สานั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ
361 ถนนนนทบุ รี ตาบลท่ า ทราย อาเภอเมื อ ง จั ง หวั ด นนทบุ รี 11000
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต รวมพลังขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)

วันที่ 22 ธันวาคม 2564
OECD ระบุ ITA เป็นเครื่องมือการประเมินตนเองขั้นสูงและแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการเพิ่มความตระหนัก
ในปัญหาเรื่องคุณธรรม
สำนักงำน ป.ป.ช. โดย สำนักประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส รำยงำนว่ำ เมื่อวันที่ 21 ธันวำคม 2564
องค์ ก ำรเพื่ อ ควำมร่ ว มมื อ และกำรพั ฒ นำทำงเศรษฐกิ จ (Organisation for Economic Co-operation and
Development: OECD) ได้เผยแพร่รำยงำนควำมเห็นต่อนโยบำยคุณธรรมของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2564
ในหัวข้อ “นโยบำยคุณธรรมที่มีประสิทธิผลและกำรปฏิรูปที่ยั่งยืน” (OECD Integrity Review of Thailand 2021:
Achieving Effective Integrity Policies and Sustained Reform) โดยเป็นกำรรำยงำนผลกำรวิเครำะห์และ
ให้ควำมเห็นต่อนโยบำยคุณธรรมของประเทศไทย รำยงำนดังกล่ำวชี้ให้ เห็นถึงแนวทำง 3 ประกำรในกำรปฏิรูป
กระบวนกำรกำรป้องกันกำรทุจริตของประเทศไทยที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้ทุกภำคส่วนมีกำรขับเคลื่อนงำนที่สอดคล้องกัน
และมีประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรประเมิน ITA ดังนี้
1. การบริหารความเสี่ยงในประเทศไทยเป็นประเด็นที่ต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วน
ในประเด็น เรื่อง “กำรพั ฒนำกำรบริหำรจัดกำรและกำรประเมินควำมเสี่ยง” ได้กล่ำวถึงประเด็น
ควำมท้ ำ ทำยที่ ส ำคั ญ และแนวทำงกำรปฏิ บั ติ ข องประเทศไทยในกำรยกระดั บ กำรจั ด กำรควำมเสี่ ย งและ
กำรประเมินคุณธรรมไว้ว่ำ ประเทศไทยได้ดำเนินกำรกำรปฏิรูปกฎหมำยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
หลำยประกำร รวมไปถึงกำรสร้ำงเครื่องมือกำรประเมิน ITA อย่ำงไรก็ตำม กำรประเมิน ITA ยังไม่ได้มีกำรประเมิน
ในระดับรัฐบำล ดังนั้น กำรนำเสนอแนวทำงกำรประเมินเพิ่มเติมในระดับรัฐบำลจึงเป็นประเด็นทีส่ ำคัญ
นอกจำกนี้ OECD ได้ยกประเด็นที่น่ำสนใจขึ้นว่ำ ประเทศไทยควรชี้แจงให้ทรำบถึงควำมสำคัญของ
กำรประเมินในระดับนโยบำยและระดับกำรปฏิบัติงำน โดยเสนอว่ำควรมีกำรสื่อสำรให้หน่วยงำนภำครัฐเข้ำใจว่ำกำร
ประเมิน ITA ไม่ได้เป็นเครื่องมือที่นำมำใช้ในกำรประเมินกำรทุจริตในระดับองค์กรและระดับกำรปฏิบัติงำน ในทำง
ตรงกันข้ำม กำรประเมิน ITA มุ่งเน้นกำรประเมินด้ำนประสิทธิภำพของภำครัฐและกำรป้องกันกำรทุจริต เป็นหลัก
กำรปรับควำมเข้ำใจในจุดมุ่งหมำยของกำรประเมินให้ถูกต้องจะช่วยให้ผู้บริหำรสำมำรถตัดสินใจในเรื่องกำรควบคุม
กำรปฏิบัติงำนตำมระเบียบและออกมำตรกำรในกำรพัฒนำหน่วยงำนภำครัฐได้ตรงประเด็น
และประเด็ น สุ ด ท้ ำยในส่ ว นของกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ยงของประเทศไทย OECD ได้ ชี้ ให้ เห็ น ถึ ง
ประเด็น เรื่อ งกำรชี้แจงให้เห็น ถึงวัต ถุป ระสงค์และวิธีกำรนำผลกำรประเมิน ITA ไปใช้ป ระโยชน์ โดยกล่ำวว่ำ
“การประเมิน ITA ถือ เป็น เครื่อ งมือ การประเมิน ตนเองขั้น สูง แสดงให้เ ห็น ถึง ความพยายามในการเพิ่ม
ความตระหนักในปัญหาเรื่องคุณธรรม” อย่ำงไรก็ตำม ปัจจุบันยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่ำหน่วยงำนภำครัฐได้มีกำรนำผล
กำรประเมิน ITA ไปใช้ประโยชน์อย่ำงเต็มที่ ดังนั้น จึงควรมีกำรชี้แจงให้หน่วยงำนภำครัฐได้เห็นถึงวัตถุประสงค์และ
วิธีกำรน ำผลกำรประเมิ น ITA ไปใช้ป ระโยชน์ กับ กำรบริห ำรจัดกำรและกิ จกรรมกำรจัด กำรควำมเสี่ ยงภำยใน
หน่วยงำนด้วย
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-22. การปรับปรุงคุณภาพการดาเนินการทางวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีความเป็นธรรม มีประสิทธิผล
และมีความสอดคล้องกัน
ในรำยงำนได้เ สนอแนะให้ น ำข้อ มูล กำรด ำเนิน กำรทำงวิน ัย ของเจ้ำ หน้ำ ที ่ข องรัฐ มำใช้
ประกอบกำรประเมิน ITA โดย OECD ได้ร ะบุถึง บทบำทและประสิท ธิผ ลของกำรด ำเนิน กำรทำงวินัย ของ
เจ้ำ หน้ำ ที ่ข องรัฐ ในประเทศไทยไว้ว ่ำ ยัง มีค วำมจำเป็น ที ่จ ะต้อ งปฏิรูป เพื ่อ ปรับ ปรุง คุณ ภำพและแนวทำง
ดำเนินงำนในกระบวนกำรทำงวินัย ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้สอดคล้องกันมำกขึ้น โดยมีกำรระบุถึงกำรประเมิน ITA
ไว้ว่ำ สำนักงำน ป.ป.ช. ควรพิจำรณำนำข้อมูลกำรดำเนินกำรทำงวินัย ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ มำเป็นตัวชี้วัดหนึ่งของ
กำรประเมิน ITA ในประเด็นกำรติดตำมและประเมินผลระบบจริยธรรม เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ประกอบกำรกำหนด
นโยบำยด้ำนจริยธรรมและกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
3. การสร้างความมั่นใจในความโปร่งใสและความซื่อสัตย์ในการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐ
ในประเด็น เรื ่อ งกำรสร้ำ งควำมมั ่น ใจในเรื่อ งคุณ ธรรมและควำมโปร่งใสในกำรตัด สิน ใจของ
หน่ว ยงำนภำครัฐ ถือเป็ น ประเด็น ที่ส อดคล้ องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ห ลั กของกำรประเมิน ITA ที่ ต้องกำรให้
หน่วยงำนภำครัฐเปิดเผยข้อมูลกำรดำเนินงำน โดย OECD ชี้ให้เห็นว่ำ กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสและกำรมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่ วนเสียในทุกขั้น ตอนของกำรกำหนดนโยบำยและกำรบริหำรงำนภำครัฐ ควรอยู่บนพื้นฐำนของ
คุณธรรม ควำมโปร่งใส และกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน จะช่วยสร้ำงควำมชอบธรรมให้กับนโยบำยและทำให้
นโยบำยมีประสิทธิผลมำกขึ้น รวมไปถึงส่งเสริมควำมไว้วำงใจของประชำชนที่มีต่อหน่วยงำนภำครัฐด้วย
ทั้ งนี้ ผู้ ที่ ส นใจสำมำรถเข้ ำดู รำยงำน OECD Integrity Review of Thailand 2021 “Achieving
Effective Integrity Policies and Sustained Reform” ฉบับเต็ม ได้ที่
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-integrity-review-of-thailand-2021_8b8f71f6-en
…………………………………………………………….
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