




"ส่งเสริมการป้องกันการทุจริต ด้วยการ 

จัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ 

เพ่ือป้องกันและขจัดการทุจรติและประพฤติมชิอบ 

ทั้งในภาครฐัและภาคเอกชนอยา่งเข้มงวด " 

-หน้าที่และอ านาจ คณะกรรมการ ป.ป.ช.- 



Integrity & Transparency Assessment  

หรือที่เรียกว่า “ITA” 

-มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก เพ่ือพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐประเทศไทย- 



ประเมินหน่วยงานภาครัฐ มากกว่า 8,300 หน่วยงาน 

ซึ่งมีฐานะเป็น “นิติบุคคล” ทั่วประเทศ  

-ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีหน่วยงานเข้ารับการประเมิน 8,303 หน่วยงาน - 



ผลการประเมิน ITA ของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

29.48 % 

70.52 % 

*คะแนนเต็ม 100 คะแนน  

87.57 
คะแนน  

คะแนนเฉลี่ย 



พ้ืนที่ (Area) ที่มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์ 

“กรุงเทพมหานคร” 

 ส านักงานเขต กรุงเทพมหานคร  

-คณะกรรมการ ป.ป.ช. สนับสนุนให้มีการขยายการประเมิน- 



ส านักงานเขต กรุงเทพมหานคร 



ยกระดับการให้บริการประชาชน  

ส่งเสริมกลไกเชิงรุกสะท้อนการพัฒนาที่โปร่งใส  

ส านักงานเขต กรุงเทพมหานคร 



ขยายพ้ืนที่ (Area) และหน่วยงานที่มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์  

อย่างตอ่เนื่อง 

“กรุงเทพมหานคร” 

 ส านักงานเขต กรุงเทพมหานคร  

 สถานีต ารวจนครบาล” 

“อ าเภอ ทั่วประเทศไทย” 

-คณะกรรมการ ป.ป.ช. สนับสนุนให้มีการขยายการประเมิน- 



ITA 

“เครื่องมือการทางการบรหิาร 

ยกระดับธรรมาภบิาลภาครัฐไทย” 

พัฒนามาตรฐาน ขั้นตอน ระยะเวลา  

โปร่งใส เท่าเทียม ไม่เลือกปฏบิตัิ  

ปราศจากการรบัสินบน 

E- service  / Platform   

เปิดเผยขอ้มูลงบประมาณ การจดัซือ้จดัจา้ง  

มาตรการการเบกิจา่ย การจดัจา้ง การตรวจรบังาน  

การปฏิบตังิาน 

สร้างนวตักรรมการให้บริการ     

การอ านวยความสะดวก 

การบริหารงบประมาณ การจัดซือ้จดัจา้ง 

พัฒนาระบบงาน พฤติกรรมและวฒันธรรมสุจรติ   

การเป็นองคก์รเปิด การเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ  

การสร้างวฒันธรรมสุจรติ  

และระบบนิเวศองคก์รสจุรติ 



การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของหนว่ยงานภาครัฐ  

(Integrity & Transparency Assessment: ITA)  

ของหนว่ยงานระดบัต า่กวา่กรม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

(ส านักงานเขต กรุงเทพมหานคร สถานีต ารวจนครบาล และอ าเภอ)  



ITA ของหน่วยงานระดับต ่ากว่ากรม  

หน่วยงานระดับต ่ากว่ากรม 

3 ประเภทหน่วยงาน 
ล าดับ ประเภท 

1 ส านักงานเขต 
กรุงเทพมหานคร 

2 สถานีต ารวจนครบาล 

3 อ าเภอ 

*ส านักงานเขต กรุงเทพมหานคร ประเมินต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 
 สถานีต ารวจนครบาลและอ าเภอ ประเมินเป็นปีแรก 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จะขยายสู่สถานีต ารวจทั่วประเทศ   

ส านักงาน
เขต 

50 เขต 

54,641 ราย 

สถานีต ารวจ
นครบาล 

88 แห่ง 
50,741 ราย  

อ าเภอ 

878 อ าเภอ 
608,990 ราย 



ITA 2022 

FEEDBACK  
- รวมระหวา่งหน่วยงานภาครฐัระดับกรม/เทียบเทา่ และหน่วยงานระดบัต า่กวา่กรม- 

2,014,504 ราย  



ผลการประเมิน 

ส านักงานเขต กรุงเทพมหานคร 
Integrity & Transparency Assessment  



ITA ของหน่วยงานระดับต ่ากว่ากรม  

ส านักงานเขต  
กรุงเทพมหานคร 

50 เขต 

การเก็บข้อมูล จ านวน 

IIT 31,959 ราย 

EIT 22,682 ราย 

54,641 ราย 

OIT ครบถ้วน 50 เขต 

*ส านักงานเขต กรุงเทพมหานคร ประเมินต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 
  

ส านักงานเขต 
ภาษีเจริญ 

98.60 คะแนน  

AA 

ส านักงานเขต 
หนองแขม 

75.23 คะแนน 

B 

คะแนน 
เฉลี่ย 

90.99 คะแนน  

A 

*ผ่านเกณฑ์ 47 แห่ง 
 ไม่ผ่านเกณฑ์ 3 แห่ง (หนองแขม ลาดกระบัง ดินแดง)  
  



แยกตามระดับคะแนน 
Integrity & Transparency Assessment: ITA 

AA A B 

10 เขต 

95 – 100 คะแนน 

37 เขต 

85 - 94.99 คะแนน 

3 เขต 

75 - 84.99 คะแนน 

ส านักงานเขต กรุงเทพมหานคร 



ภาค 1 ภาค 3  ภาค 4  ภาค 6  *คะแนนเต็ม 100 คะแนน  

ตัวชี้วัดสูงสุด ได้แก่  
การเปิดเผยข้อมูล 
94.87 คะแนน 
 
ตัวชี้วัดต ่าสุด ได้แก่ 
การใช้งบประมาณ 
84.80 คะแนน 

แยกตามตัวชี้วัด 
Integrity & Transparency Assessment: ITA 

78

80

82

84

86

88

90

92

94

96

ส านักงานเขต  
กรุงเทพมหานคร 



ภาค 1 ภาค 3  ภาค 4  ภาค 6  *คะแนนเต็ม 100 คะแนน  

กลุ่มเขตที่มีการขับเคลื่อน 
ส่งเสริม สนับสนุน ITA  
จนมีค่าเฉลี่ย ITA สูงสุด 
ได้แก่ กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง 
93.04 คะแนน 
 
และกลุ่มเขตที่มีค่าเฉลี่ย ITA 
ต ่าสุด ได้แก่  
กลุ่มเขต กรุงเทพตะวันออก 
88.39 คะแนน 

การขับเคลื่อนของกลุ่มเขต (พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ย ITA) 
Integrity & Transparency Assessment: ITA 

86

87

88

89

90

91

92

93

94 ส านักงานเขต  
กรุงเทพมหานคร 



สูงสุด 

ภาษีเจริญ 98.60 คะแนน 

ยานนาวา 98.14 คะแนน 

ห้วยขวาง 96.73 คะแนน 

ทวีวัฒนา 96.69 คะแนน 

พระโขนง 96.51 คะแนน 

ต ่าสุด 

หนองแขม 75.23 คะแนน 

ลาดกระบัง 79.74 คะแนน 

ดินแดง 84.25 คะแนน 

วัฒนา 85.05 คะแนน 

จอมทอง 85.42 คะแนน 

แยกตามคะแนน สูงสุด & ต ่าสุด 
Integrity & Transparency Assessment: ITA 

ส านักงานเขต กรุงเทพมหานคร 



ผลการประเมิน 

สถานีต ารวจนครบาล 
Integrity & Transparency Assessment  



“ประเมินเป็นปีแรก” 

สถานีต ารวจนครบาล 



ITA ของหน่วยงานระดับต ่ากว่ากรม  

สถานีต ารวจนครบาล 

88 แห่ง 
การเก็บข้อมูล จ านวน 

IIT 10,016 ราย 

EIT 40,725 ราย 

50,741 ราย 

OIT ครบถ้วน 88 แห่ง 

*สถานีต ารวจนครบาล ประเมินเป็นแรก 
  

สถานีต ารวจนครบาล 

ท่าข้าม 

99.05 คะแนน  

AA 

สถานีต ารวจนครบาล 

ทุ่งสองห้อง 

63.62 คะแนน 

D 

คะแนน 
เฉลี่ย 

89.07 คะแนน  

A 

*ผ่านเกณฑ์ 70 แห่ง 
 ไม่ผ่านเกณฑ์ 18 แห่ง  
  



แยกตามระดับคะแนน 
Integrity & Transparency Assessment: ITA 

AA A B 

13 แห่ง 

95 – 100  
คะแนน 

57 แห่ง 

85 - 94.99  
คะแนน 

16 แห่ง 

75 - 84.99  
คะแนน 

สถานีต ารวจนครบาล 

C 

1 แห่ง 

65 - 74.99 
คะแนน 

D 

1 แห่ง 

55 - 64.99 
คะแนน 



ภาค 1 ภาค 3  ภาค 4  ภาค 6  *คะแนนเต็ม 100 คะแนน  

ตัวชี้วัดสูงสุด ได้แก่  
การปฏิบัติหน้าที่  
92.32 คะแนน 
 
ตัวชี้วัดต ่าสุด ได้แก่ 
การใช้งบประมาณ   
77.95 คะแนน 

แยกตามตัวชี้วัด 
Integrity & Transparency Assessment: ITA 

70

75

80

85

90

95

สถานีต ารวจนครบาล 



ภาค 1 ภาค 3  ภาค 4  ภาค 6  

*คะแนนเต็ม 100 คะแนน  

กองบังคับการต ารวจนครบาล 
ที่มีการขับเคลื่อน ส่งเสริม 
สนับสนุน ITA  
จนมีค่าเฉลี่ย ITA สูงสุด ได้แก่  
กองบังคับการต ารวจนครบาล 6 
93.58 คะแนน 
 
และกองบังคับการต ารวจนครบาล 
ที่มีค่าเฉลี่ย ITA ต ่าสุด ได้แก่  
กองบังคับการต ารวจนครบาล 2 
84.33 คะแนน 

การขับเคลื่อนของกองบังคับการต ารวจนครบาล (พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ย ITA) 

Integrity & Transparency Assessment: ITA 

78

80

82

84

86

88

90

92

94

น.1 น.2 น.3 น.4 น.5 น.6 น.7 น.8 น.9 

สถานีต ารวจนครบาล 



สูงสุด 

สน.ท่าข้าม 99.05 คะแนน 

สน.วังทองหลาง 98.96 คะแนน 

สน.ธรรมศาลา 98.75 คะแนน 

สน.บางมด 97.52 คะแนน 

สน.พญาไท 97.27 คะแนน 

ต ่าสุด 

สน.ทุ่งสองห้อง 63.62 คะแนน 

สน.ท่าเรือ 73.37 คะแนน 

สน.ประเวศ 80.52 คะแนน 

สน.บางเขน 80.66 คะแนน 

สน.ทุ่งมหาเมฆ 80.89 คะแนน 

แยกตามคะแนน สูงสุด & ต ่าสุด 
Integrity & Transparency Assessment: ITA 

สถานีต ารวจนครบาล 



ผลการประเมิน 

อ าเภอ 
Integrity & Transparency Assessment  



“ประเมินเป็นปีแรก” 

อ าเภอ 



“ครอบคลุมส่วนราชการประจ าอ าเภอ” 

 ที่ท าการปกครองอ าเภอ  

 ส านักงานเกษตรอ าเภอ  

 ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ  

 ส านักงานปศุสัตวอ์ าเภอ  

 ส านักงานประมงอ าเภอ  

 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  

 ส านักงานที่ดินอ าเภอ (ไม่รวมส านกังานทีด่นิจงัหวดั สาขา)  



ITA ของหน่วยงานระดับต ่ากว่ากรม  

อ าเภอ 

878 อ าเภอ 
การเก็บข้อมูล จ านวน 

IIT 148,360 ราย 

EIT 460,630 ราย 

608,990 ราย 

OIT ครบถ้วน 878 อ าเภอ 

*อ าเภอ ประเมินเป็นแรก 
  

อ าเภอ 

อ.พิบูลมังสาหาร  
จ.อุบลราชธานี  

99.85 คะแนน  

AA 

อ าเภอ 

อ.น ้ายืน   
จ.อุบลราชธานี  

48.78 คะแนน 

F 

คะแนน 
เฉลี่ย 

88.93 คะแนน  

A 

*ผ่านเกณฑ์ 705 แห่ง 
 ไม่ผ่านเกณฑ์ 173 แห่ง  
  



แยกตามระดับคะแนน 
Integrity & Transparency Assessment: ITA 

AA 

143 แห่ง 

95 – 100  
คะแนน 

85 - 94.99  
คะแนน 

75 - 84.99  
คะแนน 

อ าเภอ 

A 

562 แห่ง 

B 

137 แห่ง 

C 

27 แห่ง 

D 

5 แห่ง 

E 

3 แห่ง 

F 

1 แห่ง 

65 - 74.99  
คะแนน 

55 - 64.99  
คะแนน 

50 - 54.99  
คะแนน 

ต ่ากว่า 50  
คะแนน 



ภาค 1 ภาค 3  ภาค 4  ภาค 6  *คะแนนเต็ม 100 คะแนน  

ตัวชี้วัดสูงสุด ได้แก่  
การป้องกันการทุจริต  
95.28 คะแนน 
 
ตัวชี้วัดต ่าสุด ได้แก่ 
การใช้อ านาจ   
81.92 คะแนน 

แยกตามตัวชี้วัด 
Integrity & Transparency Assessment: ITA 

78

80

82

84

86

88

90

คะแนน 

อ าเภอ 



ภาค 1 ภาค 3  ภาค 4  ภาค 6  

จังหวัดที่มีค่าเฉลี่ย ITA ของอ าเภอ
สูงสุด 5 ล าดับแรก ได้แก่ 
1. นครสวรรค์ 95.81 คะแนน 
2. แพร่ 95.75 คะแนน 
3. สิงห์บุรี 95.30 คะแนน 
4. ยโสธร 94.35 คะแนน 
5. สระแก้ว 94.14 คะแนน 

การขับเคลื่อนของจังหวัด (พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ย ITA) 

Integrity & Transparency Assessment: ITA 

จังหวัด 
ที่มีการขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุน ITA  



ภาค 1 ภาค 3  ภาค 4  ภาค 6  

จังหวัดที่มีค่าเฉลี่ย ITA ของอ าเภอ
ต ่าสุด 5 ล าดับท้าย ได้แก่  
1. สมุทรปราการ 78.44 คะแนน 
2. เลย 80.20 คะแนน 
3. สุราษฎร์ธานี 81.88 คะแนน 
4. อ่างทอง 82.50 คะแนน 
5. มุกดาหาร 82.51 คะแนน 

การขับเคลื่อนของจังหวัด (พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ย ITA) 

Integrity & Transparency Assessment: ITA 

จังหวัด 
ที่มีการขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุน ITA  



สูงสุด 

อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 
99.85 คะแนน 

ต ่าสุด 

แยกตามคะแนน สูงสุด & ต ่าสุด 
Integrity & Transparency Assessment: ITA 

อ าเภอ 

อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์  
99.76 คะแนน 

อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร  
99.68 คะแนน 

อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค ์ 
99.62 คะแนน 

อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี  
99.51 คะแนน 

อ.น ้ายืน จ.อุบลราชธานี  
48.78 คะแนน 

อ.ภูเรือ จ.เลย  
51.31 คะแนน 

อ.ประทาย จ.นครราชสีมา  
52.07 คะแนน 

อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ  
52.61 คะแนน 

อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร  
56.41 คะแนน 



“พิจารณากลั่นกรองผลการประเมนิหลายระดบั“ 

 มิติวิชาการ ระเบียบวิธีการประเมิน 

 กระบวนการประเมิน 

 

- Integrity & Transparency Assessment: ITA - 



“Next Step“ 

 พัฒนาเชิงวชิาการที่มกีารศึกษาวจิยัและพัฒนารองรบั  

 พัฒนาขอ้ค าถามให้สอดรบักบับรบิทของหนว่ยงานในระดบัต า่กวา่กรม  

 ก าหนดสดัสว่นของกลุ่มเป้าหมายและงานบรกิารอยา่งมีนัยส าคญั 

 ให้ความส าคญัเชิงยทุธศาสตรต์อ่การบรูณาการการแก้ไขปัญหาเฉพาะ เช่นกลุ่มงานหรอื

สายงานที่มีความเสีย่งตอ่การทุจริต  

- Integrity & Transparency Assessment: ITA - 



“Next Step“ 

 ยกระดับขดีความสามารถของระบบเทคโนโยลีสารสนเทศรองรบัการประเมิน  

 เพ่ิมขดีความสามารถของฟเีจอรก์ารส ารวจความพึงพอใจ ที่ส านักงาน ป.ป.ช.ไดร้เิริ่ม

พัฒนาขึน้ เพ่ือใหห้นว่ยงานระดบัต า่กวา่กรมไปประเมนิความพึงพอใจ 

 ขยายการการประเมินไปสูส่ถานตี ารวจ ทั่วประเทศ 

- Integrity & Transparency Assessment: ITA - 




