผู้มาขอรับบริการ 
อนุมัติ อนุญาต ต่างๆ เพื่อลดการใช้ดุลพินิจ  ลดปัญหาการรับ
สินบน และประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล ติดตามความก้าวหน้า
ในขั้นตอนต่างๆ ได้อย่างสะดวก 

❑การพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ มี
ความมุ่งมั่น ซื่อสัตย์ สุจริต ปราศจากพฤติกรรมการเรียกรับเงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์  อ่ืน ๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ และ
ในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญ ต่าง ๆ

❑การสื่อสารองค์กรให้บุคคลากร ได้รับรู้ ถึงนโยบายและแนวปฏิบัติ
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2. การใชง้บประมาณ (Budget Misallocation)

ขอ้มูลงบประมาณ การมีส่วนรว่มในการ

ตรวจสอบ

▪ ขอ้มลู รายละเอียดงบประมาณ

รายจา่ยประจ าปี และการถ่ายทอด

เพื่อใหบุ้คคลากรรบัรู ้

▪ การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้

จา่ยงบประมาณ

มุมมองที่บุคคลากรมีตอ่การใชจ้า่ย

งบประมาณของหน่วยงาน

▪ การใชจ้า่ยเงินงบประมาณ ที่คุม้ค่า 

ไม่บิดเบือนวตัถุประสงค์

▪ การใชง้บประมาณ เพื่อประโยชน์

สว่นตวั กลุ่ม หรอืพวกพอ้ง 

สถานการณ/์การใชจ้า่ยงบประมาณ/

การจดัซ้ือจดัจา้ง

▪ การเบิกจา่ยเงินงบประมาณที่เป็นเท็จ

▪ การจดัซ้ือจดัจา้งและการตรวจรบั

▪ โปรง่ใส ตรวจสอบได้

▪ เอ้ือประโยชนใ์หผู้ป้ระกอบการรายใดรายหน่ึง
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จะตอ้งวิเคราะหข์อ้ค าถาม

แตล่ะขอ้ว่าเก่ียวขอ้งกบั

อะไร
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บทบาท

ของผูบ้ริหาร และ ADMIN 
กบัการขบัเคล่ือนและก ากบัตดิตาม

เครื่องมือการประเมิน IIT และ EIT และตวัช้ีวดัท่ี 1– 8
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❑การจัดท าและเผยแพร่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
❑มีระบบการก ากับ ตรวจสอบการใช้งบประมาณ ให้เป็นไปอย่าง

โปร่งใส คุ้มค่า และเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในได้ร่วมตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณ 

❑มีมาตรการและกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุที่
โปร่งใส ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และก าหนดแนวทางสู่การ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและชัดเจน และเปิดเผยข้อมูลการจัดซื่อจัดจ้าง
ต่อสาธารณะ 

❑การสื่อสารองค์กรให้บุคคลากร และคู่ค้า คู่สัญญา ตัวแทน ได้รับรู้ถึง
นโยบายและแนวปฏิบัติ :  สื่อสาร ประชาสัมพันธ์  บอร์ด info 
graphic อย่างง่าย group line การถ่ายทอดจากผู้บริหารลงระดับ
บุคคล ฯลฯ เพราะแบบส ารวจถามเรื่องการรับรู้
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3. การใชอ้  านาจ (Power Distortion)

HR for no HR

▪ การมอบหมายงานอยา่งเป็นธรรม

▪ การประเมินความดีความชอบ ตาม

ระดบัคุณภาพของผลงาน

▪ การคดัเลือกผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

การศึกษาดูงาน หรือการให้

ทุนการศึกษา อยา่งเป็นธรรม

พฤตกิรรมการใชอ้  านาจของ

ผูบ้ริหาร

▪ การสัง่ใหท้  าธุระสว่นตวัของ

ผูบ้งัคบับญัชา

▪ การสัง่ใหท้  าในสิง่ที่ไม่ถูกตอ้งหรอืมี

ความเสีย่งตอ่การทุจรติ 

ระบบงานการบริหารงานบุคคล

▪ ระบบการบรหิารงานบุคคลตามหลกัธรรมาภิบาล

 ถูกแทรกแซงจากผูมี้อ  านาจ

 มีการซ้ือขายต าแหน่ง

 เอ้ือประโยชนใ์หก้ลุ่มหรอืพวกพอ้ง
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❑การก าหนดเป็นวาระส าหรับผู้บริหาร (เพราะเป็นการประเมินผู้บริหาร)
❑ผู้บริหารทุกระดับต้องตระหนักถึงการใช้อ านาจที่เกี่ยวข้องกับการ

มอบหมายงาน และการบริหารงานบุคคล อย่ าง เคร่ งครัด 
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม 

❑การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เป็นไปอย่าง
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 

❑นอกจากนี้ หน่วยงานยังต้องพัฒนาระบบการบริหารงานทรัพยากร
บุคคลให้  มีความโปร่งใส ประกาศนโยบายให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบ
อย่างท่ัวถึง มีการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์ 
ป้องกันการแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ หรือการแสวงหาประโยชน์ของกลุ่ม
หรือพวกพ้อง 

❑พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เผยแพร่หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การสื่อสาร
องค์กรด้านการบริหารงานบุคคลให้ทั่วถึงทั้งองค์กร 



59จะด าเนินการเรื่องต่างๆ ด้วยความโปร่งใสอย่างไร



4. การใชท้รพัยส์ินของราชการ 

(Asset Misappropriation)
สถานการณก์ารน าทรพัยสิ์น

ของราชการไปใช้

▪ การเอาทรพัยสิ์นของราชการ 

ไปเป็นของส่วนตวั หรือน าไป

ใหก้ลุ่มหรือพวกพอ้ง 

แนวทาง ขั้นตอน

▪ ขั้นตอนการขออนุญาต

▪ การก ากบัดูแล

การสรา้งวฒันธรรมที่ถูกตอ้ง

▪ การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและ

ผลประโยชน์ส่วนรวม

 การส่ือสาร

 การสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ

 จิตส านึก
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❑มีกระบวนการอนุญาตการใช้ทรัพย์สินทางราชการที่ถูกต้อง 
และมีระบบการก ากับตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินทางราชการ 

❑มีการรณรงค์ ส่งเสริม ไม่ให้เกิดการน าทรัพย์สินทางราชการ 
ไปใช้ในการส่วนตัว 

❑รวมถึงมีการถ่ายทอดความรู้ การปรับฐานคิด แยกแยะ
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม

❑สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการปฏิบัติงาน
❑สื่อสารให้บุคลากรภายในได้มีความรู้ในแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง 
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5. การแกไ้ขปัญหาการทุจริต 

(Anti – Corruption Improvement)

บทบาทของผูบ้ริหารสูงสุดในการให้

ความส าคญักบัการแกไ้ขปัญหาทุจริต

▪ ภาวะ “การน า” : action

▪ บทบาทในการแกไ้ขปัญหาการทุจริต

ในหน่วยงาน

▪ การตรวจสอบ

▪ ลงโทษทางวนัิย เมื่อมีการทุจริต

การด าเนินการเพื่อแกไ้ขปัญหาการ

ทุจริต 

▪ ทบทวนนโยบายหรือมาตรการท่ี

เก่ียวขอ้ง

▪ แผนงานดา้นการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริต

▪ การน าผลการตรวจสอบของฝ่าย

ตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก

หน่วยงาน ไปปรบัปรุงการท างาน 

เพื่อป้องกนัการทุจริต

กลไกภายใน

▪ กลไกการป้องกนัการทุจริต

 การเฝ้าระวงั

 กลไกการจดัการเร่ืองรอ้งเรียน
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❑ผู ้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต้องให้ความส าคัญในการ

ต่อตา้นการทุจริตอย่างจริงจัง ก าหนดนโยบาย มาตรการ 

ส่ือสารและถ่ายทอดลงสู่ระดบัปฏิบติั /การประกาศเจตจ านง

สุจริตในการบริหาร การ review นโยบายต่าง ๆ 

❑จัดท าแผนการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีอาจจะก่อใหเ้กิดการ

ทุจริต แผนป้องกนัการทุจริต มาตรการ และแนวทางปฏิบติั

ภายในหน่วยงาน เพื่อให ้แกไ้ขปัญหาการทุจริตไดอ้ยา่งเป็น

รูปธรรม และท าใหป้ลอดจากการทุจริตในท่ีสุด รวมถึงสรา้ง

การรับรูข้องบุคลากรภายในต่อการแกไ้ขปัญหาการทุจริต

ของหน่วยงานอยา่งทัว่ถึงและต่อเน่ือง 

❑จดัท าแผนการปรบัปรุงองคก์ร ตาม ขอ้ O42

❑ส่ือสารใหบุ้คลากรไดร้บัทราบ
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ถอดรหสั ตวัช้ีวดั EIT



6. คุณภาพการด าเนินงาน (Service Quality)

การปฏิบตังิาน/การใหบ้ริการ 

ของเจา้หนา้ที่ 

▪ การใหบ้ริการอยา่งเท่าเทียม 

▪ มีมาตรฐาน โปร่งใส ไมม่ีการติด

สินบน

▪ การใหข้อ้มลูท่ีตรงไปตรงมา

ประสบการณต์รงของ

ผูม้ารบับริการ

▪ การถูกรอ้งขอฯ ใหจ้า่ยฯ เพื่อแลก

กบัการอนุมติั อนุญาต หรือ

ใหบ้ริการ

คณุภาพของงาน

▪ การด าเนินงานเกิดประโยชน์ต่อประชาชน/

ส่วนรวม/พื้ นท่ี

 แผนงาน โครงการ

 บทบาทการแกไ้ขปัญหา

 งานตามภารกิจ
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(ในบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

71

❑มุ่งเน้นการพัฒนาการปฏิบัติงานและการให้บริการให้เป็นไปตาม 
มาตรฐาน ขั้นตอน ให้มีความมีความโปร่งใสและมีความเท่าเทียม 
ต่อต้านการให้และการรับสินบนในทุกรูปแบบ และจัดท าคู่มือการ
ให้บริการประชาชน 

❑การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการ และการอ านวยความสะดวก พร้อมวิเคราะห์การรับรู้
หรือความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของหน่วยงานอยู่เสมอเพื่อน ามาพัฒนาและปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

❑สื่อสารต่อผู้รับบริการด้านการพัฒนาการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ 
เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กรต่อสายตาประชาชนให้ดียิ่งขึ้น
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7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร (Communication Efficiency)

การเผยแพรข่อ้มูลของหน่วยงาน

▪ ขอ้มลู

▪ ส่ือสารผลงาน

▪ ช้ีแจงขอ้กงัวล สงสยั

การพฒันาช่องทางการสื่อสาร

▪ หลากหลาย เขา้ถึงง่าย

ช่องทางการมีส่วนรว่ม

และรบัเรื่องรอ้งเรียน

▪ ช่องทาง 

▪ กลไกการตอบสนอง
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❑ ฝ่ายบริหาร : ปรับปรุงมาตรการการสื่อสาร
❑ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ / สื่อสารองค์กร: สื่อสารองค์กรในช่องทางที่

หลากหลาย เข้าถึงง่าย
❑ การพัฒนา website 

• มีช่องทาง ถาม ตอบ
• มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
• มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

❑ การสื่อสารองค์กรให้ผู้มีสวนได้ส่วนเสีย ผู้มารับบริการ ได้รับรู้ : 
สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ บอร์ด info graphic อย่างง่าย group line 
หอกระจายข่าว รถโมบายเคลื่อนที่ การถ่ายทอดจากผู้บริหารลง
ระดับบุคคล ฯลฯ
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8. การปรบัปรุงระบบงาน (Procedure Improvement)

ปรบัปรุงคุณภาพการใหบ้ริการ

▪ การปรบัปรุงคุณภาพการปฏิบติังาน/

การใหบ้ริการใหดี้ขึ้ น

▪ เคร่ืองมือทางการบริหาร

เทคโนโลย/ีนวตักรรม

▪ การน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการ

ด าเนินงาน/การใหบ้ริการใหเ้กิด

ความสะดวกรวดเร็วมากขึ้ น 

▪ ระบบดิจิทลั

การสื่อสาร:ดา้นการปรบัปรุงและ

พฒันาคณุภาพ

▪ การส่ือสาร

▪ การสรา้งภาพลกัษณท์นัสมยั
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❑หน่วยงานต้องมีการประเมิน วิเคราะห์องค์กร และระบบการ
ท างานอย่างสม่ าเสมอ เช่น การประเมินการรับรู้ของผู้มารับ
บริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อน ามาปรับปรุง
การท างาน 

❑รวมทั้งการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ เพื่อท าให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

❑รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้มารับบริการ หรือผู้มาติดต่อ เข้ามามี
ส่วนรวมในการปรับปรุงหรือพัฒนาการพัฒนาคุณภาพเพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



82



83



84



85

OIT : หน่วยงานตอ้งเปิดเผยขอ้มูลตอ่สาธารณะ ในดา้นใดบา้ง
(ผ่าน website หลกัของหน่วยงาน)
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•การเปิดเผยขอ้มูล

•การป้องกนัการทุจริต

2 ตวัช้ีวดั 43 ขอ้มูล

OIT
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 o1 โครงสร้าง 
 o2 ข้อมูลผู้บริหาร 
 o3 อ านาจหน้าท่ี 
 o4 แผนยุทธศาสตร์หรือ 

แผนพัฒนาหน่วยงาน 
 o5 ข้อมูลการติดต่อ 
 o6 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

ข้อมูลพื้นฐาน

9. การเปิดเผยขอ้มูล (Open Data)
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การด าเนินงาน
 o10 แผนด าเนินงานประจ าปี
 o11 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน 
 o12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี

การบริหารงาน
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การให้บริการ
 o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 o16 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ
 o17 E–Service

การบริหารงาน
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
 o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
 o19 รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี รอบ 6 เดือน
 o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี

การบริหารเงินงบประมาณ
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การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี

การบริหารเงินงบประมาณ
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การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 o26 การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
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การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 o30 ช่องทางแจ้งเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 o31 ข้อมูลเชิงสถิติเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การส่งเสริมความโปร่งใส
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การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
 o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การส่งเสริมความโปร่งใส
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เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร
o34 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร
o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

10. การป้องกนัการทุจริต (Anti – Corruption Practice)
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97การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร จะต้องมีการด าเนินการหรือ
กิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้อ านวยการเขต คน
ปัจจุบันในการให้ความส าคัญกับการปรับปรุงพัฒนา
หน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และจะต้องเป็น
ข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 หมายเหตุ : ขอให้ผู้อ านวยการเขต มีส่วนร่วมในการชี้แจง
เน้นย้ า ให้ข้อมูล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้ข้าราชการ และ
ลูกจ้าง ได้รับรู้ รับทราบด้วย 
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การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี
o37 การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต



o36
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี

 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 จะต้องมีการประเมินความเสี่ยงของการ
ด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
ที่แต่ละฝ่าย ได้วิ เคราะห์ และรวบรวมเป็นภาพของ
ส านักงานเขต 
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การด าเนินการเพือ่จัดการความเสี่ยงการทุจริต
 แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการ

ความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิด
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของส านักงานเขต

 เป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการ
หรือการด าเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ 
O36

 เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564
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การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
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แผนป้องกันการทุจริต
o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o40 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี รอบ 6 เดือน
o41 รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี

การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
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o39
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มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43 การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
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วิเคราะห์ผล
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มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน
 แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ของส านักงาน
เขต ในปี พ.ศ.2563

 มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์เช่น ประเด็นที่ เป็น
ข้อบกพร่องหรือ จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนประเด็น
ที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น

 ก าหนดมาตรการ/กิจกรรมในการพัฒนาและปรับปรุง โดย
มีการก าหนด กิจกรรมที่จะด าเนินงานแนวทางการก ากับ
ติดตาม และผู้รับผิดชอบ เป็นต้น



109ผูบ้ริหาร

คณะท างานเตรียมความพรอ้มรบัการประเมิน ITA

• วิเคราะหก์รอบการประเมินทั้ง 3 เคร่ืองมือ วา่เกี่ยวขอ้งกบัเร่ืองใด จะมอบหมายใหห้น่วยงานใดรบัผิดชอบ

• การขบัเคล่ือนและสรา้งการรบัรู ้ตาม IIT และ EIT

• ขอ้มูลการจดัท า OIT

• การส่ือสาร สรา้งการรบัรู ้ทั้งภายในและภายนอก

• ขอ้มูลจ านวน IIT

• ขอ้มูลจ านวน EIT และ ฐานขอ้มูล EIT

• ถ่ายทอดเป้าหมาย

• ส่ือสาร สรา้งการรบัรูอ้อยา่งต่อเน่ือง (ประชาสมัพนัธอ์าสา เจา้ภาพการจดัท า content)

• ก ากบัติดตามอยา่งสม า่เสมอ /ประชุมติดตามความกา้วหน้าเดือนละ 1 ครั้ง (นับถอยหลงั 3 เดือน)



กลุม่พฒันาระบบและวิชาการ

ส านักประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใส

ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

เลขท่ี 361 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
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Line@ITAS
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