
สรุปผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และการวิเคราะห์ผลคะแนนที่ควรปรับปรุงการด าเนินงานใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

ต้องได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ นั้น 

          บัดนี้ ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามประกาศ

ส านักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ผลปรากฎว่า 

ส านักงานได้ผลคะแนนจากการประเมิน  ๘๕.๔๓ คะแนน อยู่ในเกณฑ์ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนินงานระดับ A (๘๕.๐๐-๙๔.๙๙) เป็นล าดับที่ ๓๓ จากการประเมินในประเภทองค์การมหาชน

ทั้งหมด ๕๕ แห่ง โดยการประเมินในประเภทองค์การมหาชนมีคะแนนเฉลี่ยที่ ๘๕.๐๒ คะแนน ทั้งนี้ ผลการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๒ ได้คะแนน ๘๙.๕๖ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผลคะแนนลดลง ๔.๑๓ คะแนน นอกจากนี้ ผล

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ยังปรากฎเป็นเกณฑ์

ประเมินองค์การมหาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนดไว้ว่าหน่วยงานจะต้องผ่านที่ 

๘๕ คะแนน ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๒๑) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) อีกด้วย 



 

 



โดยสรุป จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (ITA) ประจ าปี ๒๕๖๓” ที่ก าหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ ๘๐ จะต้องมีผลคะแนน 

๘๕ คะแนนขึ้นไป ภายในปี ๒๕๖๕ พบว่า ผลคะแนนการประเมินส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จาก ๓ แบบวัด คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

จ านวนทั้งสิ้น ๑๐ ตัวชี้วัด  

 

แบบวัดที่ส านักงานมีคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (๘๕ คะแนนขึ้นไป) คือ แบบตรวจการเปิดเผย

ข้อมูลสาธารณะ (OIT) ซึ่งสะท้อนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการให้บริการผ่านระบบ e-service ได้อย่าง

ครบถ้วนสมบูรณ์ และง่ายต่อการเข้าถึง  

แบบวัดที่มีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ ๘๕) คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายใน (IIT) และแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) โดยส านักงาน ป.ป.ช. มีข้อเสนอแนะให้

ส านักงานเพ่ือการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป ดังต่อไปนี้  



๑. แบบวัด IIT เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ การใช้จ่าย

งบประมาณและทรัพย์สินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการมีส่วน

ร่วมของประชาชน จึงควรด าเนินการดังนี้  

 ๑) การปฏิบัติหน้าที่  ควรจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและ

ผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับ

บริการ ณ จุดให้บริการได้โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมู ล รวมทั้ง

ก าหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณ ให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ  

 ๒) การใช้งบประมาณ ควรจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อ

จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจาก

ทุกภาคส่วน ตลอดจนการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ าเสมอ  

 ๓) การใช้อ านาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล ควรจัดท ารายละเอียดของต าแหน่ง

งาน (job description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดรับ

ฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  

 ๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ ควรจัดท าคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ 

สร้างระบบการก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด  

 ๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานเพ่ือประโยชน์สูงสุดของ

ส่วนรวม มีจิตสาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถ โดยจัดท ามาตรการการ

ป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการท างานของหน่วยงานได้โดยง่าย

และสะดวก  

๒. แบบวัด EIT เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ

อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ จึงควรด าเนินการดังนี้  

 ๑) คุณภาพการด าเนินงาน ควรประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการงาน

ด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

อย่างสม่ าเสมอ  

 ๒) ประสิทธิภาพการสื่อสาร ควรจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลัก

ของหน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและ

ต่อเนื่อง  



 ๓) การปรับปรุงระบบการท างาน ควรสร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและ

บุคลากรเพ่ือร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการ

และประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้ค าแนะน าในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ

และมาตรฐานการให้บริการได้โดยสะดวก ที่ส าคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากร

ผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพ  

 

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

และการวิเคราะห์เพื่อน าไปปรับปรุงการด าเนินการด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของส านักงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  ได้คะแนน ๘๕.๔๓ 

คะแนน อยู่ในระดับผลการประเมิน A (๘๕.๐๐-๙๔.๙๙) ผลการประเมิน ผ่าน เกณฑ์ระดับผลการประเมินผล

โดยเกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน จะเป็นการรายงานในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับ 

ระดับผลการประเมิน (rating score) โดยจ าแนกออกเป็น ๗ ระดับ ดังตารางแสดงระดับผลการประเมิน 

คะแนน ซึ่งส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินต้องมีผลคะแนน ๘๕.๐๐ คะแนนขึ้นไป

เท่านั้นจึงจะได้รับผลการประเมิน “ผ่าน” เกณฑ์ระดับผลการประเมินผล 

 

 



 

 

 

 

 

คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด 

 

 

จากตาราง คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัดได้แก่ “การป้องกันการทุจริต” ที่ ๑๐๐.๐๐ คะแนน คะแนน

ต่ าสุดรายตัวชี้วัดได้แก่ “ประสิทธิภาพการสื่อสาร” ที่ ๖๗.๒๖ คะแนน  

ตัวช้ีวัดที่มีคะแนนสูงสุด ได้แก่ “การป้องกันการทุจริต” เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการ

เผยแพร่ข้อมูลที่ เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้

สาธารณชนได้รับทราบใน ๒ ประเด็น คือ (๑) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของ

ผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติ

การป้องกันการทุจริต และ (๒) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริม

ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของ



หน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะโครงการ

เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตสู่องค์กรคุณธรรม และเพ่ือเป็นการด าเนินการ

เหมาะสมตามสถานการณ์การแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19 งานนโยบายและแผน ภารกิจพัฒนานโนบาย

และยุทธศาสตร์ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมตาม

รูปแบบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันให้สอดคล้องกับการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๓ ข้อ O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร จึงขอเชิญชวนให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านของ สมศ. สมัครและเข้า

รั บ ก า รอ บ รม ห ลั ก สู ต ร  "สุ จ ริ ต ไท ย " Online ใน บ ท เรี ย น ส า ห รั บ ข้ า ร า ช ก า ร ผ่ าน ช่ อ งท า ง 

https://thaihonesty.org/org/other/course_intro?courseID=11 ซึ่งได้รับการอนุมัติตามบันทึกข้อความ

ที่ ภอก. ๖๘๙/๒๕๖๓ เรื่อง ขอเชิญเข้าเรียนหลักสูตร "สุจริตไทย" Online เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความ

โปร่งใสในหน่วยงาน ตามแผน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดย

ปรากฎผลการเข้าเรียนหลักสูตร “สุจริตไทย” Online เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 

ปรากฎว่า 

                    ๑) ผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ รักษาการผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการส านักประเมิน

และรับรอง และรองผู้อ านวยการส านักสนับสนุนการปฏิบัติงาน เข้าอบรม ๓ ท่าน 

                    ๒) ส านักประเมินและรับรอง มีจ านวนเจ้าหน้าที่ ๓๐ คน เข้าร่วมอบรม ๓๐ คน 

                    ๓) ส านักพัฒนาและส่งเสริม มีจ านวนเจ้าหน้าที่ ๑๗ คน เข้าร่วมอบรม ๑๗ คน 

                    ๔) ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ มีจ านวนเจ้าหน้าที่ ๑๑ คน เข้าร่วมอบรม ๑๑ คน 

                    ๕) ส านักสนับสนุนการปฏิบัติงาน มีจ านวนเจ้าหน้าที่ ๒๘ คน เข้าร่วมอบรม ๒๘ คน 

                    ๖) หน่วยตรวจสอบภายใน มีจ านวนเจ้าหน้าที่ ๒ คน เข้าร่วมอบรม ๒ คน 

                    ๗) ลูกจ้างรายวัน มีจ านวน ๖ คน เข้าร่วมอบรม ๖ คน 

                   โดยสรุปมีเจ้าหน้าที่ สมศ. เข้าร่วมเรียนหลักสูตร “สุจริตไทย” รวมทั้งสิ้น ๙๗ คนจาก

เจ้าหน้าที่ทั้งหมด ๙๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และผู้เข้าร่วมเรียนหลักสูตรนี้ได้ประกาศนียบัตรและท าการ

เผยแพร่ประชาสัมพนธ์ทางเวปไซตข์อง สมศ.  

ตัวชี้วัดที่มีคะแนนต่ าสุด ได้แก่ “ประสิทธิภาพการสื่อสาร” ที่ ๖๗.๒๖ คะแนน โดยแบบวัดการรับรู้

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มา

ติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่

ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชนผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่



ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการด าเนินงานของ

หน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียสามารถส่งค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงใน

กรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อ

สามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 

หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ ประเด็นส ารวจประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน ๕ ข้อ ได้แก่ การ

เผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด, หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการ

เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด, หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มี

ช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่,  หน่วยงานที่ท่านติดต่อ 

มีการชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด และ

หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ 

 
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ของส านักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รายตัวชี้วัด 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

รายละเอียดคะแนนตามตัวช้ีวัดการประเมิน 

รายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 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 าแนกประเด็นในการประเมิน

ออกเป็น ๑๐ ตัวชี้วัด ดังนี้ 

 

- แ บ บ วั ด ก ารรั บ รู้ ข อ งผู้ มี ส่ ว น ได้ ส่ ว น เสี ย ภ าย ใน  ( Internal Integrity and Transparency 

Assessment : IIT) โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ๗๔ 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 ๘๖.๖๑ (ปี ๒๕๖๒ ผลคะแนนเฉลี่ย ๘๙.๙๔ 

คะแนน) รายละเอียด ดังนี้ 

I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มาก

น้อยเพียงใด เป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด มีผลคะแนนเฉลี่ย ๗๗.๓๑ คะแนน 

(ปี ๒๕๖๒ ผลคะแนนเฉลี่ย ๘๕.๓๗ คะแนน) 

I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จัก

เป็นการส่วนตัวเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด มีผลคะแนนเฉลี่ย ๗๗.๓๐ คะแนน (ปี ๒๕๖๒ ผลคะแนนเฉลี่ย 

๘๐.๖๒ คะแนน) 

I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร มุ่ง

ผลส าเร็จของงาน ให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว พร้อมรับผิดชอบหากความผิดพลาดเกิดจาก

ตนเอง มีผลคะแนนเฉลี่ย ๗๙.๐๖ คะแนน (ปี ๒๕๖๒ ผลคะแนนเฉลี่ย ๘๐.๖๒ คะแนน)  

I4 บุคลกรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน 

การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลด

ราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น มีผลคะแนนเฉลี่ย ๙๖.๔๙ คะแนน (ปี ๒๕๖๒ ผลคะแนนเฉลี่ย ๙๘.๗๔ 

คะแนน)  

I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม 

ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการ

รับสิ่งดังต่อไปนี้ หรือไม่ เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความ

บันเทิง เป็นต้น มีผลคะแนนเฉลี่ย ๙๖.๙๓ คะแนน (ปี ๒๕๖๒ ผลคะแนนเฉลี่ย ๙๕.๖๐ คะแนน)  

I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพ่ือสร้ าง

ความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่  เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจ

ค านวณเป็นเงินได้ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การอ านวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น ผลคะแนนเฉลี่ย 

๙๒.๕๔ คะแนน (ปี ๒๕๖๒ ผลคะแนนเฉลี่ย ๙๘.๑๑ คะแนน)  

 

๒. การใช้งบประมาณ  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน 

หน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงิน



งบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึง

ลักษณะการใช้จ่าย งบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่

ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย นอกจากนี้  ยังให้

ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ

หน่วยงานตนเองได้ มีผลคะแนนเฉลี่ย ๗๙.๔๑ คะแนน (ปี ๒๕๖๒ ผลคะแนนเฉลี่ย ๘๔.๘๖ คะแนน) 

รายละเอียด ดังนี้ 

I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด

คะแนนเฉลี่ย ๖๘.๕๕ คะแนน (ปี ๒๕๖๒ ผลคะแนนเฉลี่ย ๖๙.๘๗ คะแนน)  

I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด คุ้มค่า ไม่

บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้  คะแนนเฉลี่ย ๘๐.๗๒ คะแนน (ปี ๒๕๖๒ ผลคะแนนเฉลี่ย 

๘๕.๓๑ คะแนน)  

I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด

คะแนนเฉลี่ย ๘๖.๔๖ คะแนน (ปี ๒๕๖๒ ผลคะแนนเฉลี่ย ๙๑.๘๙ คะแนน)  

I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน ที่เป็นเท็จ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด คะแนนเฉลี่ย ๙๑.๗๑ คะแนน (ปี ๒๕๖๒ ผลคะแนนเฉลี่ย 

๙๕.๐๒ คะแนน)  

I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ 

มากน้อยเพียงใด โปร่งใส ตรวจสอบได้ เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง คะแนนเฉลี่ย ๘๓.๑๗ 

คะแนน (ปี ๒๕๖๒ ผลคะแนนเฉลี่ย ๘๙.๐๔ คะแนน)  

I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตาม

ประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน คะแนนเฉลี่ย ๖๕.๗๒ คะแนน (ปี ๒๕๖๒ ผล

คะแนนเฉลี่ย 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 ๘๐.๒๐ คะแนน         

(ปี ๒๕๖๒ ผลคะแนนเฉลี่ย ๘๓.๑๔) รายละเอียด ดังนี้ 

I13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด คะแนนเฉลี่ย 

๗๓.๗๙ คะแนน (ปี ๒๕๖๒ ผลคะแนนเฉลี่ย ๗๕.๐๐ คะแนน )  

I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อย

เพียงใด คะแนนเฉลี่ย ๗๒.๙๖ คะแนน (ปี ๒๕๖๒ ผลคะแนนเฉลี่ย ๗๘.๑๓ คะแนน)  

I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้ เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้

ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด คะแนนเฉลี่ย ๖๘.๙๖ คะแนน (ปี ๒๕๖๒ ผลคะแนนเฉลี่ย 

๗๕.๐๖ คะแนน)  

I16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด คะแนน

เฉลี่ย ๙๑.๗๔ คะแนน (ปี ๒๕๖๒ ผลคะแนนเฉลี่ย ๙๓.๑๓ คะแนน)  

I17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อย

เพียงใด คะแนนเฉลี่ย ๙๓.๔๗ คะแนน (ปี ๒๕๖๒ ผลคะแนนเฉลี่ย ๙๕.๖๐ คะแนน)  

I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด ถูกแทรกแซง

จากผู้มีอ านาจ มีการซื้อขายต าแหน่ง เอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง คะแนนเฉลี่ย ๘๐.๒๙ คะแนน (ปี 

๒๕๖๒ ผลคะแนนเฉลี่ย 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 ๗๙.๒๐ คะแนน (ปี ๒๕๖๒ ผลคะแนนเฉลี่ย ๘๑.๑๑ คะแนน) รายละเอียด 

ดังนี้ 



I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือน าไปให้

กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด คะแนนเฉลี่ย ๘๘.๙๕ คะแนน (ปี ๒๕๖๒ ผลคะแนนเฉลี่ย ๘๘.๑๓ 

คะแนน)  

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความ

สะดวกมากน้อยเพียงใด คะแนนเฉลี่ย ๖๖.๘๓ คะแนน (ปี ๒๕๖๒ ผลคะแนนเฉลี่ย ๗๑.๑๙ คะแนน)  

I21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขอ

อนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด คะแนนเฉลี่ย ๗๙.๒๓ คะแนน (ปี ๒๕๖๒ ผลคะแนนเฉลี่ย ๘๓.๑๕

คะแนน)  

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่าง

ถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด คะแนนเฉลี่ย ๙๔.๖๙ คะแนน (ปี ๒๕๖๒ ผลคะแนนเฉลี่ย 

๙๓.๐๙ คะแนน)  

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อย

เพียงใด คะแนนเฉลี่ย ๗๑.๖๔ คะแนน (ปี ๒๕๖๒ ผลคะแนนเฉลี่ย ๗๓.๖๖ คะแนน)  

I24 หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มี

การน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด คะแนนเฉลี่ย ๗๓.๘๗ คะแนน (ปี ๒๕๖๒ 

ผลคะแนนเฉลี่ย 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 ๗๕.๐๗ คะแนน (ปี ๒๕๖๒ ผลคะแนนเฉลี่ย ๘๐.๘๗ คะแนน) รายละเอียด ดังนี้ 

I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความส าคัญ กับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด

คะแนนเฉลี่ย ๘๑.๖๐ คะแนน (ปี ๒๕๖๒ ผลคะแนนเฉลี่ย ๘๕.๖๔ คะแนน)  



I26 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่  ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกัน

การทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ

หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ย ๘๘.๙๖ คะแนน (ปี ๒๕๖๒ ผลคะแนนเฉลี่ย ๙๑.๕๑ คะแนน)  

I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด คะแนนเฉลี่ย ๖๖.๒๙ 

คะแนน (ปี ๒๕๖๒ ผลคะแนนเฉลี่ย ๗๘.๐๘ คะแนน )  

I28 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด  เผ้า

ระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจริต ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต คะแนนเฉลี่ย ๗๔.๘๒ คะแนน (ปี 

๒๕๖๒ ผลคะแนนเฉลี่ย ๗๗.๔๒ คะแนน)  

I29 หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอก

หน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด คะแนนเฉลี่ย ๗๒.๗๘ 

คะแนน (ปี ๒๕๖๒ ผลคะแนนเฉลี่ย ๗๙.๙๑ คะแนน )  

I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อ

ประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก สามารถติดตามผลการร้องเรียน

ได้ มั่นใจว่าจะมีการด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง คะแนน

เฉลี่ย ๖๖.๕๓ คะแนน (ปี ๒๕๖๒ ผลคะแนนเฉลี่ย ๗๒.๖๙ คะแนน)  

 

- แบบ วัดการรับ รู้ ของผู้ มี ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ยภายนอก (External Integrity and Transparency 

Assessment: EIT) โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ๖๒ 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 ๘๔.๘๘ คะแนน (ปี ๒๕๖๒ ผลคะแนนเฉลี่ย ๘๒.๐๒ คะแนน) รายละเอียด ดังนี้ 



E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มาก

น้อยเพียงใด เป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด คะแนนเฉลี่ย ๗๘.๙๒ คะแนน (ปี 

๒๕๖๒ ผลคะแนนเฉลี่ย ๗๙.๑๒ คะแนน)  

E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออ่ืน ๆ อย่างเท่า

เทียมกันมากน้อยเพียงใด คะแนนเฉลี่ย ๗๘.๖๗ คะแนน (ปี ๒๕๖๒ ผลคะแนนเฉลี่ย ๗๘.๖๕ คะแนน)  

E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่าง

ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด คะแนนเฉลี่ย ๗๙.๙๗ คะแนน (ปี ๒๕๖๒ ผล

คะแนนเฉลี่ย ๘๑.๔๗ คะแนน)    

E4 ในระยะเวลา ๑ ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้

สิ่งดังต่อไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ เงิน ทรัพย์สอน ประโยชน์

อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น คะแนนเฉลี่ย ๙๙.๐๙ คะแนน 

(ปี ๒๕๖๒ ผลคะแนนเฉลี่ย ๑๐๐ คะแนน)  

E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็น

หลัก มากน้อยเพียงใด คะแนนเฉลี่ย ๘๗.๗๕ คะแนน (ปี ๒๕๖๒ ผลคะแนนเฉลี่ย ๗๐.๘๘ คะแนน)  

 

๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มา

ติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่

ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชนผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่

ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการด าเนินงานของ 

หน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี 

ส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงใน

กรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อ

สามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ  

หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ มีผลคะแนนเฉลี่ย ๖๗.๒๖ คะแนน (ปี ๒๕๖๒ ผลคะแนนเฉลี่ย 

๘๔.๒๓ คะแนน) รายละเอียด ดังนี้ 

E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด เข้าถึงง่าย ไม่

ซับซ้อน มีช่องทางหลากหลาย คะแนนเฉลี่ย ๗๕.๙๐ คะแนน (ปี ๒๕๖๒ ผลคะแนนเฉลี่ย ๗๒.๘๒ คะแนน)  

E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน 

มากน้อยเพียงใด คะแนนเฉลี่ย ๗๙.๒๑ คะแนน (ปี ๒๕๖๒ ผลคะแนนเฉลี่ย ๗๕.๖๕ คะแนน)  



E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การ

ให้บริการ หรือไม ่คะแนนเฉลี่ย ๕๖.๗๒ คะแนน (ปี ๒๕๖๒ ผลคะแนนเฉลี่ย ๙๗.๐๖ คะแนน)  

E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงานได้

อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด คะแนนเฉลี่ย ๗๕.๒๔ คะแนน (ปี ๒๕๖๒ ผลคะแนนเฉลี่ย ๗๕.๖๒ คะแนน)  

E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

หรือไม่ คะแนนเฉลี่ย ๔๙.๒๕ คะแนน (ปี ๒๕๖๒ ผลคะแนนเฉลี่ย ๑๐๐ คะแนน)  

๘. การปรับปรุงระบบการท างาน เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้

มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการท างานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ

ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น 

รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมี 

กระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน

เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย ทั้งนี้ นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้น

แล้ว ยังควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย  มีผลคะแนนเฉลี่ย 

๗๑.๘๔ คะแนน (ปี ๒๕๖๒ ผลคะแนนเฉลี่ย ๗๗.๔๗ คะแนน) รายละเอียด ดังนี้ 

E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น

มากน้อยเพียงใด คะแนนเฉลี่ย ๗๖.๑๐ คะแนน (ปี ๒๕๖๒ ผลคะแนนเฉลี่ย ๗๓.๗๙ คะแนน) 

E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น มาก

น้อยเพียงใด คะแนนเฉลี่ย ๗๗.๕๖ คะแนน (ปี ๒๕๖๒ ผลคะแนนเฉลี่ย ๗๔.๗๖ คะแนน)  

E13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความ

สะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ คะแนนเฉลี่ย ๖๑.๗๖ คะแนน (ปี ๒๕๖๒ ผลคะแนนเฉลี่ย ๙๔.๑๒ คะแนน)  

E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วน

ร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด คะแนนเฉลี่ย 

๖๘.๖๘ คะแนน (ปี ๒๕๖๒ ผลคะแนนเฉลี่ย ๗๑.๘๕ คะแนน )  

E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น 

มากน้อยเพียงใด คะแนนเฉลี่ย ๗๕.๐๙ คะแนน (ปี ๒๕๖๒ ผลคะแนนเฉลี่ย ๗๒.๘๒ คะแนน)  

 

 



 

 

 

 

- แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : 

OIT) 

 ๙. การเปิดเผยข้อมูล เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบน

เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ มีผลคะแนนเฉลี่ย 

๙๕ คะแนน (ปี ๒๕๖๒ ผลคะแนนเฉลี่ย ๑๐๐.๐๐ คะแนน)  ประกอบด้วย ๕ ตัวชี้วัดย่อย (๓๓ ข้อมูล) 

ดังต่อไปนี้ 

ตัวช้ีวัดย่อยท่ี ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน 

 ข้อมูลพ้ืนฐาน  ประกอบด้วย O1 โครงสร้าง O2 ข้อมูลผู้บริหาร O3 อ านาจหน้าที่  O4 แผน

ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน O5 ข้อมูลการติดต่อ O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย O7 ข่าวประชาสัมพันธ์   

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล ประกอบด้วย O8 Q&A O9 Social Network  

ผลคะแนน ๑๐๐ คะแนน (ปี ๒๕๖๒ ผลคะแนน ๑๐๐.๐๐ คะแนน) ทุกตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัดย่อยท่ี ๙.๒ การบริหารงาน 

 แผนการด าเนินงาน ประกอบด้วย O10 แผนด าเนินงานประจ าปี O100 รายงานการก ากับติดตามการ

ด าเนินงานประจ าปี รอบ ๖ เดือน O12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี   

การปฏิบัติงาน ประกอบด้วย O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน   

การให้บริการ ประกอบด้วย O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ O16 

รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ O17 E-Service 

ผลคะแนน ๑๐๐ คะแนน (ปี ๒๕๖๒ ผลคะแนน ๑๐๐.๐๐ คะแนน) ทุกตัวชี้วัด   

ตัวช้ีวัดย่อยท่ี ๙.๓ การบริหารเงินงบประมาณ 

 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ประกอบด้วย O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี O19 

รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี รอบ ๖ เดือน O20 รายงานผลการใช้จ่าย

งบประมาณประจ าปี   



การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประกอบด้วย O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ      

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ

จัดหาพัสดุรายเดือน O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี 

ผลคะแนน ๑๐๐ คะแนน (ปี ๒๕๖๒ ผลคะแนน ๑๐๐.๐๐ คะแนน) ทุกตัวชี้วัด 

 

 

  

ตัวช้ีวัดย่อยท่ี ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  

O26 การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  O27  ห ลั ก เกณ ฑ์ ก ารบ ริห ารและพั ฒ น า

ทรัพยากรบุคคล O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี  

ผลคะแนน ๑๐๐ คะแนน (ปี ๒๕๖๒ ผลคะแนน ๑๐๐.๐๐ คะแนน) ยกเว้นในตัวชี้วัด O27 หลักเกณฑ์การ

บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้ผลคะแนน ๐ คะแนน (ปี ๒๕๖๒ ผลคะแนน ๑๐๐.๐๐ คะแนน)  

โดยส านักงาน ป.ป.ช. แสดงข้อคิดเห็นว่า ไม่ปรากฎรายละเอียดของแต่ละหลักเกณฑ์ที่ก าหนดตามเกณฑ์การ

ประเมิน โดยหน่วยงานด าเนินการน าเสนอเพียงใบสรุปภาพรวม แต่ไม่เสนอรายละเอียดของแต่ละหลักเกณฑ์ 

ตัวช้ีวัดย่อยท่ี ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส 

 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประกอบด้วย O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

O30ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจ าปี  

การเปิดโอกาสให้เกดิการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น O33 การเปิดโอกาส

ให้เกิดการมีส่วนร่วม 

ผลคะแนน ๑๐๐ คะแนน (ปี ๒๕๖๒ ผลคะแนน ๑๐๐.๐๐ คะแนน) ทุกตัวชี้วัด 

  

 ๑๐. การป้องกันการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ มีผล

คะแนนเฉลี่ย ๑๐๐ คะแนน (ปี ๒๕๖๒ ผลคะแนนเฉลี่ย ๑๐๐.๐๐ คะแนน)  ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัดย่อย (๑๕ 

ข้อมูล ปี ๒๕๖๒ มี ๑๐ ข้อมูล) ดังต่อไปนี้ 

ตัวช้ีวัดย่อยท่ี ๑๐.๑ การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 

 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร ประกอบด้วย O34 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร O35 การมีส่วนร่วมของ

ผู้บริหาร 



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 

ผลคะแนน ๑๐๐ คะแนน (ปี ๒๕๖๒ ผลคะแนน ๑๐๐.๐๐ คะแนน) ทุกตัวชี้วัด  

 

ตัวช้ีวัดย่อยท่ี ๑๐.๒ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

 มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย O42 มาตรการส่งเสริม

คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน O43 การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ

โปร่งใสภายในหน่วยงาน ผลคะแนน ๑๐๐ คะแนน (ปี ๒๕๖๒ ผลคะแนน ๑๐๐.๐๐ คะแนน) ทุกตัวชี้วัด 

(เดิมในปี ๒๕๖๒ มี ๗ ตัวชี้วัด ประกอบด้วย O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ O43 มาตรการให้ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง O45 มาตรการจัดการเรื่อง

ร้องเรียนการทุจริต O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ)  



ตารางเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ 

 

ตัวช้ีวัด
ที ่

ประเด็นการประเมิน ปีงบ 
๒๕๖๒ 

ปีงบ 
๒๕๖๓ 

เปรียบเทียบการ
เปลี่ยนแปลง
ของคะแนน 

1 I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
เป็นไปตามข้ันตอนที่ก าหนด เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  

๘๕.๓๗ ๗๗.๓๑  

2 I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการ
ส่วนตัวเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด  

๘๐.๖๒ ๗๗.๓๐  

3 I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร มุ่งผลส าเร็จของ
งาน ให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว พร้อมรับผิดชอบหากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง  

๘๐.๖๒ ๗๙.๐๖  

4 I4 บุคลกรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การ
อนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลด
ราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น  

๙๘.๗๔ ๙๖.๔๙  

5 I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม 
ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการ
รับสิ่งดังต่อไปนี้ หรือไม่ เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความ
บันเทิง เป็นต้น  

๙๕.๖๐ ๙๖.๙๓  

6 I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้  แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่ เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณ
เป็นเงินได้ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การอ านวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น  

๙๘.๑๑ ๙๒.๕๔  



ตัวช้ีวัด
ที ่

ประเด็นการประเมิน ปีงบ 
๒๕๖๒ 

ปีงบ 
๒๕๖๓ 

เปรียบเทียบการ
เปลี่ยนแปลง
ของคะแนน 

7 I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด  ๖๙.๘๗ ๖๘.๕๕  

8 I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด คุ้มค่า ไม่บิดเบือน
วัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีตั้งไว้  

๘๕.๓๑ ๘๐.๗๒  

9 I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด  ๙๑.๘๙ ๘๖.๔๖  

10 I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน ที่เป็นเท็จ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือ
ค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด  

๙๕.๐๒ ๙๑.๗๑  

11 I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อย
เพียงใด โปร่งใส ตรวจสอบได้ เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง  

๘๙.๐๔ ๘๓.๑๗  

12 I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน  

๗๘.๐๔ ๖๕.๗๒  

13 I13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด  ๗๕.๐๐ ๗๓.๗๙  

14 I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด  ๗๘.๑๓ ๗๒.๙๖  

15 I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่าง
เป็นธรรม มากน้อยเพียงใด  

๗๕.๐๖ ๖๘.๙๖  

16 I16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด  ๙๓.๑๓ ๙๑.๗๔  

17 I17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด  ๙๕.๖๐ ๙๓.๔๗  

18 I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด ถูกแทรกแซงจากผู้มี
อ านาจ มีการซื้อขายต าแหน่ง เอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง  

๘๑.๓๑ ๘๐.๒๙  



ตัวช้ีวัด
ที ่

ประเด็นการประเมิน ปีงบ 
๒๕๖๒ 

ปีงบ 
๒๕๖๓ 

เปรียบเทียบการ
เปลี่ยนแปลง
ของคะแนน 

19 I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่มหรือ
พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด  

๘๘.๑๓ ๘๘.๙๕  

20 I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก
มากน้อยเพียงใด  

๗๑.๑๙ ๖๖.๘๓  

21 I21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาต
อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด  

๘๓.๑๕ ๗๙.๒๓  

22 I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จาก
หน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด  

๙๓.๐๙ ๙๔.๖๙  

23 I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด  ๗๓.๖๖ ๗๑.๖๔  

24 I24 หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการ
น าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด  

๗๗.๔๕ ๗๓.๘๗  

25 I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความส าคัญ กับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด  ๘๕.๖๔ ๘๑.๖๐  

26 I26 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่ ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน  

๙๑.๕๑ ๘๘.๙๖  

27 I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด  ๗๘.๐๘ ๖๖.๒๙  

28 I28 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด  เผ้าระวังการ
ทุจริต ตรวจสอบการทุจริต ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต  

๗๗.๔๒ ๗๔.๘๒  
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29 I29 หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไป
ปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด  

๗๙.๙๑ ๗๒.๗๘  

30 I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็น
ดังต่อไปนี้ อย่างไร สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ มั่นใจ
ว่าจะมีการด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง  

๗๒.๖๙ ๖๖.๕๓  

31 E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
เป็นไปตามข้ันตอนที่ก าหนด เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  

๗๙.๑๒ ๗๘.๙๒  

32 E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออ่ืน ๆ อย่างเท่าเทียมกัน
มากน้อยเพียงใด  

๗๘.๖๕ ๗๘.๖๗  

33 E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา 
ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด  

๘๑.๔๗ ๗๙.๙๗  

34 E4 ในระยะเวลา ๑ ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่ง
ดังต่อไปนี้ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ เงิน ทรัพย์สอน ประโยชน์อ่ืน 
ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น  

๑๐๐ ๙๙.๐๙  

35 E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่ วนรวมเป็นหลัก มาก
น้อยเพียงใด  

๗๐.๘๘ ๘๗.๗๕  

36 E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน มี
ช่องทางหลากหลาย  

๗๒.๘๒ ๗๕.๙๐  
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37 E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อย
เพียงใด  

๗๕.๖๕ ๗๙.๒๑  

38 E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ 
หรือไม่  

๙๗.๐๖ ๕๖.๗๒  

39 E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการด า เนินงานได้อย่าง
ชัดเจน มากน้อยเพียงใด  

๗๕.๖๒ ๗๕.๒๔  

40 E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่  ๑๐๐ ๔๙.๒๕  

41 E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อย
เพียงใด  

๗๓.๗๙ ๗๖.๑๐  

42 E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น มากน้อย
เพียงใด  

๗๔.๗๖ ๗๗.๕๖  

43 E13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วมากขึ้น หรือไม่  

๙๔.๑๒ ๖๑.๗๖  

44 E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด  

๗๑.๘๕ ๖๘.๖๘  

45 E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อย
เพียงใด  

๗๒.๘๒ ๗๕.๐๙  

46 O1 โครงสร้างหน่วยงาน  ๑๐๐ ๑๐๐ - 
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47 O2 ข้อมูลผู้บริหาร  ๑๐๐ ๑๐๐ - 
48 O3 อ านาจหน้าที่ ๑๐๐ ๑๐๐ - 
49 O4 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน ๑๐๐ ๑๐๐ - 
50 O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ๑๐๐ ๑๐๐ - 
51 O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๑๐๐ ๑๐๐ - 
52 O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ ๑๐๐ ๑๐๐ - 
53 O8 Q&A ๑๐๐ ๑๐๐ - 
54 O9 Social Network ๑๐๐ ๑๐๐ - 
55 O10 แผนด าเนินงานประจ าปี ๑๐๐ ๑๐๐ - 
56 O11 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน รอบ ๖ เดือน ๑๐๐ ๑๐๐ - 
57 O12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี  ๑๐๐ ๑๐๐ - 
58 O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ๑๐๐ ๑๐๐ - 
59 O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  ๑๐๐ ๑๐๐ - 
60 O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  ๑๐๐ ๑๐๐ - 
61 O16 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ ๑๐๐ ๑๐๐ - 
62 O17 E–Service ๑๐๐ ๑๐๐ - 
63 O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ๑๐๐ ๑๐๐ - 
64 O19 รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือน ๑๐๐ ๑๐๐ - 
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65 O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ๑๐๐ ๑๐๐ - 
66 O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ๑๐๐ ๑๐๐ - 
67 O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ๑๐๐ ๑๐๐ - 
68 O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ๑๐๐ ๑๐๐ - 
69 O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี ๑๐๐ ๑๐๐ - 
70 O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ๑๐๐ ๑๐๐ - 
71 O26 การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ๑๐๐ ๑๐๐ - 
72 O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๑๐๐ ๐ - 
73 O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี ๑๐๐ ๑๐๐  

74 O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๑๐๐ ๑๐๐ - 
75 O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๑๐๐ ๑๐๐ - 
76 O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจ าปี ๑๐๐ ๑๐๐ - 
77 O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ๑๐๐ ๑๐๐ - 
78 O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ๑๐๐ ๑๐๐ - 
79 O34 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร ๑๐๐ ๑๐๐ - 
80 O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ๑๐๐ ๑๐๐ - 
81 O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี ๑๐๐ ๑๐๐ - 
82 O37 การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต ๑๐๐ ๑๐๐ - 
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83 O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ๑๐๐ ๑๐๐ - 
84 O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๑๐๐ ๑๐๐ - 
85 O40 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริตรอบ ๖ เดือน ๑๐๐ ๑๐๐ - 
86 O41 รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี ๑๐๐ ๑๐๐ - 
87 O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ๑๐๐ ๑๐๐ - 
88 O43 การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ๑๐๐ ๑๐๐ - 

 

 

 



 

การวิเคราะห์ผลคะแนนที่ควรปรับปรุงการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 จากรายละเอียดผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ปรากฏผลคะแนนแบ่ง

ออกเป็นคะแนนดังนี้ 

  

ตัวชี้วัดที่ได้รับคะแนนน้อยที่สุด คือ ตัวชี้วัดในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity 

and Transparency Assessment : OIT) ข้อ O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้ผล

คะแนน ๐ คะแนน (ปี ๒๕๖๒ ผลคะแนน ๑๐๐.๐๐ คะแนน)  โดยส านักงาน ป.ป.ช. ให้ข้อสังเกตว่า ไม่ปรากฎ

รายละเอียดของแต่ละหลักเกณฑ์ที่ก าหนดตามเกณฑ์การประเมิน โดยหน่วยงานด าเนินการน าเสนอเพียงใบ

สรุปภาพรวม แต่ไม่เสนอรายละเอียดของแต่ละหลักเกณฑ์  

ดังนั้น ในการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานควรด าเนินการในด้านหลักเกณฑ์การ

บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้องชัดเจนให้มากยิ่งขึ้น โดยให้มีแสดงหลักเกณฑ์การบริหาร

และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

o  หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

o  หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 

o  หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 

o  หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 

o  หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ 

o  เป็นหลักเกณฑ์ท่ียังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ตัวช้ีวัดที่ผลคะแนนอยู่ระหว่าง ๕๕ – ๔๕ คะแนน จ านวน ๑ ตัวชี้วัด ได้แก่ 

E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

หรือไม่ คะแนนเฉลี่ย ๔๙.๒๕ คะแนน (ปี ๒๕๖๒ ผลคะแนนเฉลี่ย ๑๐๐ คะแนน) โดยพบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามร้อยละ ๕๐.๗๕ ตอบว่าส านักงานไม่มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ใน

หน่วยงาน โดยความเป็นจริงแล้วส านักงานมีช่องทางในการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ผ่านทางหน้า 

website ข อ ง ส า นั ก ง า น ที่  http://www.onesqa.or.th/complaint แ ล ะ 

http://www.onesqa.or.th/th/contact/ แล้ว ดังนั้น ส านักงานต้องด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ติดต่อกับ

ส านักงานรับทราบถึงช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้มากขึ้น พร้อมทั้ง

ปรับปรุงช่องทางการติดต่อให้หลากหลายและเข้าถึงช่องทางให้มากขึ้นด้วย  

http://www.onesqa.or.th/complaint%20และ
http://www.onesqa.or.th/th/contact/%20แล้ว


 

ตัวช้ีวัดที่ผลคะแนนอยู่ระหว่าง ๕๕ – ๖๕ คะแนน จ านวน ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ 

E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การ

ให้บริการ หรือไม่ คะแนนเฉลี่ย ๕๖.๗๒ คะแนน (ปี ๒๕๖๒ ผลคะแนนเฉลี่ย ๙๗.๐๖ คะแนน) โดยพบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ ๔๓.๒๘ ตอบว่าส านักงานไม่มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การด าเนินงาน/การให้บริการ โดยความเป็นจริงแล้วส านักงานมีช่องทางในการติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ก า ร ด า เ นิ น ง า น / ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ผ่ า น ท า ง ห น้ า  website ข อ ง ส า นั ก ง า น ที่ 

http://www.onesqa.or.th/complaint, http://www.onesqa.or.th/th/contact/ แ ล ะ 

http://www.onesqa.or.th/forum/ แล้ว ดังนั้น ส านักงานต้องด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ ผู้ติดต่อกับ

ส านักงานรับทราบถึงช่องทางให้ผู้มาติดต่อติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการให้มาก

ขึ้น พร้อมทั้งปรับปรุงช่องทางการติดต่อให้หลากหลายและเข้าถึงช่องทางให้มากข้ึนด้วย  

E13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความ

สะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ คะแนนเฉลี่ย ๖๑.๗๖ คะแนน (ปี ๒๕๖๒ ผลคะแนนเฉลี่ย ๙๔.๑๒ คะแนน) 

อนึ่ง แม้ว่าส านักงานจะมีการพัฒนาระบบต่าง ๆ เพ่ือการประเมินคุรภาพภายนอกและการด าเนินงานภายใน

ส านักงานอย่างต่อเนื่องก็ตาม แต่ในส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกยังมีความเห็นว่าส านักงานทั้งในส่วน

ของการปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน การปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน

เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั้นยังมีไม่มากเพียงพอจนเป็นที่ประจักษ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายนอก โดยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ ๓๘.๒๔ เห็นว่าส านักงานไม่มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ

ด าเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ดังนั้น ส านักงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้

ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความ

ต้องการด้วย ทั้งนี้ นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความาส าคัญ

กับการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากข้ึนอีกด้วย   

 

ตัวชี้วัดที่ผลคะแนนอยู่ระหว่าง ๖๔ – ๗๕ คะแนน จ านวน ๑๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ 

I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด

คะแนนเฉลี่ย ๖๘.๕๕ คะแนน (ปี ๒๕๖๒ ผลคะแนนเฉลี่ย ๖๙.๘๗ คะแนน) โดยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม

ร้อยละ ๑.๓๒ มีความเห็นว่า รู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย ในขณะที่

ร้อยละ ๑๗.๑๑ รู้น้อย ดังนั้น ส านักงานจึงควรสร้างรูปแบบหรือกลไกในการให้ความรู้ความเข้าใจเพ่ือส่งเสริม

การรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานให้มากยิ่งขึ้นในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นี้ 

http://www.onesqa.or.th/complaint
http://www.onesqa.or.th/th/contact/%20และ
http://www.onesqa.or.th/forum/


อาจท าในรูปแบบประชุมสัมมนาหรือจัดกิจกรรมเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบการจัดการความรู้ 

(Knowledge Management) หรือ KM ซึ่งจะเป็นแนวทางของการท างานภายในองค์กรเพ่ือท าให้เกิดการ

นิยาม ความรู้ขององค์กรขึ้น และท าการรวบรวม , สร้าง, และกระจายความรู้ เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย

งบประมาณประจ าปีของหน่วยงานไปให้ทั่วทั้งองค์กรเพ่ือให้เกิดการต่อยอดของความ รู้, น าความรู้ไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ รวมถึงก่อให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ภายในองค์กรขึ้น ทั้งยังเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ 

ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึง

ความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ น าความรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานที่ได้ไป

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตาม

ประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน คะแนนเฉลี่ย ๖๕.๗๒ คะแนน (ปี ๒๕๖๒ ผล

คะแนนเฉลี่ย ๗๘.๐๔ คะแนน) โดยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า หน่วยงานเปิดโอกาสให้ มีส่วน

ร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณด้วยการสอบถามน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย ร้อยละ ๖.๕๘ และน้อย

ร้อยละ ๑๔.๔๗ หน่วยงานเปิดโอกาสให้ มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณด้วยการทักท้วง

น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย ร้อยละ ๖.๕๘ และน้อยร้อยละ ๒๑.๐๕ และหน่วยงานเปิดโอกาสให้ มีส่วนร่วมในการ

ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณด้วยการร้องเรียนน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย ร้อยละ ๗.๘๙ และน้อยร้อยละ 

๒๒.๓๗ ดังนั้น ส านักงานควรเปิดโอกาสหรือมีช่องทางให้เจ้าหน้าที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้

จ่ายงบประมาณด้วยการสอบถาม ทักท้วง และร้องเรียน อย่างเปิดกว้าง มีการปกปิดข้อมูลของผู้ส่งเรื่องเพ่ือ

ตรวจสอบและแจ้งผลด าเนินการให้กับผู้ร้องเรียนด้วย 

I13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด คะแนนเฉลี่ย 

๗๓.๗๙ คะแนน (ปี ๒๕๖๒ ผลคะแนนเฉลี่ย ๗๕.๐๐ คะแนน) โดยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ ๑๕.๗๙ 

มีความเห็นว่าได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้องน้อย  ดังนั้น ใน

การมอบหมายงานตามตัวชี้วัดในการท างานของส านักงาน ผู้บริหารอาจจะต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนถูกต้องและ

เหมาะสมกับต าแหน่งงานในการมอบหมายงาน เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อย

เพียงใด คะแนนเฉลี่ย ๗๒.๙๖ คะแนน (ปี ๒๕๖๒ ผลคะแนนเฉลี่ย ๗๘.๑๓ คะแนน) โดยพบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถาม ร้อยละ ๒.๖๓ มีความเห็นว่าได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงาน

อย่างไม่ถูกต้องหรือถูกต้องน้อยที่สุด และร้อยละ ๑๑.๘๔ มีความถูกต้องน้อย ดังนั้น จากการตอบ

แบบสอบถามพบว่าเจ้าหน้าบางส่วนที่มีความเห็นว่าผลการประเมินการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างไม่เป็นธรรม 

ส านักงานจึงควรมีการปรับรูปแบบ หลักเกณฑ์ การประเมินการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ทันสมัย และเป็นที่ยอมรับ

ของเจ้าหน้าที่ภายในส านักงาน อนึ่ง ผู้ตอบแบบสอบถามอาจไม่เข้าใจระบบหลักเกณฑ์หรือเหตุผลในการ



ประเมินการปฏิบัติงานของส านักงานจึงท าให้มีความเห็นออกมาในรูปแบบดังกล่าว เพราะฉะนั้น การประเมิน

การปฏิบัติงานจึงเป็นสิ่งที่ควรมีหลักเกณฑ์ที่มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบด้วยหลักฐาน หลักการ และ

เหตุผลอธิบายผลการประเมินได้จนเป็นที่ไม่มีที่สงสัยของผู้ได้รับผลการปฏิบัติงานนั้นด้วย  

I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้ เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้

ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด คะแนนเฉลี่ย ๖๘.๙๖ คะแนน (ปี ๒๕๖๒ ผลคะแนนเฉลี่ย 

๗๕.๐๖ คะแนน) โดยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ ๒.๖๓ มีความเห็นว่าผู้บังคับบัญชามีการคัดเลือกผู้เข้า

รับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างไม่เป็นธรรมหรือน้อยที่สุด และร้อยละ 

๑๘.๔๒ เห็นว่ามีความเป็นธรรมน้อย ดังนั้น ในการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้

ทุนการศึกษาของส านักงานควรเป็นไปอย่างเป็นธรรมผ่านคณะกรรมการเพื่อป้องกันการเอ้ือผลประโยชน์ให้กับ

พวกพ้อง โดยการพิจาณาจะต้องยึดถือและเป็นไปตามผลประโยชน์ของส านักงานเป็นหลักเพ่ือให้เกิดความเป็น

ธรรมและเป็นไปตามหลักการและเหตุผลในการคัดเลือกพิจารณา 

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความ

สะดวกมากน้อยเพียงใด คะแนนเฉลี่ย ๖๖.๘๓ คะแนน (ปี ๒๕๖๒ ผลคะแนนเฉลี่ย ๗๑.๑๙ คะแนน) โดย

พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ ๒.๖๗ มีความเห็นว่า ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ 

ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวกน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย และร้อยละ ๑๔.๖๗ มีความสะดวก

น้อย ดังนั้น ส านักงานจึงควรมีการปรับปรุงขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้

ปฏิบัติงานในหน่วยงานให้มีความสะดวกมากขึ้น เช่น การท าผ่านระบบ ผ่านแอพพลิเคชั่น เป็นต้น ทั้งนี้ 

จะต้องเป็นการด าเนินการที่ถูกต้องภายใต้กฎระเบียบการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของส านักงานด้วย 

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อย

เพียงใด คะแนนเฉลี่ย ๗๑.๖๔ คะแนน (ปี ๒๕๖๒ ผลคะแนนเฉลี่ย ๗๓.๖๖ คะแนน) โดยพบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามร้อยละ ๒.๖๗ รู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องน้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย และร้อยละ ๑๒.๐๐ มีน้อย ดังนั้น ส านักงานควรมีการจัดอบรม หรือ KM ให้ความรู้เกี่ยวกับแนว

ปฏิบัติของหน่วยงานในการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องให้กับเจ้าหน้าที่ภายในส านักงาน 

I24 หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มี

การน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด คะแนนเฉลี่ย ๗๓.๘๗ คะแนน (ปี ๒๕๖๒ 

ผลคะแนนเฉลี่ย ๗๗.๔๕ คะแนน) โดยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม มีความเห็นว่าการก ากับดูแลและตรวจสอบ

การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้องของส านักงาน

น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยร้อยละ ๕.๓๓ และ น้อย ร้อยละ ๑๒.๐๐ ดังนั้น ส านักงานควรมีมาตรการจริงจังในการ

ก ากับติดตามและควบคุมก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้



ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้องอย่างรัดกุมในรูปแบบของคณะกรรมการตรวจสอบโดยการท างานแบบ

บูรณาการในการตรวจสอบ 

I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด คะแนนเฉลี่ย ๖๖.๒๙ 

คะแนน (ปี ๒๕๖๒ ผลคะแนนเฉลี่ย ๗๘.๐๘ คะแนน ) โดยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม มีความเห็นว่าปัญหาการ

ทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไขน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย ร้อยละ ๑๐.๓๙ และน้อย ร้อยละ ๑๘.๑๘ 

ดังนั้น ส านักงานควรใช้ช่องทางคณะกรรมการชุดใดชุดหนึ่งเพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน

ให้มีความชัดเจน 

I29 หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอก

หน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด คะแนนเฉลี่ย ๗๒.๗๘ 

คะแนน (ปี ๒๕๖๒ ผลคะแนนเฉลี่ย ๗๙.๙๑ คะแนน ) โดยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม มีความเห็นว่ามีการน า

ผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกันการ

ทุจริตในหน่วยงานน้อย ร้อยละ ๒๒.๐๘ ดังนั้น ส านักงานจึงควรมีการตั้งคณะท างานน าผลการตรวจสอบของ

ฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการท างานของส านักงานเพ่ือป้องกันการทุจริตใน

หน่วยงาน 

I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อ

ประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก สามารถติดตามผลการร้องเรียน

ได้ มั่นใจว่าจะมีการด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง คะแนน

เฉลี่ย ๖๖.๕๓ คะแนน (ปี ๒๕๖๒ ผลคะแนนเฉลี่ย ๗๒.๖๙ คะแนน) โดยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม มี

ความเห็นว่าสามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวกร้อยละ ๓.๙๐ เห็นว่าน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย ร้อย

ละ ๑๙.๔๘ น้อย ในขณะสามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ร้อยละ ๖.๔๙ มีความเห็นว่าน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย 

ร้อยละ ๑๙.๔๘ น้อย ในส่วนของมั่นใจว่าจะมีการด าเนินการอย่างตรงไปตรงมาร้อยละ ๗.๗๙ มีความเห็นว่า

น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย ร้อยละ ๑๖.๘๘ น้อย และมั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเองร้อยละ 

๑๒.๙๙ มีความเห็นว่าน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย ร้อยละ ๑๖.๘๘ น้อย ดังนั้น ส านักงานควรปรับปรุงรูปแบบการ

ด าเนินงานในส่วนของการร้องเรียนหากพบว่าเจ้าหน้าที่ของส านักงานมีการกระท าความผิดให้ผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียภายในมีความมั่นใจนะระบบการร้องเรียนเรื่องการทุจริตให้มีความถูกต้อง ชัดเจน และเป็นที่ยอมรับเชื่อถือ

ของเจ้าหน้าที่ให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการสร้างความมั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มี

ผลกระทบต่อตนเองร้องเรียนและส่งหลักฐานจากการแจ้งข้อมูลการทุจริตภายในองค์กรเข้าสู่กระบวนการ

ค้นหาความจริงไก้อย่างเป็นธรรม 

E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วน

ร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด คะแนนเฉลี่ย 



๖๘.๖๘ คะแนน (ปี ๒๕๖๒ ผลคะแนนเฉลี่ย ๗๑.๘๕ คะแนน) โดยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ ๔.๔๑ มี

ความเห็นว่า หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วน

ร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย และร้อยละ 

๒๒.๐๖ น้อย ดังนั้น ส านักงานตวรพัมนาช่องทางในการที่จะเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น เช่น การ

ประเมินความพึงพอใจหลังการใช้บริการ เป็นต้น  

 

 ตัวช้ีวัดทีมี่ผลคะแนนบ่งชี้อย่างมีนัยยะส าคัญและพึงระวัง จ านวน ๑ ตัวชี้วัด ได้แก่ 

 E4 ในระยะเวลา ๑ ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้

สิ่งดังต่อไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ เงิน ทรัพย์สอน ประโยชน์

อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น คะแนนเฉลี่ย ๙๙.๐๙ คะแนน 

(ปี ๒๕๖๒ ผลคะแนนเฉลี่ย ๑๐๐ คะแนน) โดยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ ๑.๓๗ เคยถูกเจ้าหน้าที่ของ

หน่วยงานที่ท่านติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้เงินเพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ 

นอกจากนี้ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ ๑.๓๗ เคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้องขอให้จ่าย

หรือให้ทรัพย์สินเพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ ดังนั้น หากมีการเรียกรับ

ผลประโยชน์ดังกล่าวจริง ส านักงานจะต้องตระหนักในพฤติกรรมการทุจริตในการเรียกรับผลประโยชน์เพ่ือ

แลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ เนื่องจากการกระท าดังกล่าวหากเกิดขึ้นจริงจะมี

ความผิดตามพระราชบัญบัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. ๒๕๔๒ 

และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่

ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตาม

กฎหมายหรือกฎข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือ

ประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจ านวนที่คณะกรรมการป.ป.ช. ก าหนดบทบัญญัติในวรรค

หนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ที่พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึง

สองปีด้วยโดยอนุโลม ซึ่งความผิดตามมาตราดังกล่าวมีบทลงโทษกล่าวคือ 

 มาตรา ๑๒๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ หรือมาตรา ๑๐๓ ต้อง

ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับกรณีความผิดตามมาตรา ๑๐๐ 

วรรคสามหากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รู้เห็นยินยอมด้วยในการที่คู่สมรสของตนด าเนินการตาม

มาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีความผิด 

 



 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ

ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงก าหนด

หลักเกณฑ์และจ านวนทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดยธรรมจรรยาไว้

ดังนี้ 

 ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง

หลักเกณฑ์การับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐพ.ศ. ๒๕๔๓ 

 ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบิกษาเป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ ในประกาศนี้ “การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่าการรับ

ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆโดยปกติตามขนบธรรมเนียม

ประเพณีหรือวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม “ญาติ” หมายความว่าผู้บุพการี

ผู้สืบสันดานพ่ีน้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันลุงป้าน้าอาคู่สมรสผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดาน

ของคู่สมรสบุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรม “ประโยชน์อ่ืนใด” หมายความว่าสิ่งที่มีมูลค่าได้แก่การลด

ราคาการรับความบันเทิงการรับบริการการรับการฝึกอบรมหรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 

 ข้อ ๔ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลนอกเหนือจาก

ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง

กฎหมายเว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ 

 ข้อ ๕ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาได้ดังต่อไปนี้(๑) รับ

ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป(๒) รับทรัพย์สิน

หรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคลแต่ละโอกาสไม่เกิน

สามพันบาท(๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีการให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 

 ข้อ ๖ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากต่างประเทศซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัวหรือมี

หรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาทไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่แต่มีเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องรับไว้เพ่ือ

รักษาไมตรีมิตรภาพหรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรายงานรายละเอียดข้อเท็จจริง

เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็วหากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่มีเหตุ

ที่จะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้เป็นประโยชน์ส่วนบุคคลให้เจ้าหน้าที่

ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันที 

 ข้อ ๗ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือมีราคาหรือมีมูลค่ามากกว่า

ที่ก าหนดไว้ในข้อ ๕ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้วโดยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรี



มิตรภาพหรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ

การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ

หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานสถาบันหรือองค์กรที่เจ้าหนี่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันทีที่สามารถกระท าได้

เพ่ือให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจ าเป็นความเหมาะสมและสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือ

ประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ 

 ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหน่วยงานหรือสถาบันหรือองค์กรที่

เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดมีค าสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวก็ให้คื นทรัพย์สินหรือ

ประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันทีในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือ

ประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว 

เมื่อได้ด าเนินการตามความในวรรคสองแล้วให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์

ดังกล่าวเลย 

 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็น

หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าหรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหรือเป็น

กรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือ

ประโยชน์นั้นต่อผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอนส่วนผู้ที่ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการในองค์กร

อิสระตามรัฐธรรมนูญหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจถอดถอนให้แจ้งต่อคณะกรรมการ

ป.ป.ช. ทั้งนี้เพื่อด าเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือ

ประโยชน์นั้นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานวุฒิสภาหรือประธานสภาท้องถิ่นที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น

เป็นสมาชิกแล้วแต่กรณีเพ่ือด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

 ข้อ ๘ หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามประกาศฉบับนี้ให้ใช้

บังคับผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย 

 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

 ส่วนค าปรารภได้กล่าวถึงค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ๙ประการของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ๙ ข้อดังนี้ 

 (๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 

 (๒) การมีจิตส านึกที่ดีซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 

 (๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

 (๔) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมาย 



 (๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ 

 (๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้องไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

 (๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานรักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

 (๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 (๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 หมวด ๒ ข้อ ๕ ให้ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์

ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนโดยอย่างน้อยต้องวางตนดังนี้  

 (๑) ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอ่ืนไม่ว่าจะเป็นญาติพ่ีน้องพรรคพวกเพ่ือนฝูงหรือผู้มี

บุญคุณส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้นหรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่างจาก

บุคคลอื่นเพราะความชอบหรือชัง 

 (๒) ไม่ใช้เวลาราชการเงินทรัพย์สินบุคลากรบริการหรือสิ่งอ านวยความสะดวกของทางราชการไปเพ่ือ

ประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่นเว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 

 (๓) ไม่กระท าการใดหรือด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัวซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบ

แคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่ทั้งนี้ในกรณีมีความเคลือบ

แคลงหรือสงสัยให้ข้าราชการผู้นั้นยุติการกระท าดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหัวหน้าส่วนราชการ

และคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาเม่ือคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใดแล้วจึงปฏิบัติตามนั้น 

 (๔) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อ่ืนในราชการรัฐวิสาหกิจองค์การ

มหาชนหรือหน่วยงานของรัฐข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลักในกรณีที่มีความขัดแย้ง

ระหว่างประโยชน์ของทางราชการหรือประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่มอันจ าเป็นต้อง

วินิจฉัยหรือชี้ขาดต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ 

 หมวด ๒ ข้อ ๖ ให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่

และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมโดยอย่างน้อยต้องวางตน

ดังนี้ 

 (๑) ไม่เรียกรับหรือยอมจะรับหรือยอมให้ผู้อ่ืนเรียกรับหรือยอมจะรับของขวัญแทนตนหรือญาติของ

ตนไม่ว่าก่อนหรือหลังด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่

หรือไม่ก็ตามเว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป 

 (๒) ไม่ใช้ต าแหน่งหรือการกระท าการท่ีเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ 

 (๓) ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการการด าเนินการหรือการท านิติกรรมหรือสัญญาซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่น

จะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้ 

______________________________________________________________ 


