
การประชมุคณะกรรมการธรรมาภิบาล

และป้องกนัการทุจริต

การยางแห่งประเทศไทย

ครั้งที ่8/2562

วนัที ่9 ธนัวาคม 2562

เรือ่ง รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครฐั 

(Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

ประจ าปีงบประมาณ 2562
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1.1 ต้องการเสนอให้คณะกรรมการธรรมาภิบาล ฯ ด าเนินการ
อะไรบ้าง

เพื่อทราบผลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ 2562
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ข้อ 1 เหตุผลและความจ าเปน็ในการน าเสนอวาระ



1.2 เรื่องเสนอให้พิจารณาตัดสินใจอยู่ในอ านาจของคณะกรรมการธรรมาภิบาล ฯ
1.2.1 ตามกฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ

ไม่มี
1.2.2 เป็นไปตามมติคระกรรมการธรรมาภิบาล ฯ ครั้งก่อนหน้านี้ ที่ถือเป็น

หลักปฏิบัติ
ไม่มี

1.2.3 เหตุผลท่ีน าเสนอให้คระกรรมการธรรมาภิบาล ฯ พิจารณาตัดสินใจแม้
จะไม่อยู่ในอ านาจของคระกรรมการธรรมาภิบาล ฯ

ไม่มี 
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1.3 ก าหนดเวลาทีเ่กี่ยวขอ้ง

1.3.1 เรื่องที่เสนอจะตอ้งด าเนินการใหแ้ล้วเสรจ็ภายในเมื่อใด  
คณะกรรมการธรรมาภิบาลต้องมีมติภายในก าหนดเวลาอย่างไร

ไม่มี
1.3.2 เรื่องที่เสนอนี้เปน็การเสนอครั้งแรก หรือเคยเสนอมาก่อนหน้านี้แล้ว

เป็นการเสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมการธรรมาภิบาล ฯ เป็นครั้งแรก
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2.1 ชื่อ/หน่วยงานของบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง

- ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ส านักงาน ป.ป.ช.)

2.2 ข้อเท็จจริงของเรื่องที่เสนอ 

ส านักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อสร้างความตระหนักให้
หน่วยงานภาครัฐมีการ ด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม ใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)” 
ปัจจุบัน ITA ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.25602564 ถือเป็น มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีหน่วยงานภาครัฐท่ัว
ประเทศต้องด าเนินการ เป็นการประเมินฯ ท่ีครอบคลุม การปฏิบัติงานของหน่วยงานในทุกมิติ ต้ังแต่การ
บริหารงานของผู้บริหารและระดับปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี รวมถึงผลการด าเนินงานของหน่วยงานท่ี
สะท้อนจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายในและผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เพื่อน าผลการประเมินฯ ไปใช้
เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น
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ข้อ 2. เรื่องเดิมความเป็นมา
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ข้อ 2. เรื่องเดิมความเป็นมา

2.2 ขอ้เทจ็จริงของเร่ืองท่ีเสนอ

ประจ าปี คะแนนที่ได้รับ
( 100 คะแนนเต็ม )

ระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน

ปี 2559 81.54 สูงมาก

ปี 2560 77.87 สูง

ปี 2561 86.40 สูงมาก

ปี 2562 89.23 สูงมาก



3.1 รายละเอียด นโยบายและแนวทางปฏิบัติหรือมติคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องท่ีถือเป็นบรรทัดฐาน 

คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันท่ี 23 มกราคม 2561 มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ
ทุกหน่วยงานให้ ความร่วมมือและเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐใน ปีงบประมาณ พ.ศ.25612564 ตามท่ีส านักงาน ป.ป.ช. เสนอ โดยมีแนวทางการ
ขับเคลื่อน ดังนี้

1) มุ่งเน้นการออกแบบการขับเคลื่อนการประเมินอย่างเป็นระบบ

2) ลดภาระของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและลดการใช้จ่ายงบประมาณ

3) เพิ่มประสิทธิภาพของการป้องกันการทุจริตเชิงรุก

4) เพื่อให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย

5) เป็นไปตามทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3
(พ.ศ.2560-2564) 7

ข้อ 3. กฎหมาย / ระเบียบ / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เสนอ นโยบาย หรือ     
มติคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง



4.1 หน่วยงานภายนอก ( Regulators )
ไม่มี

4.2 หน่วยงานภายใน คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
ไม่มี 
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ข้อ 4. การด าเนินการที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน



1. การประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงาน ป.ป.ช. 
ได้พัฒนา “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment 
System:ITAS)” เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูล ที่ทันสมัย สามารถ
บริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถท าได้อย่างรวดเร็วและ
เป็น มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ โดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ 
เป็นผู้จัดท าระบบ ITAS และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เป็นผู้รับจ้าง
การประเมินฯ ประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัด และ 3 เครื่องมือ ดังนี้
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ข้อ 5. ประเด็นในการพิจารณา/เหตุผลประกอบการตดัสินใจตามข้อเสนอ



ประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัด และ 3 เครื่องมือ
1. การปฏิบัติหน้าท่ี

2. การใช้งบประมาณ

3. การใช้อ านาจ

4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต

6. คุณภาพการด าเนินงาน

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร

8. การปรับปรุงระบบการท างาน

9. การเปิดเผยข้อมูล

10. การป้องกันการทุจริต
10

ข้อ 5. ประเด็นในการพจิารณา/เหตผุลประกอบการตัดสนิใจตามข้อเสนอ

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ



ส าหรับการประเมิน ITA ประจ าปี 2562 ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลคะแนนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 
17 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่ง กยท.  ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA)ในภาพรวมเท่ากับ 
89.23 คะแนน จาก 100 คะแนน เทียบเท่าระดับ A(VeryGood) เพิ่มสูงขึ้นจาก ปี 2561 ซึ่งได้รับผลการประเมินฯ 
ในภาพรวมเท่ากับ 86.40 คะแนน โดยแยกตามรายตัวชี้วัด 10 ข้อ ได้ดังนี้
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ข้อ 5. ประเด็นในการพจิารณา/เหตุผลประกอบการตดัสินใจตามข้อเสนอ

อันดับ ตัวชี้วัดการประเมิน คะแนนที่ได้ ระดับ

1 ด้านการเปิดเผยข้อมูล 100 AA (Excellence)

2 ด้านการป้องกันการทุจริต 100 AA (Excellence)

3 ด้านคุณภาพการด าเนินงาน 85.72 A (Very Good)

4 ด้านการปฏิบัติหน้าท่ี 90.04 A (Very Good)

5 ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร 82.63 B (Good)
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ข้อ 5. ประเด็นในการพิจารณา/เหตุผลประกอบการตดัสินใจตามข้อเสนอ

อันดับ ตัวชี้วัดการประเมิน คะแนนที่ได้ ระดับ

6 การปรับปรุงการท างาน 79.28 B ( Good )

7 การใช้อ านาจ 81.76 B ( Good )

8 การใช้งบประมาณ 80.27 B ( Good )

9 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 77.55 B ( Good )

10 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 78.19 B ( Good )

ผลคะแนนการประเมิน ITA ของ การยางแห่งประเทศไทย ในภาพรวม ได้รับคะแนน 89.23 ( A Very good )

- อยู่อันดับที่ 6 ของจ านวน 23 รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- อยู่อันดับที่ 28 ของจ านวน 53 รัฐวิสาหกิจ
- อยู่อันดับที่ 383 ของจ านน 8,299 หน่วยงานทั่วประเทศที่เข้ารับการประเมินฯ
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5.1 เหตุผลทางด้านความเหมาะสมทางธุรกิจหรืออื่นๆ/เหตุผลสนับสนุนเชิง
ธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อ กยท. รวมทั้งทางเลือกอื่นๆ (ถ้ามี) และข้อดีข้อเสียของแต่
ละทางเลือก

ไม่มี
5.2 ความสอดคล้องต่อแผนยุทธศาสตร์และแผนธุรกิจของ กยท. 

ไม่มี
5.3 มติและความเห็นของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เช่น คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงคณะกรรมการตรวจสอบ ฯลฯ และข้อท้วงติง
ไม่มี
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เพื่อทราบรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency 
Assessment : ITA ) ประจ าปี 2562 ของการยางแห่งประเทศไทย
โดยส านักงาน ป.ป.ช. เป็นผู้ประเมิน

ข้อเสนอเพื่อมีมติ


