การวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment - ITA)

ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

บทวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment - ITA)
ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. เหตุผลความเป็นมา
การประเมิ นคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity
and Transparency Assessment - ITA) ในปีง บประมาณ พ.ศ. 2563 ส านัก งานปลัดกระทรวงดิจิทั ล เพื่ อ
เศรษฐกิจและสังคม มีผลคะแนนในภาพรวม ได้คะแนนร้อยละ 91.31 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสใน
ระดับสูงมาก การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เป็นกลไกในการ
ยกระดับค่า CPI (Corruption Perceptions Index) ของประเทศไทย ซึ่งมีกรอบการประเมิน ประกอบด้วย 10
ตัวชี้วัด ดังนี้
(1) การปฏิบัติหน้าที่
(2) การใช้งบประมาณ
(3) การใช้อานาจ
(4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ
(5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต
(6) คุณภาพการดาเนินงาน
(7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร
(8) การปรับปรุงระบบการทางาน
(9) การเปิดเผยข้อมูล
(10) การป้องกันการทุจริต
ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ITA มีจานวน 3 เครื่องมือ ได้แก่
1) แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มี ส่ว นได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and
Transparency Assessment : IIT)
2) แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(External Integrity and
Transparency Assessment : EIT)
3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency
Assessment: OIT)
ทั้งนี้ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของ
สานัก งานปลัดกระทรวงดิจิทัล เพื่อ เศรษฐกิ จและสังคม พบว่าตัวชี้วัดที่มี คะแนนสูง สุด คือ ตัวชี้วัดการป้องกั น
การทุจริต ได้คะแนนร้อยละ 100 และตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่าสุด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปรับปรุงการทางาน ได้คะแนน
ร้อยละ 77.08 โดยสรุปแต่ละตัวชี้วัดได้คะแนน ดังนี้

-2–
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ตัวชี้วัด
การป้องกันการทุจริต
การเปิดเผยข้อมูล
การแก้ไขปัญหารการทุจริต
การใช้งบประมาณ
การปฏิบัตหิ น้าที่
คุณภาพการดาเนินงาน
การใช้อานาจ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
การปรับปรุงการทางาน

คะแนน
100
93.78
92.83
91.64
90.77
90.02
89.96
89.74
85.50
77.08

ดังนั้น เพื่อให้การยกระดับคะแนนของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสานักงาน
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในปีถัดไปให้ดีขึ้น จึงจาเป็นต้องพิจารณาประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง
หรือจุดอ่ อนที่ต้อ งแก้ไขโดยเร่งด่วนก่ อน ซึ่ง จากตารางผลคะแนนข้างต้นจะเห็นได้ว่าตัวชี้วัด ที่ (10) เรื่องการ
ปรับปรุงการทางานได้คะแนนน้อยที่สุด คือร้อยละ 77.08 จึงจาเป็นต้องแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนนี้ให้
หมดไป ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องในส่วนของตัวชี้วัด การปรับปรุงการทางาน รวมถึงส่งเสริมให้มีการ
ฝึกอบรมพัฒนาเสริมสร้างทักษะและองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ พร้อมเผยแพร่ให้บุคลากร
ภายในสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้รับทราบและถือปฏิบัติ โดยมีการกากับดูแลและ
ส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนงานตลอดจนส่งเสริมให้มีการจัดการองค์ความรู้และสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีการปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นมาตรฐานและเป็นแนวทางปฏิบัติ สร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการมิให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งเป็นการสร้างวัฒนธรรมสุจริตและค่านิยมร่วม
สาหรับองค์กรเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการปรับปรุงกระบวนการทางานและทบทวนปัญหาและอุปสรรค พร้อมหาแนว
ทางแก้ไขในการปฏิบัติงานอย่างมีระบบ
2. เพื่ อพัฒนาองค์ความรู้ และบริห ารจัดการองค์ความรู้ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
3. เพื่อสร้างมาตรการกากับดูแล การปรับปรุงกระบวนการทางาน และการบริหารจัดการ
องค์ความรู้ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

-33. รายงานผลการประเมินประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เฉพาะตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่าสุด)
จากรายงานผลการประเมิ นคุณธรรมและความโปร่ง ใสในการดาเนินงานของส านัก งาน
ปลัดกระทรวงดิจิทั ลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานัก งานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) พบว่าตัวชี้วัด การปรับปรุงการทางาน เป็นตัวชี้วัดที่
ได้คะแนนต่าสุด โดยได้คะแนนรวมร้อยละ 77.08 โดยการเก็ บแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
หัวข้อการประมิน
E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทีท่ ่านติดต่อมี
การปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติตงิ าน/การ
ให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด
E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการปรับปรุง
วิธีการและขั้นตอนการดาเนินงาน/การ
ให้บริการดีขึ้นมากน้อยเพียงใด

น้อยที่สุด/
ไม่มีเลย
0.00 %

น้อย
2.17 %

65.22 % 32.61 % 77.02 %

0.00 %

2.17 %

63.04 % 34.78 % 77.74 %

หัวข้อการประมิน
E13 หน่วยงานทีท่ ่านติดต่อมีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงาน/การ
ให้บริการให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นหรือไม่
หัวข้อการประมิน
E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อเปิดโอกาสให้
ผู้รบั บริการผู้มาติดต่อหรือผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดาเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดี
ขึ้นมากน้อยเพียงใด
E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการปรับปรุง
การดาเนินงาน/การให้บริการให้มีความ
โปร่งใสมากขึ้นมากน้อยเพียงใด

มาก

มากที่สุด

มี
82.61%

คะแนนที่ได้

ไม่มี
17.39%

น้อยที่สุด/
น้อย
มาก
มากที่สุด คะแนนที่ได้
ไม่มีเลย
2.17 % 28.26 % 28.26 % 41.30 % 69.57 %

0.00 %

2.17 %

60.87 % 39.96 % 78.46 %

- 4จากเป้าหมายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปี 2563 ที่กาหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนนร้อยละ 85 คะแนนขึ้น
ไปภายในปี 2565 นั้น พบว่าผลคะแนนการประเมินหน่วยงานของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมจาก 3 แบบวัด (IIT EIT และ OIT) มีแบบวัดที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85 คะแนนขึ้นไป) คือแบบ
วัดการรับ รู้ของผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมู ล สาธารณะ (OIT) ซึ่งสะท้ อน
ประสิทธิภาพในการปฎิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตมุ่งผลสาเร็จสูงสุดและคานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก
อย่างชัดเจน ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และง่ายต่อการเข้าถึง ส่วนแบบวัดที่มี
คะแนนต่ากว่าเกณฑ์เป้าหมายร้อยละ 85 คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตัวชี้วัดที่ การ
ปรับปรุงการทางาน เป็นตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่าสุด จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงการดาเนินงานดังกล่าว ได้แก่ การ
ส่งเสริมให้มีก ารปรับปรุงการทางานเพื่อร่วมกั นทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
รวมทั้งพัฒนาเพิ่มพูนทักษะความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอเพื่อให้เกิ ดคุณภาพและมาตรฐานการ
ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น เพื่อเป็นการปรับปรุงการทางานรวมถึงส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะ
และความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอพร้อมเผยแพร่ให้บุคลากรภายในสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้รับทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จึงได้กาหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนการปรับปรุงกระบวนงานและการบริหารจัดการเสริมสร้าง
องค์ความรู้ให้กับบุคลากรของสานักงานปลัดกระรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
ตลอดจนกาหนดตัวผู้รับผิดชอบ แนวทางการกากับติดตามการปรับปรุง กระบวนงาน ส่ง เสริมการพัฒ นาและ
เสริ ม สร้า งทั ก ษะและองค์ ความรู้ใ ห้กั บ บุ คลากรในส านัก งานปลัด กระทรวงดิ จิทั ล เพื่ อเศรษฐกิ จ และสั ง คม
รวมถึงการการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็ นหรือ ให้คาแนะนาในการพัฒ นาและปรับ ปรุง คุณภาพและมาตรฐานการให้บริก ารได้โดยสะดวก
และส่งผลต่อการแก้ไขข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จาเป็นต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนให้หมดไปได้ สามารถยกระดับผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในปี ถัดไปให้ดีขึ้น
กว่าเดิม สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในด้านคุณธรรม ความโปร่งใสและการทางานที่มีประสิทธิภาพให้แก่องค์กรโดยรวม

