
สรุปผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

ตามที่ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ให้หน่วยงานภาครัฐ

ต้องได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ นั้น 

          บัดนี้ ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒  ตามประกาศ

ส านักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ผลปรากฎว่า 

ส านักงานได้ผลคะแนนจากการประเมิน  ๘๙.๕๖ คะแนน อยู่ในเกณฑ์ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานระดับ A (๘๕.๐๐-๙๔.๙๙) เป็นล าดับที่ ๑๔ จากองค์การมหาชนทั้งหมด ๓๙ แห่ง โดยองค์การ

มหาชนมีคะแนนเฉลี่ยที่ ๘๗.๗๗ คะแนน ทั้งนี้ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ได้คะแนน ๘๗.๐๓ คะแนนเพ่ิมขึ้น ๒.๕๓ 

คะแนน นอกจากนี้ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ยัง

ปรากฎเป็นเกณฑ์ประเมินองค์การมหาชน ปี ๒๕๖๒ ที่ ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนดไว้ว่าหน่วยงานจะต้องผ่านที่ 

๘๕ คะแนน ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๒๑) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) อีกด้วย 

 



โดยสรุปหน่วยงานมีคะแนนแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and 

Transparency Assessment : IIT) อยู่ในระดับดี (Good) บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่

เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่ยังเชื่อมั่นและแสดง

ความไว้วางใจที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล 

อย่างไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นการพัฒนาส าหรับหน่วยงานที่ได้คะแนนในระดับดี คือ ๑) ควรปฏิบัติงาน/

ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม ๒) การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี ๓) เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ๔) จัด

ให้มีช่องทางเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้

ร้องเรียนข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะต้องถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

 ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  ได้คะแนน ๘๙.๕๖ 

คะแนน อยู่ในระดับผลการประเมิน A (๘๕.๐๐-๙๔.๙๙) ผลการประเมิน ผ่าน เกณฑ์ระดับผลการประเมินผล

โดยเกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน จะเป็นการรายงานในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับ 

ระดับผลการประเมิน (Rating Score) โดยจ าแนกออกเป็น ๗ ระดับ ดังตารางแสดงระดับผลการประเมิน 

คะแนน 

 



 

คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด 

 

 



ตัวช้ีวัดที่มีคะแนนสูงสุด ที่ ๑๐๐ คะแนน เท่ากัน ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่  

๑. การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ที่

มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพ่ือให้ประชาชนสามารถ เข้าถึง

ได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริตและ การป้องกันการทุจริต 

๒. การป้องกันการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่ เป็นปัจจุบันบน

เว็บไซต์ของหน่วยงา เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น 

คือ (๑) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือ

การป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (๒) 

มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 

ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตใน

หน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต

และการต่อต้านการทุจริตสู่องค์กรคุณธรรมภายใต้แนวคิด “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ที่ส านักงานจัดขึ้น

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ส านักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ. เพ่ือส่งเสริมให้ สม

ศ. มีบทบาทสร้างคนดีเพ่ือสังคม ส่งเสริมให้คนในองค์กรมีทัศนคติ วิธีคิด และการประพฤติปฏิบัติที่สะท้อน

การมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีที่เหมาะสม และยกระดับองค์กรให้มีคุณค่าและประสิทธิภาพ น าไปสู่

ประสิทธิผลในการด าเนินกิจการอันจะเป็นผลเนื่องมาจากสมาชิกของ สมศ. เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมอย่าง

สมบูรณ์ และร่วมกิจกรรมประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร สมศ. โดยสมาชิก สมศ. ทุกระดับทั้งผู้บริหาร 

นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของ สมศ. ร่วมกันประกาศนโยบายความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเพ่ือด ารง

ไว้ซึ่งความมีอิสระทางวิชาการที่ถูกต้องตามหลักนิติธรรมของเจ้าหน้าที่ สมศ. โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากส านักงาน

ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นสักขีพยาน รวมถึงมีกิจกรรมการโต้วาทีในหัวข้อ “สร้างคนด้วยความรู้หรือจะสู้สร้างคน

ด้วยคุณธรรม” โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้ด าเนินรายการและกรรมการกลางใน

กิจกรรมการโต้วาที 

ตัวช้ีวัดที่มีคะแนนต่ าสุด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการท างาน ที่ ๗๗.๔๗ คะแนน 

ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการท างาน เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของ 

ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็นที่ 

เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติ งานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของ

หน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมาก

ยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง



พัฒนาการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย ทั้งนี้  นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุง

พัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมาก

ขึ้นอีกด้วย 

 

รายละเอียดคะแนนตามตัวช้ีวัดการประเมิน 

รายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการ 

สนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของ

ประเทศไทย ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการ

พัฒนาเครื่องมือ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือน าไปสู่

การยกระดับคะแนนดัชนี การรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์

ประเด็นการส ารวจของแต่ละแหล่งข้อมูลที่องค์กรความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) 

น ามาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบกับการศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพ่ิมเติม การเชื่อมโยง

ให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิมและการเชื่อมโยงกับเครื่องมืออ่ืนที่เกี่ยวข้อง ท าให้เกณฑ์การ

ประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้านซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรมความโปร่งใสและการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการ

ทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อมรวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ

หน่วยงานในการน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และ

ส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้  โดยจ าแนกออกเป็น ๑๐ ตัวชี้วัด ได้แก่  

 

 



แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment 

: IIT) โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๒ คน  

๑. การปฏิบัติหน้าที่ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน

ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานของตนเองในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยยึดหลัก

ตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวม

ไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วน

ถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ ใน

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ ของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงาน  

ทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหน้าที่ และในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม 

ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน 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 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 

๘๐.๖๒ คะแนน  

I4 บุคลกรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน 

การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ ๙๘.๗๔ คะแนน  

I5 ในช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหน่วยงานของท่าน 

มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา หรือไม่ ๙๕.๖๐ คะแนน  

I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพ่ือสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่ ๙๘.๑๑ คะแนน  

๒. การใช้งบประมาณ  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน 

หน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่าย เงิน

งบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึง

ลักษณะการใช้จ่าย งบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ื อประโยชน์แก่

ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพั สดุด้วย นอกจากนี้  ยังให้



ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ

หน่วยงานตนเองได้ มีผลคะแนนเฉลี่ย ๘๔.๘๖ คะแนน รายละเอียด ดังนี้ 

I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

๖๙.๘๗ คะแนน 

I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด  ๘๕.๓๑ 

คะแนน 

I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

๙๑.๘๙ คะแนน  

I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุ

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. การใช้อ านาจ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อ

การใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเองในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม และไม่เลือก

ปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อ านาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือท าในสิ่งที่ไม่

ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ 

การซื้อขายต าแหน่งหรือการเอ้ือผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มีผลคะแนนเฉลี่ย ๘๓.๑๔ คะแนน 

รายละเอียด ดังนี้ 

I13 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มอบหมายงานแก่ท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด ๗๕.๐๐ คะแนน

 I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงาน มากน้อยเพียงใด ๗๘.๑๓ 

คะแนน  

I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้ เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้

ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด ๗๕.๐๖ คะแนน  

I16 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการให้ท่านท าธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 

๙๓.๑๓ คะแนน  



I17 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการให้ท่านท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มาก

น้อยเพียงใด ๙๕.๖๐ คะแนน  

I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด  ๘๑.๓๑ 

คะแนน 

๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากร 

ภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ใน

การน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืม

ทรัพย์สินของราชการทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่ง

หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการจัดท า

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องเพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและ

น าไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของ

หน่วยงานด้วย มีผลคะแนนเฉลี่ย ๘๑.๑๑ คะแนน รายละเอียด ดังนี้ 

I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัว หรือน าไปให้

กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด ๘๘.๑๓ คะแนน 

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความ

สะดวก มากน้อยเพียงใด ๗๑.๑๙ คะแนน  

I21 กรณีที่ต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการ

ขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด ๘๓.๑๕  

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่าง

ถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด ๙๓.๐๙  

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อย

เพียงใด ๗๓.๖๖ คะแนน 

I24 หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มี

การน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด ๗๗.๔๕ คะแนน 

๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน

หน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหาร

สูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการ ป้องกันการ



ทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ

หน่วยงาน เพ่ือให้ เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับ 

ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องท าให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย  

และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย 

นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการน าผล

การตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบจากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการท างานเพ่ือป้องกันการ

ทุจริต มีผลคะแนนเฉลี่ย ๘๐.๘๗ คะแนน รายละเอียด ดังนี้ 

I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด 

๘๕.๖๔ คะแนน  

I26 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่ ๙๑.๕๑ คะแนน 

I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด ๗๘.๐๘ คะแนน  

I28 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

๗๗.๔๒ คะแนน  

I29 หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอก

หน่วยงาน ไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด ๗๙.๙๑ คะแนน  

I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อ

ประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร ๗๒.๖๙ คะแนน  

แบ บ วัด การรับ รู้ ข อ งผู้ มี ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ยภ ายน อก  (External Integrity and Transparency 

Assessment: EIT) โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ๓๔ คน  

๖. คุณภาพการด าเนินงาน เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มา

ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการคุณภาพการด าเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ 

ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และ

จะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการของ

หน่วยงาน แก่รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่ง

สะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรมและยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูก

เจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย นอกจากนี้ ยังประเมิน

การรับรู้เกี่ยวกับการ บริหารงานและการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานที่จะต้องค านึงถึงประโยชน์ของ



ประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  มีผล

คะแนนเฉลี่ย ๘๒.๐๒ คะแนน รายละเอียด ดังนี้ 

E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มาก

น้อยเพียงใด ๗๙.๑๒ คะแนน 

E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออ่ืน ๆ อย่างเท่า

เทียมกันมากน้อยเพียงใด ๗๘.๖๕ คะแนน  

E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่าง

ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด ๘๑.๔๗ คะแนน  

E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้

สิ่งดังต่อไปนี้ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ ๑๐๐ คะแนน  

E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็น

หลัก มากน้อยเพียงใด ๗๐.๘๘ คะแนน  

๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มา

ติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่

ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชนผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่

ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการด าเนินงานของ 

หน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้ มี 

ส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงใน

กรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อ

สามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ  

หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ มีผลคะแนนเฉลี่ย ๘๔.๒๓ คะแนน รายละเอียด ดังนี้ 

E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด  ๗๒.๘๒ 

คะแนน 

E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน 

มากน้อยเพียงใด ๗๕.๖๕ คะแนน  

E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การ

ให้บริการ หรือไม ่๙๗.๐๖ คะแนน   



E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงานได้

อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด ๗๕.๖๒ คะแนน  

E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

หรือไม ่๑๐๐ คะแนน  

๘. การปรับปรุงระบบการท างาน เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้

มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการท างานในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับการ

ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น 

รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมี 

กระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน

เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย ทั้งนี้ นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้น

แล้ว ยังควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย มีผลคะแนนเฉลี่ย 

๗๗.๔๗ คะแนน รายละเอียด ดังนี้ 

E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น

มากน้อยเพียงใด ๗๓.๗๙ คะแนน  

E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น มาก

น้อยเพียงใด ๗๔.๗๖ คะแนน 

E13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความ

สะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ ๙๔.๑๒ คะแนน  

E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วน

ร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด ๗๑.๘๕ 

คะแนน  

E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น 

มากน้อยเพียงใด ๗๒.๘๒ คะแนน   

แบบตรวจก ารเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : 

OIT) 

 ๙. การเปิดเผยข้อมูล เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบน

เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ มีผลคะแนนเฉลี่ย 

๑๐๐ คะแนน ประกอบด้วย ๕ ตัวชี้วัดย่อย (๓๓ ข้อมูล) ดังต่อไปนี้ 



ตัวช้ีวัดย่อยท่ี ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน ประกอบด้วย O1 โครงสร้าง O2 ข้อมูลผู้บริหาร O3 อ านาจหน้าที่ O4 แผนยุทธศาสตร์หรือ

แผนพัฒนาหน่วยงาน O5 ข้อมูลการติดต่อ O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย O7 ข่าวประชาสัมพันธ์   

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล ประกอบด้วย O8 Q&A O9 Social Network  

ตัวช้ีวัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงาน 

แผนการด าเนินงาน ประกอบด้วย O10 แผนด าเนินงานประจ าปี O11 รายงานการก ากับติดตามการ

ด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน O12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี   

การปฏิบัติงาน ประกอบด้วย O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน   

การให้บริการ ประกอบด้วย O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ O16 

รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ O17 E-Service   

ตัวช้ีวัดย่อยที่ ๙.๓ การบริหารเงินงบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ประกอบด้วย O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี O19 รายงาน

การก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี รอบ 6 เดือน O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจ าปี   

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประกอบด้วย O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ O22

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

รายเดือน O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี   

ตัวช้ีวัดย่อยที่ ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   

O26 การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล O27 หลักเกณฑก์ารบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี  

ตัวช้ีวัดย่อยที่ ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประกอบด้วย O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต O30

ชอ่งทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจ าปี  

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น O33 การเปิดโอกาส

ให้เกิดการมีส่วนร่วม 

 ๑๐. การป้องกันการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ มีผล

คะแนนเฉลี่ย ๑๐๐ คะแนน ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัดย่อย (๑๕ ข้อมูล) ดังต่อไปนี้ 



ตัวช้ีวัดย่อยท่ี ๑๐.๑ การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 

เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร ประกอบด้วย O34 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 

การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต  ประกอบด้วย O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจ าป ี O37 การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต   

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประกอบด้วย O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี O40 รายงาน

การก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี รอบ ๖ เดือน O41 รายงานผลการด าเนินการ

ป้องกันการทุจริตประจ าปี  

ตัวช้ีวัดย่อยท่ี ๑๐.๒ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 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 

 จากรายละเอียดผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ปรากฏผลคะแนนของ

ตัวชี้วัดที่ต่ ากว่า ๗๕ คะแนน จ านวน ๑๐ ตัวชี้วัด ได้แก่  

แบบวัดการรับรู้ของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 

Assessment : IIT)  

I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด ๖๙.๘๗ คะแนน 

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก 

มากน้อยเพียงใด ๗๑.๑๙ คะแนน  

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

๗๓.๖๖ คะแนน 

I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็น

ดังต่อไปนี้ อย่างไร ๗๒.๖๙ คะแนน 

 

  



แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 

Assessment: EIT)  

E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการด าเนินงานโดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มาก

น้อยเพียงใด ๗๐.๘๘ คะแนน  

E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด ๗๒.๘๒ คะแนน 

E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อย

เพียงใด ๗๓.๗๙ คะแนน 

E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น มากน้อย

เพียงใด ๗๔.๗๖ คะแนน 

E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วม ใน

การปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด ๗๑.๘๕ คะแนน  

E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อย

เพียงใด ๗๒.๘๒ คะแนน   

ตัวช้ีวัดที่ได้รับคะแนน้อยท่ีสุด คือ ตัวชี้วัดในแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal 

Integrity and Transparency Assessment : IIT) ข้อ I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี

ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด ซึ่งได้คะแนนเพียง ๖๙.๘๗ คะแนน ดังนั้น ส านักงานจึงควรสร้าง

รูปแบบหรือกลไกในการให้ความรู้ความเข้าใจเพ่ือส่งเสริมการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี

ของหน่วยงานให้มากยิ่งขึ้นในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นี้ อาจท าในรูปแบบประชุมสัมมนาหรือจัดกิจกรรมเพ่ือให้

เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management) หรือ KM ซึ่งจะเป็นแนวทาง

ของการท างานภายในองค์กรเพ่ือท าให้เกิดการนิยาม ความรู้ขององค์กรขึ้น และท าการรวบรวม , สร้าง, และ

กระจายความรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานไปให้ทั่วทั้งองค์กรเพ่ือให้เกิดการต่อ

ยอดของความ รู้, น าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมถึงก่อให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ภายในองค์กรขึ้น 

ทั้งยังเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ 

เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ น าความรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย

งบประมาณประจ าปีของหน่วยงานที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 นอกจากนี้  ในตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่า ๗๕ คะแนน จ านวนทั้งหมด ๑๐ ตัวชี้วัด ก็ควรมีมาตรการ

และกลไกในการด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้ 

 

 



ในแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 

Assessment : IIT)  

ข้อ I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มี

ความสะดวกมากน้อยเพียงใด ปรากฎคะแนน ๗๑.๑๙ คะแนน ส านักงานจึงควรพิจารณาปรับปรุงขั้นตอนการ

ขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น  

ข้อ I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มาก

น้อยเพียงใด ปรากฎผลคะแนน ๗๓.๖๖ คะแนน ส านักงานจึงควรประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เกี่ยวกับการใช้

ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องให้มากยิ่งขึ้น 

ข้อ I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่านท่านมีความคิดเห็นต่อ

ประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร ปรากฎผลคะแนน ๗๒.๖๙ คะแนน ส านักงานจึงควรสร้างกลไกในการอ านวยความ

สะดวกให้เจ้าหน้าที่สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวกให้มากยิ่งขึ้น โดยอาจเพ่ิมช่องทาง 

คณะกรรมการ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ส่งข้อมูลว่าจะไม่ยังผลในทางลบแก่ผู้ส่งข้อมูล นอกจากนี้ยังต้อง

สร้างช่องทางกลไกให้ผู้ร้องสามารถติดตามผลการร้องเรียนได้โดยง่าย สะดวก และเป็นความลับ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งส านักงานจะต้องสร้างความมั่นใจให้ผู้ร้องเรียนว่าว่าจะมีการด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา ไม่เอ้ือ

ประโยชน์ต่อพวกพ้องและท่ีส าคัญที่สุดคือการสร้างความมั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อผู้ร้องเรียน 

ในแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 

Assessment: EIT)  

ข้อ E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการด าเนินงานโดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็น

หลัก มากน้อยเพียงใด ปรากฎผลคะแนน ๗๐.๘๘ คะแนน  ส านักงานจึงควรตระหนักถึงการสื่อสารการ

ท างานขององค์กรโดยน าเสนอแก่สาธารณชนว่าการท างานของ สมศ. นั้น สมศ. ด าเนินงานภายใต้อุดมการณ์

และตอบสนองให้สอดคล้องกับปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยมของ สมศ. อย่างแน่วแน่ โดย

ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลักตลอดมา 

ข้อ E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด ปรากฎ

ผลคะแนน ๗๒.๘๒ คะแนน ส านักงานควรปรับปรุงให้การติดต่อจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไปให้

มีความสะดวกมากที่สุด โดยอาจเพ่ิมรูปแบบ ช่องทางการติดต่อ และการให้บริการที่มีลักษณะเข้าถึงง่าย ไม่

ซับซ้อนและหลากหลาย 

ข้อ E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้

ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด ปรากฎผลคะแนน ๗๓.๗๙ คะแนน เจ้าหน้าที่ของส านักงานควรตระหนักรู้ในความ

คาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชน และสังคม โดยสร้างวิธีและกลไกในการปรับปรุงคุณภาพการ



ปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น รวมถึงการเผยแพร่การการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การ

ให้บริการของเจ้าหน้าที่ให้สังคมได้รับทราบ 

ข้อ E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น 

มากน้อยเพียงใด ปรากฎผลคะแนน ๗๔.๗๖ คะแนน ส านักงานควรมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย ประชาชน และสังคม ว่ามีความคาดหวังต่อการท างานของส านักงานอย่างไรเพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการ

ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น 

ข้อ E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมี

ส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีข้ึน มากน้อยเพียงใด ปรากฎผล

คะแนน ๗๑.๘๕ คะแนน ส านักงานควรสร้างรูปแบบกลไกและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชน และ

สังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น  เช่น การ

เปิดรับฟังความคิดเห็น เป็นต้น 

ข้อ E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากข้ึน 

มากน้อยเพียงใด ปรากฎผลคะแนน ๗๒.๘๒ คะแนน แม้ว่าผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ปีงบประมาณ 

๒๕๖๒ โดยรวมจะอยู่ในระดับ A เป็นที่น่าพึงพอใจ แต่ส านักงานต้องตระหนักและให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง

ว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกอันหมายถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ติดต่อ ผู้รับบริการจาก สมศ. รวมถึงประชาชน 

และสังคมมองว่า สมศ. ยังต้องมีการปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้นกว่าที่

เป็นอยู่ในปัจจุบัน สมศ. จึงต้องพิจารณาว่าเหตุใดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจึงมองเช่นนั้น สมศ. มีความ

โปร่งใสมากเพียงพอที่จะสื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเกิดการรับรู้มากน้อยเพียงใด สมศ. จึงอาจจะต้อง

ปรับปรุงทั้งการท างานเพ่ือแสดงความโปร่งใสและการท าความเข้าใจเพ่ือปรับทัศนคติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายนอกให้ตรงกัน 

ข้อเสนอแนะจากส านักงาน ป.ป.ช. 

ในส่วนของแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 

Assessment: EIT) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อ

หน่วยงานที่ประเมิน ประกอบด้วยตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัด

การปรับปรุงระบบการท างานมีคะแนนอยู่ในระดับดี (Good) ชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความ

เชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้  

โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือ

ผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบน ทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่นๆ ที่อาจ

ค านวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นการพัฒนาส าหรับหน่วยงานที่ได้คะแนนในระดับดี โดยควร



ด าเนินการอย่างเข้มข้นมากข้ึน คือ ควรมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน 

รองลงมาคือการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และมีช่องทางหลากหลาย นอกจากนี้ 

ควร พัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงาน การบริการให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและ

ขั้นตอนการท างานให้ดีขึ้น 

หน่ วยงานมี คะแนน แบบตรวจการเปิ ด เผยข้ อมู ลสาธารณ ะ (Open Data Integrity and 

Transparency Assessment : OIT) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของ

หน่วยงานเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลและตัวชี้วัดการป้องกันการ

ทุจริตอยู่ในระดับยอดเยี่ยม (Excellence)  โดยมีการวางระบบที่มีความเป็นเลิศเพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ 

ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นทั้งหมดแสดง

ถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้  ท า

ให้โดยภาพรวมแล้ว หน่วยงานสามารถเป็น “ต้นแบบ” ในการด าเนินงานในด้านความโปร่งใสแก่หน่วยงานอื่น

ได ้

ข้อเสนอแนะจากแบบวัดการรับรู้ของผู้ มี ส่ วนได้ส่ วน เสี ยภายใน  (Internal Integrity and 

Transparency Assessment : IIT) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

ที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ประกอบด้วยตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ 

ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต  

๑. อยากให้  สมศ. ให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพด้านบุคลากรให้สามารถใช้ความรู้

ความสามารถได้อย่างเต็มที ่  

๒. จัดระบบโครงงานให้ชััดเจน ลงคะแนนงานที่ชัดเจน ท าเกณฑ์การวัดต่างที่ชัดเจนและอ้างอิงได้ 

และให้หน่วยงานตรวตสอยเข้ามาเป็รระยะ และมีข่องทางให้จ้อมูลได้  

๓. การปรับเงินเดือนหรือการขึ้นต าแหน่งควรมีความโปร่งใสมากกว่านี้  

๔. ให้ทุกคนเข้าใจ เข้าถึง พัฒนาการมีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริตจากปัจเจกไปจนถึงองค์กร  

 

______________________________________________________________ 


