
 

ถอดความรูองคกรคุณธรรม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  

เรื่อง“การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ” 

วันจันทร ท่ี 5 เมษายน 2564 ณ หองประชุม 801 กรมพัฒนาท่ีดิน 

 

                       การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and                                    
Transparency Assessment-ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนการทํางานรวมกันของหนวยงานรวม
กํากับติดตาม 5 หนวยงาน ไดแก สํานักงาน ป.ป.ช. สํานักงาน ป.ป.ท.กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม โดยมีหนวยงานภาครัฐ จํานวน 8,300 แหงท่ัวประเทศ เขารวมการประเมินซ่ึงครอบคลุมหนวยงาน
ภาครัฐท้ังในฝายนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ และองคกรอิสระ กลาวไดวาเปนการประเมินดานธรรมาภิบาลและ
การบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดของประเทศไทยในปจจุบัน ซ่ึงการประเมิน ITA ไมไดเปนเพียงการ
ประเมินคุณธรรมและการปองกันการทุจริตในองคกรเทานั้น แตยังเปนการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
และการใหบริการประชาชน ผลการประเมินจะชวยใหหนวยงานสามารถนําไปปรับปรุงพัฒนาองคกรใหมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การใหบริการ สามารถอํานวยความสะดวก และตอบสนองตอประชาชนไดดี
ยิ่งข้ึน เปนการลดชองวางของความไมเปนธรรมและความไมมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พรอมท้ังนําไป
จัดทําแนวทางมาตรการตางๆ ในการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทยตอไป  
 

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ(Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ถือเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือ
หนึ่ง ในการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานภาครัฐ ท่ีสอดคลองตามตัวชี้วัดตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตร
ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580) ในประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนเครื่องมือในเชิงบวก        
ท่ีมุงพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสรางสรรค  

 

  การประเมิน ITA ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในสวนของกรมพัฒนาท่ีดิน มีผลการ
ประเมินในภาพรวม 79.47 คะแนน อยูในระดับ B ท้ังนี้ ตามเปาหมายท่ีกําหนด กรมฯ ตองมีผลการประเมิน 
85 คะแนนข้ึนไป ภายในป พ.ศ. 2565 และมีขอเสนอแนะของผูตรวจประเมินใหกรมพัฒนาท่ีดินจัดประชุม
เตรียมความพรอมสําหรับเขารับการประเมิน ITA ดังนั้น กรมพัฒนาท่ีดิน กองการเจาหนาท่ีจึงไดจัดทําโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564”  ข้ึนเพ่ือใหผูเขารวม
ประชุมไดรับความรูและทราบแนวทางกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
พัฒนาและปรบัปรุงกระบวนงานเรื่องคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน และเพ่ือเตรียม
ความพรอมรับการประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน  เปาหมาย
ผูเขารวมประชุมรวมจํานวนท้ังสิ้น 368 คน ประกอบดวย  

1) ผูเขาประชุมสวนกลาง จํานวน  124 คน (ผูอํานวยการกอง/สํานัก กลุม ศูนยฯ 
สวนกลางหรือผูแทน จํานวน 15 คน ผูเชี่ยวชาญสวนกลาง จํานวน 14 คน ผูอํานวยการกลุม/หัวหนาฝายสวนกลาง 
จํานวน 89 คน  เจาหนาท่ีกลุมวินัยและกลุมงานคุมครองจริยธรรม จํานวน 6 คน   
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2)  ผูเขาประชุมสวนภูมิภาค จํานวน  244 คน (ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดิน
หรือผูแทน และ จํานวน 24 คน ผูอํานวยการศูนยฯจํานวน  6 คน  ผูอํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดิน.และเจาหนาท่ี
สถานีพัฒนาท่ีดิน อยางนอย 1 คน จํานวน  154 คน  ผูอํานวยการกลุม/ฝาย สวนภูมิภาค จํานวน 60 คน) 
จัดประชุม ในวันท่ี 5 เมษายน ๒๕64 ณ หองประชุม 801 กรมพัฒนาท่ีดิน และ VDO Conference/Web 
Conference ไปยังหองประชุม สํานักงานพัฒนาท่ีดินและสถานีพัฒนาท่ีดิน โดยมี อาจารยนีรนาท นักดนตรี  ท่ี
ปรึกษาดานการประเมินผลและสังเคราะหขอมูลเพ่ือจัดทําขอเสนอแนะดานคุณธรรมและความโปรงใส                       
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ เปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ  การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส                
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 3 ชั่วโมง และ
อภิปรายผลการตอบแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 3 ชั่วโมง มีผูเขารวมประชุมท้ังสิ้น 430 คน    
      

ปญหาและขอเสนอแนะ 
 จากผลการประเมินโครงการประชุม ประเมินโดยผูเขารวมประชุม 306 คน มีความเห็นวา
การประชุมมีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคในระดับมากท่ีสุด คิดเปนคาเฉลี่ย 4.56 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
โดยใหความเห็นวาการเขารวมประชุมทําใหทราบหลักเกณฑและแนวทางการประเมิน ITA ซ่ึงสามารถนําไป
วิเคราะหและปรับปรุงการดําเนินงานท่ีเก่ียวของไดอยางเปนระบบและตอเนื่อง และทราบถึงวิธีการพัฒนา
องคกรเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน ทราบแนวทางการตอบแบบประเมินฯ โดยมี
ความเห็นเพ่ิมเติมเพ่ือการปรับปรุงการจัดกิจกรรมในครั้งตอไป ในเรื่องระยะเวลาในการประชุม ท่ีเห็นวานอยไป  
การประชุมผาน web conference มีปญหาในเรื่องสัญญาณเน็ตในบางครั้งและระบบเสียงไมเสถียร 
 
 

ประโยชนที่ไดรับจากการจัดประชุม 
 ผูเขาประชุมไดรับทราบระดับผลการประเมิน ITA ของกรม และไดเสริมสรางความรูความ
เขาใจเก่ียวกับขอคําถามในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ท้ังในสวนของแบบวัดการรับรูของบุคลากรภายในองคกร 
(IIT)  แบบวัดการรับรูของบุคลากรภายนอกองคกร(EIT) รวมท้ังแบบตรวจการเปดเผยขอมูล (OIT) ซ่ึงเปน
ประโยชนเปนอยางมากตอการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานของกรม ใหเกิดความโปรงใส นอกจากนี้ ผูเขา
ประชุมยังจะสามารถนําความรูความเขาใจท่ีไดรับไปเผยแพรใหเพ่ือนรวมงานและสมาชิกในกลุม ใหมีความเขาใจ
และสามารถดําเนินการเพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการประเมิน ITA ไดครอบคลุมตามขอกําหนดในการตรวจ
ประเมิน  
 

สรุปสาระจากประชุม  
การพัฒนาองคกรเพ่ือการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส ตองนําสิ่งท่ีมีอยูมาตอยอด

พัฒนาใหดียิ่งข้ึน การนําผลการประเมิน ITA มาใชเพ่ือการปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติงาน  ตองนําเกณฑ ITA มา
ดําเนินการใหเขากับเนื้องานในการปฏิบัติหนาท่ีประจําวัน  ไมใชทําพอเปนพิธีแลวไดผลท่ีไมตรงตามวัตถุประสงค 
และเพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง   อาจใช วงจร PDCA Cycle ในการวิเคราะหเพ่ือปรับปรุงพัฒนาองคกร 
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ท่ีมา : https://www.facebook.com/kxkmutt/photos/a.965768423455510/2475979582434379/?type=3 

อยางตอเนื่อง  เริ่มจากการตั้งเปาหมาย วางแผน ตรวจสอบผลการปฏิบัติตามแผน จุดออนและวิธีปรับปรุงแกไข  
โดยตองตีความในแตละขอคําถามวา สิ่งใด คือ เจตนารมณของเกณฑหรือขอคําถามนั้นๆ ตัวอยางเชน แบบวัด 
IIT ขอ I12 และ I13 ตองการใหบุคลากรภายในหนวยงานมีสวนรวมตรวจสอบและศึกษาประสิทธิภาพในการใช
จายงบประมาณ ดังนั้น หนวยงานท่ีเก่ียวของตองชี้แจง เผยแพร สรางความเขาใจเรื่องประสิทธิภาพการใชจาย
งบประมาณใหบุคลากรของกรมรับทราบ โดยการยกตัวอยาง ใหเห็นชัดวา กรมไดรับงบประมาณลดลง แต
ผลงานเทาเดิม นั่นหมายถึง กรมมีการใชจายงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ หรือ ขอ I20 ซ่ึงมีวัตถุประสงค 
ใหสวนราชการมีการจัดทําข้ันตอนการปฏิบัติงาน/การบริการท่ีเขาใจงาย สวนท่ีเปนเลมหนาๆ อานเขาใจยาก ก็
ใหนํามาสราง INFO Graphic คูมือประชาชน เปนตน    
 

ผลคะแนนการประเมิน ITA ของกรมพัฒนาท่ีดิน ป 2562 – 2563 จําแนกตามแบบประเมิน 

แบบประเมิน ตัวชี้วัด นํ้าหนัก 
       ผลการประเมิน    

2562 2563 สวนตาง  

IIT      

1. การปฏิบัติหนาท่ี 

30 77.41 81.42 4.01 

 

2. การใชงบประมาณ  

3. การใชอํานาจ       30 ขอคําถาม 

4. การใชทรัพยสินของราชการ  

5. การแกไขปญหาการทุจรติ  

EIT 

6. คุณภาพการดําเนินงาน 

30 84.30 83.35 -0.95 

 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร       15 ขอคําถาม 

8. การปรับปรุงการทํางาน      

       

      43 ขอคําถาม    OIT 
9. การเปดเผยขอมลู 

40 97.46 75.10 -22.36 
10. การปองกันการทุจรติ 

     

 

ภาพรวม 100 87.50 79.47   -8.03  
      

https://www.facebook.com/kxkmutt/photos/a.965768423455510/2475979582434379/?type=3
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จากการวิเคราะหผลการประเมิน ITA  พบวา ระดับคะแนน ITA ในภาพรวมของกรม                     

ในป 2563 ลดลง อยางไรก็ตาม ระดับคะแนนประเมินตามแบบวัด IIT เพ่ิมข้ึน แสดงวาบุคลากรของกรม         
รับรูเก่ียวกับ ITA และการเสริมสรางคุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงานเพ่ิมมากข้ึน แตก็ยังไมผานตาม
เกณฑรอยละ 85 เนื่องจากในปท่ีผานมา หนวยงานท่ีเก่ียวของยังดําเนินการเพ่ือเผยแพรความรู สรางความ
เขาใจ ไมเพียงพอ ท้ังในดานการปฏิบัติหนาท่ี การใชจายงบประมาณ การใชอํานาจหนาท่ี การใชทรัพยสินของ
ราชการ และการแกไขปญหาการทุจริต สงผลใหการตอบแบบประเมิน IIT ของบุคลากรกรมพัฒนาท่ีดิน                      
ในภาพรวม จึงเปนการตอบในลักษณะกลางๆ คือไมทราบชัดเจน จึงมีระดับผลการประเมินในภาพรวมยังไมผาน
เกณฑ  กรมควรใชโอกาสนี้ในการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร เก่ียวกับขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของกับ ITA  
โดยเฉพาะเรื่องท่ีกรมไดดําเนินการแลวอยางเห็นไดชัด แตบุคลากรภายในยังขาดความรูความเขาใจ เชน การ
สรางการรับรูเรื่องเรื่องประสิทธิภาพในการใชจายงบประมาณของกรม เรื่องการดําเนินการปรับปรุงแกไขตามขอ
ตรวจพบของสํานักงานตรวจเงินแผนดินของหนวยงานตางๆ เปนตน   

 

 
 
นอกจากการใช PDCA Cycle ในการวิเคราะหเพ่ือปรับปรุงพัฒนาองคกรแลว PMQA ก็เปน

เครื่องมือการบริหารจัดการภาครัฐ ท่ีมีความสําคัญ  โดย PMQA เปนการประเมินระบบการบริหารของสวน
ราชการในเชิงบูรณาการ เพ่ือเชื่อมโยงยุทธศาสตรของสวนราชการกับเปาหมายและทิศทางการพัฒนาประเทศ 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหหนวยงานภาครัฐ ดําเนินงานอยางมีคุณคาและใหความสําคัญกับการตอบสนองความ
ตองการของผูมีสวนไดสวนเสียท้ังในปจจุบันและในอนาคต  
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การประเมิน ITA ประจําป 2561  

 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) กําหนดกรอบ
แนวทางในการดําเนินงานท่ีเชื่อมโยงและตอเนื่องจากการประเมินในปท่ีผานมา อีกท้ังการเก็บขอมูลอยางรอบ
ดานและหลากหลายมิติ การกําหนดระเบียบวิธีการประเมินผลท่ีเปนไปตามหลักการทางสถิติและทางวิชาการ 

โดยแบงการเก็บขอมูล 3 สวน ดังนี้ 
1. การเก็บขอมูลจากบุคลากรในหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
    โดยเปดโอกาสใหบุคลากรภาครัฐทุกระดับท่ีปฏิบัติงานมาไมนอยกวา 1 ป ไดมีโอกาส

สะทอนและแสดงความคิดเห็นตอคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานตนเอง โดยสอบถามการรับรูและ
ความคิดเห็นใน 5 ตัวชี้วัด ไดแก 1. การปฏิบัติหนาท่ี 2. การใชงบประมาณ 3. การใชอํานาจ 4.การใชทรัพยสิน
ของหนวยงาน 5. การแกไขปญหาการทุจริต 

 
 

           2. การเก็บขอมูลจากผูรับบริการหรือผูติดตอหนวยงานภาครัฐ (EIT) 
     โดยเปดโอกาสใหผูรับบริการหรือผูติดตอหนวยงานภาครัฐ ไดมีโอกาสสะทอนและแสดง

ความคิดเห็นตอการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดยสอบถามการรับรูและความคิดเห็น 3 ตัวชี้วัด ไดแก                  
1. คุณภาพการดําเนินงาน 2. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 3. การปรับปรุงระบบการทํางาน  

 
3..การเปดเผยขอมูลทางเว็บไซตของหนวยงาน (OIT)  

การตรวจสอบระดับการเปดเผยขอมูลของหนวยงานภาครัฐท่ีเผยแพรไวทางหนาเว็บไซต
หลักของหนวยงาน โดยมีคณะท่ีปรึกษาการประเมิน ITA เปนผูตรวจสอบขอมูลและใหคะแนน พรอม
ขอเสนอแนะตามหลักเกณฑการประเมินท่ีกําหนด แบงออกเปน 2 ตัวชี้วัด ไดแก 1. การเปดเผยขอมูล 
ประกอบดวย 5 ตัวชี้วัดยอยคือ 1.1 ขอมูลพ้ืนฐาน 1.2 การบริหารงาน 1.3 การบริหารเงินงบประมาณ 1.4 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 1.5 การสงเสริมการโปรงใส 2. การปองกันการทุจริต ประกอบดวย 2 
ตัวชี้วัดยอย คือ 2.1 การดําเนินงานเพ่ือปองกันการทุจริต 2.2 มาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต 
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 หนวยงานตองทําความเขาใจในรายละเอียดของแตละขอคําถาม สอบทานขอมูลและการ
เปดเผยขอมูลในการตอบคําถามใหชัดเจนมากท่ีสุด หลักจากสิ้นสุดระยะเวลาในข้ันตอนการตอบคําถามแลว 
หนวยงานจะไมสามารถแกไขขอมูลหรือสงขอมูลเพ่ิมเติมได 

โดยท่ัวไปหนวยงานตองรักษาและคงสภาพเว็บไซตหลักของหนวยงานใหสาธารณชนสามารถ
เขาถึงไดทุกชวงเวลา อยางไรก็ตาม ในกรณีเกิดเหตุจําเปนทางเทคนิคทําใหเว็บไซตหลักของหนวยงานไมสามารถ
เขาถึงไดชั่วคราว หนวยงานจะตองแกไขใหสามารถเขาถึงไดโดยเร็วและภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในข้ันตอนการ
ตรวจสอบการเปดเผยขอมูล  

กรณีท่ีหนวยงานท่ีไมสามารถเปดเผยขอมูลใดได เนื่องจากมีขอจํากัดหรือเหตุผลความจําเปน 
ทําใหไมสามารถเผยแพรขอมูลตามรายละเอียดท่ีกําหนดได ใหหนวยงานอธิบายเหตุผลความจําเปนมาอยาง
ละเอียด โดยจะตองมีสาเหตุดานกฎหมายหรือขอจํากัดอันสุดวิสัย เพ่ือใหคณะท่ีปรึกษาการประเมินพิจารณาไม
นําขอนั้นมารวมในการประมวล 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------ 

 
กองการเจาหนาท่ี กรมพัฒนาท่ีดิน 

เมษายน 2564 
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