สรุปผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ตามที่สานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) ให้หน่วยงานภาครัฐ
ต้องได้รั บ การประเมิน คุ ณ ธรรมและความโปร่งใสในการดาเนิน งานของหน่ วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ นั้น
บั ด นี้ ส านั ก งาน ป.ป.ช. ได้ ป ระกาศผลคะแนนการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการ
ดาเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (ITA) เป็ น ที่เรียบร้อยแล้ ว เมื่ อวันที่ ๑๖ ตุล าคม ๒๕๖๒ ตามประกาศ
สานักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ผลปรากฎว่า
สานักงานได้ผลคะแนนจากการประเมิน ๘๙.๕๖ คะแนน อยู่ในเกณฑ์ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานระดับ A (๘๕.๐๐-๙๔.๙๙) เป็นลาดับที่ ๑๔ จากองค์การมหาชนทั้งหมด ๓๙ แห่ง โดยองค์การ
มหาชนมีคะแนนเฉลี่ยที่ ๘๗.๗๗ คะแนน ทั้งนี้ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่ ว ยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ได้คะแนน ๘๗.๐๓ คะแนนเพิ่มขึ้น ๒.๕๓
คะแนน นอกจากนี้ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ยัง
ปรากฎเป็นเกณฑ์ประเมินองค์การมหาชน ปี ๒๕๖๒ ที่ สานักงาน ก.พ.ร. กาหนดไว้ว่าหน่วยงานจะต้องผ่านที่
๘๕ คะแนน ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๒๑) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) อีกด้วย

โดยสรุปหน่วยงานมีคะแนนแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and
Transparency Assessment : IIT) อยู่ในระดับดี (Good) บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการดาเนินงานที่
เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่ยังเชื่อมั่นและแสดง
ความไว้วางใจที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล
อย่างไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นการพัฒนาสาหรับหน่วยงานที่ได้คะแนนในระดับดี คือ ๑) ควรปฏิบัติงาน/
ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม ๒) การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี ๓) เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ ายงบประมาณ ๔) จัด
ให้ มีช่องทางเพื่อให้ ผู้มีส่ วนได้ส่วนเสี ยภายในสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสั ย โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้
ร้องเรียนข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะต้องถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ โดยมีรายละเอียดดังนี้
คะแนนการประเมินคุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
สานั กงานรับ รองมาตรฐานและประเมินคุณ ภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้คะแนน ๘๙.๕๖
คะแนน อยู่ในระดับผลการประเมิน A (๘๕.๐๐-๙๔.๙๙) ผลการประเมิน ผ่าน เกณฑ์ระดับผลการประเมินผล
โดยเกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน จะเป็นการรายงานในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับ
ระดับ ผลการประเมิน (Rating Score) โดยจาแนกออกเป็น ๗ ระดับ ดังตารางแสดงระดับผลการประเมิน
คะแนน

คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่มีคะแนนสูงสุด ที่ ๑๐๐ คะแนน เท่ากัน ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่
๑. การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ที่
มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถ เข้าถึง
ได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริตและ การป้องกันการทุจริต
๒. การป้องกันการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่ เป็นปัจจุบันบน
เว็บไซต์ของหน่วยงา เพื่อเปิดเผยการดาเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น
คือ (๑) การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร การประเมิน ความเสี่ยงเพื่อ
การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต การเสริ ม สร้ างวัฒ นธรรมองค์ ก ร และแผนปฏิ บั ติ การป้ อ งกั น การทุ จริต และ (๒)
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ซึ่ งการเผยแพร่ ข้ อ มู ล ในประเด็ น ข้ า งต้ น แสดงถึ งความพยายามของหน่ ว ยงานที่ จ ะป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ใน
หน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต
และการต่อต้านการทุจริตสู่องค์กรคุณธรรมภายใต้แนวคิด “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ที่สานักงานจัดขึ้น
ในวัน พฤหัส บดีที่ ๒๑ มีน าคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ. เพื่อส่งเสริมให้ สม
ศ. มีบทบาทสร้างคนดีเพื่อสังคม ส่งเสริมให้คนในองค์กรมีทัศนคติ วิธีคิด และการประพฤติปฏิบัติที่สะท้อน
การมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีที่เหมาะสม และยกระดับองค์กรให้มีคุณค่าและประสิทธิภาพ นาไปสู่
ประสิทธิผลในการดาเนินกิจการอันจะเป็นผลเนื่องมาจากสมาชิกของ สมศ. เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมอย่าง
สมบูรณ์ และร่วมกิจกรรมประกาศเจตจานงสุจริ ตของผู้บริหาร สมศ. โดยสมาชิก สมศ. ทุกระดับทั้งผู้บริหาร
นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของ สมศ. ร่วมกันประกาศนโยบายความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเพื่อดารง
ไว้ซึ่งความมีอิสระทางวิชาการที่ถูกต้องตามหลักนิติธรรมของเจ้าหน้าที่ สมศ. โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสานักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นสักขีพยาน รวมถึงมีกิจกรรมการโต้วาทีในหัวข้อ “สร้างคนด้วยความรู้หรือจะสู้สร้างคน
ด้วยคุณธรรม” โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้ดาเนินรายการและกรรมการกลางใน
กิจกรรมการโต้วาที
ตัวชี้วัดที่มีคะแนนต่าสุด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทางาน ที่ ๗๗.๔๗ คะแนน
ตัว ชี้วัดที่ ๘ การปรั บ ปรุงระบบการทางาน เป็ นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน การรับรู้ของ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทางาน ในประเด็นที่
เกี่ย วข้องกั บ การปรั บ ปรุ งพั ฒ นาหน่ วยงาน ทั้ งการปฏิ บั ติ งานของเจ้าหน้ าที่ และกระบวนการทางานของ
หน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมาก
ยิ่ งขึ้ น โดยควรมี ก ระบวนการเปิ ด โอกาสให้ ผู้ รั บ บริ ก ารหรื อ ผู้ ม าติ ด ต่ อ เข้ ามามี ส่ ว นร่ว มในการปรับ ปรุ ง

พั ฒ นาการด าเนิ น งานเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการด้ ว ย ทั้ งนี้ นอกจากหน่ ว ยงานจะต้ อ งปรั บ ปรุ ง
พัฒนาการดาเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความสาคัญกับการปรับปรุงการดาเนินงานให้มีความโปร่งใสมาก
ขึ้นอีกด้วย

รายละเอียดคะแนนตามตัวชี้วัดการประเมิน
รายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น สานักงาน ป.ป.ช. ได้ให้ความสาคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการ
สนั บ สนุ น ต่อการยกระดับ ค่าคะแนนดัชนี การรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของ
ประเทศไทย ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ศึก ษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการ
พัฒนาเครื่องมือ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนาไปสู่
การยกระดับคะแนนดัชนี การรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดั งกล่าวได้สังเคราะห์
ประเด็นการสารวจของแต่ละแหล่งข้อมูลที่องค์กรความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International)
นามาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้ การทุจริต ประกอบกับการศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพิ่มเติม การเชื่อมโยง
ให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับเครื่องมืออื่นที่เกี่ยวข้อง ทาให้เกณฑ์การ
ประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้านซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรมความโปร่งใสและการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการ
ทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อมรวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานในการนาไปสู่การปรับปรุงแก้ไขลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และ
ส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้ โดยจาแนกออกเป็น ๑๐ ตัวชี้วัด ได้แก่

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment
: IIT) โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๒ คน
๑. การปฏิบัติหน้าที่ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ ของบุคลากรภายในหน่วยงาน
ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหน่วยงานของตนเองในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยยึดหลัก
ตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดาเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด
และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวม
ไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วน
ถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ ของบุคลากรอื่นในหน่วยงาน
ทั้งในกรณี ที่แลกกั บ การปฏิบัติห น้าที่ และในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระสาคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม
ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยง ที่
อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต มีผลคะแนนเฉลี่ย ๘๙.๙๔ คะแนน รายละเอียด ดังนี้
I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มาก
น้อยเพียงใด ๘๕.๓๗ คะแนน
I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จัก
เป็นการส่วนตัวเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด ๘๐.๖๒ คะแนน
I3 บุ คลากรในหน่ ว ยงานของท่ าน มีพ ฤติกรรมในการปฏิบั ติ งานตามประเด็ นดั งต่ อไปนี้ อย่ างไร
๘๐.๖๒ คะแนน
I4 บุคลกรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน
การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ ๙๘.๗๔ คะแนน
I5 ในช่วงเทศกาลหรือวาระสาคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหน่วยงานของท่าน
มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา หรือไม่ ๙๕.๖๐ คะแนน
I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่ ๙๘.๑๑ คะแนน
๒. การใช้ ง บประมาณ เป็ น ตั ว ชี้ วั ด ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ประเมิ น การรั บ รู้ ข องบุ ค ลากรภายใน
หน่ ว ยงานต่ อ การด าเนิ น การต่ าง ๆ ของหน่ ว ยงานของตนเอง ในประเด็ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ จ่ าย เงิ น
งบประมาณ นั บ ตั้งแต่ การจั ดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีและเผยแพร่อ ย่างโปร่งใส ไปจนถึ ง
ลักษณะการใช้จ่าย งบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้ อประโยชน์แก่
ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าทางานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์
หรื อ ค่ า เดิ น ทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการตรวจรั บ พั สดุ ด้ ว ย นอกจากนี้ ยั ง ให้

ความส าคั ญ กับ การเปิ ด โอกาสให้ บุ ค ลากรภายในมีส่ ว นร่ว มในการตรวจสอบการใช้ จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานตนเองได้ มีผลคะแนนเฉลี่ย ๘๔.๘๖ คะแนน รายละเอียด ดังนี้
I7 ท่ านรู้ เกี่ ย วกั บ แผนการใช้จ่ ายงบประมาณประจ าปี ข องหน่ ว ยงานของท่ าน มากน้ อ ยเพี ย งใด
๖๙.๘๗ คะแนน
I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคานึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด ๘๕.๓๑
คะแนน
I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด
๙๑.๘๙ คะแนน
I10 บุ คลากรในหน่ วยงานของท่าน มีการเบิ กจ่ายเงิน ที่เป็น เท็ จ เช่น ค่าทางานล่ วงเวลา ค่าวัส ดุ
อุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด ๙๕.๐๒ คะแนน
I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้
มากน้อยเพียงใด ๘๙.๐๔ คะแนน
I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตาม
ประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด ๗๘.๐๔ คะแนน
๓. การใช้อานาจ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อ
การใช้อานาจของผู้บังคับบัญชาของตนเองในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม และไม่เลือก
ปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อานาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทาในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือทาในสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุ คคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอานาจ
การซื้ อ ขายต าแหน่ ง หรื อ การเอื้ อ ผลประโยชน์ ให้ ก ลุ่ ม หรื อพวกพ้ อ ง มี ผ ลคะแนนเฉลี่ ย ๘๓.๑๔ คะแนน
รายละเอียด ดังนี้
I13 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มอบหมายงานแก่ท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด ๗๕.๐๐ คะแนน
I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงาน มากน้อยเพียงใด ๗๘.๑๓
คะแนน
I15 ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาของท่ า น มี ก ารคั ด เลื อ กผู้ เข้ า รั บ การฝึ ก อบรม การศึ ก ษาดู ง าน หรื อ การให้
ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด ๗๕.๐๖ คะแนน
I16 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการให้ท่านทาธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด
๙๓.๑๓ คะแนน

I17 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการให้ท่านทาในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มาก
น้อยเพียงใด ๙๕.๖๐ คะแนน
I18 การบริห ารงานบุ คคลของหน่ วยงานของท่าน มีลั กษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด ๘๑.๓๑
คะแนน
๔. การใช้ท รัพ ย์สิน ของราชการ เป็ น ตัว ชี้วัดที่มี วัตถุป ระสงค์ เพื่ อประเมิ นการรับ รู้ของบุค ลากร
ภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกั บพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ใน
การนาทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนาไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืม
ทรัพย์สินของราชการทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุ คคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่ง
หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการจัดทา
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องเพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและ
น าไปปฏิ บั ติ รวมไปถึงหน่ ว ยงานจะต้ องมีการกากับ ดูแ ลและตรวจสอบการใช้ท รัพ ย์สิ น ของราชการของ
หน่วยงานด้วย มีผลคะแนนเฉลี่ย ๘๑.๑๑ คะแนน รายละเอียด ดังนี้
I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัว หรือนาไปให้
กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด ๘๘.๑๓ คะแนน
I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความ
สะดวก มากน้อยเพียงใด ๗๑.๑๙ คะแนน
I21 กรณีที่ต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการ
ขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด ๘๓.๑๕
I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนาทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่าง
ถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด ๙๓.๐๙
I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อย
เพียงใด ๗๓.๖๖ คะแนน
I24 หน่วยงานของท่าน มีการกากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มี
การนาไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด ๗๗.๔๕ คะแนน
๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน
หน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสาคัญของผู้บริหาร
สูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการ ป้องกันการ

ทุจ ริต ในหน่ ว ยงานให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ และจัด ท าแผนงานด้า นการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริต ของ
หน่ ว ยงาน เพื่ อ ให้ เกิ ด การแก้ ไขปั ญ หาการทุ จ ริ ต ได้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม รวมไปถึ ง การประเมิ น เกี่ ย วกั บ
ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องทาให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย
และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย
นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการนาผล
การตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบจากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทางานเพื่อป้องกันการ
ทุจริต มีผลคะแนนเฉลี่ย ๘๐.๘๗ คะแนน รายละเอียด ดังนี้
I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสาคัญกับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด
๘๕.๖๔ คะแนน
I26 หน่วยงานของท่าน มีการดาเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่ ๙๑.๕๑ คะแนน
I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด ๗๘.๐๘ คะแนน
I28 หน่ ว ยงานของท่าน มีการดาเนิ นการดั งต่อไปนี้ ต่อการทุ จริต ในหน่ว ยงาน มากน้อยเพี ยงใด
๗๗.๔๒ คะแนน
I29 หน่ ว ยงานของท่ า น มี ก ารน าผลการตรวจสอบของฝ่ า ยตรวจสอบ ทั้ งภายในและภายนอก
หน่วยงาน ไปปรับปรุงการทางาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด ๗๙.๙๑ คะแนน
I30 หากท่านพบเห็ น แนวโน้ มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็ นต่อ
ประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร ๗๒.๖๙ คะแนน
แ บ บ วั ด ก ารรั บ รู้ ข อ งผู้ มี ส่ ว น ได้ ส่ วน เสี ย ภ าย น อ ก (External Integrity and Transparency
Assessment: EIT) โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ๓๔ คน
๖. คุณ ภาพการดาเนินงาน เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่ วนเสีย ของหน่วยงานต่อการคุณภาพการดาเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลั กตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด และ
จะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึ งจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการ/ให้บริการของ
หน่วยงาน แก่รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่ง
สะท้ อนถึงการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ อย่ างมีคุ ณ ธรรมและยั งประเมิ นการรับ รู้เกี่ยวกั บ ประสบการณ์ ต รงในการถู ก
เจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย นอกจากนี้ ยังประเมิน
การรับรู้เกี่ยวกับการ บริหารงานและการดาเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานที่จะต้องคานึงถึงประโยชน์ของ

ประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง มีผล
คะแนนเฉลี่ย ๘๒.๐๒ คะแนน รายละเอียด ดังนี้
E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มาก
น้อยเพียงใด ๗๙.๑๒ คะแนน
E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออื่น ๆ อย่างเท่า
เทียมกันมากน้อยเพียงใด ๗๘.๖๕ คะแนน
E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการ/ให้ บ ริการแก่ท่านอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด ๘๑.๔๗ คะแนน
E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้
สิ่งดังต่อไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ ๑๐๐ คะแนน
E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดาเนินงาน โดยคานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็น
หลัก มากน้อยเพียงใด ๗๐.๘๘ คะแนน
๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รั บบริการ ผู้มา
ติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่
ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชนผ่านช่องทางที่ หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่
ซับ ซ้ อน โดยข้อ มูล ที่ เผยแพร่จ ะต้ องครบถ้ว นและเป็ นปั จจุบั น โดยเฉพาะอย่า งยิ่งผลการด าเนิ น งานของ
หน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งคาติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงใน
กรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อ
สามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ มีผลคะแนนเฉลี่ย ๘๔.๒๓ คะแนน รายละเอียด ดังนี้
E6 การเผยแพร่ข้อมูล ของหน่ วยงานที่ท่านติดต่อ มีลั กษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพี ยงใด ๗๒.๘๒
คะแนน
E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน
มากน้อยเพียงใด ๗๕.๖๕ คะแนน
E8 หน่ วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคาติช มหรือความคิดเห็ นเกี่ยวกับการดาเนินงาน/การ
ให้บริการ หรือไม่ ๙๗.๐๖ คะแนน

E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคาถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดาเนินงานได้
อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด ๗๕.๖๒ คะแนน
E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่ อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
หรือไม่ ๑๐๐ คะแนน
๘. การปรับปรุงระบบการทางาน เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้
มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทางานในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับการ
ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติ งานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทางานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น
รวมไปถึ งการน าเทคโนโลยี ม าใช้ ในการด าเนิ น งานเพื่ อ ให้ เกิ ด ความสะดวกรวดเร็ ว มากยิ่ งขึ้ น โดยควรมี
กระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงาน
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย ทั้งนี้ นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานให้ดีขึ้น
แล้ว ยังควรให้ความสาคัญกับการปรับปรุงการดาเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย มีผลคะแนนเฉลี่ย
๗๗.๔๗ คะแนน รายละเอียด ดังนี้
E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น
มากน้อยเพียงใด ๗๓.๗๙ คะแนน
E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดาเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น มาก
น้อยเพียงใด ๗๔.๗๖ คะแนน
E13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ ๙๔.๑๒ คะแนน
E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วน
ร่วมในการปรั บ ปรุงพั ฒ นาการดาเนิ น งาน/การให้ บ ริการของหน่ วยงานได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด ๗๑.๘๕
คะแนน
E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดาเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น
มากน้อยเพียงใด ๗๒.๘๒ คะแนน
แบบตรวจก ารเปิ ด เผยข้อ มูล สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment :
OIT)
๙. การเปิดเผยข้อมูล เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน บน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ มีผลคะแนนเฉลี่ย
๑๐๐ คะแนน ประกอบด้วย ๕ ตัวชี้วัดย่อย (๓๓ ข้อมูล) ดังต่อไปนี้

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วย O1 โครงสร้าง O2 ข้อมูลผู้บริหาร O3 อานาจหน้าที่ O4 แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน O5 ข้อมูลการติดต่อ O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล ประกอบด้วย O8 Q&A O9 Social Network
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงาน
แผนการดาเนินงาน ประกอบด้วย O10 แผนดาเนินงานประจาปี O11 รายงานการกากับติดตามการ
ดาเนินงานประจาปี รอบ 6 เดือน O12 รายงานผลการดาเนินงานประจาปี
การปฏิบัติงาน ประกอบด้วย O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ ประกอบด้วย O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ O16
รายงานผลการสารวจความพึงพอใจการให้บริการ O17 E-Service
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓ การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ประกอบด้วย O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี O19 รายงาน
การกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี รอบ 6 เดือน O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประกอบด้วย O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ O22
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายเดือน O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจาปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจาปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประกอบด้วย O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต O30
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจาปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น O33 การเปิดโอกาส
ให้เกิดการมีส่วนร่วม
๑๐. การป้องกันการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ มีผล
คะแนนเฉลี่ย ๑๐๐ คะแนน ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัดย่อย (๑๕ ข้อมูล) ดังต่อไปนี้

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร ประกอบด้วย O34 เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมิ น ความเสี่ ย งเพื่ อ การป้ อ งกั น การทุ จ ริต ประกอบด้ ว ย O36 การประเมิ น ความเสี่ ยงการทุ จริ ต
ประจาปี O37 การดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประกอบด้วย O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจาปี O40 รายงาน
การกากับติดตามการดาเนิ น การป้องกัน การทุจริตประจาปี รอบ ๖ เดือน O41 รายงานผลการดาเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจาปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๒ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะ O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ
จัดจ้าง O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน O47 ม า ต ร ก า ร
ป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลย
พินิจ
การวิเคราะห์ผลคะแนนที่ควรปรับปรุง
จากรายละเอียดผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ปี งบประมาณ ๒๕๖๒ ปรากฏผลคะแนนของ
ตัวชี้วัดที่ต่ากว่า ๗๕ คะแนน จานวน ๑๐ ตัวชี้วัด ได้แก่
แบบวั ด การรั บ รู้ ข องผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายใน (Internal Integrity and Transparency
Assessment : IIT)
I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด ๖๙.๘๗ คะแนน
I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก
มากน้อยเพียงใด ๗๑.๑๙ คะแนน
I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด
๗๓.๖๖ คะแนน
I30 หากท่านพบเห็ น แนวโน้ มการทุจ ริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่ านมีความคิดเห็ นต่อประเด็น
ดังต่อไปนี้ อย่างไร ๗๒.๖๙ คะแนน

แบบวั ด การรั บ รู้ ข องผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายนอก (External Integrity and Transparency
Assessment: EIT)
E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดาเนิ นงานโดยคานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มาก
น้อยเพียงใด ๗๐.๘๘ คะแนน
E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด ๗๒.๘๒ คะแนน
E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อย
เพียงใด ๗๓.๗๙ คะแนน
E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดาเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น มากน้อย
เพียงใด ๗๔.๗๖ คะแนน
E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด ๗๑.๘๕ คะแนน
E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดาเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อย
เพียงใด ๗๒.๘๒ คะแนน
ตัวชี้วัดที่ได้รับคะแนน้อยที่สุด คือ ตัวชี้วัดในแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal
Integrity and Transparency Assessment : IIT) ข้อ I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด ซึ่งได้คะแนนเพียง ๖๙.๘๗ คะแนน ดังนั้น สานักงานจึงควรสร้าง
รูปแบบหรือกลไกในการให้ความรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมการรับรู้ เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
ของหน่วยงานให้มากยิ่งขึ้นในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นี้ อาจทาในรูปแบบประชุมสัมมนาหรือจัดกิจกรรมเพื่อให้
เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management) หรือ KM ซึ่งจะเป็นแนวทาง
ของการทางานภายในองค์กรเพื่อทาให้เกิดการนิยาม ความรู้ขององค์กรขึ้น และทาการรวบรวม, สร้าง, และ
กระจายความรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีของหน่วยงานไปให้ทั่วทั้งองค์กรเพื่อให้เกิดการต่อ
ยอดของความ รู้, นาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมถึงก่อให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ภายในองค์กรขึ้น
ทั้งยังเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ ซึ่งกระจั ดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ
เพื่อให้ทุ กคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ รู้ นาความรู้เกี่ยวกับ แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปีของหน่วยงานที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
นอกจากนี้ ในตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ากว่า ๗๕ คะแนน จานวนทั้งหมด ๑๐ ตัวชี้วัด ก็ควรมีมาตรการ
และกลไกในการดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้

ในแบบวั ด การรั บ รู้ ข องผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายใน (Internal Integrity and Transparency
Assessment : IIT)
ข้อ I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติง านในหน่วยงานของท่าน มี
ความสะดวกมากน้อยเพียงใด ปรากฎคะแนน ๗๑.๑๙ คะแนน สานักงานจึงควรพิจารณาปรับปรุงขั้นตอนการ
ขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น
ข้อ I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มาก
น้อยเพียงใด ปรากฎผลคะแนน ๗๓.๖๖ คะแนน สานักงานจึงควรประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้ เกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องให้มากยิ่งขึ้น
ข้อ I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริ ตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่านท่านมีความคิดเห็นต่อ
ประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร ปรากฎผลคะแนน ๗๒.๖๙ คะแนน สานักงานจึงควรสร้างกลไกในการอานวยความ
สะดวกให้ เจ้ าหน้ าที่ ส ามารถร้ อ งเรี ย นและส่ งหลั กฐานได้อ ย่างสะดวกให้ มากยิ่ งขึ้ น โดยอาจเพิ่ มช่ องทาง
คณะกรรมการ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ส่งข้อมูลว่าจะไม่ยังผลในทางลบแก่ผู้ส่งข้อมูล นอกจากนี้ยังต้อง
สร้างช่องทางกลไกให้ผู้ร้องสามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ โดยง่าย สะดวก และเป็นความลับ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสานักงานจะต้องสร้างความมั่นใจให้ผู้ร้องเรียนว่าว่าจะมีการดาเนินการอย่างตรงไปตรงมา ไม่เอื้อ
ประโยชน์ต่อพวกพ้องและที่สาคัญที่สุดคือการสร้างความมั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อผู้ร้องเรียน
ในแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency
Assessment: EIT)
ข้อ E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดาเนินงานโดยคานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็น
หลัก มากน้อยเพียงใด ปรากฎผลคะแนน ๗๐.๘๘ คะแนน ส านั ก งานจึ ง ควรตระหนั ก ถึ งการสื่ อ สารการ
ทางานขององค์กรโดยนาเสนอแก่สาธารณชนว่าการทางานของ สมศ. นั้น สมศ. ดาเนินงานภายใต้อุดมการณ์
และตอบสนองให้ ส อดคล้องกับ ปรัช ญา/ปณิ ธาน/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยมของ สมศ. อย่างแน่วแน่ โดย
คานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลักตลอดมา
ข้อ E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด ปรากฎ
ผลคะแนน ๗๒.๘๒ คะแนน สานักงานควรปรับปรุงให้การติดต่อจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไปให้
มีความสะดวกมากที่สุด โดยอาจเพิ่มรูปแบบ ช่องทางการติดต่อ และการให้บริการที่มีลักษณะเข้าถึงง่าย ไม่
ซับซ้อนและหลากหลาย
ข้อ E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้
ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด ปรากฎผลคะแนน ๗๓.๗๙ คะแนน เจ้าหน้าที่ของสานักงานควรตระหนักรู้ในความ
คาดหวังของผู้มี ส่ วนได้ส่ วนเสี ย ประชาชน และสั งคม โดยสร้างวิธีและกลไกในการปรับ ปรุงคุ ณ ภาพการ

ปฏิบั ติงาน/การให้ บริการให้ ดีขึ้น รวมถึงการเผยแพร่การการพัฒ นาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ให้สังคมได้รับทราบ
ข้อ E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดาเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น
มากน้อยเพียงใด ปรากฎผลคะแนน ๗๔.๗๖ คะแนน สานักงานควรมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ประชาชน และสังคม ว่ามีความคาดหวังต่อการทางานของสานักงานอย่างไรเพื่อนามาเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดาเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น
ข้อ E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด ปรากฎผล
คะแนน ๗๑.๘๕ คะแนน สานักงานควรสร้างรูปแบบกลไกและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชน และ
สังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒ นาการดาเนินงาน/การให้ บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น เช่น การ
เปิดรับฟังความคิดเห็น เป็นต้น
ข้อ E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดาเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น
มากน้อยเพียงใด ปรากฎผลคะแนน ๗๒.๘๒ คะแนน แม้ว่าผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนิ น งานของหน่ วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ปีงบประมาณ
๒๕๖๒ โดยรวมจะอยู่ในระดับ A เป็นที่น่าพึงพอใจ แต่สานักงานต้องตระหนักและให้ความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง
ว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกอันหมายถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ติดต่อ ผู้รับบริการจาก สมศ. รวมถึง ประชาชน
และสังคมมองว่า สมศ. ยังต้องมีการปรับปรุงการดาเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น กว่าที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน สมศ. จึงต้องพิจารณาว่าเหตุใดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจึงมองเช่นนั้น สมศ. มีความ
โปร่งใสมากเพียงพอที่จะสื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเกิดการรับรู้มากน้อยเพียงใด สมศ. จึงอาจจะต้อง
ปรับปรุงทั้งการทางานเพื่อแสดงความโปร่งใสและการทาความเข้าใจเพื่อปรับทัศนคติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกให้ตรงกัน
ข้อเสนอแนะจากสานักงาน ป.ป.ช.
ในส่วนของแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency
Assessment: EIT) ซึ่ งมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ประเมิ น ระดั บ การรั บ รู้ ข องผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายนอกที่ มี ต่ อ
หน่วยงานที่ประเมิน ประกอบด้วยตัวชี้วัดคุณภาพการดาเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัด
การปรับปรุงระบบการทางานมีคะแนนอยู่ในระดับ ดี (Good) ชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความ
เชื่อมั่นในคุณภาพการดาเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้
โดยมี ก ารให้ ข้ อ มู ล ที่ ชั ด เจนแก่ ผู้ รั บ บริ ก ารอย่ างตรงไปตรงมา ไม่ น าผลประโยชน์ ข องพวกพ้ อ งอยู่ เหนื อ
ผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบน ทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่นๆ ที่อาจ
คานวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นการพัฒนาสาหรับหน่วยงานที่ได้คะแนนในระดับดี โดยควร

ดาเนินการอย่างเข้มข้นมากขึ้น คือ ควรมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน
รองลงมาคือการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และมีช่องทางหลากหลาย นอกจากนี้
ควร พัฒนาการดาเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อปรับปรุงการดาเนินงาน การบริการให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและ
ขั้นตอนการทางานให้ดีขึ้น
หน่ ว ยงานมี ค ะแนน แบบตรวจการเปิ ด เผยข้ อ มู ล สาธารณ ะ (Open Data Integrity and
Transparency Assessment : OIT) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของ
หน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลและตัวชี้วัดการป้องกันการ
ทุจริตอยู่ในระดับยอดเยี่ยม (Excellence) โดยมีการวางระบบที่มีความเป็นเลิศเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ
ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นทั้งหมดแสดง
ถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ทา
ให้โดยภาพรวมแล้ว หน่วยงานสามารถเป็น “ต้นแบบ” ในการดาเนินงานในด้านความโปร่งใสแก่หน่วยงานอื่น
ได้
ข้ อ เสนอแนะจากแบบวั ด การรั บ รู้ ข องผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายใน (Internal Integrity and
Transparency Assessment : IIT) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
ที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ประกอบด้วยตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อานาจ
ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต
๑. อยากให้ สมศ. ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพด้ า นบุ ค ลากรให้ ส ามารถใช้ ค วามรู้
ความสามารถได้อย่างเต็มที่
๒. จัดระบบโครงงานให้ัดเจน
ชั
ลงคะแนนงานที่ชัดเจน ทาเกณฑ์การวัดต่างที่ชัดเจนและอ้างอิงได้
และให้หน่วยงานตรวตสอยเข้ามาเป็รระยะ และมีข่องทางให้จ้อมูลได้
๓. การปรับเงินเดือนหรือการขึ้นตาแหน่งควรมีความโปร่งใสมากกว่านี้
๔. ให้ทุกคนเข้าใจ เข้าถึง พัฒนาการมีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริตจากปัจเจกไปจนถึงองค์กร
______________________________________________________________

