
การวิเคราะห์ผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ                                    

หน่วยงานภาครฐั (ITA) ประจ าปี 2563 

1. ท่ีมาและความส าคญั 

การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (Integrity 
and  Transparency Assessment : ITA) ก าหนดขึน้เป็นกลยุทธ์ทีส่ าคญัของยุทธศาสตรช์าตวิ่าดว้ยการ
ป้องกนัและ ปราบปรามการทุจรติระยะที ่3 (พ.ศ. 2560 – 2564) มุ่งหวงัใหห้น่วยงานของรฐัทีเ่ขา้รบัการ
ประเมนิ ไดร้บัทราบผลการประเมนิ แนวทางการพฒันา และยกระดบัหน่วยงานดา้นคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสมตามหลกัธรรมาภบิาล อ านวยความสะดวกต่อประชาชนให้
สามารถเขา้ถงึการบรกิารสาธารณะดว้ยความเป็นธรรมอย่างมคีุณภาพ ซึง่คณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิมื่อวนัที ่
23 มกราคม 2561 เหน็ชอบให้หน่วยงานภาครฐัทุกหน่วยงานให้ความร่วมมอืและเขา้ร่วมการประเมนิ 
ITA ดงักล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่
ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด จ านวน 10 ตวัชี้วดั 3 เครื่องมอืการวดัประเมนิผลทัง้ในส่วนการรบัรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) การรบัรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT)   

ส านักงานน ป.ป.ช. ก าหนดตัวชี้วดัทัง้หมด 10 ตัวชี้วดั 3 เครื่องมือการวดัประเมินผล                    
เกณฑ์คะแนนการประเมนิ 7 ระดบั และเป้าหมายการผ่านเกณฑ์การประเมนิไม่น้อยกว่า 85 คะแนน 
ดงันี้  

เคร่ืองมือการวดัประเมินผล ตวัช้ีวดั 
แบบวดัการรบัรูข้องผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีภายใน  

(Internal Integrity and Transparency  Assessment : IIT) 
การปฏบิตัหิน้าที่ 
การใชง้บประมาณ 
การใชอ้ านาจ 

การใชท้รพัยส์นิของราชการ 
แบบวดัการรบัรูข้องผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีภายนอก  

(External Integrity and Transparency Assessment : EIT) 
การแกไ้ขปัญหาการทุจรติ 
คุณภาพการด าเนินงาน 
ประสทิธภิาพการสือ่สาร 

แบบตรวจการเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ  
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: 

OIT) 

การปรบัปรุงระบบการท างาน 
การเปิดเผยขอ้มลู 

การป้องกนัการทุจรติ 
 

2. เกณฑค์ะแนนการประเมิน 7 ระดบั  



๒ 

 

 
 

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 

 

3. ผลการประเมิน ITA ของส านักงาน คปภ. ประจ าปี พ.ศ. 2563  

ผลการประเมนิ ITA ของส านกังาน คปภ. ประจ าปี พ.ศ. 2563 ไดค้ะแนนในภาพรวม 70.46 
โดยมหีน่วยงานภาครฐั และองค์กรส่วนท้องถิน่ที่เขา้ร่วมการประเมนิทัง้สิ้น 8,299 หน่วยงาน ซึ่งเป็น
หน่วยงานของรฐัจ านวน 447 หน่วยงาน และถอืว่าอยู่ในระดบั C ซึ่งผลคะแนนตามราบตวัชี้วดัสามารถ
จ าแนกไดด้งัต่อไปนี้ 

1) ระดบั A จ านวน 1 ตวัชีว้ดั  
• ตวัชีว้ดัที ่1 การปฏบิตัหิน้าที ่88.29 คะแนน 

2) ระดบั B จ านวน 6 ตวัชีว้ดั  
• ตวัชีว้ดัที ่2 การใชง้บประมาณ 79.14 คะแนน 
• ตวัชีว้ดัที ่3 การใชอ้ านาจ 81.56 คะแนน 
• ตวัชีว้ดัที ่4 การใชท้รพัยส์นิของราชการ 76.00 คะแนน 
• ตวัชีว้ดัที ่5 การแกไ้ขปัญหาการทุจรติ 83.05 คะแนน 
• ตวัชีว้ดัที ่6 คุณภาพการด าเนินงาน 83.59 คะแนน 
• ตวัชีว้ดัที ่7 ประสทิธภิาพการสือ่สาร 79.62 คะแนน 

3) ระดบั C จ านวน 2 ตวัชีว้ดั  
• ตวัชีว้ดัที ่8 การปรบัปรุงระบบการท างาน 71.82 คะแนน 
• ตวัชีว้ดัที ่9 การเปิดเผยขอ้มลู 74.83 คะแนน 

4) ระดบั F จ านวน 1 ตวัชีว้ดั 
• ตวัชีว้ดัที ่10 การป้องกนัการทุจรติ 37.50 คะแนน 

ทัง้นี้ เมื่อพจิารณาผลการประเมนิเปรยีบเทยีบระหว่าง ปี ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ โดยพจิารณา
คะแนนรายตวัชีว้ดั ทัง้ ๑๐ ตวัชีว้ดั ส านกังาน คปภ. มคีะแนน ดงันี้ 

 



๓ 

 

 
 

ล าดบัท่ี ตวัช้ีวดั ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ วิธีการส ารวจ 

1 การปฏบิตัหิน้าที่ 88.41 88.29  

พนกังาน คปภ. 
ปี ๒๕๖๒ =  80.59 
ปี ๒๕๖๓ =  8๑.61  

2 การใชง้บประมาณ 79.59 79.14  

3 การใชอ้ านาจ 80.80 81.56  

4 การใชท้รพัยส์นิของราชการ 77.37 76.00  

5 การแกไ้ขปัญหาการทุจรติ 76.79 83.05  

6 คุณภาพการด าเนินงาน 83.43 83.59  
บุคคลภายนอก 

ปี ๒๕๖๒ =  79.25 
ปี ๒๕๖๓ =  78.35  

7 ประสทิธภิาพการสือ่สาร 80.00 79.62  

8 การปรบัปรุงการท างาน 74.30 71.82  

9 การเปิดเผยขอ้มลู 100.00 74.83  ขอ้มลูลงเวป็ไซต ์
ปี ๒๕๖๒ =  ๑๐๐ 
ปี ๒๕๖๓ =  56.17  10 การป้องกนัการทุจรติ 100.00 37.50  

 
เนื่องจากคะแนน ITA นัน้ประกอบไปด้วย 3 ส่วนส าคัญได้แก่ 1) ความเข้าใจในแนว

ทางการประเมิน ITA และการตอบค าถามที่ชดัเจนของพนักงาน 2) บุคคลภายนอกซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ส านักงาน คปภ.ที่ต้องเข้าใจระบบการท างานของส านักงานและตอบค าถามของ ป.ป.ช. ให้ได้อย่าง
ชดัเจน 3) เวบ็ไซตข์องส านกังาน คปภ. ทีผู่ป้ระเมนิจะตอ้งเขา้มาตรวจสอบ ซึง่ในปี 2563 คณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่สามารถเขา้เวบ็ไซต์ของ         ส านักงาน คปภ. ได้ในบางส่วนอนัเนื่องมาจากขอ้ขดัขอ้ง
ทางเทคนิค ท าให้ส านักงาน คปภ. ถูกตัดคะแนนในส่วนนี้  ในปีถัดไปจึงต้องมีการเตรียมการโดย
มอบหมายให้สายกลยุทธ์องค์กรและกลุ่มงานโครงสร้างระบบและความปลอดภยัเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ด าเนินการปรบัปรุงแก้ไขทัง้เรื่องระบบและการจดัเตรียมข้อมูลข่าวสารที่จะต้องมีอยู่บนเว็บไซต์ให้
ครบถว้น 

ตารางแสดงรายละเอียดคะแนนผลก ารประเมิน ITA ของส านักงาน คปภ. ปี 2563 

(IIT) 

ข้อ หวัข้อการประเมิน คะแนน 
I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่านปฏบิตังิาน/ให้บรกิารแก่ผู้มาตดิต่อตามประเดน็

ดงัต่อไปนี้ มากน้อยเพยีงใด 
 

 • เป็นไปตามขัน้ตอนทีก่ าหนด 77.37 



๔ 

 

 
 

ข้อ หวัข้อการประเมิน คะแนน 
 • เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 78.87 

I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏบิตังิาน/ใหบ้รกิารแก่ผูม้าตดิต่อทัว่ๆไป กบัผู้
มาตดิต่อทีรู่จ้กัเป็นการสว่นตวัอย่างเท่าเทยีมกนัมากน้อย เพยีงใด 

81.72 

I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็น
ต่อไปนี้อย่างไร 

 

 • มุ่งผลส าเรจ็ของงาน 83.96 

 • ใหค้วามส าคญักบังานมากกว่าธุระสว่นตวั 76.85 

 • พรอ้มรบัผดิชอบหากความผดิพลาดเกดิจากตนเอง 78.15 

I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มกีารเรยีกรบัสิง่ดงัต่อไปนี้จากผู้มาตดิต่อเพื่อ
แลกกบัการปฏบิตังิานการอนุมตั ิอนุญาต หรอืใหบ้รกิารหรอืไม่ 

 

 • เงนิ 100.00 

 • ทรพัยส์นิ 100.00 

 • ประโยชน์อื่นๆ ทีอ่าจค านวณเป็นเงนิได ้เช่น การลดราคา การรบั
ความบนัเทงิ เป็นตน้ 

95.15 

I5 ในช่วงเทศกาลหรอืวาระส าคญัต่างๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากร
ในหน่วยงานของท่านมีการรับสิ่งของดังต่อไปนี้นอกเหนือจากการรับโดย
ธรรมจรรยาหรอืไม่ 

 

 • เงนิ 96.12 

 • ทรพัยส์นิ 96.12 

 • ประโยชน์อื่นๆ ทีอ่าจค านวณเป็นเงนิได ้เช่น การลดราคา การรบั        
ความบนัเทงิ เป็นตน้ 

88.35 

I6 ภายนอกหรอืภาคเอกชนเพื่อสร้างความสมัพนัธ์ที่ดแีละคาดหวงัให้มกีารตอบ
แทนในอนาคตหรอืไม่ 

 

 • เงนิ 99.03 

 • ทรพัยส์นิ 99.03 

 • ประโยชน์อื่นๆ ทีอ่าจค านวณเป็นเงนิได ้เช่น การลดราคา การรบั          
ความบนัเทงิ เป็นตน้ 

97.03 

I7 ท่านรูเ้กี่ยวกบัการใชจ่้ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานของท่าน มากน้อย
เพยีงใด 

61.74 

I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงประเด็นดงัต่อไปนี้ มาก
น้อยเพยีงใด 

 



๕ 

 

 
 

ข้อ หวัข้อการประเมิน คะแนน 
 • คุม้ค่า 83.83 

 • ไม่บดิเบอืนวตัถุประสงคข์องงบประมาณทีต่ัง้ไว ้ 80.76 

I9 หน่วยงานของท่านใช้งบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตวั กลุ่ม พวกพ้อง มาก
น้อยเพยีงใด 

86.11 

I10 บุคลากรในหน่วยงานของทานมีการเบิกจายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าท างาน
ล่วงเวลา ค่าวสัดุอุปกรณ์ หรอืค่าเดนิทาง ฯลฯ มากน้อยเพยีงใด 

87.54 

I11 หน่วยงานของท่านมกีารจดัซื้อจดัจ้าง/การจดัหาพสัดุและการตรวจรบั พสัดุใน
ลกัษณะดงัต่อไปนี้มากน้อยเพยีงใด 

 

 • โปร่งใส ตรวจสอบได ้ 88.27 

 • เอือ้ประโยชน์ใหผู้ป้ระกอบการรายใดรายหนึ่ง 88.19 

I12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ท่าน มสี่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณตามประเดน็ดงัต่อไปนี้มากน้อยเพยีงใด 

 

 • สอบถาม 72.54 

 • ทกัทว้ง 68.94 

 • รอ้งเรยีน 65.37 

I13 ผูบ้งัคบับญัชาของท่าน มอบหมายงานแก่ท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพยีงใด 75.53 
I14 ท่านได้รบัการประเมนิผลการปฏิบตัิงานตามระดบัคุณภาพของผลงาน มาก

น้อยเพยีงใด 
76.82 

I15 ผูบ้งัคบับญัชาของท่าน มกีารคดัเลอืกผูเ้ขา้รบัการอบรม การศกึษาดู งาน หรอื
การใหทุ้นการศกึษาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพยีงใด 

73.52 

I16 ผู้บงัคบับญัชาของท่าน มกีารสัง่การให้ท่านท าธุระส่วนตวัของ ผู้บงัคบับญัชา 
มากน้อยเพยีงใด 

88.07 

I17 ผูบ้งัคบับญัชาของท่าน มกีารสัง่การใหท้่านทาสิง่ทีไ่ม่ถูกตอ้ง หรอืม ีความเสีย่ง
ต่อการทุจรติ มากน้อยเพยีงใด 

95.02 

I18 การบรหิารงานบุคคลของหน่วยงานของท่านมลีกัษณะดงัต่อไปนี้ มาก น้อย
เพยีงใด 

 

 • ถูกแทรกแซงจากผูม้อี านาจ 75.03 

 • มกีารซือ้ขายต าแหน่ง 92.79 

 • เอือ้ประโยชน์ใหก้ลุ่มพวกพอ้ง 73.34 

I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มกีารเอาทรพัย์สินของราชการ ไปเป็น ของ
สว่นตวั หรอืนาไปใหก้ลุ่มพวกพอ้ง มากน้อยเพยีงใด 

90.59 



๖ 

 

 
 

ข้อ หวัข้อการประเมิน คะแนน 
I20 ขัน้ตอนการขออนุญาตเพื่อยมืทรพัยส์นิของราชการไปใชใ้นการ ปฏบิตังิานใน

หน่วยงานของท่านมคีวามสะดวก มากน้อยเพยีงใด 
54.31 

I21 กรณีทีต่อ้งมกีารขอยมืทรพัยส์นิของราชการไปใชใ้นการปฏบิตังิาน บุคลากรใน
หน่วยงานของท่านมกีารขออนุญาตอย่างถูกต้องจาก หน่วยงานของท่าน มาก
น้อยเพยีงใด 

82.57 

I22 บุคคลภายนอกหรอืภาคเอกชน มกีารน าทรพัยส์นิของราชการไปใช ้โดยไม่ได้
รบัอนุญาตอย่างถูกตอ้งจากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพยีงใด 

93.28 

I23 ท่านรูแ้นวปฏบิตัขิองหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกบัการใชท้รพัยส์นิของ ราชการ
ทีถู่กตอ้ง มากน้อยเพยีงใด 

62.48 

I24 หน่วยงานของท่านมกีารก ากบัดูแลและตรวจสอบการใชท้รพัยส์นิของ ราชการ
เพือ่ป้องกนัไม่ใหม้กีารน าไปใชส้ว่นตวั กลุ่ม พวกพอ้ง มากน้อยเพยีงใด 

72.78 

I25 ผูบ้รหิารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ใหค้วามส าคญักบัการต่อต้านการทุจรติ 
มากน้อยเพยีงใด 

89.57 

I26 หน่วยงานของท่านมกีารด าเนินการดงัต่อไปนี้หรอืไม่  
 • ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

อย่างมปีระสทิธภิาพ 
90.43 

 • จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงาน 

83.87 

I27 ปัญหาการทุจรติในหน่วยงานของท่าน ไดร้บัการแกไ้ข มากน้อย เพยีงใด 81.29 
I28 หน่วยงานของท่านมกีารด าเนินการดงัต่อไปนี้ ต่อการทุจรติมากน้อยเพยีงใด  

 • เฝ้าระวงั 80.38 

 • ตรวจสอบ 82.87 

 • ลงโทษทางวนิยั 84.31 

I29 หน่วยงานของท่านมกีารน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทัง้ภายในและ
ภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทางาน เพื่อป้องกันการทุจริตมากน้อย
เพยีงใด 

85.26 

I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจรติที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมี
ความคดิเหน็ต่อประเดน็ดงัต่อไปนี้อย่างไร 

 

 • สามารถรอ้งเรยีนและสง่เอกสารไดอ้ย่างสะดวก 72.53 

 • สามารถตดิตามผลการรอ้งเรยีนได ้ 71.08 

 • มัน่ใจว่าจะมกีารด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา 75.02 



๗ 

 

 
 

ข้อ หวัข้อการประเมิน คะแนน 
 • มัน่ใจว่าปลอดภยัและไม่มผีลกระทบต่อตนเอง 71.41 

ผลการประเมิน IIT ได้คะแนนเฉล่ีย รวม 81.61 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 
คะแนน 

 

ตารางแสดงรายละเอียดคะแนนผลการประเมิน ITA ของส านักงาน คปภ. ปี 2563 

(EIT) 

ข้อ หวัข้อการประเมิน คะแนน 
E1 เจา้หน้าทีข่องหน่วยงานทีท่่านตดิต่อปฏบิตังิาน/ใหบ้รกิารแก่ท่าน ตามประเดน็

ดงัต่อไปนี้มากน้อยเพยีงใด  
 

 • เป็นไปตามขัน้ตอน 79.39 

 • เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 82.76 

E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบตัิงาน/ให้บริการแก่ท่าน กบัผู้มา
ตดิต่อคนอื่นๆอย่างเท่าเทยีมกนัมากน้อยเพยีงใด  

78.25 

E3 เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ท่านตดิต่อ ให้ขอ้มูลเกี่ยวกบัการด าเนินการ/ ให้บรกิาร
แก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบงัหรอืบดิเบอืนขอ้มลูมาก น้อยเพยีงใด  

78.56 

E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่าน ตดิต่อ
ร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้  เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ
อนุญาต หรอืใหบ้รกิารหรอืไม่  

 

 • ทรพัยส์นิ 100.00 

 • ประโยชน์อื่นๆ ทีอ่าจค านวณเป็นเงนิได ้เช่น การลดราคา การรบั         
ความบนัเทงิ เป็นตน้ 

100.00 

E5 หน่วยงานทีท่่านตดิต่อ มกีารด าเนินงาน โดยค านึงถงึประโยชน์ของประชาชน
และสว่นรวมเป็นหลกัมากน้อยเพยีงใด 

80.09 

E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อมีลักษณะดงัต่อไปนี้มากน้อย
เพยีงใด 

 

 • เขา้ถงึงา่ย ไม่ซบัซอ้น 73.23 

 • มชี่องทางหลากหลาย 74.58 

E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชน ควร
รบัทราบอย่างชดัเจนมากน้อยเพยีงใด  

74.86 



๘ 

 

 
 

ข้อ หวัข้อการประเมิน คะแนน 
E8 หน่วยงานทีท่่านตดิต่อ มชี่องทางรบัฟังคาตชิมหรอืความคดิเหน็ เกี่ยวกบัการ

ด าเนินงาน/การใหบ้รกิาร หรอืไม่  
90.68 

E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคาถามเมื่อมีข้อกังวลสงสยั ที่
เกีย่วกบัการด าเนินงานไดอ้ย่างชดัเจนมากน้อยเพยีงใด  

68.97 

E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของ 
เจา้หน้าทีใ่นหน่วยงานหรอืไม่  

89.71 

E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านตดิต่อ มกีารปรบัปรุงคุณภาพการ ปฏบิตังิาน/               
การใหบ้รกิารใหด้ขีึน้มากน้อยเพยีงใด  

72.43 

E12 หน่วยงานที่ท่านตดิต่อ มกีารปรบัปรุงวธิกีารและขัน้ตอนการด าเนิน งาน/การ
ใหบ้รหิารใหด้ขีึน้ มากน้อยเพยีงใด  

70.76 

E13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการด า เนินงาน/การ 
ใหบ้รกิารใหเ้กดิความสะดวกรวดเรว็มากขึน้ หรอืไม่  

83.69 

E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รบับรกิาร ผู้มาติดต่อ หรอืผู้มสี่วนได้
ส่วนเสีย      เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การ
ใหบ้รกิารของหน่วยงานใหด้ขีึน้ มากน้อยเพยีงใด  

59.46 

E15 หน่วยงานที่ท่านตดิต่อ มกีารปรบัปรุงการด าเนินงาน/การใหบ้รกิารให้มคีวาม
โปร่งใสมากขึน้ มากน้อยเพยีงใด  

72.76 

ผลการประเมิน EIT ได้คะแนนเฉล่ีย รวม 78.35 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 
คะแนน  

 

ตารางแสดงรายละเอียดคะแนนผลการประเมิน ITA ของส านักงาน คปภ. ปี 2563 

(OIT) 

ข้อ หวัข้อการประเมิน คะแนน 
O1 โครงสรา้ง  100.00 
O2 ขอ้มลูผูบ้รหิาร 0.00 
O3 อ านาจหน้าที ่ 100.00 
O4 แผนยุทธศาสตรห์รอืแผนพฒันาหน่วยงาน 100.00 
O5 ขอ้มลูการตดิต่อ 100.00 
O6 กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 100.00 
O7 ขา่วประชาสมัพนัธ์ 100.00 
O8 Q&A  0.00 



๙ 

 

 
 

ข้อ หวัข้อการประเมิน คะแนน 
O9 Social Network 0.00 
O10 แผนด าเนินงานประจ าปี 100.00 
O11 รายงานการก ากบัตดิตามการด าเนินงาน ประจ าปีรอบ 6 เดอืน 100.00 
O12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 100.00 
O13 คู่มอืหรอืมาตรฐานการปฏบิตังิาน 0.00 
O14 คู่มอืหรอืมาตรฐานการใหบ้รกิาร 100.00 
O15 ขอ้มลูเชงิสถติกิารใหบ้รกิาร 100.00 
O16 รายงานผลการส ารวจความพงึพอใจการใหบ้รกิาร 100.00 
O17 E-Service  100.00 
O18 แผนการใชจ่้ายงบประมาณประจ าปี 100.00 
O19 รายงานการก ากบัตดิตามการใชจ่้ายงบประมาณ รอบ 6 เดอืน 100.00 
O20 รายงานผลการใชจ่้ายงบประมาณประจ าปี 100.00 
O21 แผนการจดัซือ้จดัจา้งหรอืแผนการจดัหาพสัดุ 100.00 
O22 ประกาศต่างๆ เกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจา้งหรอืการจดัหาพสัดุ 100.00 
O23 สรุปผลการจดัซือ้จดัจา้งหรอืการจดัหาพสัดุรายเดอืน 100.00 
O24 รายงานผลการจดัซือ้จดัจา้งหรอืการจดัหาพสัดุประจ าปี 100.00 
O25 นโยบายการบรหิารทรพัยากรบุคคล  100.00 
O26 การด าเนินการตามนโยบายการบรหิารทรพัยากรบุคคล 100.00 
O27 หลกัเกณฑก์ารบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล 100.00 
O28 รายงานผลการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคลประจ าปี 100.00 
O29 แนวปฏบิตักิารจดัการเรื่องรอ้งเรยีนการทุจรติ 0.00 
O30 ช่องทางแจง้เรื่องรอ้งเรยีนการทุจรติ  0.00 
O31 ขอ้มลูเชงิสถติเิรื่องรอ้งเรยีนการทุจรติประจ าปี  0.00 
O32 ช่องทางการรบัฟังความเหน็  0.00 
O33 การเปิดโอกาสใหเ้กดิการมสีว่นร่วม 100.00 
O34 เจตจ านงสุจรติของผูบ้รหิาร 100.00 
O35 การมสีว่นร่วมของผูบ้รหิาร 0.00 
O36 การประเมนิความเสีย่งการทุจรติประจ าปี 100.00 
O37 การด าเนินการเพือ่จดัการความเสีย่งการทุจรติ 0.00 
O38 การเสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์ร  100.00 
O39 แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติประจ าปี 100.00 
O40 รายงานการก ากบัตดิตามการด าเนินการป้องกนัการทุจรติ รอบ 6 เดอืน 100.00 



๑๐ 

 

 
 

ข้อ หวัข้อการประเมิน คะแนน 
O41 รายงานผลการด าเนินการป้องกนัการทุจรติประจ าปี 100.00 
O42 มาตรการเผยแพร่ขอ้มลูต่อสาธารณะ 0.00 
O43 มาตรการใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีมสีว่นร่วม 0.00 

ผลการประเมิน OIT ได้คะแนนเฉล่ีย รวม 56.17 คะแนนจากคะแนนเตม็ 100 
คะแนน  

 
 

 

4. ความเหน็เพ่ิมเติมของผู้ประเมิน  

จากเป้าหมาย “การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครฐั (ITA) ประจ าปี 2563” ทีก่ าหนดใหห้น่วยงานทีเ่ขา้รบัการประเมนิรอ้ยละ 80 จะต้องมผีลคะแนน 
85 คะแนนขึน้ไป ภายในปี 2565 พบว่า ผลคะแนนการประเมนิหน่วยงานของท่านจาก 3 แบบวดั  คอื 
แบบวดัการรบัรู้ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีภายใน ( IIT) แบบวดัการรบัรู้ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีภายนอก 
(EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ (OIT) จ านวนทัง้สิ้น 10 ตวัชี้วดั ไม่มแีบบวดัใดผ่าน
เกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีผลการ
ประเมนิทีด่ยีิง่ขึน้ในปีถดัไป ดงัต่อไปนี้ 

4.1 แบบวดั IIT  เป็นการประเมนิการรบัรู้ของบุคลากรภายในเกี่ยวกบัการปฏิบตัหิน้าที่ 
การใชจ่้ายงบประมาณและทรพัยส์นิของราชการ โดยยดึระเบยีบปฏบิตัแิละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้
หลกัการมสี่วนร่วมของประชาชน จงึควรด าเนินการดงันี้ 1) การปฏบิตัหิน้าที ่จดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูล
เกี่ยวกับขัน้ตอน ระยะเวลาและผู้ร ับผิดชอบในการให้บริการอย่างชดัเจน สร้างระบบการประเมิน
ประสทิธภิาพการให้บรกิารของผู้มาตดิต่อรบับรกิาร ณ จุดใหบ้รกิารไดโ้ดยง่าย สะดวกและเป็นไปตาม
หลกัการปกปิดความลบัของผู้ให้ขอ้มูล รวมทัง้ก าหนดมาตรการบรหิารงานบุคคลและการพจิารณาให้
คุณ ใหโ้ทษ ตามหลกัคุณธรรมและความสามารถ 2) การใชง้บประมาณ จดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูการใช้
จ่ายงบประมาณ แผนการจดัซื้อจดัจ้างหรอืการจดัหาพสัดุ รวมถงึกระบวนการเบกิจ่ายงบประมาณโดย
เปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน ตลอดจนการจัดท ารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณอย่างสม ่าเสมอ 3) การใชอ้ านาจของผู้บรหิารด้านการบรหิารงานบุคคล จดัท ารายละเอียด
ของต าแหน่งงาน (job description) และเกณฑ์การประเมนิผลการปฏบิตังิานอย่างชดัเจนและเปิดเผย 
รวมทัง้การเปิดรบัฟังความคดิเหน็ของผู้ทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อปรบัปรุงประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน 4) การใช้
ทรพัยส์นิของราชการ จดัท าคู่มอืและระเบยีบการใชท้รพัยส์นิของราชการ สรา้งระบบการก ากบัดูแลและ
ตดิตามตรวจสอบการยมื-คนื และการลงโทษอย่างเคร่งครดั 5) การแก้ไขปัญหาการทุจรติ มุ่งเสรมิสรา้ง



๑๑ 

 

 
 

วฒันธรรมการท างานเพือ่ประโยชน์สงูสุดของสว่นรวม มจีติสาธารณะและพรอ้มใหบ้รกิารประชาชนอย่าง
เตม็ก าลงัความสามารถ โดยจดัท ามาตรการการป้องกนัและมรีะบบการตดิตามตรวจสอบพฤตกิรรมการ
ทุจรติอย่างชดัเจนและเปิดเผย รวมทัง้การเปิดใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในการแสดงความคดิเหน็และการ
ตดิตามตรวจสอบการท างานของหน่วยงานไดโ้ดยงา่ยและสะดวก  

4.2 แบบวดั EIT เป็นการประเมนิการรบัรูข้องผูร้บับรกิารทีม่ตี่อคุณภาพและมาตรฐานการ
ให้บรกิารอย่างมปีระสทิธิภาพ ประสทิธผิลและไม่เลอืกปฏบิตั ิจงึควรด าเนินการดงันี้ 1) คุณภาพการ
ด าเนินงาน ประชาสมัพนัธ์เกี่ยวกับระบบและขัน้ตอนการให้บริการงานด้านต่างๆ อย่างทัว่ถึง และ
ส่งเสรมิให้มกีารฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทกัษะและความรู้เกี่ยวกบัการปฏิบตัิงานอย่างสม ่าเสมอ 2) 
ประสทิธภิาพการสือ่สาร จดัท าสือ่ประชาสมัพนัธแ์ละเปิดเผยขอ้มลูบนเวบ็ไซตห์ลกัของหน่วยงานให้ง่าย
ต่อการเขา้ถงึขอ้มูล และมกีารปฏสิมัพนัธ์แลกเปลีย่นขอ้มูลข่าวสารกนัอย่างชดัเจนและต่อเนื่อง 3) การ
ปรบัปรุงระบบการท างาน สร้างกระบวนการปรกึษาหารอืระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพื่อร่วมกัน
ทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏบิตังิานอย่างเป็นระบบ และส่งเสรมิให้ผู้รบับรกิารและประชาชน
ทัว่ไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้ค าแนะน าในการพัฒนาและปรบัปรุงคุณภาพและ
มาตรฐานการใหบ้รกิารไดโ้ดยสะดวก 

4.3 แบบ OIT เป็นการเปิดเผยขอ้มลูพืน้ฐานต่าง ๆ ทีเ่ป็นปัจจุบนัของหน่วยงานสูส่าธารณะ

บนเวบ็ไซต์ของหน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และงา่ยต่อการเขา้ถงึ และแสดงเจตนารมณ์ในการป้อง
ปรามการทุจรติโดยมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม จึงควรด าเนินการดงันี้ 1) การเปิดเผยข้อมูล เน้นการ
เผยแพร่ขอ้มูลพืน้ฐานเกีย่วกบัการปฏบิตังิาน ประกอบดว้ยขอ้มลูดา้นการบรหิารงานทัว่ไป งบประมาณ 
การจดัซื้อจดัจ้างหรือจดัหาพสัดุและการบริหารทรพัยากรบุคคล รวมทัง้ข่าวประชาสมัพันธ์ และมี
ช่องทางการปฏสิมัพนัธ์กบัผู้รบับรกิารและประชาชนทัว่ไป และการใหบ้รกิารผ่านระบบ e-service โดย
ต้องเผยแพร่ในหวัขอ้หรอืต าแหน่งทีส่ามารถเขา้ถงึและสบืค้นขอ้มูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทัง้นี้ ต้อง
เป็นการเขา้ถงึผ่าน URL บนเวบ็ไซต์หลกัของหน่วยงานโดยตรง 2) การป้องกนัการทุจรติ จดัประชุม
เตรยีมความพรอ้มเขา้รบัการประเมนิ ITA ก่อนจะศกึษาและวเิคราะหผ์ลการประเมนิของปีทีผ่่านมาเพือ่
ก าหนดแนวทางการปรบัปรุงและพฒันา จากนัน้จดัท าแนวทางการปฏบิตัติามมาตรการภายในและให้มี
การก ากับติดตามการน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ที่ส าคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้
ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรบัปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการ
ตดิต่อสือ่สารผ่านเวบ็ไซตไ์ดอ้ย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ 

5. วิเคราะห์ประเดน็ท่ีเป็นข้อบกพร่องหรือจดุอ่อนของส านักงาน คปภ. และการก าหนด

มาตรการเพื่อส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใสของส านักงาน คปภ. 



๑๒ 

 

 
 

จากผลการประเมนิ ITA ของส านักงาน คปภ. ประจ าปี 2563 พบว่า ค าถามที่ได้คะแนน
น้อยกว่า85 คะแนน ม ี44 ค าถาม จากแบบประเมนิ IIT และ EIT ส านักงาน คปภ. ไดน้ าผลคะแนนทีไ่ด้
ต ่ากว่า 85 คะแนน มาวเิคราะหเ์พื่อปรบัปรุงและพฒันาเป็นมาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายใน                ส านกังาน คปภ. ดงันี้ 

แบบ
ประเมิ
น 

จดุอ่อน คะแนน มาตรการเพื่อส่งเสริมคณุธรรม
และความโปร่งใส 

IIT บุคลากรในหน่วยงานของท่านปฏิบัติงาน/
ให้บรกิารแก่ผู้มาตดิต่อตามประเดน็ดงัต่อไปนี้ 
มากน้อยเพยีงใด  

 • กิ จ ก ร ร ม จัด อ บ รม ใ ห้ ค ว า ม รู้
พ นั ก ง า น ใ นหัว ข้ อ  เ กี่ ย ว กับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 

• ก ำหนดนโยบำยมำตรกำรงดกำรรั
บ  กำร เ รียกร้อ ง  หรือกำร ให้  
ข อ ง ข วั ญ 
ทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อื่นใดจำก 
บุคคลหรือหน่วยงำนอื่น ใดอัน
เนื่องมาจากการปฏบิตัหิน้าที ่เช่น 
No Gift Policy  

• ทบทวนกระบวนการจัดการเร ื ่อง
ร้องเรียนการทุจริตของสำนักงาน 
คปภ. 

• ส่ง เสริมความรู้ความเข้า ใจใน
กระบวนการขอยืมทรพัย์สินของ
ส านกังาน 

• ส ่ ง เ ส ร ิ ม ก า ร ม ี ส ่ ว น ร ่ ว ม ใ น
กระบวนการต ิดตามการใช ้จ ่าย
งบประมาณ 

• ส ่ ง เสร ิมความร ู ้ ความเข ้ า ใจใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

• เป็นไปตามขัน้ตอนทีก่ าหนด 77.37 

• เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 78.87 

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/
ใหบ้รกิารแก่ผูม้าตดิต่อทัว่ๆไป กบัผูม้าตดิต่อที่
รูจ้กัเป็นการส่วนตวัอย่างเท่าเทยีมกนัมากน้อย 
เพยีงใด 

81.72 

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มพีฤตกิรรมใน
การปฏบิตังิาน ตามประเดน็ต่อไปนี้อย่างไร 

 

• มุ่งผลส าเรจ็ของงาน  83.96 

• ให้ความส าคัญกับงานมากกว่ าธุ ร ะ
สว่นตวั 

76.85 

• พร้อมรบัผดิชอบหากความผดิพลาดเกดิ
จากตนเอง 

78.15 

ท่านรู้เกี่ยวกบัการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพยีงใด 

61.74 

หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดย
ค านึงถงึประเดน็ดงัต่อไปนี้ มากน้อยเพยีงใด 

 

• คุม้ค่า 83.83 

• ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของ
งบประมาณทีต่ัง้ไว ้

80.76 



๑๓ 

 

 
 

แบบ
ประเมิ
น 

จดุอ่อน คะแนน มาตรการเพื่อส่งเสริมคณุธรรม
และความโปร่งใส 

หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการใช้ จ่ายงบประมาณ
ตามประเดน็ดงัต่อไปนี้มากน้อยเพยีงใด 

  

• สอบถาม 72.54 

• ทกัทว้ง 68.94 

• รอ้งเรยีน 65.37 

ผู้บงัคบับญัชาของท่าน มอบหมายงานแก่ท่าน
อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพยีงใด 

75.53 

ท่านได้รบัการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ระดบัคุณภาพของผลงาน มากน้อยเพยีงใด  

76.82 

ผู้บงัคบับญัชาของท่าน มกีารคดัเลอืกผู้เขา้รบั
การอบรม การศึกษาดู  งาน หรือการให้
ทุนการศกึษาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพยีงใด  

73.52 

การบรหิารงานบุคคลของหน่วยงานของท่านมี
ลกัษณะดงัต่อไปนี้ มาก น้อยเพยีงใด 

 

• ถูกแทรกแซงจากผูม้อี านาจ 75.03 

• เอือ้ประโยชน์ใหก้ลุ่มพวกพอ้ง 73.34 

ขัน้ตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ในการ ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของท่านมคีวามสะดวก มากน้อยเพยีงใด 

54.31 

กรณีทีต่้องมกีารขอยมืทรพัยส์นิของราชการไป
ใชใ้นการปฏบิตังิาน บุคลากรในหน่วยงานของ
ท่ านมีก า รขออ นุญาตอย่ า งถู กต้ อ งจาก 
หน่วยงานของท่าน มากน้อยเพยีงใด  

82.57 

ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน 
เกี่ยวกบัการใช้ทรพัยส์นิของ ราชการที่ถูกต้อง 
มากน้อยเพยีงใด  

62.48 

หน่วยงานของท่ านมีการกากับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ ราชการเพื่อ

72.78 



๑๔ 

 

 
 

แบบ
ประเมิ
น 

จดุอ่อน คะแนน มาตรการเพื่อส่งเสริมคณุธรรม
และความโปร่งใส 

ป้องกนัไม่ให้มีการน าไปใช้ส่วนตวั กลุ่ม พวก
พอ้ง มากน้อยเพยีงใด 
หน่วยงานของท่านมกีารด าเนินการดงัต่อไปนี้
หรอืไม่ 

 

• จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจรติของหน่วยงาน  

83.87 

ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รบั
การแกไ้ข มากน้อย เพยีงใด  

81.29 

หน่วยงานของท่านมกีารด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
ต่อการทุจรติมากน้อยเพยีงใด  

 

• เฝ้าระวงั 80.38 

• ตรวจสอบ 82.87 

• ลงโทษทางวนิยั 84.31 

หากท่านพบเหน็แนวโน้มการทุจรติทีจ่ะเกดิขึ้น
ในหน่วยงานของท่าน ท่านมคีวามคิดเห็นต่อ
ประเดน็ดงัต่อไปนี้อย่างไร 

 

• สามารถร้องเรียนและส่งเอกสารได้
อย่างสะดวก 

72.53 

• สามารถตดิตามผลการรอ้งเรยีนได ้ 71.08 

• มัน่ใจว่าจะมีการด าเนินการอย่ าง
ตรงไปตรงมา 

75.02 

• มัน่ใจว่าปลอดภัยและไม่มีผลกระทบ
ต่อตนเอง 

71.41 

EIT เ จ้ า ห น้ า ที่ ข อ ง ห น่ ว ย ง านที่ ท่ า น ติ ด ต่ อ
ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็น
ดงัต่อไปนี้มากน้อยเพยีงใด  

 • การส ารวจความคิดเห็นของผู้มี
ส่วนได้เสยีของส านักงาน คปภ.     
ปี ๒๕๖๓ เพื่อเป็นข้อมูลในการ
ปรบัปรุงและพฒันาคุณภาพการ
ใหบ้รกิารของส านกังาน คปภ. • เป็นไปตามขัน้ตอน 79.39 

• เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 82.76 



๑๕ 

 

 
 

แบบ
ประเมิ
น 

จดุอ่อน คะแนน มาตรการเพื่อส่งเสริมคณุธรรม
และความโปร่งใส 

เ จ้ า ห น้ า ที่ ข อ ง ห น่ ว ย ง านที่ ท่ า น ติ ด ต่ อ 
ปฏบิตังิาน/ให้บรกิารแก่ท่าน กบัผูม้าตดิต่อคน
อื่นๆอย่างเท่าเทยีมกนัมากน้อยเพยีงใด  

78.25 • จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมี
สว่นร่วมกบัภาคธุรกจิ ในขัน้ตอน
การพฒันากฎระเบียบ เช่น การ
จดัการอบรม/สมัมนาต่างๆ โดย
มผีูม้สี่วนไดเ้สยีภายนอกเขา้ร่วม 
เ ช่ น  ก า ร ป ร ะ ชุ ม ชี้ แ จ ง
ร า ย ล ะ เ อี ย ด แบบสอบถ าม
โครงการศึกษาและเตรยีมความ
พร้ อ มส า ห รับ ก า รบั ง คับ ใ ช้
ม าต รฐ านก า ร ร ายง านท า ง
การเงนิ ฉบบัที่ 17 เรื่อง สญัญา
ประกันภัย, การสัมมนาผู้ไกล่
เกลีย่และผูป้ฏบิตังิานทีเ่กี่ยวขอ้ง 
เพื่ อพัฒนาทักษะ  แล ะถอด
บทเรยีนการไกล่เกลี่ยข้อพพิาท
ดา้นการประกนัภยั ระหว่างวนัที่ 
19-21 กุมภาพนัธ์ 2564, การจดั
หลักสูต รอบรมสุ ดยอดผู้ น า
วิ ท ย า ก า ร ป ร ะ กั น ภั ย
ระดบัสูง  (Super วปส.) โดยมผีู้
เข้ารบัการอบรมเป็นผู้แทนจาก
หน่วยงานภาครัฐและผู้บริหาร
ของบริษัทเอกชนต่างๆ รวมถึง
ธุรกจิประกนัภยัดว้ย 
 

เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูล
เกีย่วกบัการด าเนินการ/ ใหบ้รกิารแก่ท่านอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบงัหรอืบดิเบอืนขอ้มูลมาก 
น้อยเพยีงใด  

78.56 

หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มกีารด าเนินงาน โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวม
เป็นหลกัมากน้อยเพยีงใด 

80.09 

การเผยแพร่ขอ้มูลของหน่วยงานทีท่่านตดิต่อมี
ลกัษณะดงัต่อไปนี้มากน้อยเพยีงใด 

 

• เขา้ถงึงา่ย ไม่ซบัซอ้น 73.23 

• มชี่องทางหลากหลาย 74.58 

หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มกีารเผยแพร่ผลงาน
หรือข้อมูลที่สาธารณชน ควรรับทราบอย่าง
ชดัเจนมากน้อยเพยีงใด  

74.86 

หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบ
ค าถามเมื่อมีข้อกังวลสงสัย ที่เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานไดอ้ย่างชดัเจนมากน้อยเพยีงใด  

68.97 

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการ
ปรบัปรุงคุณภาพการ ปฏบิตังิาน/การใหบ้รกิาร
ใหด้ขีึน้มากน้อยเพยีงใด  

72.43 

หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรบัปรุงวิธีการ
และขัน้ตอนการด าเนิน งาน/การใหบ้รหิารให้ดี
ขึน้ มากน้อยเพยีงใด  

70.76 

หน่วยงานที่ท่านตดิต่อ มกีารน าเทคโนโลยมีา
ใชใ้นการด าเนินงาน/การ ใหบ้รกิารใหเ้กดิความ
สะดวกรวดเรว็มากขึน้ หรอืไม่  

83.69 



๑๖ 

 

 
 

แบบ
ประเมิ
น 

จดุอ่อน คะแนน มาตรการเพื่อส่งเสริมคณุธรรม
และความโปร่งใส 

ห น่ ว ย ง า นที่ ท่ า น ติ ด ต่ อ เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้
ผู้รบับริการ   ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสยี เขา้ไปมสีว่นร่วมในการปรบัปรุงพฒันาการ
ด าเนินงาน/การใหบ้รกิารของหน่วยงานใหด้ขีึน้ 
มากน้อยเพยีงใด  

59.46 

หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการปรับปรุงการ
ด าเนินงาน/การใหบ้รกิารใหม้คีวามโปร่งใสมาก
ขึน้ มากน้อยเพยีงใด  

72.76 

 
จากผลการประเมนิ ITA ของส านกังาน คปภ. ประจ าปี 2563 ในสว่นของการเปิดเผยขอ้มูล

สาธารณะ (OIT) พบว่า มคี าถามทีไ่ม่ไดค้ะแนนดงันี้ 

ข้อ จดุอ่อน คะแนน แนวทางปฏิบติัเพื่อส่งเสริมคณุธรรมและ
ความโปร่งใส 

O2 ขอ้มลูผูบ้รหิาร 0.00 เพิ่ม  dialog box เพื่ อ เ ป็นช่องทางการติดต่อ
ผูบ้รหิารแต่ละท่าน 

O8 Q&A  0.00 ปรบัปรุงหน้า Q&A ใหม้รีายละเอยีดครบถว้น 
O9 Social Network 0.00 จัด รู ปแบบห น้ า เ ว็บ ไซต์ ใ ห ม่  ให้มี  link ถึ ง 

Facebook, LINE, Youtube อย่างชดัเจน  
O13 คู่มอืหรอืมาตรฐานการปฏบิตังิาน 0.00 สายงานที่เกี่ยวข้องจดัท าคู่มอืหรอืมาตรฐานการ

ปฏิบัติง านและลงประกาศใน เว็บไซด์ขอ ง
ส านกังาน คปภ. 

O29 แนวปฏบิตักิารจดัการเรื่อง
รอ้งเรยีนการทุจรติ 

0.00 จดัท าขอ้มลูเพิม่เตมิดงันี้ 
1) นโยบายการบรหิารความเสีย่งดา้นทุจรติ 
2) แนวปฏบิตักิารจดัการเรื่องรอ้งเรยีนทุจรติ 
3) workflow การจดัการเรื่องรอ้งเรยีนทุจรติ 

O30 ช่องทางแจง้เรื่องรอ้งเรยีนการ
ทุจรติ  

0.00 ปรบัปรุง website ใหม้ชี่องทางการรอ้งเรยีนทุจรติ
แยกออกจากช่องทางรอ้งเรยีนทัว่ไป 

O31 ขอ้มลูเชงิสถติเิรื่องรอ้งเรยีนการ
ทุจรติประจ าปี  

0.00 ปรบัปรุงขอ้มลูสถติเิรื่องรอ้งเรยีนรายไตรมาส 



๑๗ 

 

 
 

ข้อ จดุอ่อน คะแนน แนวทางปฏิบติัเพื่อส่งเสริมคณุธรรมและ
ความโปร่งใส 

O32 ช่องทางการรบัฟังความเหน็  0.00 ปรบัปรุงเวบ็ไซต์ใหม้ชี่องทางแสดงความเหน็แนะน า
ตชิม 

O35 การมสีว่นร่วมของผูบ้รหิาร 0.00 ด าเนินการจดักจิกรรมทีแ่สดงถงึการมสีว่นร่วมของ
ผูบ้รหิาร 
• ประชุมคณะกรรมการ ก ากบัดแูล ITA (3 ก.พ. 64) 

• การอบรมเพื่อเสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์รดา้น
คุณธรรมและความฌโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงาน คปภ. (๔ ก.พ. 64) 

• การสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร ITA Agent (๒๓ ม.ีค. ๖๔) 

• การประชุมคณะท างาน ITA (๒๔ ม.ีค. ๖๔) 
O37 การด าเนินการเพือ่จดัการความ

เสีย่งการทุจรติ 
0.00 ปรับปรุงรายงานผลการด าเนินการเพื่อจัดการ

ความเสีย่งการทุจรติในปี พ.ศ. 2564 (มกราคม – 
พฤษภาคม) ซึ่งต้องสอดคล้องกับการประเมิน
ความเสีย่งการทุจรติประจ าปี ๒๕๖๔ 

O42 มาตรการสง่เสรมิคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

0.00 จดัท าบทวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครฐั (ITA) ประจ าปี 2563  

O43 การด าเนินการตามมาตรการ
สง่เสรมิคุณธรรมและความโปร่งใส 

0.00 • แต่งตัง้คณะกรรมการประเมนิคุณธรรมแลบะ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน 
คปภ. 

• ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน 
คปภ. เป็นประจ าทุกเดอืน 

• ติดตามความคืบหน้าในการด าเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 

 


