วาระที่ 5.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. ขอเสนอเพื่อทราบ
ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดใหหนวยงานภาครัฐเขารวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ไดประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ สทอภ. ไดรับคะแนน : 77.68 ระดับผลการประเมิน : B (เอกสารแนบ 5.1.1)
2. การดำเนินการ
1. สทอภ. เสนอรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2563 ต อคณะอนุ ก รรมการ
ชุดตางๆ เพื่อพิจารณาใหขอคิดเห็น โดยมีมติดังนี้
1.1 คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อการ
พัฒนายั่งยืน ในการประชุมครั้งที่ 10/2563 วันที่ 27 ตุลาคม 2563 ครั้งที่ 11/2563 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
และครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 มีมติรับทราบผลการดำเนินงานตามที่ สทอภ. เสนอ และใหนำ
ขอคิดเห็นของคณะอนุกรรมการฯ ไปปรับปรุงในการดำเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2564
1.2 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรของ สทอภ. ในการประชุม
ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 มีมติให สทอภ. พิจารณาในรายละเอียดรายตัวชี้วัดวามีคะแนน
ลดลง หรือไมผานเกณฑเนื่องจากสาเหตุใด เพื่อจะไดนำไปสูการแกไขปรับปรุงใหตรงจุด และใหตั้งประเด็นเรื่อง
ITA เป น เป าหมายในการดำเนิน การอย างจริงจัง เพื่อยกระดับคะแนน ITA ของหน วยงาน โดยขอให ผูบ ริห าร
ติดตามอยางใกลชิด
1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 มี
มติดังนี้
1) ผูบริหาร สทอภ.ควรตระหนักและใหความสำคัญในการกำกับดูแล ติดตามประเด็นการ
ประเมิน ITA และควรมีการจัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับแกไขเพื่อมิใหเกิดปญหาในปถัดไป โดยมีการระบุวิธีการ
แกไข วาควรแกจุดไหน อยางไร และกำหนดผูรับผิดชอบใหชัดเจน
2) ควรมีการประสานงานกับที่ปรึกษาที่ทำการประเมินฯ ในการพิจารณาผลการประเมิน
ตัวชี้วัดในแตละขอ
3) ในการออกแบบปรับปรุงเว็ปไซดของ สทอภ. เห็นควรใหฝายเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง
(ฝทก.) ปรับปรุงใหเขาถึงงาย ไมซับซอน และควรนำผลตัวชี้วัดการประเมินฯ สวนที่ 3 : OIT มาประกอบการพิจารณา
เพื่อปรับปรุงดวย
4) ฝายบริหารควรมีการจัดทำบัญชีกลุมรายชื่อ กำหนดกลุมเปาหมายสำหรับผูที่จะทำการ
ประเมินมาสุมสอบถาม ซึ่งประกอบดวย 2 สวน คือ บุคลากรภายในและผูรับบริการ หรือผูมีสวนไดสวนเสียจาก
ภายนอก โดยที่บุคคลจากภายนอกควรจะเปนผูมีทัศนคติที่ดีตอ สทอภ.ดวย
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2. สทอภ. ไดนำขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการชุดตางๆ มาเปนขอมูลในการ
วิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ ประจำปงบประมาณ 2563 โดยวิเคราะหในรายละเอียดแตละ
ตัวชี้วัด ถึงปญหาและสาเหตุที่ไดคะแนนไมผานเกณฑประเมิน (นอยกวา 85 คะแนน) และจุดที่ตองพัฒ นาหา
แนวทางแกไขโดยสรุปในแตละสวน (เอกสารแนบ 5.1.2) ดังนี้
สวนที่ 1 IIT ประเมิ นจากผูมีสวนไดสวนเสียภายใน สทอภ. คาดวาคะแนนที่ได นอยในสวนนี้
เนื่องจากทัศนคติของผูตอบแบบประเมินที่มีตอ สทอภ.
สวนที่ 2 EIT ประเมินจากรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก คาดวาคะแนนที่ไดนอยในสวนนี้
เนื่องจากผูประเมินไมเขาใจภารกิจของ สทอภ. วา สทอภ. ดำเนินกิจการโดยคำถึงประโยชนของประชาชน และ
สวนรวมเปนหลักมาโดยตลอด
สวนที่ 3 OIT ประเมินจากเอกสารที่เปดเผยขอมูลสาธารณะทางเว็บไซต คาดวาคะแนนที่ไดนอย
ในสวนนี้ เนื่องจาก สทอภ. ไมเขาใจรายละเอียดขอคำถามอยางถองแท จึงสงขอมูลให ป.ป.ช. ไมครบถวน
ตารางสรุปคะแนนเปรียบเทียบผลการประเมิน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปงบประมาณ พ.ศ. 2563
แบบประเมิน
สวนที่ 1 การเก็บขอมูลจากบุคลากรในหนวยงาน
ภาครัฐ (Internal Integrity and Transparency
Assessment: IIT)

ผลการประเมิน
ตัวชี้วัด
2562 2563
77.63 76.89 ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่

คะแนน คะแนน
2562 2563
88.08 87.04

ตัวชีว้ ัดที่ 2 การใชงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอำนาจ
ตัวชี้วัดที่ 4 การใชทรัพยสินของราชการ
ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต
81.56 82.02 ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน

74.51
80.58
75.38
69.59
85.08
83.35
76.26

73.20
80.42
72.75
71.03
86.67
78.35
81.04

100
100

81.28
68.75

สวนที่ 2 การเก็บขอมูลจากผูรับบริการ หรือผูติดตอ
หนวยงานภาครัฐผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก
(External Integrity and Transparency
Assessment: EIT)
สวนที่ 3 การเปดเผยขอมูลทางเวปไซดของ
100
หนวยงาน (Open Data Integrity and
Transparency Assessment: OIT)
รวม 87.76

75.01 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล
ตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต
77.68

3. สทอภ. ไดจัดทำแนวทางการแกไขปญหาในการดำเนินการประเมิน ITA สำหรับปงบประมาณ 2564
ดังนี้
(1) เชิญสำนักงาน ป.ป.ช. มาใหความรูเกี่ยวกับการประเมิน ITA
(2) ทบทวนการดำเนินงาน การตอบขอคำถามของ ITA ในป 2563 ในแตละขอทีไ่ ดคะแนนนอย
สำหรับขอที่ไดคะแนนสูง ตองมีการรักษามาตรฐานอยางไรเพื่อผานเกณฑการประเมินในปงบประมาณหนาตอไป
(3) จัดตั้งคณะทำงาน เพื่อรวมกันพิจารณารายละเอียดหลักเกณฑการประเมินของป 2564
(4) สทอภ. เขารวมกิจกรรม Sharing หนวยงานที่ไดคะแนนสูงดำเนินการอยางไร และตอบขอ
คำถาม ITA อยางไร จึงประสบความสำเร็จ ดำเนินการจัดโดย สป.อว.
(5) เนื่องจาก ITA เปนเรื่องสำคัญตอภาพลักษณขององคกรที่ทุกคนตองมีสวนรวม ผูบริหารตอง
ใหความสำคัญ และควรบรรจุเปนตัวชี้วัด (Common KPI) ของบุคลากรทุกระดับ
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(6) ในสวนของแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน และภายนอก เห็นควรกำหนดกลุม
ผู ต อบคำถาม โดยจะต องคั ด เลื อกบุคคลที่ มีทัศ นคติในเชิงบวกตอองค กร และมีการสื่อสารทำความเขาใจใน
การตอบคำถามใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
3. ประเด็นเสนอตอที่ประชุม
เพื่ อโปรดทราบผลการประเมินคุ ณธรรมและความโปรงใสในการดำเนิ นงานของหน วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
4. หนวยงานทีร่ ับผิดชอบ/ผูรับผิดชอบ
รองผูอำนวยการ สทอภ. / นายพีร ชูศรี
สำนักบริหารกลาง / นางพนิดา อุนคำ, นายเชรษฐา สุวรรณิน, นางสาวสุกันยา อินทรสวาท
5. เอกสารประกอบวาระ
เอกสารแนบ 5.1.1 : รายงานผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร งใสฯ ประจำป งบประมาณ
พ.ศ. 2563
เอกสารแนบ 5.1.2 : การวิ เคราะห ผ ลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร งใสฯ ป งบบประมาณ
พ.ศ. 2563 และแนวทางแกไขในปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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วาระที่ 5.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนินงานของหน่ วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) ประจาปี งบประมาณ พ .ศ.2563
มติ :การประชุมคณะกรรมการ สทอภ. ครั้งที่ 1/2564 วันศุกร์ ที่ 29 มกราคม 2564
มติที่ 64/10 : ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ เพื่อให้ผลการประเมิน ITA ในปี งบประมาณถัดไปได้รับคะแนนสู งขึ้น จึงมี
ข้อเสนอแนะให้รับไปพิจารณาดาเนินการดังนี้
1) กรณี ผลการประเมินจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยภายใน : ให้ฝ่ายบริ หารจัดให้มีกิจกรรมหรื อการสื่ อสารภายในเพื่อให้
บุคลากรทุกระดับรับรู ้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินการและมาตรการของ สทอภในการป้องกันการทุจริ ต .
ภายในหน่วยงานได้อย่างถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้น
2) กรณี ผลการประเมินจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยภายนอก : ควรจัดให้มีการสื่ อสารทาความเข้าใจกับกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสี ยภายนอก ให้รับรู ้และเข้าใจภารกิจของ สทอภ .
3) ให้พิจารณาทบทวนขั้นตอนการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริ ตภายในองค์กร ว่ามีความครบถ้วน
แล้วหรื อไม่ ทั้งในด้านกฎ ระเบียบ และมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้รับผิดชอบหลัก/ผู้ดาเนินการ
รอง ผสทอภ.(พีร์)/สบห. (ฝพท.)

