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     ดวยการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครฐั (Integrity and  
transprency Assessment : ITA) ถูกกําหนดใหเปนกลยุทธที่สําคัญของยุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจรติ ระยะที่ 3  (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งถือเปนการยกระดับใหการประเมินคณุธรรมและความ 
โปรงใสในการดําเนินของหนวยงานภาครัฐ ที่หนวยงานภาครับทั่วประเทศตองดําเนินการ โดยมุงหวังใหหนวยงาน
ภาครัฐที่เขารับการประเมินไดรับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหนวยงานในดวย
คุณธรรม และความโปรงใสในการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม โดยใชแนวทางการประเมิน และเคร่ืองมือการ
ประเมินตามท่ีสํานักงาน ป.ป.ช.กําหนด ดังน้ัน เพื่อใหดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของเทศบาลนครนครราชสีมา (Integrity and transprency Assessment : ITA) การประเมิน                                  
ITA ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนไปภายใตแนวคิด “Open to Transparency” ซึ่งเปนหลักการพ้ืนฐาน
สําคัญของการประเมิน ITA ที่มาจากการ “เปด” 2 ประการ คือ “เปดเผยขอมูล” ของ หนวยงานภาครฐัเพ่ือให 
สาธารณชนไดรับทราบและสามารถตรวจสอบการดําเนินงานได และ “เปดโอกาส” ให ผูมีสวนไดสวนเสียของ
หนวยงานภาครัฐ ทั้งเจาหนาที่ภายในหนวยงาน และประชาชนผูรับบริการหรือติดตอ กับหนวยงานภาครัฐไดเขามา
มีสวนรวมประเมินหรือแสดงความเห็นตอหนวยงานภาครัฐผานการประเมิน ITA ซึ่งการ “เปด” ทั้ง 2 ประการ
ขางตนนั้นจะชวยสงเสริมใหหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใสและนําไปสูการ ตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของทุกภาคสวนและไมไดมุงเนนใหหนวยงานที่เขารับการ ประเมินปฏิบัติเพียงเพื่อใหไดรับผลการประเมินที่สูงข้ึน
เพียงเทานั้น แตมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐไดมีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในดานคุณธรรมและความโปรงใสเพื่อให
เกิดธรรมาภิบาลในหนวยงานภาครัฐ มีการดําเนินงานท่ีมุงใหเกิดประโยชนตอประชาชนและสวนรวมเปนสําคัญ 
และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและ ประพฤติมิชอบในหนวยงานภาครัฐ สงผลใหหนวยงานภาครัฐสามารถบรรลุ
ตามเปาหมายที่กําหนดไวในแผน แมบทภายใตยุทธศาสตรชาติดวยการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and transprency Assessment : ITA ) การประเมิน ITA ไดเริ่ม
ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2556 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาใหมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐทุก
หนวยงานใหความรวมมือและเขารวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใชแนวทางและเคร่ืองมือการประเมินตามที่สานักงาน ป.ป.ช. กําหนด 
การประเมิน ITA ขางตน ทําใหแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นท่ี 21 การตอตานการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) ไดนําผลการประเมิน ITA ไปกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายของแผนแมบทฯ โดย
ในระยะแรก  (พ.ศ. 2561 – 2565)  กําหนดคาเปาหมายใหหนวยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินผานเกณฑ 
(85 คะแนนข้ึนไป) ไมนอยกวารอยละ 80 สําหรับการประเมิน ITA 2563 ยังคงใชกรอบแนวทางการประเมิน
เชนเดียวกับการประเมิน ITA 2562 ที่ผานมา เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐที่เขารับการประเมินไดมีการปรับปรุงพัฒนา
อยางเช่ือมโยงและตอเนื่อง และทําใหเห็นพัฒนาการในดานคุณธรรมและความโปรงใส ของหนวยงานภาครัฐได
อยางชัดเจน อยางไรก็ตาม การประเมิน ITA 2563 มีการปรับปรุงในรายละเอียดของระเบียบวิธีการประเมินและ
ประเด็นการประเมินเล็กนอย เพ่ือแกไขปรับปรุงขอจากัดของการประเมินใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นสงเสริมให



ประชาชนมีสวนรวมในการประเมินมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะสงผลใหการประเมิน ITA เปนเคร่ืองมือใหประชาชนไดมีสวน
รวมในการปรับปรุงแกไขระบบการบริหาร ราชการของหนวยงานภาครัฐ และมีผลการประเมนิท่ีมาจากมุมมองของ
ประชาชนอยางรอบดานทั้งดานการรับรูและความสามารถในการเขาถึงขอมูลสาธารณะไดอยาง ชัดเจนมากยิ่ งข้ึน 
รวมไปถึงการปรับปรุงเน้ือหาในคูมือฉบับนี้ใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นอีกดวยในการประเมิน ITA จําเปนที่จะตองมี
หลายหนวยงานรวมกันขับเคลื่อนการประเมิน ITA เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดอยางเรียบรอย และเปนไปตาม
กรอบระยะเวลาที่กําหนด สํานักงาน ป.ป.ช. จะเปนหนวยงาน  ศูนยกลางในการดําเนิน   การประเมินในภาพรวม
โดยมีหนาท่ีในการ กําหนดกลไกและกระบวนการในการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส   ใน ก า ร
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ รวมไปถึงหลักการและหลักเกณฑตางๆ ในการประเมิน การกํากับติดตามการ
ประเมิน และการดําเนินการตอผลการประเมินคณะที่มีบทบาทหนาที่ในการให คําปรึกษาแกหนวยงานที่เขารับการ
ประเมินอยางใกลชิด ทั้งในดานการดําเนินการประเมินและในดานเนื้อหาในการประเมิน รวมไปถึงทําหนาที่ในการ
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล การตรวจสอบและใหคะแนนตามแบบสํารวจท่ีกําหนดหนวยงานภาครัฐที่เขารับการ
ประเมินมีจํานวน รวมทั้งสิ้น 8,305 หนวยงานรวมถึงองคกร ปกครองสวนทองถ่ินมีขอบเขตของ หนวยงานโดยเปน
การประเมินในภาพรวมของการบริหารราชการสวนทองถ่ิน ซึ่งมีขอบเขตการประเมินครอบคลุมการบริหารราชการ
ขององคกรปกครองสวนทอง ถ่ิน  ในสวนข าราชการฝายบริหารและขาราชการฝายประจําขององคกร                                  
ปกครองสวนทองถ่ิน ในการประเมิน ITA ไดจําแนกการประเมินออกเปน 10 กลุม เพ่ือใหสามารถดําเนินการ
ประเมินไดพรอมกันทั่วประเทศ และกํากับติดตามการประเมินใหเปนไปตามกรอบระยะเวลาและเปนมาตรฐาน
เดียวกันไดอยางมีประสิทธิภาพ     
                -ระเบียบวิธีการประเมนิ  
                  1. แหลงขอมูลในการประเมิน  
แหลงขอมูลที่ใชในการประเมินหนวยงานภาครัฐแตละหนวยงาน ประกอบไปดวย 3 แหลง ดังนี้  
                  1) ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรของหนวยงานภาครัฐ  ตั้ ง แ ต ร ะ ดั บ ผู บ ริ ห า ร
ผูอํานวยการ/หัวหนา ขาราชการ/พนักงานปจนถึงลูกจาง/พนักงานจาง ที่ทํางานใหกับหนวยงานภาครัฐมาเปน
ระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป   
                 2) ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน  หรือหนวยงานของรัฐอ่ืนที่
เคยมารับบริการหรือมาติดตอตามภารกิจของหนวยงานภาครัฐ นับต้ังแตในป พ.ศ. 2563 เปนตนมา        
                  3) เว็บไซต หมายถึง เว็บไซตหลักของหนวยงานภาครัฐที่ใชในการสื่อสารตอสาธารณะ 
                  -เคร่ืองมือการประเมิน  
 เครื่องมือในการประเมิน จะประกอบไปดวย 3 เครื่องมือเพ่ือเก็บขอมูลจากแตละแหลงขอมูล ดังนี้  
   1) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity andTransparency 
Assessment: IIT) เปนแบบวัดที่ใหผูตอบเลือกตัวเลือกคําตอบตามการรับรูของตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเก็บ
ขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสียภายใน โดยเปนการประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายในที่มีตอ
หนวยงานตนเอง ใน 5 ตัวชี้วัด ไดแก ตัวชี้วัดการปฏิบัติหนาที่ตัวชี้วัดการใชงบประมาณ ตัวชี้วัดการใชอานาจ 
ตัวชี้วัดการใชทรัพยสินของราชการ และตัวชี้วัดการแกไขปญหาการทุจริต 
                    2) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) เปนแบบวัดที่ใหผูตอบเลือกตัวเลือกคําตอบตามการรับรูของตนเองโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเก็บ
ขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก โดยเปนการประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกท่ีมีตอ
หนวยงานที่ประเมิน ใน 3 ตัวชี้วัด ไดแก ตัวชี้วัดคุณภาพการดําเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการส่ือสาร และ
ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทํางาน 



                     3) แบบ ต รวจการเป ด เผยข อ มู ล ส าธารณ ะ  (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) เปนแบบวัดท่ีใหผูตอบเลือกตอบมีหรือไม มีการเปดเผยขอมูล พรอมท้ังระบุ URL เพ่ือเชื่อมโยง
ไปสูแหลงที่อยูของการเปดเผยขอมูล และระบุคาอธิบายเพ่ิมเติมประกอบคาตอบ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเก็บขอมูล
จากเว็บไซตของหนวยงาน โดยเปนการประเมินระดับการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะของหนวยงานเพ่ือใหประชาชน
สามารถเขาถึงขอมูลในเว็บไซต หลักของหนวยงานได ใน 2 ตัวชี้วัด ไดแก ตัวชี้วัดการเปดเผยขอมูล (ประกอบดวย 
5 ตัวชี้วัดยอย ไดแก ขอมูลพื้นฐาน การบริหารงาน การบริหาร เงินงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล และการสงเสริมความ โปรงใส) และตัวชี้วัดการปองกันการทุจริต (ประกอบดวย 2 ตัวชี้วัดยอย ไดแก การ
ดําเนินการเพื่อปองกันการทุจรติ และมาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต)  
          -กลุมตัวอยางในการเก็บรวบรวมขอมูล  
กลุมตัวอยางสําหรับการเก็บขอมูลจากแตละเคร่ืองมือในการประเมิน ดังนี้  
                      1)  ผูมีสวนไดสวนเสียภายในการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางขั้นต่ําจํานวนรอยละ 10 ของจํานวน
ผูมีสวนไดสวนเสียภายในแตจะตองมีจํานวนไมนอยกวา 30 ตัวอยาง กรณีหนวยงานมีผูมีสวนไดสวนเสียภายใน
จํานวนนอยกวา 30 คนใหเก็บขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสียภายในทั้งหมดกรณีหนวยงานมีผูมีสวนไดสวนเสยีภายใน
จํานวนมากกวา 4,000 คน ใหเก็บขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสียภายในไมนอยกวา 400 ตัวอยาง                                                                                                                                                              
                    2) ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางขั้นต่ํา จํานวนรอยละ 10 ของ
จํานวนผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก แตจะตองมีจํานวนไมนอยกวา 30 ตัวอยาง กรณีหนวยงานมีผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายนอกจํานวนนอยกวา 30 คน ใหเก็บขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกท้ังหมด กรณี หนวยงานมีผูมีสวนได
สวนเสียภายนอกจานวนมากกวา 4,000คน ใหเก็บขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกไมนอยกวา 400 ตัวอยาง  
                  3) เว็บไซตของหนวยงาน เก็บขอมูลจากเว็บไซตหลักของหนวยงานทุก หนวยงาน   
                     -การเก็บรวบรวมขอมูล   
การเก็บรวบรวมขอมูล จะดําเนินการผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System: ITAS) ซึ่งเปน
ศูนยกลางในการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีสามารถบริหารจัดการขอมูลไดอยางรวดเร็ว และทําให ก า รดํ า เนิ น ก า ร
ประเมินสามารถทําไดอยางรวดเร็วและ เปนมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ดังนี้  
                   -การเก็บรวบรวมขอมูลแบบ IIT ดําเนินการ ดังนี้  
                  (1) นําเขาขอมูลผูมีสวนไดสวนเสียภายใน โดยใหหนวยงานระบุจานวนของผูมี ส วน ได ส วน เสี ย
ภายในลงในระบบ ITAS ที่ทางานใหกับหนวยงานภาครฐัมาเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันท่ีนาเขาขอมูล
ลงในระบบ ITAS (ผูดูแลระบบของหนวยงานเปนผูกรอกขอมูลและผูบริหารจะตองตรวจสอบและอนุมตัิ ข อ มู ล ใน
ระบบ ITAS)  
                  (2) เก็บรวบรวมขอมูลแบบ IIT โดยใหหนวยงานนา URL หรือ QR code ชอง ทางการเข าตอบ
แบบสารวจ IIT ของหนวยงาน ไปเผยแพรและประชาสัมพันธ แกผูมีสวนไดสวนเสียภายในของหนวยงาน โดย
หนวยงานควรคานึงถึงชองทางการ เผยแพรที่ผูมีสวนไดสวนเสียภายในจะสามารถเขาถึงไดอยางสะดวกและการ
เผยแพรครอบคลุมทั่วถึงทุกสวนงานและทุกระดับของหนวยงาน จากนั้น ผูมีสวนไดสวนเสียภายในจะเขามาตอบ
แบบสารวจ IIT ดวยตนเองผานทาง URL หรอื QR code ซึ่งจะเปนการตอบเขาสูระบบ ITAS โดยตรง  
                   -การเก็บรวบรวมขอมูลแบบ EIT ดําเนินการ ดังนี้  
 นําเขาขอมูลผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก โดยใหหนวยงานระบุจํานวนประมาณ การ จําน วน ผู มี ส วน ได ส วน เสี ย
ภายนอก และกรอกรายชื่อตัวอยางผูมีสวนไดสวน เสียภายนอกของหนวยงานตามแบบฟอรมและตามที่สานักงาน 
ป.ป.ช. หรือคณะที่ปรึกษาแนะนา (ผูดูแลระบบของหนวยงานเปนผูกรอกขอมูลและ ผูบริหาร จะตองตรวจสอบ
และอนุมัติขอมูล)  



                      -เก็บรวบรวมขอมูลแบบ EIT ดําเนินการ 3 วิธีการ ดังนี้  
(1) ใหหนวยงานนา URL หรือ QR code ไปเผยแพรและประชาสัมพันธแกผูมี ส วน ได ส วน เสี ย ภ าย น อ ก ข อ ง
หนวยงานที่มารับบริการหรือมาติดตอกับหนวยงาน  โดยหนวยงานควรคานึงถึงชองทางการเผยแพรที่ผูมีสวนไดสวน
เสียภายนอกจะสามารถเขาถึงไดอยางสะดวก ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกจะเขามาตอบแบบสํารวจ EIT ดวยตนเอง
ผานทาง URL หรือ QR code ซึ่งจะเปนการตอบเขาสูระบบ ITAS โดยตรง  
(2) คณะที่ปรึกษาการประเมนิจะวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกที่สําคัญ ของหนวยงาน เพ่ือใหสามารถเก็บ
รวบรวมขอมูลท่ีมีคุณภาพสอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน จากนั้นจะกาหนดแนวทางและดําเนินการเก็บรวบรวม
ขอมูลตามหลักทางวิชาการ ทั้งนี้ อาจเก็บขอมูลจากรายชื่อผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกตามที่หนวยงานจัดสงขอมูล
ในระบบ ITAS หรอื อาจขอรบัขอมูลเพ่ิมเติม หรืออาจขอเขา เก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามที่ หน วยงาน  หรือ
แหลงขอมูลตามที่สานักงาน ป.ป.ช. กําหนด 
 
  


