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สำนั ก งำนคณะกรรมกำรป้ อ งกั น และปรำบปรำมกำรทุ จ ริ ต แห่ ง ชำติ
361 ถนนนนทบุ รี ตำบลท่ ำ ทรำย อำเภอเมื อ งนนทบุ รี จั ง หวั ด นนทบุ รี
รวมพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2561 - 2564)
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้ง11000
ชาติต้านทุจริต
รั ฐ บาลร่ ว มกั บ ส านั ก งาน ป.ป.ช. มอบรางวั ล โล่ เ กี ย รติ ย ศการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ITA Awards)
วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2563) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทาเนียบรัฐบาล
กรุ ง เทพมหานคร พลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา นายกรั ฐ มนตรี ได้ ม อบหมายให้ นายวิ ษ ณุ เครื อ งาม
รองนายกรั ฐ มนตรี เป็ น ประธานในพิธี ม อบรางวั ล โล่ เ กี ย รติ ย ศการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ITA Awards) เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ
ให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 สูงสุดในแต่ละประเภท จานวน 7 หน่วยงาน ดังนี้
1. ประเภทส่วนราชการระดับกรม ได้แก่ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (95.56 คะแนน)
2. ประเภทรัฐวิสาหกิจ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (99.60 คะแนน)
3. ประเภทองค์การมหาชน : องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(องค์การมหาชน) (95.54 คะแนน)
4. ประเภทกองทุนและหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ : สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (97.75 คะแนน)
5. ประเภทสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (98.73 คะแนน)
6. ประเภทเทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ : เทศบาลตาบลอุดมธัญญา
อาเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ (99.03 คะแนน)
7. ประเภทองค์การบริหารส่วนตาบล : องค์การบริหารส่วนตาบลนครสวรรค์ออก อาเภอเมือง
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ (99.52 คะแนน)
ในทุกๆปี หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะเข้าร่วมการประเมิน ITA ซึ่งเปรียบเสมือนเข้ารับการตรวจ
สุขภาพองค์กรประจาปี โดยทุกหน่ว ยงานจะพัฒนาการดาเนินงานในด้านต่างๆ ตามหลักเกณฑ์การประเมินผล
เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบราชการไทยให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น
การต่อ ต้านการทุจ ริตและประพฤติมิชอบ ซึ่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา มีประชาชนและเจ้าหน้าที่
ของรัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลเป็นจานวนสูงถึง 1,301,665 ราย กล่าวได้ว่าเป็นการประเมินธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการภาครัฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในปัจจุบัน
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ผลการประเมิน ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ
จ านวน 8,303 แห่ ง ได้ คะแนนเฉลี่ ย 67.90 คะแนน สู งขึ้ น จากปี ที่ ผ่ า นมา 1.16 คะแนน ซึ่ งหากพิ จารณาใน
รายละเอียดจะพบว่า คะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง 375 หน่วยงาน อาทิ หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา
สานักงานศาล องค์กรอิสระ สถาบันอุดมศึกษา รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน กองทุน สานักงานปลัดกระทรวง และ
กรมต่างๆ มีผลการประเมินเฉลี่ย 85.89 คะแนน กล่าวได้ว่า หน่วยงานภาครัฐส่วนกลางได้ผ่านค่าเป้าหมายตาม
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนหน่วยงานในพื้นที่ 7,928 หน่วยงาน ได้แก่ จังหวัด และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีผลการประเมินเฉลี่ย 67.05 คะแนน ยังไม่ผ่านค่าเป้าหมายตามแผนแม่บ ทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่กาหนดให้หน่วยงานภาครัฐต้องมีผลการประเมิน 85 คะแนนขึ้นไป ซึ่งยังคงเป็นเรื่องท้า ทายที่
ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันส่งเสริมและพัฒนาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วประเทศสามารถยกระดับการ
ดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้ได้ภายในปี พ.ศ. 2565
ประชาชนและผู้ที่ส นใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารและเข้าดูรายละเอียดผลการประเมิน ITA
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้ที่เว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th รวมถึง
สามารถรับชมงานประกาศผลการประเมิน ITA DAY 2020 ย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel : ITAS NACC
สอบรายละเอียดเพิ่มเติม สานักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สานักงาน ป.ป.ช. โทรศัพท์ 0 25284800 ต่อ
7141 และ 7142 หรือ LINE Official Account : @ITAS หรือ FACEBOOK : ITAS NACC
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