ด่ วนมาก

(สำเนา)

บันทึกขอความ

สวนราชการ
กพ.ทบ. (กองการปกครองฯ โทร. ๐ ๒๒๙๗ ๘๓๒๔, ๙๘๓๒๔)
ที่ ตอ กห ๐๔๐๑/๓๑๘๔๖
วันที่ ๑๙ พ.ย. ๖๒
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ (ITA) ของ กห.
เรียน ผบ.ทบ.
สิ่งที่สงมาดวย หนังสือ สม. ที่ กห ๐๒๐๑/๖๐๕๓ ลง ๘ พ.ย. ๖๒
๑. สม. (ศปท.กห.) แจ งผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร งใสในการดำเนิ น งาน
ของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๒ ของ กห. และกำหนดแนวทางการปฏิบั ติในการ
ประเมินฯ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อให นขต.กห. ทราบ และยึดถือเปนแนวทางการปฏิบัติ เพื่อใหมีผล
การประเมินสูงขึ้น รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย สรุปไดดังนี้
๑.๑ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(ITA) ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๒ ของ กห. ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ไดจัดแถลงขาวสรุปผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๒ ในภาพรวม
ของประเทศ เมื่ อ ๑๗ ต.ค. ๖๒ ณ สำนั ก งาน ป.ป.ช. สนามบิ น น้ ำ อ.เมื อ ง จว.น.บ. โดยสรุ ป คื อ
มีหนวยงานภาครัฐทั่วประเทศ เขารับการประเมินฯ จำนวนทั้งสิ้น ๘,๙๒๒ หนวยงาน มีผลการประเมิน
เฉลี่ยทั่วประเทศ รอยละ ๖๖.๗๓ อยูในระดับ C สำหรับ กห. มีหนวยที่เขารับการประเมินฯ จำนวน
๘ หนวย ไดแก สป., บก.ทท., ทบ., ทร., ทอ., สทป., บอท. และ อผศ. โดยมีคะแนนรวมเฉลี่ยรอยละ ๘๕.๐๕
อยูในระดับ A มีรายละเอียดผลการประเมินรายหนวย ดังนี้
- สป.
ไดคะแนนรอยละ ๘๖.๑๕
- บก.ทท. ไดคะแนนรอยละ ๘๙.๑๖
- ทบ. ไดคะแนนรอยละ ๙๗.๙๖
- ทร.
ไดคะแนนรอยละ ๘๑.๘๑
- ทอ.
ไดคะแนนรอยละ ๘๕.๑๗
- สทป. ไดคะแนนรอยละ ๘๐.๘๙
- บอท. ไดคะแนนรอยละ ๘๑.๘๘
- อผศ. ไดคะแนนรอยละ ๗๗.๒๔
๑.๒ กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ ในปงบประมาณ ๒๕๖๓
๑.๒.๑ ผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้นตองใหความสำคัญ และกำกับดูแลในแตละ
ขั้นตอนการปฏิบัติ ตั้งแตขั้นการเตรียมการ การคัดเลือกกลุมตัวอยางเขารับการประเมิน การปฏิบัติใน
การประเมิน และการพิจารณาผลการประเมิน
๑.๒.๒ หนวยตองคัดเลือกกำลังพลที่เปนกลุมตัวอยางเขารับการประเมิน และ
กำหนดใหมีการใหความรูและสรางความเขาใจในกระบวนการประเมิน รวมถึงพิจารณาปรับปรุงและพัฒนา
การปฏิบัติงานของหนวยใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับรายละเอียดในแตละตัวชี้วัด ซึ่งจะสงผล
ใหการปฏิบัติงานของหนวยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

- ๒ ๑.๒.๓ หนวยจะตองสำรวจและพิจารณาปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
หนวยที่เกี่ยวของกับผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกหรือผูรับบริการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในดาน
การอำนวยความสะดวก ขั้นตอนการปฏิบัติที่ถูกตอง โปรงใสเปนธรรม และใหมีการประชาสัมพันธชี้แจง
ขอมูลที่เหมาะสม รวมถึงพิจารณาคัดเลือกกลุมตัวอยางของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกหรือผูรับบริการที่
จะเขารับการประเมินใหเหมาะสม
๑.๒.๔ ให สป., บก.ทท., ทร., ทอ., สทป., บอท. และ อผศ. ยึด ถือแนวทาง
และวิธีการดำเนินการเขารับการประเมินฯ ของ ทบ. โดยคาดวาผลการประเมินฯ ของทุกหนวยในเรื่อง
การสรางความรับรูของบุคลากรภายในองคกรและการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก จะมีผลการ
ประเมินฯ สูงขึ้น และสงผลใหมีผลการประเมินฯ ในปงบประมาณ ๒๕๖๓ สูงขึน้ ตอไป
๑.๓ ตามขอ ๑.๒.๔ แนวทางการดำเนินการของ ทบ. ซึ่งเปนหนวยที่ไดคะแนนสูงที่สุด
ของ กห. โดยมีคะแนนอยูในระดับ AA มีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
๑.๓.๑ หน วยไดดำเนิ น การให ความรูแกก ำลังพล โดยชี้ แจงรายละเอียดของ
แต ละตั วชี้ วัด เพื่ อ สร างความรับ รูแ ละความเข าใจ รวมทั้ ง ชี้ แ จงรายละเอี ย ดการตอบแบบประเมิ น
ความคิดเห็นของบุคลากรภายใน และสรางความเขาใจการตอบแบบสำรวจขอมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกส
ตลอดจนจัดเจาหนาที่รับผิดชอบเปนการเฉพาะ เพื่ออำนวยความสะดวก ตอบขอซักถามและกำกับดูแล
การปฏิบัติอยางใกลชิด นอกจากนี้ ยังไดจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวของกับตัวชี้วัด เขารับการประเมินไดอยาง
ครบถวนสมบูรณ
๑.๓.๒ หนวยไดกำชับใหผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้น ใหความสำคัญและกำกับ
ดูแลการประเมินฯ อยางใกลชิด
๒. กพ.ทบ. พิจารณาแลวเห็นวา เพื่อใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ในปงบประมาณ ๒๕๖๓ ของ ทบ. เปนไปตามแนวทางและวิธีการ
ตามข อ ๑ และเพื่ อ รั ก ษามาตรฐานการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร งใสในการดำเนิ น งานของ
หน วยงานภาครัฐ (ITA) ของ ทบ. รวมทั้ งเพื่ อให การป องกั นและแก ไขป ญหาการทุ จริตของ ทบ. สามารถ
ดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอยางยั่งยืน จึงเห็นควรให นขต.ทบ. รับทราบแนวทาง
การปฏิบัตใิ นการประเมินฯ ดังกลาว เพื่อยึดถือเปนแนวทางการปฏิบัติตอไป
๓. ขอเสนอ เห็นควรดำเนินการดังนี้
๓.๑ กรุณารับทราบผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๒ และกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ในปงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามขอ ๑
๓.๒ สำเนาแจงให นขต.ทบ. ทราบ เพื่อยึดถือเปนแนวทางการปฏิบัติตอไป
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเปนการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในขอ ๓
ทั้งนี้ อยูในอำนาจของ ผบ.ทบ.
(ลงชื่อ)

พล.ท. อยุทธ ศรีวิเศษ
( อยุทธ ศรีวิเศษ )
จก.กพ.ทบ.

- ๓ เรียน

ผบ.ทบ.
- เห็นควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในขอ ๔
(ลงชื่อ)

พล.ท. คธายุทธ เสาวคนธ
( คธายุทธ เสาวคนธ )
รอง เสธ.ทบ.(๑)
๒๐ พ.ย. ๖๒

(ลงชื่อ)

พล.อ. ธีรวัฒน บุณยะวัฒน
( ธีรวัฒน บุณยะวัฒน )
เสธ.ทบ.
๒๑ พ.ย. ๖๒

(ลงชื่อ)

พล.อ. สุนัย ประภูชะเนย
( สุนัย ประภูชะเนย )
ผช.ผบ.ทบ.(๑)
๒๒ พ.ย. ๖๒

- เห็นควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในขอ ๔
(ลงชื่อ)

พล.อ. อภิรัชต คงสมพงษ
( อภิรัชต คงสมพงษ )
ผบ.ทบ.
๒๒ พ.ย. ๖๒

สำเนาถูกตอง
พ.อ. สัณชะวัน ชัยประภา
( สัณชะวัน ชัยประภา )
รอง ผอ.กอง กพ.ทบ.
๒๙ พ.ย. ๖๒

