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            วันศุกร์ท่ี 1 พฤษภาคม 2563  
 
 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติรายงานผลการประเมิน ITA 2562 ของหน่วยงานภาครัฐ ท่ัวประเทศ และให้ข้อเสนอแนะ
ต่อคณะรัฐมนตรี 
 
  วันนี้ (๑ พฤษภาคม 2563) นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษก
ส านักงาน ป.ป.ช. แถลงว่า เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยการประชุมครั้งที่ 48/2563 คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ได้มีการพิจารณารายงานสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และมีข้อเสนอแนะต่อ
คณะรัฐมนตรี โดยเป็นการรายงานผลการด าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี ในคราวการประชุมเมื่อวันที ่ 29  
มกราคม 2562 ที่ได้มีมติให้ส านักงาน ป.ป.ช. ส านักงาน ป.ป.ท. ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
ร่วมกันก ากับติดตามและผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการประเมิน ITA ตามแนวทางที่ก าหนด ซึ่งในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมาถือเป็นปีแรกที่ได้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITAS) มาใช้เป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลการประเมิน ITA ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมิน จ านวน 8,299 หน่วยงาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และกระทรวง ทบวง กรม สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
และส่งผลให้ประชาชนทั่วประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการสะท้อนการรับรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐในประเทศไทยเป็นจ านวนกว่า 1,006,275 คน  

  ผลสะท้อนจากการประเมิน ITA ในปีงบประมาณที่ผ่านมาพบความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับ
เว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐกว่า 8,299 เว็บไซต์ ที่ได้มีการอัพเดตและเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
หน่วยงานหลายพันแห่งมีการเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานหรือการให้บริการ (e-service) ที่ตอบสนองต่อประชาชนและ
โปร่งใสมากยิ่งข้ึน ซึ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่ประเทศไทยก าลัง
เผชิญอยู่ในขณะนี้ ได้ช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐผ่านทางระบบสารสนเทศได้อย่าง
สะดวกและต่อเนื่อง  
  ในด้านการพัฒนาองค์กรพบว่า ผลการประเมิน ITA ได้ถูกน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผน
ป้องกันการทุจริตในองค์กร มีการปรับรูปแบบการด าเนินงานให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนมากยิ่งข้ึน 
โดยเฉพาะการขับเคลื่อนนโยบายการเสรมิสร้างความโปรง่ใสในการด าเนินงานหรอืนโยบายการสร้างรัฐบาลแบบเปิด 
(open government) ตลอดจนมีการน าไปใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานตาม
ระดับความส าคัญเร่งด่วนของแต่ละประเด็นปัญหาซึ่งสะท้อนผ่านผลการประเมิน ITA ในแต่ละตัวช้ีวัด  

  ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนต่อหน่วยงานภาครัฐในครั้งนี้ ได้ถูกระบุไว้ใน “รายงานสรุปผลการ
ประเมิน ITA 2562 และข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี” จัดท าข้ึนโดยคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ซึ่งมีนางสุวณา สุวรรณจูฑะ (กรรมการ ป.ป.ช.) เป็นประธานกรรมการ 
โดยเป็นการรายงานผลการด าเนินงานก ากับติดตาม และการรายงานผลการวิเคราะห์ค่าคะแนน ITA ในมิตติ่างๆ 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
361 ถนนนนทบุรี ต าบลท่าทราย อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  11000  

   ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต   รวมพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2561 - 2564) 
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  นอกจากนี้ ยังมีการให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปด าเนินการพัฒนาให้ดียิ่งข้ึน 
อาทิ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากระบวนการ
ประเมิน ITA ให้มีประสิทธิภาพ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อหน่วยงานในระดับนโยบายและคณะรัฐมนตรี เป็นต้น 
ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เห็นชอบให้มีถึงคณะรัฐมนตรี สรุปได้เป็น ๓ ประเด็นหลัก ดังนี้ 
  1) เสนอให้มอบหมายหน่วยงานภาครัฐน าผลการประเมิน ITA ไปประกอบการปรับปรุง พัฒนา 
และเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ITA 2563 โดยจะต้องให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามข้อเท็จจริง  
  ๒) เสนอให้ทุกกระทรวงพิจารณาก าหนดใหศู้นย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตประจ ากระทรวง หรือ
กลุ่มส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม มีบทบาทในการเตรียมความพร้อมและยกระดับผลการประเมิน ITA อย่างต่อเนื่อง 
  ๓) เสนอให้มอบหมายองค์กรสื่อของรัฐ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการประเมิน ITA เพื่อ
สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐทั่วประเทศได้รับทราบและเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมิน ซึ่งจะ
ช่วยให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนการรับรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ดียิ่งขึ้น 
  ๔) แจ้งรายช่ือหน่วยงานภาครัฐที่ได้ผลการประเมินระดับ AA จ านวน 34 แห่ง และหน่วยงาน
ภาครัฐที่ไม่ด าเนินการตามแนวทางและเครื่องมือการประเมินที่ก าหนด จ านวน 241 แห่ง 

  ในส่วนของการด าเนินงานประเมิน ITA 2563 มีหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศเข้าร่วมการประเมิน
กว่า 8,304 หน่วยงาน โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินใหม่ จ านวน ๗ หน่วยงาน คือ กรมการขนส่งทางราง 
กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา สถาบันบรมราชนก สถาบันเทคโนโลยี
จิตรดา ส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า และ ส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง   

  ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ อยู่ระหว่างด าเนินการน าเข้าข้อมูลของบุคลากรภายใน
หน่วยงาน และข้อมูลของประชาชนหรือผู้มาติดต่อรับบริการ เพื่อด าเนินการส ารวจความคิดเห็นในช่วงเดือน
มิถุนายน – กรกฎาคม 2563  โดยในปีนี้ส านักงาน ป.ป.ช. ประมาณการว่าจะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการประเมิน ITA มากกว่าปีที่ผ่านมา 1 เท่าตัว หรือประมาณ 2 ล้านคน ซึ่งส านักงาน ป.ป.ช. และ
หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินทั่วประเทศจะด าเนินการประชาสัมพันธ์ช่องทางการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์
เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและเข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย ด้วยการตอบแบบส ารวจออนไลน์ผ่านระบบ ITAS ทางเว็บไซต์ itas.nacc.go.th 
หรือสแกน QR Code แบบส ารวจออนไลน์ ซึ่งจะติดประกาศไว้บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐ
หรือจุดให้บริการประชาชน ตลอดช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2563 เพื่อร่วมกันสะท้อนภาพความโปร่งใส
ของราชการไทย และเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้น าข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมิน ITA ไปใช้ในการปรับปรุง
พัฒนาการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนไทย 
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