บันทึกข้อความ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ โทร. ๑๖๗๗๖
ที่ ดศ ๐๒00.14/
วันที่
ธันวาคม 2564
เรื่อง รายงานผลและการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4
เรียน ปดศ. ผ่าน รดศ. (นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์)
1. เรื่องเดิม
ด้วยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้มีการ
ประกาศผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment – ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 และการประกาศผลคะแนน สานักงาน
ป.ป.ช. ได้ ส่ ง ผลคะแนนผ่ า นระบบ ITAS เรี ย บร้ อ ยแล้ ว โดยในส่ ว นของส านั ก งานปลั ดกระทรวงดิ จิ ทั ล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีผลการประเมินฯ ได้คะแนนรวม คิดเป็นร้อยละ 94.96 (เอกสารแนบ 1)
2. มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ 23 มกราคม 2561 เห็ น ชอบให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ
ทุ ก หน่ ว ยงานเข้ า ร่ ว มการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่ส านักงาน ป.ป.ช.
กาหนด ซึ่งในปี พ.ศ. 2562 - 2564 สานักงาน ป.ป.ช. โดยศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ ได้ศึกษารายละเอีย ดแนวทางการขับเคลื่อนการประเมิน ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 - 2564 โดยมุ่งเน้นการออกแบบการขับเคลื่อนการประเมิน อย่างเป็นระบบและเพิ่มประสิทธิภาพของ
การป้องกันการทุจริตเชิงรุก (เอกสารแนบ 2)
3. ข้อรายงาน
การประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 ได้มีการประกาศผลเสร็จสิ้นแล้ว ศปท. ขอสรุปรายงานผลการดาเนินงานฯ
ดังกล่าวในประเด็นสาคัญ ดังนี้
3.1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
เป็นกลไกในการยกระดับค่า CPI ของประเทศไทย ซึ่งมีกรอบการประเมิน 10 ตัวชี้วัด ดังนี้ 1) การปฏิบัติหน้าที่
2) การใช้ งบประมาณ 3) การใช้ อ านาจ 4) การใช้ ท รัพ ย์ สิ น ของราชการ 5) การแก้ ไขปั ญ หาการทุ จ ริ ต
6) คุณภาพการดาเนินงาน 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 8) การปรับปรุงระบบการทางาน 9) การเปิดเผยข้อมูล
10) การป้องกันการทุจริต
3.2 การประเมิน ITA มีเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จานวน 3 แบบ ได้แก่
(1) แบบสารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and
Transparency Assessment : IIT) ซึ่งสานักงาน ป.ป.ช. โดยทีมที่ปรึกษาเป็นผู้ดาเนินการเก็บแบบสารวจฯ
ทางออนไลน์ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
(2) แบบสารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and
Transparency Assessment : EIT) ซึ่งสานักงาน ป.ป.ช. โดยทีมที่ปรึกษาเป็นผู้ดาเนินการเก็บแบบสารวจฯ
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
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(3 ) แบ บ ตรวจการเปิ ดเผยข้ อ มู ล สาธารณ ะ (Open Data Integrity and
Transparency Assessment: OIT) กาหนดให้จัดส่งข้อมูลพร้อม URL ที่เปิดเผยบนเว็บไซต์กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment System – ITAS) ให้ ส านักงาน ป.ป.ช. ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม
2564
3.3 เกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลคะแนนการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 จึงถือว่าผ่านการประเมิน (ระดับ A
และ A ระดับ AA) จาแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้
ค่าคะแนน
ระดับ
95.00 - 100
AA
ผ่านการประเมิน
85.00 -94.99
A
75.00 – 84.99
B
65.00 – 74.99
C
ไม่ผ่านการประเมิน
55.00 – 64.99
D
50.00 – 54.99
E
0 – 49.99
F
3.4 การดาเนินงานการประเมิน ITA ประจาปี พ.ศ. 2564 ศปท. ได้ดาเนินการ ดังนี้
1) เสนอ ปดศ. แต่งตั้งคณะทางานดาเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 เพื่อทาหน้าที่ขับเคลื่อนการ
ดาเนินการ กลั่นกรอง ให้ข้อเสนอแนะ พร้อมประสานงานและกากับติดตามการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรม
และความโปร่ งใสการด าเนิ นงานของหน่ วยงานภาครัฐ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.25๖4 ของ สป.ดศ. โดยมี
รดศ.(นายภูเวียง ประคามินทร์) เป็นประธานคณะทางานฯ คาสั่ง สป.ดศ. ที่ 11/2563 ลงวันที่ 27 มกราคม
2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานดาเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เอกสารแนบ 3)
2) คณะทางานฯ ได้มีการประชุมคณะทางานฯ จานวน 2 ครั้ง ดังนี้
- ครั้ ง ที่ 1 เมื่ อ วั น ที่ 26 มี น าคม 2564 ประธานคณ ะท างานฯ
มอบนโยบายและที่ประชุมมีมติมอบหมายตัวชี้วัดให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับไปดาเนินการและรายงาน
ผลให้คณะทางานฯ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2564 (เอกสารแนบ 4)
- ครั้ ง ที่ 2 เมื่ อ วั น ที่ 22 เมษายน 2564 พิ จ ารณาเอกสารหลั ก ฐาน
ประกอบตัวชี้วัดในแต่ละข้อและมีมติเห็นชอบการจัดทาข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานเพื่อประกอบการตอบแบบ
ตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบได้ส่งเอกสาร/หลักฐานมาเรียบร้อยแล้ว
(เอกสารแนบ 5)
3.5 สานักงาน ป.ป.ช. ได้แจ้งผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานภาครัฐ ในระบบ ITAS โดยภาพรวม สป.ดศ. ได้คะแนนรวม คิดเป็นร้อยละ 94.96 (เอกสารแนบ 6)
ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ระดับ : A โดย ตัวชี้วัดที่มีคะแนนสูงสุดกว่าตัวชี้วัดอื่นๆ
คือ การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 และตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ากว่า
ตั ว ชี้ วั ด อื่ น ๆ คื อ การใช้ งบประมาณ ได้ ค ะแนนเท่ า กั บ ร้ อ ยละ 87.86 ซึ่ ง ค่ า คะแนนตามตั ว ชี้ วั ด ต่ า งๆ
มีรายละเอียด ดังนี้
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แ น มิแ ดงคะแนนรายตัว ีวัดของการ ระเมินคณ รรมแ ะความ ร่ง นการดาเนินงาน
ของ น่วยงาน าครัฐ ระ า งบ ระมาณ
ของ านักงาน ัดกระทรวงดิ ิทั เ ื่อเ ร ฐกิ แ ะ ังค

91.8
87.86

100

88.66

100

87.91

91.88
94.33

94.65

91.64

3.6 การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 มีหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินทั้งสิ้น 8,303 หน่วยงาน
โดยมีหน่วยงานผ่านการประเมินทั้งสิ้น เท่ากับร้อยละ 49.95 หรือ 4,146 หน่วยงาน ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัด
ดศ. เข้าร่วมการประเมินฯ รวม 8 หน่วยงาน ซึ่งได้คะแนนการประเมินเรียงลาดับ ดังนี้

4
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

น่วยงาน
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรมอุตุนิยมวิทยา
สานักงานสถิติแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด (มหาชน)
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด

2564
94.96
93.31
98.54
92.46
96.63
98.91
94.45
94.10

การ ระเมิน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

*เกณฑ์ผ่านการประเมิน : ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

3.7 เมื่อน าผลการประเมิน ITA ของ สป.ดศ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ มาทาการ
วิเคราะห์ จากแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565)
ได้กาหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นตัวชี้วัดของ
แผนย่ อ ยการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ โดยก าหนดให้ ภ ายในปี งบประมาณ พ.ศ . 2564
หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จานวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 จะต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ซึง่ ศปท. ได้วิเคราะห์คะแนนจากผลการประเมิน
ซึ่งคะแนนของ สป.ดศ. แต่ละตัวชี้วัดมีค่าคะแนนที่ผ่านเกณฑ์ทุกตัวชี้วั ด (ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ ๘5)
จึ งคิด ค่ าคะแนนจากตั ว ชี้ วัด ที่ มี ค่ าคะแนนมากกว่ า ๙๕ ขึ้ น ไปเป็ น ตั ว ชี้ วัด ที่ เป็ น จุ ดแข็ ง และค่ าคะแนน
น้อยที่สุด เป็ นตัวชี้วัดที่เป็ นจุ ดอ่อนหรือข้อบกพร่อง และโดยจาแนกตามรายดัชนีในแต่ล ะตัวชี้วัด โดยมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. ตัว ชี้ วัด ที่ เป็ น จุ ดแข็ ง เป็ น ตัว ชี้ วัด ได้ ค ะแนนมากที่ สุ ด จ านวน ๒ ตั ว ชี้ วัด ได้ แ ก่
ตัว ชี้ วัด ที่ ๙ “การเปิ ด เผยข้อ มู ล ” ซึ่ งเป็ น คะแนนจากการเผยแพร่ข้ อมู ล ที่ แสดงถึ งความโปร่งใสในการ
บริหารงานที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูล/การดาเนินการต่างๆ ให้สาธารณชน
ได้รับทราบ มีผลคะแนนเท่ากับร้อยละ 100 และ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ “การป้องกันการทุจริต” ซึ่งเป็นคะแนนจาก
การเผยแพร่ข้อมูลที่แสดงถึงดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูล/การดาเนินการต่างๆ ให้สาธารณชนได้รับ มีผลคะแนนเท่ากับ ร้อยละ 100
เมื่อนาผลการประเมินฯ มาวิเคราะห์แล้ว แสดงให้เห็นว่า สป.ดศ. มีการดาเนินการ
เผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ที่สาคัญและเป็นปัจจุบัน ทั้งในส่วนของข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน การบริหารเงิน
งบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต และออกมาตรการ
ภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ตลอดจนถึงการส่งเสริมความโปร่งใสเพื่อให้สาธารณชนเข้าถึงและรับทราบอย่าง
เพียงพอ และในปีถัดไปสานักงานปลัดกระทรวงฯ ควรรักษามาตรฐานในการดาเนินงานไว้และมีการปรับปรุง
การเปิดเผยข้อมูล ที่เกี่ยวข้องให้สาธารณชนได้รั บทราบด้วยข้อมูลที่ชัดเจนขึ้นและค้นหาได้ง่ายขึ้น เพื่อเป็น
การแสดงออกถึงการดาเนินงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
๒. ตัวชี้วัดที่เป็นจุดอ่อน/ข้อบกพร่อง ที่ต้องได้รับการพัฒ นาให้ดีขึ้น เป็นตัวชี้วัดที่ได้
คะแนนน้อยที่สุด คือ ตัวชี้วัดที่ ๒ “การใช้งบประมาณ” เป็นคะแนนจากการประเมินสอบถามการรับรู้ของ
บุคลากรภายในหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทาแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจาปี มีผลคะแนนเท่ากับ 87.86 ประกอบด้วยข้อมูลการประเมิน ดังนี้
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การ ระเมิน

ค่าคะแนน าก
แบบ ระเมิน
74.74

I7 ท่านรู้เกี่ย วกับ แผนการใช้จ่ ายงบประมาณประจาปีของหน่ว ยงานของท่าน มากน้อ ย
เพียงใด
I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคานึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
91.75
คุ้มค่า
ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้
I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อย
97.64
เพียงใด
I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทางานล่วงเวลา ค่า
93.67
วัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด
I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะ
89.33
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
โปร่งใส ตรวจสอบได้
เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
I12 หน่ ว ยงานของท่ า น เปิ ด โอกาสให้ ท่ า น มี ส่ ว นร่ ว มในการตรวจสอบการใช้ จ่ า ย
80.01
งบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
สอบถาม
ทักท้วง
ร้องเรียน
เมื่อนาผลการประเมินฯ มาวิเคราะห์แล้วสะท้อนให้เห็นว่าบุคลากร สป.ดศ. เห็นว่า
หน่วยงานมีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า ไม่มีการบิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้ ไม่มี
การใช้งบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่มหรือพวกพ้อง มีการเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูก ต้องตามระเบียบ
การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง การจั ด หาพั ส ดุ การตรวจรับ พั ส ดุ โ ปร่ งใสตรวจสอบได้ และไม่ มี ก ารเอื้ อ ประโยชน์ ให้
ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง แต่ทั้งนี้ ยังมีข้อบกพร่องในส่วนของประเด็นที่ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานยังไม่
รับทราบเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีของ สป.ดศ. และไม่มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ามามี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ สป.ดศ.
4. เรื่องเ ื่อ รดทราบแ ะ ิ ารณา
ศปท. ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอ ปดศ. พิจารณา ดังนี้
4.1 เพื่อโปรดทราบผลการประเมิน ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.25๖4 ของ สป.ดศ.
และของหน่วยงานในสังกัด
4.2 เนื่ องจากผลการประเมินปีนี้ มีตัวชี้วัดปรากฎข้อบกพร่องที่ได้คะแนนต่าที่สุ ด คื อ
ตัวชี้วัดที่ 2 “การใช้งบประมาณ” จึงเห็ นควรให้ ห น่วยงานที่มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการใช้งบประมาณ
ควรจัดให้มีการการเผยแพร่/สร้างการรับรู้แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีให้บุคลากรภายใน สป.ดศ. ได้
รับรู้อย่างทั่วถึงผ่านช่องทางต่างๆ ของกระทรวงฯ ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการสร้างการรับรู้และเปิดโอกาสให้
บุคลากรของ สป.ดศ. ได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน ตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณของ สป.ดศ. เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และตามแผนที่วางไว้ ซึ่งจะเป็นการ
แก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวในปีถัดไป
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4.3 การประเมิน ผล ITA ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็ น เครื่องมือ ที่มี เนื้ อหาการ
ส ารวจเกี่ ย วกับ การด าเนิ น งานที่ โปร่งใส ประกอบด้ว ย 1) แบบวัดการรับรู้ของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ยภายใน
(Internal) (2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และ 3) แบบตรวจการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (open Data) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดาเนินการที่มีความโปร่งใส ปราศจากทุจริต และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางานให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย โดยยึดกฎระเบียบ แนวทางโดยเคร่งครัด รวมทั้งการ
ให้บริการประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับความพึงพอใจ เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ดังนั้น จึงมีความ
จาเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับในสังกัด สป.ดศ. เพราะมีส่วนร่วมในการ
ดาเนิน งานทั้งสิ้ น จึ งเห็ นควรให้ ส านัก งาน/กอง/กลุ่ ม/ศูนย์ ให้ ความร่วมมือ สนับสนุนในการดาเนินงานที่
เกี่ยวข้องกับการประเมินผล ITA ให้ประสบผลสาเร็จและสามารถยกระดับคะแนนให้สูงขึ้นได้
4.4 เห็นควรแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด สป.ดศ. รับทราบผลคะแนนโดยทั่วกัน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและให้ความเห็นชอบตามข้อ 4.1 – 4.4 ก่อน ศปท. ดาเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
(นายอนุวัตร ศรีไชโย)
รองหัวหน้า ศปท.

