
                                                                                                                                              
 

 
 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 
สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ สศท.  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 

คำนำ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่ง โดยเป็น

เครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิด เปรี ยบเสมือนเครื่องมือ

ตรวจสุขภาพองค์กรประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและ

ปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงาน

ภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ 

สามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกันการประเมิน ITA ยังเป็น

เครื่องมือในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการ

ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื ่อให้ทราบถึ งช่องว ่างของความไม่เป็นธรรมและความด้อย

ประสิทธิภาพ สำหรับนำไปจัดทำแนวทางมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน

ระบบราชการไทยต่อไป 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบันส่งเสริม

ศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ สศท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยผลคะแนน

จากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้งบประมาณ  (3) การใช้อำนาจ (4) การใช้

ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพการดำเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

(8) การปรับปรุงระบบการทำงาน (9) การเปิดเผยข้อมูล และ (10) การป้องกันการทุจริต โดยประเมินผลจาก

การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal) การรับรู้ของผู้มารับการติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data)  

ทั้งนี้ การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุง

พัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินงานที่

มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) ต่อไป 



                                                                                                                                              
 

 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ สศท. ดำเนินการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA)     
ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุม เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงาน
ภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่         
สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายของประเทศและเป็นส่วนหนึ่ง
ของนโยบายและแผนงานระดับประเทศที่สำคัญ อาทิ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุงเดือนกันยายน 2563) แผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) นอกจากนี้ สศท. ยังได้มีการนำผลการประเมินดังกล่าวไปประกอบการ
ประเมินผลประสิทธิภาพของหน่วยงานอีกด้วย 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สศท. 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สศท. โดยภาพรวมได้คะแนน

เท่ากับร้อยละ 86.77 คะแนน หรือ ระดับ A ผลคะแนนการประเมินเป็นไปตามเป้าหมาย (ร้อยละ 85) และ
เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดที่มีคะแนนสูงสุด คือ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการ
ทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 ดังนี้ 

ดัชนีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนนิงานของหน่วยงาน 

ปี 2564 

1. การเปิดเผยข้อมูล (OIT) 100 
2. การป้องกันการทุจริต (OIT) 100 
3. คุณภาพการดำเนินงาน (EIT) 87.19 
4. การปรับปรุงการทำงาน (EIT) 81.18 
5. การปฏิบัติหน้าที่ (IIT) 80.21 
6. การใช้ทรัพย์สินของราชการ (IIT) 77.2 
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร (EIT) 75.53 
8. การใช้งบประมาณ (IIT) 74.53 

9. การใช้อำนาจ (IIT) 71.52 

10. การแก้ไขปัญหาการทุจริต (IIT) 69.56 
คะแนนรวม 86.77 



                                                                                                                                              
 

 
 

ระดับผลการประเมิน A 
พบว่า ผลการประเมินภาพรวม “เพิ่มข้ึน” เมื่อเปรียบเทียบผลประเมินปี 2563 ได้ 83.14 คะแนน 

หรือระดับ B 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สศท. ปีงบประมาณ พ.ศ.

2564 สรุปผลดังนี้ 

3.3.1 แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

ตัวช้ีวัดที่ 1  การปฏิบัติหน้าที่ ค่าคะแนนที่ได้ 80.21 มีหัวข้อการประเมิน ดังนี้ 
I1) บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ มากน้อยเพียงใด 
I2) บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการ         
           ส่วนตัว อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด 
I3) บุคลากรในหน่วยงาน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่มุ่งผลสำเร็จของงาน การให้ความสำคัญกับงาน

และพร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 
I4) บุคลากรในหน่วยงาน มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สินและประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้จาก        

ผู้มาติดต่อ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 
I5) ในช่วงเทศกาลหรือวาระสำคัญต่างๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหน่วยงานมีการรับ

เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา 
หรือไม ่

I6) บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื ่นๆ แก่บุคคลภายนอกหรือ
ภาคเอกชน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่ 

ตัวช้ีวัดที่ 2  การใช้งบประมาณ  ค่าคะแนนที่ได้ 74.53 มีหัวข้อการประเมิน ดังนี้ 
I7) ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 
I8) หน่วยงานใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงความคุ ้มค่าและการไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของ

งบประมาณท่ีตั้งไว้ มากน้อยเพียงใด 
I9) หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 
I10) บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์  

หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 
I11) หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้       
    มากน้อยเพียงใด 
I12) หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ในประเด็น 

สอบถาม ทักท้วงและร้องเรียน มากน้อยเพียงใด 



                                                                                                                                              
 

 
 

ตัวช้ีวัดที่ 3   การใช้อำนาจ  ค่าคะแนนที่ได้ 71.52  มีหัวข้อการประเมิน ดังนี้ 
I13) ผู้บังคับบัญชาของท่าน มอบหมายงานแก่ท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 
I14) ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงานมากน้อยเพียงใด 
I15) ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา            

อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 
I16) ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการให้ท่านทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 
I17) ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการให้ท่านทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต   
          มากน้อยเพียงใด 
I18) การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
 
ตัวช้ีวัดที่ 4   การใช้ทรัพย์สินของราชการ ค่าคะแนนที่ได้ 77.20  มีหัวข้อการประเมิน ดังนี้ 
I19) บุคลากรมีการเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัวหรือนำไปให้กลุ ่มหรือพวกพ้อง            

มากน้อยเพียงใด 
I20) ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานมีความสะดวก

มากน้อยเพียงใด 
I21) กรณีที ่ต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานมีการ           

ขออนุญาตอย่างถูกต้องมากน้อยเพียงใด 
I22) บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่าง

ถูกต้องจากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 
I23) ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 
I24) หน่วยงานมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการ

นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

ตัวช้ีวัดที่ 5   การแก้ไขปัญหาการทุจริต  ค่าคะแนนที่ได้ 69.56 มีหัวข้อการประเมิน ดังนี้ 
I25) ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตมากน้อยเพียงใด 
I26) หน่วยงานมีการทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานและจัดทำแผนงาน  

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน หรือไม่ 
I27) ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด 
I28) หน่วยงานมีการเฝ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจริตและลงโทษทางวินัย ต่อการทุจริตใน

หน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 
I29) หน่วยงานมีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั ้งภายในและภายนอกหน่วยงาน          

ไปปรับปรุงการทำงาน เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 



                                                                                                                                              
 

 
 

I30) หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงาน ท่านมีความคิดเห็นต่อการร้องเรียน
และส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก ติดตามผลการร้องเรียนและมั่นใจได้ว่ามีการดำเนินการอย่าง
ตรงไปตรงมา ปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเองอย่างไร 

 

ข้อเสนอแนะของสำนักงาน ป.ป.ช. จากการตรวจแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายใน (IIT) ปรากฏผลดังนี้ 

1.  การปฏิบัติหน้าที่ 

1) ให้ตรวจสอบว่าบุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป        
กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด 

2) พึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมการมุ่งเน้นผลสำเร็จของงานการให้ความสำคัญกับ
งานมากกว่าธุระส่วนตัว และความพร้อมรับผิดรับชอบหากความผิดพลาดเกิดจากตนเองของ
บุคลากรในหน่วยงานของท่านมากขึ้น 
 

2. การใช้งบประมาณ 

1) ส่งเสริมให้หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
โดยเพิ่มการให้สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน 

2) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของ
หน่วยงานของท่านมากข้ึน 

3) เพ่ิมกลไกกำกับให้หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่า                    
และไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

4) เพ่ิมกลไกกำกับหน่วยงานของท่าน โดยให้มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหา พัสดุ และการตรวจรับ
พัสดุที่โปร่งใสตรวจสอบได้ ไม่เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 

3. การใช้อำนาจ 

1) พัฒนากระบวนการการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา 
อย่างเป็นธรรม 

2) แสวงหามาตรการป้องกันไม่ให้การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่านถูกแทรกแซงจาก  
ผู้มีอำนาจ มีการซื้อขายตำแหน่ง หรือเอ้ือประโยชน์ให้กับกลุ่มหรือพวกพ้อง 

3) ส่งเสริมให้มีการมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 
4) ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง 

4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 



                                                                                                                                              
 

 
 

1) เพ่ิมการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้

ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน 

2) ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านในการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ที่ถูกต้อง 

3) เพ่ิมมาตรการกำกับดูแลและตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการ

นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

1) สร้างช่องทางการร้องเรียน การติดตามผลการร้องเรียน และสร้างความมั่นใจในการจัดการ      
การทุจริต ตลอดจนปกป้องผู้กระทำการร้องเรียน โดยหากพบการทุจริตในหน่วยงาน 

2) เพ่ิมช่องทางติดต่อ หรือมีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
3) แก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่านอย่างจริงจัง 
4) ส่งเสริมให้มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน         

ไปปรับปรุงการทำงาน เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
5) เพ่ิมมาตรการส่งเสริมให้หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบ            

การทุจริต และลงโทษทางวินัยอย่างจริงจังเมื่อพบการทุจริต 
6) เพ่ิมความตระหนักของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่านโดยต้องให้ความสำคัญ กับการ

ต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง 

 

3.3.2 แบบวัด การรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) 

ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน  ค่าคะแนนที่ได้ 87.19  มีหัวข้อการประเมิน ดังนี้ 
E1) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามข้ันตอนความโปร่งใส      

มากน้อยเพียงใด 
E2) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออ่ืนๆ อย่างเท่าเทียม

กันมากน้อยเพียงใด 
E3) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่าง

ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด 
E4) ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ร้องขอให้จ่ายหรือให้เงิน 

ทรัพย์สินและประโยชน์อื่นๆ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 
E5) หน่วยงานที่ท่านติดต่อ ดำเนินงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก            

มากน้อยเพียงใด 



                                                                                                                                              
 

 
 

 

ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ค่าคะแนนที่ได้ 75.53  มีหัวข้อการประเมิน ดังนี้ 
E6) การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และมีช่องทางการสื่อสาร          

ที่หลากหลาย มากน้อยเพียงใด 
E7) หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน     

มากน้อยเพียงใด 
E8) หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/              

การให้บริการ หรือไม่ 
E9) หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงาน

ได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 
E10) หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

หรือไม ่
 

ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน    ค่าคะแนนที่ได้ 81.18   มีหัวข้อการประเมิน ดังนี้ 
E11) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น

มากน้อยเพียงใด 
E12) หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น มาก

น้อยเพียงใด 
E13) หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความ

สะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ 
E14) หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วน

ร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 
E15) หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น 

มากน้อยเพียงใด 
ข้อเสนอแนะของสำนักงาน ป.ป.ช. จากการตรวจแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) 

ปรากฏผลดังนี้  

1. คุณภาพการดำเนินงาน 

1) ให้ตรวจสอบว่าประเด็นการปฏิบัติงานให้บริการแก่ผู้อื่นว่าเป็นไปตามขั้นตอนหรือระยะเวลา             
ที่กำหนดมากน้อยเพียงใด 

2) กำกับติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานว่ามีการติดต่อ ปฏิบัติงาน และ

ให้บริการแก่ประชาชนเป็นไปตามข้ันตอนและระยะเวลาที่กำหนด 



                                                                                                                                              
 

 
 

2. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

1) ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจนมากขึ้น 
2) ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที ่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และเพิ ่มช่องทาง               

ที่หลากหลายมากขึ้น 
3) เพ่ิมช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการเพ่ิมขึ้น 

3. การปรับปรุงการทำงาน   

1) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 

2) เพ่ิมการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น 
3) ปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากขึ้น 
4) เพ่ิมกลไกการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 

 

3.3.3 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล (OIT) 

ตัวช้ีวัดที่ 9   การเปิดเผยข้อมูล  ค่าคะแนนที่ได้ 100   มีตัวช้ีวัดย่อย ดังนี้ 

9.1) ข้อมูลพื้นฐาน 
9.2) การบริหารงาน 
9.3) การบริหารเงินงบประมาณ 
9.4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
9.5) การส่งเสริมความโปร่งใส 

ตัวช้ีวัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต  ค่าคะแนนที่ได้ 100   มีตัวช้ีวัดย่อย ดังนี้ 

10.1) การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
10.2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

4. แนวทางการยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

สศท. ได้จัดประชุมคณะทำงานด้านจริยธรรม คุณธรรม และความโปร่งใส ของสถาบันส่งเสริม
ศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม 301 
และผ่านโปรแกรม ZOOM เพื่อรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 และ
แนวทางเพื่อการยกระดับผลการประเมิน ITA ในปีถัดไป จากรายงานผลการประเมินของสำนักงาน ป.ป.ช. 



                                                                                                                                              
 

 
 

และการมอบหมายงานเพื่อยกระดับผลการประเมิน ITA ในปีถัดไป โดยมีผลการประชุมเพื่อกำหนดมาตรการ
การยกระดับคะแนนในปีถัดไป ดังนี้ 

ตัวชี้วัด / 
ข้อเสนอแนะเพื่อการยกระดับจากผลการประเมิน 

ความคิดเห็น 
ของคณะกรรมการเพื่อการยกระดับ 

ผู้รับผิดชอบ         
ตามความเห็นของ       
คณะกรรมการฯ 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) 
1.การปฏิบัติหน้าที่ 
  1) ให้ตรวจสอบว่าบุคลากรในหน่วยงานของท่าน 
ปฏิบัติงาน/ให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั่วๆ ไป กับผู้มา
ติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน     
มากน้อยเพียงใด 
   2) พึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมการ
มุ่งเน้นผลสำเร็จของงานการให้ความสำคัญกับงาน
มากกว่าธุระส่วนตัว และความพร้อมรับผิดรับชอบ
หากความผิดพลาดเกิดจากตนเองของบุคลากร     
ในหน่วยงานของท่านมากข้ึน 

ผอ. สศท. มีข้อเสนอแนะว่า ข้อเสนอแนะจากผลการ
ประเมินของสำนักงาน ป.ป.ช. นี้ เป็นการวิเคราะห์จาก
ผลการประเมินฯ ขององค์กร ซึ่งผู้ปฏิบตัิงานในองค์กร
ควรให้ความใส่ใจ เพื่อเป็นการยกระดับการดำเนนิงาน
ด้านความคุณธรรมและความโปร่งใส 

บุคลากรทุกคนใน
องค์กร 

2. การใช้งบประมาณ 
   1) ส่งเสริมให้หน่วยงานของทา่นเปิดโอกาสให้มี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการใชจ้่ายงบประมาณ 
โดยเพิ่มการให้สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน 
   2) ส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์และให้ข้อมูล
เก่ียวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของ
หน่วยงานของท่านมากข้ึน 
   3) เพิ่มกลไกกำกับให้หน่วยงานของท่าน ใช้จา่ย
งบประมาณ โดยคำนงึถึงความคุ้มค่า และไม่
บิดเบือนวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว ้
   4) เพิ่มกลไกกำกับหน่วยงานของท่าน โดยให้มี
การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหา พัสดุ และการตรวจรับ
พัสดุที ่โปร่งใสตรวจสอบได้ ไม่เอื ้อประโยชน์ให้
ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 

1. ผอ. สศท. มีความเห็นว่า ที่ผา่นมา ผอ. ได้มีข้อสั่งการ
ให้การจัดทำ TOR แต่ละคร้ัง เมื่อผ่านคณะกรรมการร่าง 
TOR แล้ว ให้นำส่งผา่นฝ่ายพสัดุฯ ด้วย เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องของระเบียบพัสดุ แต่ไม่มีการตรวจสอบใน
เร่ืองของความคุ้มค่าแต่อย่างใด ซึ่งนับตัง้แต่นี้ ควรให้
ตรวจสอบความคุ้มค่าของ TOR การจ้างด้วย ผอ.สศท. 
จึงมีข้อสั่งการ ดังนี ้
   - ให้ สำนักอำนวยการกลาง ปรับปรุงกระบวนการร่าง
ข้อกำหนดการจ้าง (TOR) โดยให้คำนึงถึงความคุ้มค่าของ
โครงการเป็นสำคัญ  
   - ให้ สำนักอำนวยการกลาง ทบทวนกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง โดยให้มีคณะกรรมการจัดหาพัสดุ ที่มี
ความรู้ความสามารถกับงานที่ตอ้งการจัดซื้อจัดจ้าง และ
เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ควรให้มีการ
บันทึกวีดโิอในขณะจัดหาพสัดุดว้ยทุกครั้ง 
 
2. นางณิชาภาฯ มีความเห็นให้เพิ่มสำนักยทุธศาสตร์ฯ 
และบุคลากรทุกคนในองค์กรเป็นผู้รับผดิชอบด้วย 

สำนักอำนวยการ
กลาง / สำนัก
ยุทธศาสตร์ฯ / 
บุคลากรทุกคนใน
องค์กร 



                                                                                                                                              
 

 
 

ตัวชี้วัด / 
ข้อเสนอแนะเพื่อการยกระดับจากผลการประเมิน 

ความคิดเห็น 
ของคณะกรรมการเพื่อการยกระดับ 

ผู้รับผิดชอบ         
ตามความเห็นของ       
คณะกรรมการฯ 

เนื่องจาก ทุกคนต้องดูด้วยวา่จะต้องกำหนด TOR 
อย่างไร เพื่อให้คุ้มค่ากับการใช้จ่ายงบประมาณ 

3. การใช้อำนาจ 
   1) พัฒนากระบวนการการคัดเลือกผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา 
อย่างเป็นธรรม 
   2) แสวงหามาตรการป้องกันไม่ให้การบริหารงาน
บุคคลของหน่วยงานของท่านถูกแทรกแซงจากผู้มี
อำนาจ มีการซื้อขายตำแหน่ง หรือเอ้ือประโยชน์
ให้กับกลุ่มหรือพวกพ้อง 
   3) ส่งเสริมให้มีการมอบหมายงานตามตำแหน่ง
หน้าที่จากผู้บังคบับัญชาอยา่งเป็นธรรม 
   4) ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง 

ผอ. สศท. มีความเห็นว่า เรื่องการใช้อำนาจนี้ เป็นเสียง
สะท้อนของการดำเนินงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่
ผ่านมา จึงมีข้อสั่งการให้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล มีความ
ยุติธรรมต่อการคัดเลือกเจ้าหน้าที่เพื่อเข้ารับการอบรมใน
หลักสูตรต่างๆ โดยดูจากความเหมาะสม เป็นธรรมกับ   
ทุกส่วนงานเป็นสำคัญ    
 
 
  

ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล 

4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
1) เพิ่มการอำนวยความสะดวกเก่ียวกับขั้นตอนการ
ขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน 
2) ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏบิัติของ
หน่วยงานของท่านในการใช้ทรพัย์สินของราชการที่
ถูกต้อง 
3) เพิ่มมาตรการกำกับดูแลและตรวจสอบ การใช้
ทรัพย์ส ินของราชการ เพื ่อป ้องกันไม่ให้ม ีการ
นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 

1. ผอ. สศท. มีข้อเสนอแนะและข้อสั่งการ ดังนี ้
- เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีความเข้าใจที่ 

ตรงกัน มอบฝ่ายกฎหมาย ทบทวนระเบียบที่เก่ียวข้อง
กับการใช้ทรัพย์สนิของทางราชการ ให้มีความสะดวก
และรัดกุมมากข้ึน โดยสามารถจัดทำมาตรฐานคู่มือที่เปน็
มาตรฐานไว้ด้วย 

- ที่ผ่านมาพบว่า มีการสอบสวนขอ้เท็จจริง  
เก่ียวกับการยืมทรัพย์สินจากโครงการ และเกิดการสูญ
หาย ซึ่งทรัพย์สนิดังกลา่วไมส่ามารถประเมินค่าได้ 
เนื่องจากเป็นทรัพยส์ินทีไ่ด้จากการดำเนินโครงการ แต่
ได้มีการตีมูลค่าทรัพย์สนิที่ค่อนข้างต่ำกว่าความเปน็จริง
และให้ผู้รับผิดชอบเพียงแต่ชดใช้เป็นจำนวนเงินตาม
มูลค่าของทรัพย์สินเทา่นัน้ จึงมอบหมายให้ฝ่ายกฎหมาย
ฯ และฝา่ยทรัพยากรบุคคล ทบทวนบทลงโทษ มาตรการ 
ที่เก่ียวข้องกับเร่ืองของทรัพย์สินในความคุ้มครอง        
สูญหาย ด้วย 
 

สำนักอำนวยการ
กลาง / ฝา่ย
กฎหมายฯ / ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล 



                                                                                                                                              
 

 
 

ตัวชี้วัด / 
ข้อเสนอแนะเพื่อการยกระดับจากผลการประเมิน 

ความคิดเห็น 
ของคณะกรรมการเพื่อการยกระดับ 

ผู้รับผิดชอบ         
ตามความเห็นของ       
คณะกรรมการฯ 

2. นายภาวีฯ มีความเห็นให้เพิ่มฝ่ายกฎหมาย เป็น
ผู้รับผิดชอบด้วย   
 

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
   1) สร้างช่องทางการร้องเรียน การติดตามผลการ
ร้องเรียน และสร้างความมั่นใจในการจัดการการ
ทุจริต ตลอดจนปกป้องผู้กระทำการร้องเรียน โดย
หากพบการทุจริตในหน่วยงาน 
   2) เพิ่มช่องทางติดต่อ หรือมีช่องทางให้ผู้มาติดต่อ
ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
   3) แก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน
อย่างจริงจัง 
   4) ส่งเสริมให้มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่าย
ตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไป
ปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกนัการทุจริตใน
หน่วยงาน 
   5) เพิ่มมาตรการส่งเสริมให้หน่วยงานของท่าน มี
การดำเนินการเฝา้ระวังการทจุริต ตรวจสอบการ
ทุจริต และลงโทษทางวนิัยอย่างจริงจังเมื่อพบการ
ทุจริต 
   6) เพิ ่มความตระหนักของผู ้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงานของท่านโดยต้องให้ความสำคัญ กับการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง 

1. ผอ. สศท. มอบหมายให ้ฝ ่ ายทร ัพยากรบ ุคคล 
กลั่นกรองข้อร้องเรียน และเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสของ
การแก้ไขปัญหาการทุจริต จึงสนับสนุนให้มีช่องทางรับ
เร่ืองร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ ไปรษณีย์ ช่องทาง
ร้องเรียนออนไลน์ โดยให้มีกลไกการรับเรื่องร้องเรียนที่
รัดกุม เก็บข้อมูลเป็นความลับมากที่สุด เพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดผลกระทบกับผู้ร้องเรียน  
 
2. นายภาวีฯ มีความเห็นให้เพิ ่มฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู ้รับผิดชอบด้วย 
เนื่องจาก ต้องมีช่องทางร้องเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ 
เพื่อให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดต่อร้องเรียนและติดตามผล
การร้องเรียนได้อย่างเป็นระบบ 
 
 

สำนักยุทธศาสตร์ฯ 
/ ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล / ฝา่ย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) 
1. คุณภาพการดำเนินงาน 
   1) ให ้ตรวจสอบว ่าประเด ็นการปฏ ิบ ัต ิงาน
ให้บร ิการแก่ผ ู ้อ ื ่นว ่าเป ็นไปตามขั ้นตอนหรือ
ระยะเวลาที่กำหนดมากน้อยเพียงใด 
   2) กำกับติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที ่ของ
หน่วยงานว่ามีการติดต่อ ปฏิบัติงาน และให้บริการ
แก่ประชาชนเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่
กำหนด 

ผอ.สศท. มีข้อเสนอแนะให้ทุกส่วนงานมีความชัดเจน 
ของการจัดทำ Timeline การดำเนินงาน โดยเฉพาะ
ระดับผู้จัดการสายงานฯ ที่ต้องมีการบริหาร Timeline 
ได้อย่างถูกต้อง  
 

บุคลากรทุกคนใน
องค์กร 



                                                                                                                                              
 

 
 

ตัวชี้วัด / 
ข้อเสนอแนะเพื่อการยกระดับจากผลการประเมิน 

ความคิดเห็น 
ของคณะกรรมการเพื่อการยกระดับ 

ผู้รับผิดชอบ         
ตามความเห็นของ       
คณะกรรมการฯ 

2. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
   1) ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบอยา่งชดัเจนมากข้ึน 
   2) ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึง
ง่าย ไม่ซับซ้อน และเพิ่มช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น 
   3) เพิ่มช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็น
เก่ียวกับการดำเนินงาน/การให้บริการเพิ่มขึ้น 

ผอ.สศท. มีข้อเสนอแนะ ให้ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
จัดให้มีระบบสารสนเทศ เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดำเนินงานที่ครบถ้วน  

สำนักสื่อสาร
ภาพลักษณ์ฯ /    
ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3. การปรับปรุงการทำงาน   
   1) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน
ให้ดีขึ้น 
   2) เพิ่มการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการ
ดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น 
   3) ปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการให้มี
ความโปร่งใสมากข้ึน 
   4) เพิ่มกลไกการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/
การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 

1. นายภาวีฯ มีความเห็นให้เพิ่มฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ เปน็ผู้รับผิดชอบด้วย เพราะต้องมีการจัดทำ
ช่องทางสื่อสารที่หนา้เว็บไซต์ขององค์กร เพื่อเปิดโอกาส
ให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วม
แสดงความเห็นเพื่อการปรับปรงุการทำงานขององค์กร 
 
2. นางสาวศิรินทร์ทิพย์ฯ มีความเห็นว่าควรต้องเพิ่มฝ่าย
เทคโนโลยสีารสนเทศด้วย เนื่องจากที่ผ่านมาหน้า
เว็บไซต์ขององค์กร ยังไม่มีช่องทางสื่อสาร เฉพาะกับผู้   
มาติดต่อรับบริการ แต่เปน็การนำโปรแกรม Messenger 
จาก Facebook องค์กร ไปไว้ทีห่น้าเว็บไซต์ ซึง่ไม่ใช่
ช่องทางเฉพาะเพื่อการสื่อสารดงักล่าว  

สำนักยุทธศาสตร์ฯ 
/ ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ / 
บุคลากรทุกคนใน
องค์กร 

มติที่ประชุม 
1) ผอ.สศท. มอบหมายให้สำนักยุทธศาสตร์ฯ สรุปวิเคราะห์ข้อแนะนำจากรายงานผลการ

ประเมินของสำนักงาน ป.ป.ช. ให้ชัดเจนว่าแต่ละสายงาน ควรดำเนินการอย่างไร เสนอต่อผู้อำนวยการฯ เพ่ือ
ประกอบการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และเป็นแบบแผนการทำงานที่มีประสิทธิภาพต่อไป        
ในอนาคต โดยมีเป้าหมายคือเพ่ือยกระดับผลคะแนน ITA ในปีถัดไป 

2) ผอ. สศท. มีความเห็นว่า เพื่อการยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ในแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ควรปรับ
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้มีระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน  

3) นางสาวศิรินทร์ทิพย์ฯ มีความเห็นให้มีการสื่อสารทำความเข้าใจและสร้างวัฒนธรรม 



                                                                                                                                              
 

 
 

องค์กรใหม่ (Change Management) เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรรับรู้ถึงความสำคัญของการประเมิน ITA ซึ่งจะ
ช่วยยกระดับคะแนนการประเมินให้ดีขึ้นในปีถัดไป 

4) ที่ประชุมรับทราบ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ
แนวทางเพ่ือการยกระดับผลการประเมิน ITA ในปีถัดไป จากรายงานผลการประเมินของสำนักงาน ป.ป.ช. 

******************** 

 


