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สำนั ก งำนคณะกรรมกำรป้ อ งกั น และปรำ บปรำมกำรทุ 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
ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันนี้ (วันที่ 26 สิงหาคม 2564) สานักงาน ป.ป.ช. ได้จัดงานแถลงผลการประเมินคุ ณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้ชื่องาน “ITA DAY 2021: More Open, More Transparent” และเนื่องด้วย
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในเวลาปัจจุบันค่อนข้างรุนแรง
ทางสานักงาน ป.ป.ช. จึงจัดงานแถลงผลครั้งนี้ผ่าน Zoom Webinar พร้อมทั้งถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube
Live: ITAS NACC
การแถลงผลการประเมินครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช. และ
ประธานกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มาเป็นผู้ประกาศผล
การประเมิน ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.ภักดี โพธิศิริ ประธาน
กรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นผู้อภิปรายข้อค้นพบและ
ความก้า วหน้าของหน่ว ยงานภาครัฐ ในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสผ่านเครื่องมือการประเมิน ITA
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. หลักการและจุดมุ่งหมายของการประเมิน ITA
การประเมิน ITA เป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่า
มุ่งจับผิด เปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสุขภาพองค์กรประจาปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ
ได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดาเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะ
ช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนาไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ทั้ งในด้านการปฏิบัติงาน
การให้บริการ และการอานวยความสะดวกต่อประชาชน อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการนาไปใช้ในการจัดทาแนวทาง
มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณต่อไปได้ด้วย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้ การประเมิน ITA ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 9 ของการดาเนินการและเป็นปีที่ 4
ที่ได้มีการปรับเข้าสู่การประเมินในรูปแบบออนไลน์อย่างเต็มระบบ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐได้เกิดความตระหนักใน
การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เกิดความตระหนักในการบริหารงานและกากับดูแลการ
ดาเนินงานให้มีคุณธรรม ดังจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้นมานั้น หน่วยงานได้มีพัฒนาการ
ในทางปฏิบัติอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตื่นตัวและหันมาให้ความสนใจต่อการพัฒนาเว็บไซต์ของตนเอง
ให้ทันสมัยและน่าสนใจมากขึ้น ส่งผลให้หน่วยงานมีการจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้ได้รับทราบและสามารถตรวจสอบได้
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-2การประเมิน ITA เป็นการประเมินด้านธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการภาครัฐที่มีขนาดใหญ่
ที่สุดของประเทศไทยในปัจจุบัน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมการประเมิน จานวน
8,300 แห่งทั่วประเทศ ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั้งในฝ่ายนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ และองค์กรอิสระ ดังนั้น
การขับเคลื่อนการประเมิน ITA จึงจาเป็นที่จะต้องบูรณาการการทางานร่วมกันของหน่วยงานที่มีบทบาทกากับ
ติดตามหน่ว ยงานภาครั ฐ ได้แก่ ส านั กงาน ป.ป.ช. ส านักงาน ป.ป.ท. ส านักงานปลั ดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร่วมกับสถาบันการศึกษาที่เข้ามาทาหน้าที่ผู้ประเมิน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ และโรงเรียนนายร้อยตารวจ
2. ระเบียบวิธีการประเมิน ITA
กรอบแนวคิดและระเบียบวิธีการประเมิน ITA ในปีนี้ ยังคงมีความเชื่อมโยงและต่อเนื่องจากการ
ประเมินในปีที่ผ่านมา โดยเป็นไปตามหลักการวิจัยประเมินผล (Evaluation Research) และหลักการทางสถิติ
มีการจัดเก็บข้อมูลประกอบการประเมิน อย่างรอบด้านและหลากหลายมิติ เพื่อให้ผลการประเมินสามารถสะท้อน
สุขภาวะขององค์กรในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างแท้จริง โดยดาเนินการเก็บข้อมูลจาก 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ (Internal Integrity and Transparency
Assessment: IIT) โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้มีโอกาสสะท้อน
และแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน
5 ตัวชี้วัด 30 ข้อคาถาม ได้แก่
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อานาจ
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต
ส่วนที่ 2 การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (External Integrity and
Transparency Assessment: EIT) โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐในช่วงปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยสอบถามการรับรู้
และความคิดเห็นใน 3 ตัวชี้วัด 15 ข้อคาถาม ได้แก่
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทางาน
ส่ ว นที่ 3 การเปิ ดเผยข้อมู ล ทางเว็บไซต์ของหน่ว ยงาน (Open Data Integrity and
Transparency Assessment: OIT) เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมู ลของหน่วยงานภาครัฐที่เผยแพร่ไว้
ทางหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน โดยมีคณะที่ปรึกษาการประเมิน ITA ในฐานะผู้เชี่ยวชาญและคนกลาง (third
party) เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลและให้คะแนน พร้อมข้อเสนอแนะตามหลักเกณฑ์การประเมินที่กาหนด แบ่งออกเป็น
2 ตัวชี้วัด 43 ข้อคาถาม ได้แก่
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-3ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
3. ผลการประเมิน ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3.1 ชุดข้อมูล
การประเมิน ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้เริ่มกระบวนการประเมินผ่านระบบ ITAS ที่
เว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 และได้สิ้นสุดกระบวนการประเมินฯ เมื่อวันที่ 31
กรกฎาคม 2564 แม้ว่าในปีงบประมาณนี้ หน่วยงานภาครัฐจะพบกับอุปสรรคในการดาเนินงานภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แต่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้ร่วมมือและให้ความช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน จนสามารถดาเนินการประเมินตามขั้นตอนที่กาหนดได้ครบถ้วน โดยมีชุดข้อมูลรวมทั้งสิ้น ดังนี้

8,300

471,794

859,794

หน่วยงานของรัฐ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ผู้รับบริการภาครัฐ

หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ ได้แก่
หน่วยงานธุรการขององค์กรศาล องค์กร
อัยการ องค์กรอิสระ หน่วยงานสังกัด
รัฐสภา ส่วนราชการระดับกรม
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงาน
ของรัฐอื่นๆ กองทุน สถาบันอุดมศึกษา
จังหวัด (ราชการส่วนภูมิภาค) และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เข้าร่วมด้วยตนเอง 471,794 คน
ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน
 1 - 5 ปี 28.75%
 6 - 10 ปี 27.02%
 11 - 20 ปี 30.93%
 มากกว่า 20 ปี 13.30%

เข้าร่วมด้วยตนเอง 473,965 คน
คณะที่ปรึกษาจัดเก็บ 385,829 คน
ประเภทของผู้ตอบ
 บุคคลทั่วไป 80.41%
 หน่วยงานของรัฐ 9.22%
 องค์กรธุรกิจเอกชน 6.12%
 อื่นๆ 4.25%

3.2 ผลคะแนน ITA ภาพรวมระดับประเทศ
การประเมิน ITA นั้น ถือเป็นการประเมินที่เป็นผลจากการสะท้อนความคิดเห็นของทั้งบุคลากร
ภาครั ฐ และประชาชนผู้ รั บ บริ การจากภาครัฐ ผ่ านเก็ บข้อมูล ทางสถิติ เกี่ยวกับประสบการณ์และการรับรู้ของ
กลุ่มเป้าหมาย โดยในปีนี้มีผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ จานวนทั้งสิ้น 1,331,588 คน นอกจากนี้ การประเมิน ITA
ยังได้มีการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ จานวน 8,300 หน่วยงาน/เว็บไซต์
เพื่อนามาประมวลผลเป็นค่าคะแนนของแต่ละหน่วยงาน
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-4ผลการประเมิน ITA 2564 ในภาพรวมระดับประเทศ พบว่ามีผลคะแนนเฉลี่ย 81.25 คะแนน
ซึ่ง สูง ขึ้น กว่า ปีที่ผ่า นมา 13.35 คะแนน และเมื่อ พิจ ารณาตามค่า เป้า หมายตัว ชี้วัด ของแผนแม่บ ทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งได้กาหนดค่าเป้าหมายของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ไว้ว่า หน่วยงานภาครัฐจะต้องมีค่าคะแนน ITA 85 คะแนนขึ้นไป เป็นจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65
ของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด หรือราว 5,395 แห่ง ผลปรากฏพบว่ามีหน่วยงานบรรลุค่าเป้าหมาย จานวน 4,146
หน่วยงาน หรือคิดเป็น 49.95% สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 36.76%
จากผลการประเมินในภาพรวมระดับประเทศสะท้อนให้เห็นว่าในปี พ.ศ. 2564 นี้ หน่วยงานภาครัฐ
ส่วนใหญ่เกิดความตระหนัก และมีความพยายามที่จะพัฒนามากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งความพยายามที่จะปรับปรุง
การให้บริการที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อประชาชนผู้รับ บริการมากขึ้น ตลอดจนความพยายามที่จะทาให้
ข้อมูลข่าวสารต่างๆของหน่วยงานได้รับการเผยแพร่ที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนได้สามารถเข้าติดตาม
หรือตรวจสอบได้ อันเป็นสัญญาณในทางที่ดีที่หน่วยงานภาครัฐนั้น ได้ให้ความสาคัญต่อการปรับตัว ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการเข้าถึงข้อมูลภาครัฐ ในปัจจุบัน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และเพื่อ ลดโอกาสหรือ
ความเสี่ยงที่จะมีบุคลากรในหน่วยงานทุจริตประพฤติมิชอบ

81.25

49.95%

ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ

หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์

หน่ ว ยงานภาครั ฐ ทั่ ว ประเทศ มี ผ ลคะแนนเฉลี่ ย หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์
81.25 คะแนน สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 13.35 คะแนน จานวน 4,146 หน่ว ยงาน หรือคิดเป็น 49.95%
สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 36.76%
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-53.3 ผลคะแนนรายประเภทหน่วยงาน
ผลการประเมิน ITA 2564 รายประเภทพบว่า ประเภทหน่ว ยงานที่มีคะแนนเฉลี่ ยสู งที่สุ ดคือ
ประเภทรัฐวิสาหกิจ คะแนนเฉลี่ย 93.31 คะแนน ขณะที่หน่วยงานประเภทอื่นๆ ก็มีคะแนนเฉลี่ยที่ไม่แตกต่างกัน
โดยมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 90 คะแนน ยกเว้นประเภทสถาบันอุดมศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ย 89.87 คะแนน และ
ประเภทองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ที่มีคะแนนเฉลี่ ยต่าสุด 80.63 คะแนน อย่างไรก็ตาม องค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่นถือเป็นประเภทที่มีหน่วยงานจานวนมากทั่วประเทศ และยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายหน่วยงานที่มี
ผลคะแนนในระดับสูงถึงสูงมากเช่นกัน โดยรายละเอียดผลการประเมินในแต่ละประเภทหน่วยงาน มีดังนี้
ประเภทที่ 1 คือ หน่วยธุรการขององค์กรศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ และหน่วยงานในสังกัด
รัฐสภา มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 92.44 คะแนน สาหรับหน่วยงานที่มีผลการประเมินสูงสุดในประเภทนี้ คือ “สานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร” มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 97.46 คะแนน
ประเภทที่ 2 คือ ส่วนราชการระดับกรม มีคะแนนเฉลี่ ยอยู่ที่ 92.07 คะแนน สาหรับหน่วยงานที่มี
ผลการประเมินสูงสุดในประเภทนี้ คือ “กรมการปกครอง” มีผลการประเมิน 99.12 คะแนน
ประเภทที่ 3 คือ รัฐ วิส าหกิจ มีคะแนนเฉลี่ ยอยู่ที่ 93.31 คะแนนส าหรับหน่วยงานที่มีผ ลการ
ประเมินสูงสุดในประเภทนี้ คือ “ธนาคารอาคารสงเคราะห์” มีผลการประเมิน 99.81 คะแนน
ประเภทที่ 4 คือ องค์การมหาชน มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 93.26 คะแนน สาหรับหน่วยงานที่มีผลการ
ประเมินสูงสุดในประเภทนี้ คือ “สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)” มีผลการประเมิน
98.91 คะแนน
ประเภทที่ 5 คือ กองทุน และหน่วยงานของรัฐอื่นๆ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 93.22 คะแนน สาหรับ
หน่วยงานที่มีผลการประเมินสูงสุดในกลุ่มนี้ คือ “กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร” มีผลการประเมิน 98.52 คะแนน
ประเภทที่ 6 คือ สถาบันอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 89.87 คะแนน สาหรับหน่วยงานที่มีผล
การประเมินสูงสุดในประเภทนี้ คือ “มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี” มีผลการประเมิน 99.29 คะแนน
ประเภทที่ 7 คือ จังหวัด เฉพาะส่ว นราชการส่ว นภูมิภ าค มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 92.43 คะแนน
สาหรับหน่วยงานที่มีผลการประเมินสูงสุดในประเภทนี้ คือ “จังหวัดบึงกาฬ” มีผลการประเมิน 99.60 คะแนน
ประเภทที่ 8 คือ องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นรูป แบบพิเศษ
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 80.63 คะแนน สาหรับหน่วยงานที่มีผลการประเมินสูงสุดในประเภทนี้ คือ “องค์การบริหาร
ส่วนตาบลเหมาะ อาเภอกะปง จังหวัดพังงา” มีผลการประเมิน 99.85 คะแนน
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3.4 ผลคะแนนรายจังหวัด
ผลการประเมิน ITA 2564 รายพื้นทีจ่ ังหวัด ซึ่งประกอบด้วยส่วนราชการส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัด พบว่าจังหวัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ภูเก็ต มีคะแนน 94.06
คะแนน และยังมีอีกหลายจังหวัดที่มีผลคะแนนเฉลี่ยไม่น้ อยกว่า 90 คะแนนตามลาดับได้แก่ นครสวรรค์ 92.87
คะแนน ลพบุรี 91.85 คะแนน สมุทรสาคร 90.78 คะแนน และสกลนคร 90.31 คะแนน
ส่วนจังหวัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ร้อยเอ็ด 69.78 คะแนน และมีจังหวัดที่มีผลคะแนนเฉลี่ย
น้อยกว่า 75 คะแนนอีก 3 จังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์ 69.95 คะแนน อุบลราชธานี 70.31 คะแนน และมหาสารคาม
72.11 คะแนน
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โดยสรุปผลการประเมิน ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย
ทาคะแนนในภาพรวมสูงขึ้นกว่าการประเมินในรอบ 4 ปีที่ผ่านมาจนใกล้จะบรรลุค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานภาครัฐ
ได้เกิดความตระหนักในการบริหารงานและกากับดูแลการดาเนินงานให้ มีคุณธรรมและให้ความส าคัญกับความ
โปร่งใสขององค์กรเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตื่นตัวในแง่ของการจัดการข้อมู ลข่าวสารอย่างเป็นระบบเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะชน
ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างขวัญกาลังใจให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีการพัฒนาด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสขององค์กร คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงได้มีมติเห็นชอบให้มีการมอบรางวัล ITA Awards ให้แก่หน่วยงานที่มี
ผลการประเมินฯ เป็นที่ประจักษ์ โดยกาหนดหลักเกณฑ์ในการมอบรางวัล ITA Awards ดังนี้
1. โล่รางวัลผลคะแนนสูงสุด คือ หน่วยงานที่มีผลคะแนนที่สูงที่สุดในกลุ่ม และผลคะแนนอยู่ใน
ระดับ AA (95 คะแนนขึ้นไป) จานวน 83 รางวัล
2. โล่รางวัลพัฒนาการสูงสุด คือ หน่วยงานที่ มีผลคะแนนมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมามากที่สุดในกลุ่ม
และผลคะแนนอยู่ในระดับ AA (95 คะแนนขึ้นไป) จานวน 33 รางวัล
3. โล่รางวัลสาหรับจังหวัดที่มีผลคะแนนบรรลุผลตามเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ จานวน 15 รางวัล
4. รางวัลประกาศเกียรติคุณสาหรับหน่วยงานที่มีผลคะแนนระดับ AA คือ หน่วยงานที่มีผลคะแนน
อยู่ในระดับ AA (95 คะแนนขึ้นไป) จานวน 931 รางวัล
สาหรับผลการประเมิน ITA 2564 ที่ได้มีการประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันนี้ นับเป็น
จุดเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งของหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศในการนาผลการประเมิน ITA ที่ได้ไปใช้ในการวางแผน
ปรับปรุงพัฒนาองค์กรในปีงบประมาณถัดไปให้สมบูรณ์ครบถ้วนในทุกมิติ ทั้งในแง่การเปลี่ยนแปลงพัฒนาให้องค์กร
ให้มีความโปร่งใสตามกรอบการประเมิน ITA และในแง่การพัฒนาคุณธรรมการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
ทั้งนี้ ก็เพื่อให้การปฏิบัติงานและการให้บริ การสาธารณะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขและตรงตามความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง
ประชาชนและผู้ ที่ส นใจสามารถดาวน์โ หลดเอกสารและเข้าดูรายละเอียดผลการประเมิน ITA
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้ แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th
หรือ Application ITAS รวมถึงสามารถรับชมงานประกาศผลการประเมิน ITA DAY 2021 ย้อนหลังได้ที่ YouTube
Channel : ITAS NACC สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สานักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สานักงาน ป.ป.ช.
ทาง LINE Official Account: @ITAS หรือ Facebook: ITAS NACC
-------------------------------------------------
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