เรื่องที่ .....
เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
1. เรื่องเดิม
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.)
ไดจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ระหวางสํานักงาน ป.ป.ช. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
และหนวยงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 54 แหง เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 เพื่อรวมขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยสนับสนุนและดําเนินการให
รั ฐ วิ ส าหกิ จ มี ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสในการดํา เนิ น งานของหน ว ยงาน (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) เพื่อใหรัฐวิสาหกิจทราบระดับคุณธรรมความโปรงใส และขอจํากัดใน
การดําเนินงาน อันจะนําไปสูการแกไขและปรับปรุงไดตรงประเด็นซึ่งจะชวยใหรัฐวิสาหกิจมีระดับคุณธรรม
ความโปร ง ใส และประสิ ท ธิ ภ าพในการดํ าเนิ น งานสู ง ขึ้ น อั น จะส งผลโดยรวมไปถึ ง การยกระดั บ ค า ดั ช นี
ภาพลักษณคอรรัปชัน (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศใหสูงขึ้นดวย
2. ขอเท็จจริง
2.1 สํ านั กงาน ป.ป.ช. ได ประสานแจ ง กทพ. ผ านระบบเทคโนโลยี สารสนเทศรองรั บ
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment System : ITAS) เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 วาไดดําเนินการประเมิน ITA ตามขอ 1 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) เปนที่เรียบรอยแลว โดย กทพ. ไดรับ
คะแนน 83.88 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งระดับผลการประเมินอยูในระดับ B และตอมา
สํานักงาน ป.ป.ช. ไดมีบันทึกที่ ปช 0009/ว 0063 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562 แจง กทพ. วา ไดมีประกาศ
เรื่องผลคะแนน ITA ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เปนที่เรียบรอยแลว โดย
กทพ. สามารถดาวน โหลดข อมู ลได ที่ https://www.nacc.go.th/download/article/Article_ITA_171062.pdf
(เอกสารแนบ)
2.2 สํานักงาน ป.ป.ช. แบงการประเมิน ITA ออกเปน 10 ตัวชี้วัด ไดแก 1) การปฏิบัติ
หนาที่ 2) การใชงบประมาณ 3) การใชอํานาจ 4) การใชทรัพยสินของราชการ 5) การแกไขปญหาการทุจริต
6) คุณภาพการดําเนินงาน 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 8) การปรับปรุงระบบการทํางาน 9) การเปดเผย
ขอมูล และ 10) การปองกันการทุจริต
2.3 เครื่องมือที่ใชในการประเมิน ITA มี 3 เครื่องมือ ไดแก
1) แบบวั ด การรั บ รู ข องผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ภายใน (Internal Integrity and
Transparency Assessment : IIT) เปนการประเมิน ระดับ การรับ รูของผูมีสว นไดสว นเสีย ภายในที่มีตอ
หนวยงานของตนเอง
2) แบบวัด การรับ รูของผูมีสว นไดสว นเสีย ภายนอก (External Integrity and
Transparency Assessment : EIT) เปนการประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกที่มีตอ
หนวยงาน

-23) แบบตรวจการเป ด เผยข อ มู ล สาธารณะ (Open Data Integrity and
Transparency Assessment : OIT) เปนการประเมินระดับการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะของหนวยงาน
เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงได
2.4 เกณฑระดับผลการประเมิน (Rating Score) แบงออกเปน 7 ระดับ ดังนี้
คะแนน

ระดับ

95.00 - 100

AA

85.00 - 94.99

A

75.00 – 84.99

B

65.00 – 74.99

C

55.00 – 64.99

D

50.00 – 54.99

E

0 – 49.99

F

2.5 สคร. กํา หนดให กทพ. นํา ผลคะแนน ITA มาเปน ตัว ชี้วัด ตามบัน ทึก ขอ ตกลง
ประเมินผลการดําเนินงานของ กทพ. ตั้งแตปงบประมาณ 2560 อีกทั้ง กทพ. ยังไดนําผลการประเมิน ITA มาใชเปน
ตัวชี้วัดเพื่อประเมินประสิทธิผลของแนวทางการกํากับดูแลองคกร หมวด 1 การนําองคกร ในการประเมินผล
ตามระบบ SEPA ตั้งแตปงบประมาณ 2558
2.6 จากการประเมินผลดัชนี/ตัวชี้วัดในการประเมิน ITA ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) กทพ. ไดรับคะแนน 83.88 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน
มีระดับผลการประเมินอยูในระดับ “B” สํานักงาน ป.ป.ช. ไดสรุปประเด็นที่สําคัญของ กทพ. ดังนี้
2.6.1 กทพ. มีคะแนน IIT อยูในระดับ ดี (Good) ชี้ใหเห็น วา กทพ. มีแนวโนม
การดําเนินงานที่ เปนไปตามหลั กการความโปร งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบั ติงาน โดยบุคลากรส วนใหญ
ยังเชื่อมั่นและแสดงความไววางใจที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารที่มุงสูการปองกันและปราบปรามการทุจริต
อยางมีประสิทธิผล อยางไรก็ดี สิ่งที่ควรเปนประเด็นการพัฒนาสําหรับ กทพ. ที่ไดคะแนนในระดับดี คือ 1) ควร
ปฏิ บั ติ งาน/ให บ ริ ก ารแก ผู มาติ ด ต อ ทุ ก คนอย า งเท า เที ย ม 2) การสร า งการรั บ รู เ กี่ ย วกั บ แผนการใช จ า ย
งบประมาณรายจายประจําป 3) เปดโอกาสใหบุคลากรภายใน กทพ. มีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจาย
งบประมาณ และ 4) จัดใหมีชองทางเพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสียภายในสามารถแจงเบาะแสอันควรสงสัย โดยมี
มาตรการคุมครองผูรองเรียน และขอมูลของผูรองเรียนจะตองถูกเก็บรักษาไวเปนความลับ

-32.6.2 กทพ. มีคะแนน EIT อยูในระดับแย (Poor) ชี้ใหเห็นวาผูมีสวนไดสว นเสีย
ภายนอกมีแนวโนมไมเชื่อมั่นในคุณภาพการดําเนินงานของ กทพ. วายึดหลักตามมาตรฐาน โดยอาจพบปญหา
ในการใหขอมูลที่ชัดเจนแกผูรับบริการ รวมถึงการใหบริการที่ยังไมเปนธรรมหรือเทาเทียมกันแกผูรับบริการ
ทุกกลุม สวนของประสิทธิภาพการสื่อสาร กทพ. ยังขาดการวางแผนดานการสื่อสารตอสาธารณชนที่ดี โดยอาจ
ไมเผยแพรขาวสารที่เปนปจจุบันมากนัก ผูรับบริการมองวาการเขาถึงขอมูลยังไมสะดวก รวมถึงการจัดการขอรองทุกข
รองเรียนตาง ๆ ที่อาจมีปญหา สิ่งที่ควรเปนประเด็นการพัฒนาสําหรับ กทพ. ที่ควรดําเนินการอยางเรงดวน คือ
1) การพัฒนาใหเจาหนาที่ของ กทพ. ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกผูมาติดตอดวยความโปรงใส เปนไปตามขั้นตอน
และระยะเวลาที่กําหนด 2) ควรมีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจน และ
3) พัฒนาการดําเนินงาน/การใหบริการของหนวยงาน โดยเปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอหรือผูมีสวนได
สวนเสียเขาไปมีสวนรวมเพื่อปรับปรุงการดําเนินงาน การใหบริการใหเกิดความโปรงใส
2.6.3 กทพ. มีคะแนน OIT อยูในระดับยอดเยี่ยม (Excellence) โดยมีการวางระบบ
ที่มีความเปนเลิศเพื่อเปดเผยขอมูลตาง ๆ ของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับทราบอยางเปนปจจุบัน ซึ่งการ
เผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนทั้งหมดแสดงถึงความพยายามของ กทพ. ที่จะปองกันการทุจริตใน กทพ. ใหลด
นอยลงหรือไมสามารถเกิดขึ้นได ทําใหโดยภาพรวมแลว กทพ. สามารถเปน “ตนแบบ” ในการดําเนินงานในดาน
ความโปรงใสแกสวนราชการอื่น ๆ ได
2.7 ผลการประเมิ น ITA ในป ง บประมาณ 2562 ไม ส ามารถนํ า ไปเปรี ย บเที ย บกั บ
ผลการประเมินในปที่ผานมาได เนื่องจากในปงบประมาณ 2562 สํานักงาน ป.ป.ช. ไดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
วิธีการในการประเมิน ITA รวมไปถึงกําหนดขอคําถามตาง ๆ ในการประเมินเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยเปลี่ยน
จากการประเมิ น จากการจั ด ทํ า แบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ พร อ มแนบเอกสารหลั ก ฐาน/เอกสาร
ประกอบการตอบของหน ว ยงานเป น การประเมิ น ผ า นระบบ ITAS ซึ่ง มีก ารกํา หนดตัว ชี้วัด ใหมที่ใ ชใ น
การประเมินผลขอมูลทางระบบ ITAS รวมทั้งมีประเด็นขอคําถามในการประเมินอยางละเอียดมากขึ้น จึงมี
ความแตกตางในรายละเอียดจากปที่ผานมา ซึ่งทําใหไมสามารถเปรียบเทียบผลคะแนนดังกลาวได
3. ขอเสนอ
เพื่อทราบผลการประเมิน คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนิน งานของหนว ยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 –
30 กันยายน 2562)
มติที่ประชุม

