สรุปการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ 2564 สาหรับหน่วยงานเข้าร่วมการประเมิน
ตำมที่สำนักงำนธรรมำภิบำลและกำรบริหำรควำมเสี่ยง มหำวิทยำลัยรำมคำแหง เข้ำร่วมกำร
ประชุ ม ชี้ แ จงกำรประเมิ น คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ ง ใสในกำรด ำเนิ น งำนของหน่ ว ยงำนภำครั ฐ ประจ ำปี
งบประมำณ 2564 จำกสำนักงำน ป.ป.ช. ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ Facebook : ITAS NACC และ YouTube :
ITAS NACC ในวัน พุธ ที่ 24 กุมภำพัน ธ์ 2564 ระหว่ำงเวลำ 08.00 – 12.00 น. โดยมีผู้ บริห ำรและ
บุคลำกรของสำนักงำนธรรมำภิบำลฯเข้ำร่วมรับฟัง เพื่อเป็นกำรชี้แจงและสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประเมินฯ
ปีงบประมำณ 2564 ให้เป็นไปในทิศทำงและเป็นมำตรฐำนเดียวกันทั้งประเทศ
กำรประเมินกำรทุจริตแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะได้แก่ ประเมินจำกกำรสำรวจกำรรับรู้ เป็นกำร
สำรวจเฉพำะเจำะจงบำงปัญหำ และกำรประเมินควำมพยำยำมกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต เป็นกำรประเมิน
ภำพลักษณ์ของหน่วยงำนนั้น ๆ ว่ำได้มีกำรดำเนินกำรบริหำรจัดกำร กำรให้บริกำรสอดคล้องกับ กฎเกณฑ์
กฎข้อบังคับต่ำง ๆ กำรประเมินจะดำเนินกำรโดยสำนักงำน ป.ป.ช. เป็นกำรผสมผสำนกำรรับรู้ถึงปัญหำของ
หน่วยงำนกับกำรพยำยำมแก้ไขปัญหำกำรทุจริตเข้ำด้วยกัน จะประเมินในลักษณะกำรสำรวจซึ่งแบ่งออกเป็น
3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ กำรสำรวจควำมคิดเห็นของบุคลำกรในองค์กำร กำรสำรวจผู้ที่เข้ำมำติดต่อใช้บริกำรกับ
หน่วยงำน และกำรสำรวจข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยจะไม่มีกำรเปิดเผยข้อมูลของผู้ตอบแบบสำรวจ ซึ่งถือได้ว่ำ
กำรประเมิน ITA เป็นเครื่องมือที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหำในหน่ วยงำน ทำให้หน่วยงำนนำปัญหำที่เกิดขึ้นไป
แก้ไขและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง และผู้บริหำรสูงสุดในหน่วยงำนต้องให้ควำมสำคัญกับเรื่องกำรประเมิน ITA และ
ต้องได้รับควำมร่วมมือจำกบุคลำกรในองกร เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพ
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจำปี
งบประมำณ 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำในภำครัฐ กำรพัฒนำกำรดำเนินงำน กำรบริห ำร
จัดกำรให้เกิดประโยชน์ต่อประชำชนมำกที่สุด โดยมีหน่วยงำนทั้งสิน 8300 หน่วยงำย เข้ำร่วมกำรประเมิน
โดยมีหน่วยงำนหลักที่ขบั เคลื่อน 5 หน่วยงำน ได้แก้ สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ในภำครั ฐ กระทรวงอุ ด มศึ ก ษำ วิ ท ยำศำสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรป้ อ งกั น และ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ และกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น
หลักเกณฑ์กำรประเมินในปีงบประมำณ 2564 ยังไม่มีกำรเปลี่ยนจำกปีงบประมำณ 2563
มำกนักเพื่อให้หน่วยนมีกำรพัฒนำอย่ำงตอ่เนื่อง แต่อำจมีมีกำรเปลี่ยนแปลงบำงกรณดังนี้
1. เปิดโอกำสกำรมีส่วนร่วม กำรกำหนดช่วงระยะเวลำกำรเข้ำตอบแบบวัด IIT และแบบวัด
EIT มีระยะเวลำมำกขึ้น เพื่อเพิ่มโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำนได้สำมำรถมีส่วน
ร่วมกำรประเมินได้มำกขึ้น
2. เปิดโอกำสกำรรับคำปรึกษำแนะนำ หน่วยงำนที่ร่วมกำรประเมินสำมำรถปรึกษำและรับ
คำแนะนำจำกคณะที่ปรึกษำได้ตลอดช่วงระยะเวลำกำรประเมิน ตั้งแต่ก่อนเริ่มกำรลงทะเบียนเข้ำร่ว มกำร
ประเมิน ระหว่ำงกำรประเมิน และหลังจำกที่มีกำรตรวจและให้คะแนนแบบวัด OIT ทำให้หน่วยงำนได้ศึกษำ
ทบทวนและปรับปรุงพัฒนำให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
3. เปิดโอกำสกำรชี้แจงเพิ่มเติมและยืนยันแบบ OIT กำหนดขั้นตอนเพิ่มเติมคือขั้นตอนกำร
ชี้แจงเพิ่มเติมและยืนยันแบบวัด OIT เพื่อเปิดโอกำสและให้หน่วยงำนที่รับกำรประเมิน ได้มีโอกำสชี้แจงหรือ
อธิบำยเพิ่มเติม ในกรณีที่เห็นว่ำกำรให้คะแนนเกิดกำรเข้ำใจผิดในสำระสำคัญ
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4. ปรับช่วงเวลำกำรประกำศผล กำรดำเนินกำรประเมินจะแล้วเสร็จภำยในเดือน กรกฎำคม
และเปิดเผยผลกำรประเมินเร็วขี้นกว่ำที่ผ่ำนมำ เพื่อให้หน่วยงำนภำครัฐและหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วม
ในกำรนำผลกำรประเมินไปใช้ประกอบกำรขับเคลื่อนงำนได้เร็วขึ้น
5. ปรับปรุงเงื่อนไขบำงประกำรที่เป็นปัญหำ กำรกำหนดเงื่อนไขหรือองค์ประกอบบำงประกำร
ทีอ่ ำจเป็นข้อจำกัดหรือปัญหำในกำรเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงำน เพื่อให้แนวทำงกำรปฏิบัติในกำรตอบแบบวั ด OIT
มีควำมชัดเจนมำกขึ้น
กรอบระยะเวลำประเมิน ดังนี้

เครื่องกำรประเมิน ITA ประกอบด้วย 3 เครื่องมือ ได้แก้
1. แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (Internal Integrity and Transparency
Assessment: IIT) สัดส่วนคะแนนกำรประเมิน ๓๐ เปอร์เซ็น
๒. แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External Integrity and Transparency
Assessment: EIT) สัดส่วนคะแนนกำรประเมิน ๓๐ เปอร์เซ็น
๓. แบบวั ด กำรเปิ ด เผยข้ อ มู ล สำธำรณะ ( Open Data Integrity and Transparency
Assessment: OIT) สัดส่วนคะแนนกำรประเมิน 4๐ เปอร์เซ็น
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency
Assessment: IIT) เป็นกำรเปิดโอกำสให้บุคลำกรภำยในเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรตอบแบบวักควำมรับรู้ โดย
จะต้องมีอำยุกำรทำงำนตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป สืบเนื่องจำกคำถำมบำงประเด็นเป็นคำถำมที่ต้องถำมย้อนปี ผู้บริหำร
หรือแอดมินของหน่วยงำนจะไม่มำมำมรถรู้ได้ว่ำบุคลำกรท่ำนให้เป็นคนตอบแบบสำรวจ แต่จะเห็นได้เฉพำะ
ข้อเสนอแนะเท่ำนั้น ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดหลัก ได้แก่
1. ตัวชี้วัดที่ 1 เกี่ยวกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ โดยมุ่งเน้นให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม
กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในภำครัฐ
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2. ตัวชีว้ ัดที่ 2 เกี่ยวกับกำรใช้งบประมำณ เป็นกำรดึงบุคลำกรที่ไม้ได้มีส่วนร่วมในกำรจัดทำ
งบประมำนเข้ำมำมีส่วนร่วม รับฟัง รับรู้ ตรวจสอบกำรใชจ่ำยงบประมำรของหน่วยงำน
3. ตัว ชี้ว ัด ที่ 3 เกี่ย วกับ กำรใช้อำนำจ เป็น ประเด็น ของผู ้บัง คับ บัญ ชำมอบหมำยงำน
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร กำรอบรม กำรศึกษำดูงำน กำรสั่งให้ทำในเรื่องที่ไม่ถูกต้อง กำรใช้อำนำจใน
หัวข้อนี้ผู้บังคับบัญชำหมำยถึงผู้บังคับบัญชำของผู้ที่ตอบแบบสอบถำม ผู้ที่สั่งงำนหรือประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ของผู้ตอบโดยตรง
4. ชี้วัดที่ 4 เกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร เป็นกำรบริหำรทรัพย์สินของหน่วยงำนไม่ว่ำ
จะเป็นกำรขอยืม กำรขอใช้ กำรขออนุญำตกำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร เพื่อป้องกำรกำรนำทรัพย์สินไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือพวกพ้อง
5. ตัวชี้วัดที่ 5 เกี่ยวกับกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มุ่งเน้นที่ผู้บริหำรสูงสุดของ
หน่วยงำนให้ควำมสำคัญในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กำรทบทวนนโยบำยเพื่อป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำน
แ บ บ วั ด ก า ร รั บ รู้ ข อ ง ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย ภ า ย น อ ก ( External Integrity and
Transparency Assessment: EIT) เป็นกำรเก็บข้อมูลจำกผู้ที่มำติดต่อกับหน่วยงำน ผู้ที่มำขอรับบริกำร ผู้ที่มำ
ยื่นข้อเสนอรำคำกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือผู้ตำมติดต่อตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำนนั้นโดยตรงประกอบด้วย
3 ตัวชี้วัดหลัก ได้แก่
1. ตัวชี้วัดที่ 6 เกี่ยวคุณภำพกำรดำเนินงำน เป็นประเด็นกำรนำวิธีกำรสื่อกำร กำรดำเนินงำน
ไปแก้ไขปรับปรุงกำรทำงำน เช่น กำรบริกำรโดยไม่เลือกปฏิบัติ กำรเรียกรับสินบน
2. ตัวชี้วัดที่ 7 เกี่ยวประสิทธิภำพกำรสื่อสำร เป็นประเด็นสำรเผยแพร่ข้อมูลต่ำง ๆ ต่อสำธำรณะ
จัดให้มชี ่องทำงรับควำมคิดเห็น ช่อทำงกำรรับเรื่องร้องเรียน
2. ตัวชี้วัดที่ 8 เกี่ยวกับกำรปรับปรุงระบบกำรทำงำน เป็นข้อคำถำมเกี่ยวกับเรื่องกำรปรับปรุง
กำรทำงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ไม่ว่ำ จะเป็นขั้นตอนกำรทำงำน ควำมมุ่งมั่นเอำใจใส่ กำรเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง รวมไปถึงกำรนำเทคโนโลยีมำปรับใช้ใช้
แบบวั ด การเปิ ด เผยข้ อ มู ล สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency
Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจำกเว็บไซต์ของหน่วยงำน โดยผู้บริหำรขององค์กรจะเป็น
ผู้ตรวจสอบทุกลิงค์เพื่อยืนยันว่ำมีกำรเปิดเผยข้อมูลจริง มีกำรส่งลิงค์ไปยังคณะกรรมกำรผู้ตรวจสอบตำมลิง ค์
ที่ปรำกฏจริง แบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัดหลัก ได้แก่
๑. ตัวชีว้ ัดเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูล สรุปสำระสำคัญได้ดังนี้
- ข้อมูลพื้นฐำน (ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑) ข้อสังเกตในเรื่องของข้อมูลผู้บริหำร ช่องทำงกำร
ติดต่อผู้บริหำร ไม่จำเป็นต้องเป็ นเบอร์มือถือโดยตรงของผู้บริหำรได้ เป็นเบอของหน่วยงำนหรืออีเมลก็ได้
ข้อมูลกำรติดต่อต้องครบองค์ประกอบด้ำนข้อมมูลที่กำหนด Social Network (o9) หน่วยงำนที่ส่ง Facebook,
Line, Twitter ต้องอยู่เว็บไซต์หลักของหน่วยงำน ให้ส่งเว็ บไซต์หลักของหน่วยงำนและอธิบำยประกอบว่ำ
อยู่ส่วนใดของเว็ปไซ
- กำรบริหำรงำน (ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒) คู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน (o13) เป็นคู่มือ
สำหรับเจ้ำหน้ำที่ กับคู่มือหรือมำตรฐำนกำรให้บริกำร (o14) เป็นคู่มือสำหรับผู้ที่มำติดต่อรับบริกำร ทั้งสองคู่มือ
ที่แตกต่ำงกันต้องเป็นคนละคู่มือ E–Service (o17) ต้องสอดคล้องกับภำรกิจกำรทำงำนหลักของหน่ว ยงำน
ประชำชนสำมำรถใช้บริกำรผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ได้เลย
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- กำรบริหำรเงินงบประมำณ (ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓) สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรจัดหำพัสดุ
รำยเดือนเป็นข้อบังคับให้หน่วยงำนต้องจัดทำสรุป เป็นรำยเดือน ในช่วงระยะเลำกำรตรวจประเมินอย่ำงน้อย
ต้องมีข้อมูล 6 เดือนแรกสำหรับหน่วยงำนที่ใช้ปีงบประมำณ กรณีเดือนที่ไม่มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงก็ต้องมีกำรเปิดเผย
ข้อมูลให้ระบุชัดเจนว่ำหน่วยงำนไม่มีกี่จัดซื้อจัดจ้ำงในเดือนนั้น
- กำรบริ ห ำรและพั ฒ นำทรั พ ยำกรบุ ค คล (ตั ว ชี้ วั ด ย่ อ ยที่ ๙.๔) นโยบำยกำรบริ ห ำร
ทรัพยำกรบุคคล (o25) มำสำมำรถใช้แผนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุค คลมำใช้ตอบได้ โดยแผนต้อง
ครอบคลุมในปี พ.ศ. 2564 หลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (o27) ต้องมีครบถ้วนทุกหลักเกณ์
ให้แยกเป็นหมวดหมู่ให้ชัดเจน ประชำชนทั่วไปสำมำรถเข้ำไปดูได้และเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำน
บุคคลก็จะทรำบว่ำหน่วยงำนของตัวเองนั้นมีหลักเกณฑ์กำรบริหำรงำนบุคคลอย่ำงไร
- กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส (ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๕) ช่องทำงแจ้งเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (o30) ต้องเป็นช่องกำรร้องเรียนเรื่องทุจริตโดยเฉพำะไม่ใช่กำรร้องเรียนเรื่องทั่วไป ช่องทำงกำร
รับฟังควำมคิดเห็น (o32) ควรอยู่หน้ำเว็บไซต์หลักของหน่วยงำนประชำสำมำรถเขำไปแสดงควำมคิดเห็นได้เลย
๒. กำรป้องกันกำรทุจริต (ตัวชี้วัดที่ ๑๐) กอบด้วย 2 ตัวชีว้ ัดย่อย
- กำรดำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต (ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑) เป็นกำรประเมินควำมเสี่ยง
กำรทุจริตประจำปีจะต้องมีกำรระบุมำตรกำรจั ดกำรควำมเสี่ยงในปีนั้น ๆ และไม่ใช่ควำมเสี่ยงทั่ว ๆ ไปของ
ระบบงำนที่ปฏิบัติ กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรต้องอธิบำยถึงกิจกรรมดังกล่ำวว่ำส่งเสริมให้บุคลำกรซื่อสั จ
สุจริตในหน้ำที่อย่ำงไร บำงหน่วยงำนนำเว็ปไซข้อมูลของ E-plan มำซึ่งทำให้สำธำรณชนไม่สำมำรถเข้ำถึงได้
จึงไม่สำมำรถตอบโจทในข้อนี้ได้
- มำตรกำรภำยในเพื่อป้องกันกำรทุจริต (ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๒) มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรม
และควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน (o42) จะต้องเป็นกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินของปีที่ผ่ำนมำ จุดอ่อน จุดแข็ง
ส่วนใดที่ต้องปรับปรุงหน่วยงำนต้องกำหนดมำตรกำรให้ชัดเจน และมำตรกำรต้องเป็นไปใด้จริงในทำงปฏิบัติด้วย
มีขอเสนอแนะโดยนำผลกำรประเมิน IIT และ EIT มำประเมินร่วมกับ OIT ซึ่งจะเชื่อมโยงกับ กำรดำเนินกำร
ตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน (o43) เป็นกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
ตำมข้อ o42 ต้องดำเนิน กำรให้เสร็จ ทันในช่ว งระยะเวลำกำรตรวจประเมินเพื่อให้เห็น ถึงกำร ขับเคลื่อ น
บำงหน่วยงำนใช้วิธีกำรประชุมหำรือถึงกำรขับเคลื่อนเรื่อง ITA ก็สำมำรถตอบข้อคำถำมนี้ได้
กำรชี้แจงเพิ่มเติมและยืนยันแบบ ITA หลังจำกกำรตรวจและกำรให้คะแนนเสร็จสิ้นแล้ว
ในกรณีที่ห น่ ว ยงำนเห็ น ว่ำ คณะที่ป รึ กษำไม่พบข้ อมูล หรื อเข้ ำใจผิ ด ในบำงกรณี หรือตรวจไม่เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ที่กำหนด สำมำรถเขำชี้แจงเพิ่มเติมได้ภำยในระยะเวลำ 15 วัน หลังจำกพ้นระยะเวลำดังกล่ำวแล้ว
ถือกว่ำหน่วยงำนเห็นด้วยกับผลกำรตรวจ
ข้อแสนอแนะต่าง ๆ
1. ควรใส่ลิงค์ตั้งแต่หน้ำแรกของเว็บไซต์ตำมด้วยลิงค์ที่อยู่ของข้อมูลนั้น ๆ
2. ควรนำข้อมูลมำไว้บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงำน ข้อใดที่หน่วยงำนไม่สำมำรถดำเนินกำร
ได้ด้วยข้อจำกัดด้ำนกฎหมำยให้ทำงหน่วยงำนระบุให้ชัดเจน
3. รูปแบบกำรรำยงำนหน่วยงำนใดรำยงำนในรูปแบบปีงบประมำนให้รำยงำนผลของเดือน
ต.ค. 63 – มี.ค. 64 หน่วยงำนใดรำยำนรูปแบบปีปฎิทินให้รำยงำนในรูปปแบบสำมเดือนเริ่มตั้งแต่ ม.ค. - มี.ค. 64
4. ควรประปรับปรุงเว็ปไซให้สำมำรถเข้ำได้ตลอดเวลำ
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5. ควรอธิบำยให้ชัดเจนของลิงค์ว่ำข้อมูลนั้นอยู่ส่วนไหนอย่ำงไรของเว็ปไซหน่วยงำน สำมำรถ
เข้ำได้ตำแหน่งใดจุดใดของเว็บไซต์
6. OIT บำงข้อมีกำรจัดกิจกรรม ซึ่งตำมสถำณกำรปัจจุบันไม่สำมำรถจัดกิจกรรมกำรมีส่วนร่วม
ได้ หน่วยงำนสำมำรถนำคำสั่งของส่วนรำชกำร หรือมติของคณะรัฐมรตรีที่สั่งห้ำมไว้มำประกอบคำอธิบำย
7. ในช่วงระยะเวลำตรวจกรณีที่คณะกรรมกำรที่ปรึกษำไม่สำมำรถเข้ำลิงค์ที่ทำงหน่วยงำน
ส่งไปได้ ทำงที่ปรึกษำจะมีกำรติดตต่อไปยังแอดมินของหน่วยงำน ให้ท ำงหน่วยงำนดำเนินกำรแก้ไขให้ เว็บไซต์
ใช้งำนได้ภำยใน 5 วัน
ภำพกิจกรรมประกอบกำรอบรม
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