ผลการประเมินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
-----------------------------------------------------------------------------------

กรอบการประเมิน

๒
สำนักงำน ป.ป.ช. ได้มีประกำศ ลงวันที่ ๑๗ ตุลำคม ๒๕๖๒ เรื่อง ผลคะแนนกำรประเมิน
คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ ง ใสในกำรด ำเนิ น งำนของหน่ ว ยงำนภำครั ฐ ประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ซึ่งสำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ มีผลคะแนนการประเมิน ๘๑.๙๘ คะแนน อยู่ในระดับ B
โดยมีรำยละเอียดผลคะแนนกำรประเมิน ดังนี้

ผลการประเมินจาแนกตามแบบการตรวจประเมิน
ตัวชี้วัด

คะแนน

แบบประเมิน

อันดับผลคะแนน

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่

85.58

IIT

3

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ

77.38

IIT

7

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อานาจ

78.79

IIT

5

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ

78.64

IIT

6

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต

70.49

IIT

8

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดาเนินงาน

82.10

EIT

4

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร

64.44

EIT

9

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทางาน

63.75

EIT

10

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

100.00

OIT

1

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

87.50

OIT

2

รายละเอียดผลการประเมินจาแนกตามแบบการตรวจประเมิน
๑. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) สำนักงำน กสม. เป็นผู้ดำเนินกำรจัดส่ง
ข้ อ มู ล บุ ค ลำกรส ำนั ก งำน กสม. ลงในระบบกำรประเมิ น คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ ง ใสในกำรด ำเนิ น งำน
ของหน่วยงำนภำครัฐ (ITAS) ที่สำนักงำน ป.ป.ช กำหนด และประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกรเข้ำไปตอบแบบสอบถำม
ในระบบดังกล่ำว ทั้งนี้ มีผู้ตอบแบบสอบถำม จำนวน 38 คน
-คุณลักษณะของบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
บุคลำกรในหน่วยงำนที่ทำงำนให้กับหน่วยงำนมำเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี ตั้งแต่ระดับ
ผู้บริหำร ผู้อำนวยกำร/หัวหน้ำ ข้ำรำชกำร/พนักงำน ไปจนถึงลูกจ้ำง/พนักงำนจ้ำง จำนวนเป้ำหมำย ร้อยละ 10
ของจำนวนผู้มีส่วนได้เสียภำยใน

๓
-ประเด็นและผลการประเมิน จานวน 5 ตัวชี้วัด
๑) ตัวชี้วัดที่ 1 กำรปฏิบัติหน้ำที่ 85.58 คะแนน
๒) ตัวชี้วัดที่ 2 กำรใช้งบประมำณ 77.38 คะแนน
๓) ตัวชี้วัดที่ 3 กำรใช้อำนำจ 78.79 คะแนน
๔) ตัวชี้วัดที่ 4 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 78.64 คะแนน
๕) ตัวชี้วัดที่ 5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 70.49 คะแนน
จำกกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินตำมแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภำยใน (IIT) สำนักงำน กสม.
พบว่ำ ตัวชี้วัดที่มีค่ำคะแนนน้อยที่สุด คือ ตัวชี้วัดที่ 5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 70.49 คะแนน ซึ่งมีผล
คะแนนรำยข้อ ดังนี้
ข้อคาถาม
I25 ผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำนของท่ำน ให้ควำมสำคัญกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริต มำกน้อย
เพียงใด
I26 หน่วยงำนของท่ำน มีกำรดำเนินกำร ดังต่อไปนี้ หรือไม่
- ทบทวนนโยบำยหรือมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพ
- จัดทำแผนงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน
I27 ปัญหำกำรทุจริตในหน่วยงำนของท่ำน ได้รับกำรแก้ไข มำกน้อยเพียงใด
I28 หน่วยงำนของท่ำน มีกำรดำเนินกำรดังต่อไปนี้ ต่อกำรทุจริตในหน่วยงำน มำกน้อย
เพียงใด
- เฝ้ำระวังกำรทุจริต
- ตรวจสอบกำรทุจริต
- ลงโทษทำงวินัย
I29 หน่วยงำนของท่ำน มีกำรนำผลกำรตรวจสอบของฝ่ำยตรวจสอบ ทั้งภำยในและ
ภำยนอกหน่วยงำน ไปปรับปรุงกำรทำงำน เพื่อป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำน มำกน้อย
เพียงใด
I30 หำกท่ำนพบเห็นแนวโน้มกำรทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงำนของท่ำน ท่ำนมีควำมคิด
เห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี้ อย่ำงไร
- สำมำรถร้องเรียนและส่งหลักฐำนได้อย่ำงสะดวก
- สำมำรถติดตำมผลกำรร้องเรียนได้
- มั่นใจว่ำจะมีกำรดำเนินกำรอย่ำงตรงไปตรงมำ
- มั่นใจว่ำจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง

คะแนน
80.84
82.89
81.58
84.21
64.13
64.41
64.11
69.45
59.68
68.55
62.13
65.89
60.61
64.11
57.89

เมื่อพิจ ำรณำรำยข้ อ พบว่ำ หั ว ข้อกำรประเมิ น ที่มี ค ะแนนน้ อ ยที่ สุ ด คือ I30 หำกท่ำนพบเห็ น
แนวโน้มกำรทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงำนของท่ำน ท่ำนมีควำมคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี้ อย่ำงไร 62.13
คะแนน I27 ปัญหำกำรทุจริตในหน่วยงำนของท่ำน ได้รับกำรแก้ไข มำกน้อยเพียงใด 64.13 คะแนน และ
I28 หน่วยงำนของท่ำน มีกำรดำเนิน กำรดังต่อไปนี้ ต่อกำรทุจริตในหน่ว ยงำน มำกน้อยเพียงใด 64.14
คะแนน ตำมลำดับ

๔
และเมื่อพิจำรณำในประเด็นย่อยของแต่ละข้อคำถำมที่ได้คะแนนน้อยที่สุด พบว่ำ ควำมมั่นใจว่ำจะ
ปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง ในกรณีพบเห็นแนวโน้มกำรทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงำนของท่ำน
มีคะแนนน้อยที่สุด 57.89 คะแนน และหน่วยงำนมีกำรดำเนินกำรลงโทษทำงวินัยต่อกำรทุจริ ตในหน่วยงำน
59.68 คะแนน
๒. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) สำนักงำน กสม. เป็นผู้ดำเนินกำร
จัดส่งรำยชื่อผู้รับบริกำรภำยนอก ลงในระบบ ITAS โดย ป.ป.ช. เป็นผู้ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประเมินเอง ทั้งนี้
มีผู้ตอบแบบสอบถำม จำนวน 42 คน
-คุณลักษณะของบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงำนของรัฐอื่นที่มำรับบริกำรหรือมำติดต่ อตำม
ภำรกิจของหน่วยงำนในปี งบประมำณที่ประเมิน จำนวนเป้ำหมำย ร้อยละ 10 ของจำนวนผู้มีส่ว นได้เ สี ย
ภำยนอก
-ประเด็นและผลการประเมิน จานวน 3 ตัวชี้วัด
๑) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภำพกำรดำเนินงำน 82.10 คะแนน
๒) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 64.44 คะแนน
๓) ตัวชี้วัดที่ 8 กำรปรับปรุงกำรทำงำน 63.75 คะแนน
จำกกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินตำมแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก (EIT) สำนักงำน
กสม. พบว่ำ ตัวชี้วัดที่มีค่ำคะแนนน้อยที่สุด คือ ตัวชี้วัดที่ 8 กำรปรับปรุงกำรทำงำน 63.75 คะแนน ซึ่งมีผล
คะแนนรำยข้อ ดังนี้
ข้อคาถาม

คะแนน

E11 เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรปรับปรุงคุณภำพกำรปฏิบัติงำน/
กำรให้บริกำรให้ดีขึ้นมำกน้อยเพียงใด

62.86

E12 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรปรับปรุงวิธีกำรและขั้นตอนกำรดำเนินงำน/กำร
ให้บริกำรดีขึ้น มำกน้อยเพียงใด

63.64

E13 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรนำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรดำเนินงำน/กำร
ให้บริกำร ให้เกิดควำมสะดวกรวดเร็วมำกขึ้น หรือไม่

76.19

E14 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ เปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงพัฒนำกำรดำเนินงำน/กำรให้บริกำรของ
หน่วยงำนได้ดีขึ้น มำกน้อยเพียงใด

48.48

E15 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรปรับปรุงกำรดำเนินงำน/กำรให้บริกำร ให้มีควำม
67.60
โปร่งใสมำกขึ้น มำกน้อยเพียงใด
เมื่อพิจำรณำรำยข้อ พบว่ำ หัวข้อกำรประเมินที่มีคะแนนน้อยที่สุด คือ E14 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ
เปิ ดโอกำสให้ ผู้ รั บ บริ กำร ผู้ มำติดต่อ หรือผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย เข้ำไปมีส่ ว นร่ว มในกำรปรับปรุงพัฒ นำกำร
ดำเนินงำน/กำรให้บริกำรของหน่วยงำนได้ดีขึ้น มำกน้อยเพียงใด 48.48 E11 เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำน
ติดต่อ มีกำรปรับปรุงคุณภำพกำรปฏิบัติงำน/กำรให้บริกำรให้ดีขึ้นมำกน้อยเพียงใด 62.86 คะแนน และ E12

๕
หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรปรับปรุงวิธีกำรและขั้นตอนกำรดำเนินงำน/กำรให้บริกำรดีขึ้น มำกน้อยเพียงใด
63.64 คะแนน ตำมลำดับ
๓. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) สำนักงำน กสม. เป็นผู้ดำเนินกำรจัดทำ
และรวบรวมข้อมูลลงในระบบ ITAS จำนวน 2 ตัวชี้วัด 48 ข้อคำถำม โดยมีรำยละเอียดผลกำรประเมิน ดังนี้
๑) ตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล 100 คะแนน
๒) ตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต 87.50 คะแนน
เมื่อพิจำรณำรำยข้อตำมตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต พบว่ำ ในข้อคำถำมกำรประเมิน O39
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตประจำปี และ O40 รำยงำนกำรกำกับติดตำมกำรดำเนินกำรป้องกันกำร
ทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ไม่ผ่ำนกำรประเมิน ได้ ๐ คะแนน (ศูนย์)

ผลการวิเคราะห์ในภาพรวม
จำกกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ พบว่ำ สำนักงำน กสม. มีกำรดำเนินงำนที่เป็นไปตำมหลักกำร
ควำมโปร่งใสและมีมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำน โดยบุคลำกรภำยในส่วนใหญ่ยังเชื่อมั่นและแสดงควำมไว้วำงใจที่
มีต่อกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรที่มุ่งสู่กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตอย่ำงมีประสิทธิผล โดยพิจำรณำ
จำกผลคะแนนของแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภำยใน (IIT) อยู่ในระดับดี (Good) ตำมผลกำรประเมิน
ของสำนักงำน ป.ป.ช. คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ำกับ 23.45 คะแนน แต่อย่ำงไรก็ตำมยังมีประเด็นที่ควรให้
ควำมสำคัญเพื่อกำรพัฒนำตำมผลกำรประเมิน ได้แก่
1) กำรสร้ำงช่องทำงกำรร้องเรียน หรือกำรให้ข้อมูลในกรณี พบเห็นแนวโน้มกำรทุจริตที่จะ
เกิดขึ้นในหน่วยงำนที่มีประสิทธิภำพ เพื่อให้เกิดควำมสะดวก ปลอดภัย และควำมมั่นใจของบุคลำกรว่ำจะ
ปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง
2) กำรดำเนินกำรต่อกำรทุจริตในหน่วยงำนอย่ำงจริงจัง ชัดเจน เช่น กำรเฝ้ำระวัง กำรลงโทษ
ทำงวินัย
ในส่วนของแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก (EIT) อยู่ในระดับพอใช้ (Fair) ตำมผล
กำรประเมินของสำนักงำน ป.ป.ช. คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ำกับ 21.03 คะแนน ชี้ให้เห็นว่ำประชำชนหรือ
ผู้รับบริกำรยังคงมีควำมเชื่อมั่นในคุณภำพกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนว่ำยึดหลักตำมมำตรฐำน แต่อยู่ในระดับ
ที่ไม่สูงมำกนัก ซึ่งสิ่งที่ควรเป็นประเด็นกำรพัฒนำตำมผลกำรประเมิน ได้แก่
1) พัฒนำกำรดำเนินงำน/กำรให้บริกำรของหน่วยงำน โดยเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำร ผู้มำ
ติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำไปมีส่วนร่ว มเพื่อปรับปรุงกำรดำเนินงำน กำรบริกำรให้เกิดควำมโปร่ง ใส
ปรับปรุงวิธีกำรและขั้นตอนกำรทำงำนให้ดีขึ้น
2) ควรมีกำรเผยแพร่ผลงำนหรือข้อมูลที่สำธำรณชนควรรับทรำบอย่ำงชัดเจน
แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT) อยู่ในระดับดีมำก (Very Good) ตำมผลกำร
ประเมินของสำนักงำน ป.ป.ช. คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ำกับ 37.50 คะแนน โดยมีกำรวำงระบบที่ดีเพื่อ
เปิดเผยข้อมูลต่ำง ๆ ของสำนักงำน กสม. ให้สำธำรณชนได้รับทรำบอย่ำงเป็นปัจจุบัน ซึ่งกำรเผยแพร่ข้อมูล
ทั้งหมดแสดงถึงควำมพยำยำมของหน่วยงำนที่จะป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำนให้ลดน้อยลงหรือไม่สำมำรถ
เกิดขึ้น ได้ ทั้งนี้ ยั งมีข้อติดขัดอยู่ บ้ ำงเกี่ยวกับ กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตประจำปี ซึ่งหำก
สำนักงำน กสม. มีกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตประจำปี และมีกำรกำกับติดตำมกำรตำมแผน
น่ำจะทำให้หน่วยงำนสำมำรถยกระดับกำรประเมินได้ครบถ้วนทุกประเด็นต่อไป

