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คานา
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment - ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีเจตนารมณ์ที่มุ่งหวัง
ให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ กลุ่ มเป้ าหมายได้นาข้อมูล ผลการประเมินไปช่ว ยในการพัฒ นาและยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานตนเองได้อย่างเหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึง
ความพยายามในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้ง
ความพยายามในการยกระดับมาตรฐานการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิ บาล (Good Governance)
ของหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล
อันจะส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชัน (Corruption Perception Index :
CPI) ของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น
รายงานผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฉบับนี้
ประกอบด้วยผลคะแนนจากดัชนีทั้ง 5 ดัชนี ได้แก่ 1) ดัชนีความโปร่งใส 2) ดัชนีความพร้อมรับผิด
3) ดัช นี ความปลอดจากการทุจ ริ ตในการปฏิบัติงาน 4) ดัชนีวัฒ นธรรมคุณธรรมในองค์กร และ
5) ดัช นีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน โดยประเมินผลจากแหล่ งข้อมูลสาคัญ 3 แหล่ง ได้แก่
1) บุ คลากรและเจ้ าหน้ าที่ในหน่ ว ยงานภาครัฐ (Internal) 2) ผู้ รับบริการหรือผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสี ย
(External) และ 3) จากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้
จะสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.)
เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการประเมินผลครั้งนี้จะเป็นการสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานอย่ า งได้ ผ ล เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ
บริ หารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาลร่ว มกัน และเป็นแบบอย่างของหน่วยงานภาครัฐ อื่นๆ และ
ประการส าคัญ คือ การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่ว ยงาน ภาครัฐ
จะเป็นกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศที่จะส่ งผลต่อการจัดอันดับดัชนี การรับรู้การทุจริต
ของประเทศ (Corruption Perception Index: CPI) โดยองค์กรความโปร่งใสนานาชาติ ให้มีคะแนน
เพิ่มขึ้นนาไปสู่การจัดอันดับที่ดีขึ้นได้อีกทางหนึ่ง

คณะผู้จัดทา
สิงหาคม 2560
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สารบัญ
หน้า
บทสรุปผู้บริหาร
1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงาน
2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการทางานของหน่วยงานภาครัฐ
2.1 ข้อเสนอแนะจากการประเมินเชิงภาพลักษณ์ (Perception - Based)
2.2 ข้อเสนอแนะจากการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based)
2.3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสารวจ
รายงานผล
1. หลักการและเหตุผล
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3. ขอบเขตการดาเนินงาน
3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
3.2 วิธีการศึกษาวิจัย
3.3 เกณฑ์การแปลผลคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงาน
3.4 ขอบเขตด้านกลุ่มประชากรเป้าหมาย และการเลือกตัวอย่าง
4. ผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวัง
5. กรอบแนวคิดในการดาเนินงาน
6. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงาน
6.1 การจัดอันดับผลคะแนน
6.2 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงาน
จาแนกตามแหล่งข้อมูล
6.3 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานจาแนก
รายละเอียดตามดัชนีและตัวชี้วัด
7. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการทางานของหน่วยงานภาครัฐ
7.1 ข้อเสนอแนะจากการประเมินเชิงภาพลักษณ์ (Perception - Based)
7.2 ข้อเสนอแนะจากการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based)
7.3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสารวจ
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หน่วยงานระดับ กรม
รหัสหน่วยงาน 00001

บทสรุปผู้บริหาร
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ของสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
---------------------------------------------------------------------------การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment - ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์
เพื่ อ ประเมิ น ผลระดับ คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสการด าเนิ น งาน การให้ ข้ อ เสนอแนะแนวทาง
การปรับปรุงหรือพัฒนาคุณธรรม ความโปร่งใสการดาเนินงานให้ นาไปสู่การยกระดับดัชนีการรับรู้
การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย โดยประเมินจาก 3 แหล่ งข้อมูล คือ 1) กลุ่ มผู้ รับบริการหรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ (External) จานวน 100 คน
2) กลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ (Internal) จานวน 100 คน และ 3) หลักฐาน
เชิ ง ประจั ก ษ์ (Evidence-Based) ดั ช นี ที่ ท าการประเมิ น มี 5 ดั ช นี คื อ 1) ดั ช นี ค วามโปร่ ง ใส
2) ดัชนีความพร้อมรับผิด 3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4) ดัชนีวัฒนธรรม
คุณธรรมในองค์กร และ 5) ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน สาหรับผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสการดาเนินงาน สรุปผลได้ดังนี้
1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงาน
ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงาน โดยภาพรวมได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 79.79 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานระดับสูง
ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ได้คะแนนสูงสุด เท่ากับร้อยละ 87.77
ดัชนีที่ได้คะแนนต่ากว่าดัชนีอื่นๆ คือ ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ 64.75
ดังแสดงผลคะแนนในภาพที่ 1 และตารางที่ 1
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ภาพที่ 1 สรุปภาพรวมผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงาน
คะแนน ITA = 79.79

ระดับผล
การประเมิน

(ถ่วงน้าหนัก)

83.01

สูง

ความโปร่งใส

77.96

80.59

คุณธรรมการทางาน
ในหน่วยงาน

ความพร้อมรับผิด

64.75
วัฒนธรรมคุณธรรม
ในองค์กร

87.77

ความปลอดจากการ
ทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน

ดัชนี
ความโปร่งใส
ความพร้อมรับผิด
ความปลอดจากการทุจริต
ในการปฏิบัติงาน
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
คุณธรรมการทางาน
ในหน่วยงาน

คะแนนดัชนี
(ร้อยละ)
83.01
80.59

ระดับผล
การประเมิน
สูงมาก
สูงมาก

87.77

สูงมาก

64.75

สูง

77.96

สูง

หมายเหตุ : 1. คะแนน ITA หมายถึง ผลรวมของคะแนนแต่ละดัชนีที่ถว่ งน้าหนักแล้ว
2. คะแนนดัชนีเป็นการคานวณคะแนนเฉลี่ยของทุกข้อคาถามจากทุกแบบสารวจในดัชนีที่ยังไม่ถ่วงน้าหนัก
สาหรับการเปรียบเทียบในแต่ละดัชนี

ตารางที่ 1 สรุปผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจาแนกตามดัชนี
ลาดับ
ที่
1

2
3

4

5

ค่าน้าหนัก
(ร้อยละ)

คะแนน
ที่ได้

ความโปร่งใส
EIT+EBIT
26.00
1.1 การให้ เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูล
EIT+EBIT
1.2 การมีส่วนร่วมของผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย
EIT+EBIT
ความพร้อมรับผิด
IIT+EIT+EBIT 18.00
2.1 ความพร้อมรับผิด
IIT+EIT
2.2 เจตจานงสุจริต
IIT+EIT+EBIT
ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
IIT+EIT+EBIT 22.00
3.1 การถูกชี้มูลความผิด
EBIT
3.2 การทุจริตต่อหน้าที่
IIT+EIT
3.3 ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย
IIT+EIT
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
IIT+EBIT
16.00
4.1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน
IIT
4.2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
IIT+EBIT
4.3 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน
IIT+EBIT
คุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
IIT+EIT+EBIT 18.00
5.1 มาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน
EIT+EBIT
5.2 คุณธรรมในการบริหารงาน
IIT
คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานโดยรวม
100.00

83.01
78.64
87.37
80.59
75.45
85.72
87.77
100.00
83.84
79.47
64.75
73.59
60.88
59.79
77.96
89.04
66.89

ดัชนีในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

แหล่งข้อมูล

คะแนน
หลังถ่วง
น้าหนัก
21.58

14.51
19.31

10.36

14.03

79.79
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2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการทางานของหน่วยงานภาครัฐ
2.1 ข้อเสนอแนะจากการประเมินเชิงภาพลักษณ์ (Perception - Based)
โดยการวิ เ คราะห์ ดั ช นี แ ละตั ว ชี้ วั ด ที่ เ ป็ น จุ ด บกพร่ อ งจากข้ อ ค าถามการประเมิ น
เชิงภาพลักษณ์ (Perception-Based) พบว่า ดัชนีที่เป็นจุดบกพร่องมีจานวน 2 ดัชนี ได้แก่
ดัชนีที่บกพร่อง
ดัชนีความพร้อม
รับผิด
ดัชนีคุณธรรม
การทางาน
ในหน่วยงาน

แหล่งข้อมูล
IIT


EIT
-



-

ตัวชี้วัดที่ต้อง
ปรับปรุง

ประเด็นที่ต้องปรับปรุง

ความพร้อม
รับผิด

มาตรการที่เหมาะสมในการจัดการกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่มี
ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่
ความรับผิดชอบ
คุณธรรม
๑) หน่ ว ยงานควรละเว้ น การใช้ ร ะบบอุ ป ถั ม ภ์
ในการบริหารงาน
เส้ น สาย หรื อ ผลประโยชน์ อื่ น ๆแอบแฝง
ในกระบวนการคั ด เลื อ ก บรรจุ แต่ ง ตั้ ง
โยกย้ าย เลื่ อนระดั บ การพิจ ารณาความดี
ความชอบ หรือการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ
๒) ระบบการธารงรักษาคนดีคนเก่ง เสริมสร้าง
แรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานปฏิบัติงาน
ให้กับหน่วยงานอย่างจงรักภักดี

2.2 ข้อเสนอแนะจากการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based)
ประเด็น สาคัญที่หน่วยงานจะต้องปรับปรุงดาเนินงานตามแบบประเมินหลั กฐาน
เชิงประจักษ์ (Evidence-Based) มี 3 ประเด็น ดังนี้
EBIT ที่บกพร่อง

ประเด็นที่ต้องปรับปรุง

EB 6 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ๑) การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
๒) การนาผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 มาใช้ในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
EB 9 การด าเนินการเพื่อ ป้องกั น ๑) การวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านที่ อ าจเกิ ด
ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
๒) การปรั บ ปรุ ง ขั้ น ตอน/แนวทางการปฏิ บั ติ ง านหรื อ ระเบี ย บ
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
EB 11 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีการ ๑) การรวมกลุ่ ม ของเจ้ า หน้ า ที่ ใ นหน่ ว ยงานเพื่ อ การบริ ห ารงาน
รวมกลุ่มเพื่อตรวจสอบการบริหารงาน
ที่โปร่งใส
ในหน่วยงาน
๒) การรวมกลุ่มเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส และกลุ่มดังกล่าวต้องมี
กิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของ
หน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น
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2.3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสารวจ
บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ (Internal)
1) หน่ ว ยงานควรปรับปรุงการบริห ารงานให้ เป็นธรรมแก่บุคลากร และลดระบบ
อุปถัมภ์ให้น้อยลง โดยเฉพาะการเพิ่มภาวะผู้นาของฝ่ายบริหารและอานวยการ
2) หน่ ว ยงานควรตรวจสอบการเบิ ก ค่ า ล่ ว งเวลา ค่ า เบี้ ย ประชุ ม ค่ า อาหารว่ า ง
ให้ตรงตามรายการที่ระบุ
กลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External)
1) ผู้บริ หารทุกระดับชั้นต้องเป็นแบบอย่างในการรักษาระบบคุณธรรม จริยธรรม
ความซื่อสัตย์สุจริต ให้ปรากฏชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูง อาทิเช่น ประกาศ
ให้ระบบคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ความมีระเบียบวินัย เป็นเอกลักษณ์และค่านิยมองค์กร
และยึดถือปฏิบัติโดยชัดเจนเป็นที่ประจักษ์ยอมรับของบุคคลทั่วไป อบรมให้ความรู้แก่บุคลากร
ในสังกัดทุกคน ทุกระดับชั้น ให้เข้าใจในบทบาทภารกิจหลักของหน่วยงาน และให้บุคลากรทุกคน
ปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่อย่างเคร่งครัด โดยมุ่งประโยชน์แก่ราชการและประชาชนอย่างแท้จริง
และเน้ น ย้ าให้ ทุ ก คนตระหนั ก ถึ ง ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต โปร่ ง ใส ตรวจส อบได้ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน
มีการเข้มงวดกวดขันการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด
2) หน่วยงานควรมีระบบการทางานที่รวดเร็ว ขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสาร เนื่องจากเมื่อพิจารณาอัตราส่วนระหว่างมีผู้ขอรับบริการข้อมูลข่าวสารทางราชการกับ
จานวนคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) จากทั่วประเทศ แล้วพบว่า เจ้าหน้าที่ของ
สขร. มีจานวนน้อย ดังนั้น จึงเห็นควรให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง (รัฐบาล) พิจารณาเพิ่มจานวนบุคลากรให้กับ
สขร. ต่อไป อนึ่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 เป็นกฎหมายที่ดี เนื่องจากเป็นการมอบอาวุธ
แก่ประชาชนให้ สามารถต่อสู้กับ อานาจรัฐ ที่ไม่เป็นธรรม โดยเฉพาะประเด็นการทุจริตคอร์ รัปชั น
ดังนั้น รัฐบาลควรสนับสนุนการดาเนินงานของ สขร.

-๗

-

รายงานผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ของสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
--------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
นโยบายรัฐบาลของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กาหนดไว้ใน ข้อ ๑๐
เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ให้หน่วยงาน
ของรัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส นอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔
ได้กาหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นกลยุทธ์สาคัญในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เพื่อให้ หน่ ว ยงานภาครั ฐ มีการดาเนินงานอย่างโปร่งใส มีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต รวมทั้งสามารถยับยั้งการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment - ITA) จึงเป็นเครื่องมือที่จะช่วยยกระดับธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ
อั น จะเป็ น การแก้ ไ ขปั ญ หาการทุ จ ริ ต ที่ ยั่ ง ยื น เพื่ อ ให้ แ ต่ ล ะหน่ ว ยงานน าข้ อ มู ล ผลการประเมิ น
ไปช่ว ยในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานตนเอง
ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตของประเทศในภาพรวม
ได้อีกด้วย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครั ฐ (ส านั ก งาน ป.ป.ท.) เป็ นผู้ รับ ผิ ดชอบด าเนิ นการประเมิน คุ ณธรรมและความโปร่ง ใส
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จานวนทั้งสิ้น 225 หน่วยงาน (377 หน่วยรับประเมิน) ได้แก่
ส่วนราชการระดับกรม จานวน ๑๔9 หน่วยงาน และจังหวัด จานวน 76 จังหวัด (จังหวัดละ 3 หน่วยงาน
ประกอบด้วย สานักงานจังหวัด สานักงานสาธารณสุขจังหวัด และสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด รวมทั้งสิ้น 228 หน่วยงาน)
ดังนั้น เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสานักงาน ป.ป.ท. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนภาพลักษณ์ตาม
ความเป็นจริง และเกิดผลลัพธ์อันเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ สานักงาน ป.ป.ท.
จึงได้มอบหมายให้โรงเรียนนายร้อยตารวจในฐานะสถาบันการศึกษาที่มีบุคลากรซึ่งมีประสบการณ์และ
ความเชี่ ย วชาญด้ า นการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสการด าเนิ น งานหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2559 เพื่อดาเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
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การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 โดยมีเจตนารมณ์ที่มุ่งหวังให้ หน่ วยงานภาครัฐกลุ่ มเป้าหมายได้นาข้อ มูล
ผลการประเมินไปช่ วยในการพั ฒนาและยกระดั บ คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสการดาเนิ น งานของ
หน่วยงานตนเองได้อย่างเหมาะสมเพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก
ด้ า นการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต รวมทั้ ง ความพยายามในการยกระดั บ มาตรฐาน
การดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ของหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย
ให้ เ ป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ต่ อ สาธารณะทั้ ง ในระดั บ ชาติ แ ละระดั บ สากล อั น จะส่ ง ผลต่ อ การยกระดั บ
ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.๑ เพื่อประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2.๒ เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะสาหรับปรับปรุง/พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ
2.3 เพื่อให้ได้มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งในระดับนโยบายและ
ระดับปฏิบัติ
2.4 เพื่อให้ได้แนวทางการนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐไปสู่การยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย
3. ขอบเขตการดาเนินงาน
3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
(Integrity & Transparency Assessment) แบ่งเป็น 5 ดัชนี ดังนี้
1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) ประเมินจากความคิดเห็นของ
ผู้ รั บ บริ การหรื อผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย (External) และจากข้อมูล เอกสาร/หลั กฐานเชิงประจัก ษ์
(Evidence - Based) เป็นการวัดระดับการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานที่มีความโปร่งใส
การมีระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ด้วยความเป็นธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่
2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) ประเมินจากความคิดเห็น
ของบุคลากรและเจ้าหน้ าที่ในหน่ วยงานภาครัฐ (Internal) ผู้ รับบริการหรือผู้มีส่ว นได้ส่ วนเสี ย
(External) และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) เป็นการวัดการปฏิบัติ
ราชการตามภารกิ จ ของเจ้ า หน้ า ที่ ที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบตามบทบาทหน้ า ที่ ข องตน โดยค านึ ง ถึ ง
ความสาเร็จของงานและวัดระดับความรับผิดชอบตามหน้าที่ (Accountability on Duties) ของ
ผู้ปฏิบัติงาน คือ เจ้าหน้าที่ ของรัฐที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ และมีพฤติกรรม
ในการปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งผลสาเร็จของงาน
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3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index)
ประเมินจากความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ (Internal) ผู้รับบริการหรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based)
เป็ น การวั ด พฤติ ก รรมของเจ้ า หน้ าที่ ข องรั ฐ ที่ มี ก ารด าเนิ นงานที่ เ ป็ นธรรม และโปร่ ง ใส เป็ น ไป
ตามกระบวนการมาตรฐานในระหว่างการส่งมอบบริการหรือขั้นตอนการให้บริการ ไม่เลือกปฏิบัติเมื่อได้รับ
การเสนอเงื่อนไขพิเศษหรือจูงใจ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน กลุ่มหรือพวกพ้อง
4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) ประเมิน
จากความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ (Internal) และจากข้อมูลเอกสาร
/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) เป็นการวัดการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน
ที่ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ตามประมวลจริยธรรม จรรยาวิชาชีพ และมีระบบการต่อต้านการทุจริต
อย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการดาเนินงานของหน่วยงาน
5) ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) ประเมิน
จากความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ (Internal) ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (External) และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) เป็นการวัด
ระบบการบริหารงานภายในหน่วยงาน ในเรื่องการบริหารงานบุคคล (Personnel Management)
โดยยึ ด หลั ก การพัฒ นาทรั พยากร ได้ แ ก่ การสรรหา การพัฒ นาและการรั ก ษาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
การบริหารงบประมาณ (Budget Execution) ยึดหลักความคุ้มค่า โดยหน่วยงานต้องบริหารค่าใช้จ่าย
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการและตรงตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายงบประมาณ และความเป็นธรรม
ในการมอบหมายงาน (Fairness in Work Assignment) โดยยึดหลักการคานึงถึงความรู้ ความสามารถ และ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
3.2 วิธีการศึกษาวิจัย
การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
(Integrity and Transparency Assessment - ITA) ใช้วิธีการศึกษาวิจัยที่สาคัญ 2 วิธี คือ
1) การวิจัยจากเอกสาร (Document Research) โดยจัดเก็บข้อมูลเอกสารหรือ
หลักฐานต่างๆ ตามแบบประเมินเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) โดยให้หน่วยงานภาครัฐ
ตามกลุ่มเป้าหมายตอบคาถามต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงาน กระบวนการหรือกิจกรรมที่หน่วยงาน
ดาเนินการจริงและมีหลักฐานประกอบที่มีคุณลักษณะที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม
และความโปร่งใสสาหรับหน่วยงานภาครัฐ
2) การวิจัยจากกลุ่มสารวจตัวอย่าง (Sample Survey Research) โดยจัดเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบคาถามแบบประเมินจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ (External) และบุคลากรรวมทั้ง
เจ้ าหน้าที่ในหน่ ว ยงานภาครัฐ (Internal) ในด้านความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ของผู้ตอบ
แบบสารวจ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน กระบวนการและพฤติกรรมของบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ
ในเรื่ องความโปร่งใส ความพร้ อมรับผิ ด ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน วัฒ นธรรม

- ๑๐

-

คุณธรรมในองค์กร และคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน โดยการกาหนดกลุ่มตัวอย่างให้สอดคล้อง
เหมาะสมและมีลักษณะความเป็นตัวแทนที่ดี
3.3 เกณฑ์การแปลผลคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงาน
80 - 100 คะแนน = มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานสูงมาก
60 - 79.99 คะแนน = มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานสูง
40 - 59.99 คะแนน = มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานปานกลาง
20 - 39.99 คะแนน = มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานต่า
0 - 19.99 คะแนน = มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานต่ามาก
3.4 ขอบเขตด้านกลุ่มประชากรเป้าหมาย และการเลือกตัวอย่าง
คณะที่ปรึกษาโครงการฯ กาหนดกลุ่มประชากรเป้าหมาย และเลือกตัวอย่างที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1) กลุ่ มผู้ รั บ บริ การหรือผู้ มีส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย (External) หมายถึง ประชาชน
บุคคลภายนอกหน่วยงาน/นิติบุคคล/บริษัท/ห้างร้าน/หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่เป็นผู้มารับบริการ/
เป็นลูกค้า/เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการให้บริการตามภารกิจหลักของหน่วยงานภาครัฐ ในรอบ 1 ปี
ที่ ผ่ า นมา เก็ บ ข้ อ มู ล โดยการลงพื้ น ที่ ภ าคสนาม การส่ ง แบบส ารวจไปรษณี ย์ และการตอบ
แบบสอบถามออนไลน์
2) กลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ (Internal) หมายถึง บุคลากร
ในสั งกั ด ที่ มีอ ายุ การท างานตั้ง แต่ 1 ปี ขึ้ นไป และครอบคลุ ม ทุ ก ระดั บ ตามสายการบั ง คั บบั ญ ชา
ซึ่งหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินรวบรวมรายชื่อส่งให้แก่ที่ปรึกษา เก็บข้อมูลโดยการลงพื้นที่ภาคสนาม
3) เอกสาร/หลั กฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) ดาเนินการจัดส่ ง
แบบสารวจให้แก่หน่วยงานทางไปรษณีย์หรือจัดส่งด้วยตนเอง สาหรับตอบประเด็นคาถามที่เกี่ยวกับ
การดาเนินงาน พร้อมทั้งทาการรวบรวมข้อมูลบนพื้นฐานที่เป็นจริงจากเอกสาร/หลักฐานต่างๆ โดยใช้
แบบประเมิน 1 ชุดต่อ 1 หน่วยงาน โดยใช้แบบประเมินตามที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด
4. ผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวัง
4.1 หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของตนเอง
ทาให้เกิดความตระหนักและให้ความสาคัญในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น
4.2 หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบแนวทางในการพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
เพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบการกาหนดนโยบายและการดาเนินงานของหน่วยงานต่อไป
4.3 สานั กงาน ป.ป.ท. มีข้อมูลในการจัดทามาตรการในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติ
4.4 สานักงาน ป.ป.ท. มีแนวทางการนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปสู่การยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย
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5. กรอบแนวคิดในการดาเนินงาน
โครงการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
(Integrity & Transparency Assessment) จาแนกตามดัชนีที่มีความสัมพันธ์กัน ดังนี้
กรอบแนวคิดการประเมิน
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งITA
ใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment)
ดัชนีความโปร่งใส
(Transparency
Index)

Perception
-based

Integrity &
Transparency
Assessment :
ITA

ดัชนีความพร้อมรับผิด
(Accountability
Index)

ดัชนีความปลอดจากการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน
(Corruption – Free Index)

Evidence based

Perception – based ประเมินจาก
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน
(Internal) และการรับรู้ของผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External)
Evidence – based ประเมินจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์

ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรม
ในองค์กร
(Integrity Culture Index)

ดัชนีคุณธรรมการทางาน
ในหน่วยงาน
(Work Integrity Index)

เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจยั

การให้ เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูล

EIT & EBIT

การมีสว่ นร่วมของผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย
เเสีย
ความพร้อมรับผิด

EIT & EBIT

เจตจานงสุจริต

IIT & EIT
IT & EIT & EBIT
EBIT

การถูกชี้มูลความผิด

EBIT

การทุจริตต่อหน้าที่

IIT & EIT

ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย

IIT & EIT

การสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน

IIT

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

IIT & EBIT

การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในหน่วยงาน

IIT & EBIT

มาตรฐานและคุณธรรมในการ
ปฏิบัติงาน

EIT & EBIT

คุณธรรมในการบริหารงาน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการประเมิน ITA

IIT

- ๑๒

-

6. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงาน
6.1 การจัดอันดับผลคะแนน
เมื่อทาการจัดอันดับผลคะแนนระดับกรม พบว่า หน่วยงานได้คะแนน ITA เท่ากับ
ร้อยละ 79.79 ซึง่ อยู่ในอันดับที่ 113 ของจานวน 147 หน่วยงาน ดังแสดงภาพที่ 2
คะแนน
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ภาพที่ 2 การจัดอันดับผลคะแนนของสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
*หมายเหตุ : เนื่ องจากกรมราชองครักษ์และสานักพระราชวังมีการปรับโครงสร้าง
หน่วยงานให้มีขนาดเล็กลงและไม่มีสถานะเป็นกรม จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ คงเหลือส่วนราชการระดับกรม จานวน 147 หน่วยงาน

อันดับที่

- ๑๓

-

6.2 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงาน จาแนกตามแหล่งข้อมูล
จากการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานจาแนกตามแหล่งข้อมูล
พบว่ า คะแนนจากผู้ รั บบริ การหรื อผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ย (External) เท่ ากั บร้ อยละ 78.75 คะแนน
จากกลุ่ มบุ คลากรและเจ้ าหน้ าที่ในหน่ว ยงานภาครัฐ (Internal) เท่ากับร้อยละ 73.38 คะแนน
จากข้ อ มู ล เอกสาร/หลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ (Evidence - Based) เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 86.36
ดังแสดงในภาพที่ 3
คะแนน
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ภาพที่ 3 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงาน
จาแนกตามแหล่งข้อมูล
6.3 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงาน จาแนกรายละเอียด
ตามดัชนีและตัวชี้วัด
เมื่อนาคะแนนมาทาการถ่วงน้าหนัก พบว่า ได้คะแนนโดยภาพรวมเท่ากับ 79.79
ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่ งใสการดาเนินงานในระดับสู ง แสดงรายละเอียดตามดัช นีและ
ตัวชี้วัดย่อย ดังตารางที่ 1

- ๑๔

-

ตารางที่ 1 ตารางรายละเอียดคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงาน
ของสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

ที่
1

2

3

ดัชนีในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ดัชนีความโปร่งใส
1.1 การให้ เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูล
1.1.1 การดาเนินการเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง
1.1.2 การให้ เปิดเผย และ
เข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน
1.2 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.2.1 การมีส่วนร่วม
ในการดาเนินงาน
1.2.2 การจัดการเรื่องร้องเรียน
ดัชนีความพร้อมรับผิด
2.1 ความพร้อมรับผิด
2.1.1 ความพร้อมรับผิด
ในการปฏิบัติงาน
2.1.2 ความพร้อมรับผิด
ในการบริหารงาน
2.2 เจตจานงสุจริต
เจตจานงสุจริตในการบริหารงาน
ความปลอดจากการทุจริต
ในการปฏิบัติงาน
3.1 การถูกชี้มูลความผิด
เรื่องชี้มูลความผิด
3.2 การทุจริตต่อหน้าที่
3.2.1 การรับสินบน
3.2.2 การใช้ตาแหน่งหน้าที่
ในการเอื้อประโยชน์
3.3 ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย
ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย

ค่า
น้าหนัก
(ร้อยละ)
26.00

EBIT

IIT

EIT

คะแนน
ที่ได้
83.01
78.64

66.67

66.67

100.00

81.24 90.62

คะแนน
หลังถ่วง
น้าหนัก
21.58

87.37

18.00

100.00

71.41 85.70

100.00

78.08 89.04
80.59
75.45

14.51

77.02 76.32 76.67
73.40 75.08 74.24
85.72
100.00 77.76 79.40 85.72
22.00

87.77
100.00
100.00
100.00
83.84
84.09 84.13 84.11
84.23 82.90 83.57
79.47
81.09 77.86 79.47

19.31

- ๑๕

-

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ที่
4

5

ดัชนีในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส

ค่า
น้าหนัก
(ร้อยละ)
16.00

EBIT

IIT

EIT

คะแนน
คะแนน
หลังถ่วง
ที่ได้
น้าหนัก
64.75 10.36

วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
4.1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต
73.59
ในหน่วยงาน
4.1.1 การสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต
66.76
66.76
4.1.2 การไม่ทนต่อการทุจริต
78.78
78.78
4.1.3 การอายและเกรงกลัวที่จะทุจริต
75.23
75.23
4.2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
60.88
การดาเนินการเพื่อป้องกัน
50.00 71.76
60.88
ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
4.3 การป้องกันและปราบปรามการ
59.79
ทุจริตในหน่วยงาน
4.3.1 แผนปฏิบัติการป้องกันและ
100.00 68.40
84.20
ปราบปรามการทุจริต
4.3.2 การตรวจสอบถ่วงดุล
0.00 70.76
35.38
ภายในหน่วยงาน
คุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
18.00
77.96 14.03
5.1 มาตรฐานและคุณธรรม
89.04
ในการปฏิบัติงาน
5.1.1 มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
100.00
78.42 89.21
5.1.2 ความเป็นธรรม
100.00
77.74 88.87
ในการปฏิบัติงาน
5.2 คุณธรรมในการบริหารงาน
66.89
5.2.1 การบริหารงานบุคคล
57.36
57.36
5.2.2 การบริหารงบประมาณ
73.09
73.09
5.2.3 คุณธรรมในการมอบหมายงาน
67.98
67.98
5.2.4 การบริหารสภาพแวดล้อม
69.12
69.12
ในการทางาน
คะแนนรายแบบสารวจ
86.36 73.38 78.75
คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงาน
79.79

- ๑๖

-

จากตารางที่ 1 พบว่า
1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.01
ประเมินความคิดเห็นจากประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) และข้อมูลเอกสาร/
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) จาแนกคะแนนในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้
1.1) การให้ เปิ ดเผย และเข้าถึงข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 78.64
โดยมีรายละเอียดตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
- การดาเนิน การเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 66.67
โดยเป็นคะแนนที่ได้จากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based)
- การให้ เปิด เผย และเข้า ถึงข้อมูล ของหน่ว ยงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ 90.62 โดยเป็นคะแนนจากกลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) เท่ากับ
ร้อยละ 81.24 และคะแนนจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) เท่ากับ
ร้อยละ 100.00 เห็นได้ว่าคะแนนที่ได้จาก External และ Evidence – Based สอดคล้องกัน
1.2) การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.37
โดยมีรายละเอียดตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
- การมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.70
โดยเป็นคะแนนจากกลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่ว นเสีย (External) เท่ากับร้อยละ 71.41
คะแนนจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) เท่ากับร้อยละ 100.00
จะเห็นได้ว่าคะแนน External และ Evidence – Based ไม่สอดคล้องกัน โดย External ได้คะแนน
ต่ากว่าในเรื่อง 1) หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้ประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แสดงความคิดเห็น
ต่อการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าที่ห รือการดาเนินงานของหน่วยงาน และ 2) หน่วยงานมีการเปิด
โอกาสให้ ป ระชาชน/ผู้ รั บ บริ การ/ผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ติด ตามและตรวจสอบการด าเนินงานของ
หน่วยงาน
- การจัดการเรื่องร้องเรียน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 89.04 โดยเป็น
คะแนนจากกลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) เท่ากับร้อยละ 78.08 คะแนน
จากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) เท่ากับร้อยละ 100.00 จะเห็นได้ว่า
คะแนน External และ Evidence – Based ไม่สอดคล้องกัน โดย External ได้คะแนนต่ากว่า
ในเรื่องหน่วยงานมีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และประชาสัมพันธ์
แนวทางการรับเรื่องร้องเรียนให้ประชาชนได้รับทราบอย่างชัดเจน
2) ดั ชนี ค วามพร้ อมรั บผิด (Accountability Index) โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ
80.59 ประเมิ นความคิดเห็ นจากกลุ่ ม บุคลากรและเจ้า หน้าที่ ในหน่ ว ยงานภาครัฐ (Internal)
ประชาชนผู้รั บบริ การหรื อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสี ย (External) และข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์
(Evidence-Based) จาแนกคะแนนในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้

- ๑๗

-

2.1) ความพร้อมรับผิด โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 75.45 โดยมีรายละเอียด
ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
- ความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 76.67
โดยเป็นคะแนนจากกลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่ว นเสีย (External) เท่ากับร้อยละ 76.32
และกลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ (Internal) เท่ากับร้อยละ 77.02 เห็นได้ว่า
คะแนนที่ได้จาก External และ Internal สอดคล้องกัน
- ความพร้อมรับผิดในการบริหารงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 74.24
โดยเป็นคะแนนจากกลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่ว นเสีย (External) เท่ากับร้อยละ 75.08
และกลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ (Internal) เท่ากับร้อยละ 73.40 เห็นได้ว่า
คะแนนที่ได้จาก External และ Internal สอดคล้องกัน
2.2) เจตจ านงสุ จ ริ ต หรื อ เจตจ านงสุ จ ริ ต ในการบริ ห ารงาน โดยผู้ บ ริ ห ารของ
หน่วยงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.72 โดยเป็นคะแนนจากกลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (External) เท่ากับร้อยละ 79.40 และกลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ
(Internal) เท่ากับร้อยละ 77.76 และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based)
เท่ากับร้อยละ 100.00 จะเห็นได้ว่าคะแนน Internal และ External สอดคล้องกัน แต่ได้คะแนน
ต่ากว่า Evidence – Based โดย Internal ได้คะแนนต่ากว่าในเรื่องผู้บริหารของหน่วยงาน
มีการสนับสนุนงบประมาณหรือการดาเนินการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริตมากขึ้น
ในหน่วยงาน และ External ได้คะแนนต่ากว่าในเรื่องผู้บริหารของหน่วยงานมีภาพลักษณ์ที่ยึดมั่น
ในความซื่อสัตย์สุจริตในการบริหารงาน
3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index)
โดยรวมได้ คะแนนเท่ ากั บร้ อยละ 87.77 ประเมิ นความคิ ดเห็ น จากกลุ่ ม บุ ค ลากรและเจ้ า หน้ า ที่
ในหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Internal) ประชาชนผู้ รั บบริ การหรื อผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย (External) และ
การถูกชี้มูลความผิด จาแนกคะแนนในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้
3.1) การถูกชี้มูลความผิด ได้คะแนนเท่ากับ 100.00 (ไม่มีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ถูก ชี้ มู ล ระหว่ า งวั น ที่ 1 กรกฎาคม 2559 – วั นที่ 30 เมษายน 2560 โดยเป็ น การกล่ า วหา
ที่มีมูลเหตุแห่งความผิดเกิดขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา)
3.2) การทุจริตต่อหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.84 โดยมีรายละเอียด
ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
- การรั บ สิ น บน โดยรวมได้ ค ะแนนเท่า กั บ ร้ อ ยละ 84.11 โดยเป็ น คะแนน
จากกลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) เท่ากับร้อยละ 84.13 และกลุ่มบุคลากรและ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ (Internal) เท่ากับร้อยละ 84.09 เห็นได้ว่าคะแนนที่ได้จาก External
และ Internal สอดคล้องกัน
- การใช้ ต าแหน่ งหน้ าที่ ในการเอื้ อประโยชน์ โดยรวมได้ คะแนนเท่ ากั บร้ อยละ
83.57โดยเป็นคะแนนจากกลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) เท่ากับร้อยละ 82.90
และกลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ (Internal) เท่ากับร้อยละ 84.23 เห็นได้ว่า
คะแนน ที่ได้จาก External และ Internal สอดคล้องกัน

- ๑๘

-

3.3) ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 79.47
โดยเป็นคะแนนจากกลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) เท่ากับร้อยละ 77.86 และ
กลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ (Internal) เท่ากับร้อยละ 81.09 เห็นได้ว่าคะแนน
ที่ได้จาก External และ Internal สอดคล้องกัน
4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) โดยรวมได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 64.75 ประเมินความคิดเห็ นจากกลุ่ มบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่ว ยงานภาครัฐ
(Internal) และข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) จาแนกคะแนนในแต่ละตัวชี้วัด
ดังนี้
4.1) การสร้ า งวั ฒ นธรรมสุ จ ริ ต ในหน่ ว ยงาน ได้ ค ะแนนเท่ า กั บ ร้ อ ยละ 73.59
ซึ่งเป็นคะแนนจากกลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ (Internal) โดยมีรายละเอียด
ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
- การสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 66.76
- การไม่ทนต่อการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 78.78
- การอายและเกรงกลัวที่จะทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 75.23
4.2) การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการดาเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนในหน่วยงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 60.88 โดยเป็นคะแนนจากกลุ่มบุคลากรและ
เจ้ าหน้าที่ในหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Internal) เท่ากับร้อยละ 71.76 และข้อมูลเอกสาร/หลักฐาน
เชิงประจักษ์ (Evidence-Based) เท่ากับร้อยละ 50.00 เห็นได้ว่าคะแนน Internal และ Evidence –
Based ไม่สอดคล้องกัน โดย Evidence – Based ได้คะแนนต่ากว่าในเรื่อง 1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และ 2) การปรับปรุงขั้นตอน/แนวทาง
การปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
4.3) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ
59.79 โดยมีรายละเอียดตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ 84.20 โดยเป็ น คะแนนจากกลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่ว ยงานภาครัฐ (Internal)
เท่ากับร้อยละ 68.40 และข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) เท่ากับร้อยละ
100.00 จะเห็นได้ว่าคะแนน Internal และ Evidence – Based ไม่สอดคล้องกัน โดย Internal
ได้คะแนนต่ากว่าในเรื่อง 1) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานถูกนา
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็ นรู ป ธรรม และ 2) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงานสามารถยับยั้งการทุจริตในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ
35.38 โดยเป็นคะแนนจากกลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ (Internal) เท่ากับ
ร้อยละ 70.76 และข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) เท่ากับร้อยละ 0.00
จะเห็นได้ว่า คะแนน Internal และ Evidence – Based ไม่สอดคล้องกัน โดย Evidence – Based
ไม่ได้คะแนนในเรื่องการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบการบริหารงานในหน่วยงาน

- ๑๙

-

5) ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) โดยรวม
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 77.96 ประเมินความคิดเห็นจากกลุ่ มผู้รับบริการหรือผู้มีส่ วนได้ส่ วนเสี ย
(External) กลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ (Internal) และข้อมูลเอกสาร/หลักฐาน
เชิงประจักษ์ (Evidence-Based) จาแนกคะแนนในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้
5.1) มาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 89.04
โดยมีรายละเอียดตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
- มาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 89.21 โดยเป็น
คะแนนจากกลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) เท่ากับร้อยละ 78.42 และข้อมูล
เอกสาร/หลั กฐานเชิ งประจั กษ์ (Evidence-Based) เท่ ากั บร้ อยละ 100.00 จะเห็ น ได้ ว่ า คะแนน
External และ Evidence – Based ไม่สอดคล้องกัน โดย External ได้คะแนนต่ากว่าในเรื่อง
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานตามระเบียบขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เป็นมาตรฐาน และยึดหลัก
ความถูกต้องอยู่เสมอ
- ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.87
โดยเป็นคะแนนจากกลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) เท่ากับร้อยละ 77.74 และ
ข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) เท่ากับร้ อยละ 100.00 เห็ นได้ว่า คะแนน
External และ Evidence – Based ไม่สอดคล้องกัน โดย External ได้คะแนนต่ากว่าในเรื่อง
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานโดยยึดหลักความเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ
5.2) คุณธรรมในการบริหารงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 66.89 ซึ่งเป็นคะแนน
จากกลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ (Internal) โดยมีรายละเอียดตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
- การบริหารงานบุคคล ได้คะแนนเท่ากับ 57.36
- การบริหารงบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับ 73.09
- คุณธรรมในการมอบหมายงาน ได้คะแนนเท่ากับ 67.98
- การบริหารสภาพแวดล้อมในการทางาน ได้คะแนนเท่ากับ 69.12

- ๒๐

-

7. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการทางานของหน่วยงานภาครัฐ
7.1 ข้อเสนอแนะจากการประเมินเชิงภาพลักษณ์ (Perception - Based)
โดยการวิ เ คราะห์ ดัช นี แ ละตั ว ชี้ วั ด ที่ เ ป็ นจุ ด บกพร่ อ งจากข้ อค าถามการประเมิ น
เชิงภาพลักษณ์ (Perception-Based) พบว่า ดัชนีที่เป็นจุดบกพร่องมีจานวน 2 ดัชนี ได้แก่
ดัชนีที่บกพร่อง
ดัชนีความพร้อม
รับผิด
ดัชนีคุณธรรม
การทางาน
ในหน่วยงาน

แหล่งข้อมูล
IIT


EIT
-



-

ตัวชี้วัดที่ต้อง
ปรับปรุง
ความพร้อม
รับผิด
คุณธรรม
ในการ
บริหารงาน

ประเด็นที่ต้องปรับปรุง
มาตรการที่เหมาะสมในการจัดการกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่มี
ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่
ความรับผิดชอบ
๑) หน่ ว ยงานควรละเว้ น การใช้ ร ะบบอุ ป ถั ม ภ์
เส้ น สาย หรื อ ผลประโยชน์ อื่ น ๆแอบแฝง
ในกระบวนการคั ด เลื อ ก บรรจุ แต่ ง ตั้ ง
โยกย้ าย เลื่ อนระดั บ การพิจ ารณาความดี
ความชอบ หรือการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ
๒) ระบบการธารงรักษาคนดีคนเก่ง เสริมสร้าง
แรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานปฏิบัติงาน
ให้กับหน่วยงานอย่างจงรักภักดี

7.2 ข้อเสนอแนะจากการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based)
ประเด็น สาคัญที่หน่วยงานจะต้องปรับปรุงดาเนินงานตามแบบประเมินหลั กฐาน
เชิงประจักษ์ (Evidence-Based) มี 3 ประเด็น ดังนี้
EBIT ที่บกพร่อง

ประเด็นที่ต้องปรับปรุง

EB 6 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ๑) การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
๒) การนาผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 มาใช้ในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
EB 9 การด าเนินการเพื่อ ป้องกั น ๑) การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
ทับซ้อน
๒) การปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
EB 11 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีการ ๑) การรวมกลุ่ ม ของเจ้ า หน้ า ที่ ใ นหน่ ว ยงานเพื่ อ การบริ ห ารงาน
รวมกลุ่มเพื่อตรวจสอบการบริหารงาน
ที่โปร่งใส
ในหน่วยงาน
๒) การรวมกลุ่ ม เพื่ อ การบริ ห ารงานที่ โ ปร่ งใส และกลุ่ ม ดั ง กล่ า ว
ต้องมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงาน
ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น

- ๒๑

-

7.3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสารวจ
บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ (Internal)
๑) หน่ ว ยงานควรปรับปรุงการบริห ารงานให้ เป็นธรรมแก่บุคลากร และลดระบบ
อุปถัมภ์ให้น้อยลง โดยเฉพาะการเพิ่มภาวะผู้นาของฝ่ายบริหารและอานวยการ
๒) หน่ ว ยงานควรตรวจสอบการเบิ ก ค่ า ล่ ว งเวลา ค่ า เบี้ ย ประชุ ม ค่ า อาหารว่ า ง
ให้ตรงตามรายการที่ระบุ
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External)
๑) ผู้บริหารทุกระดับชั้นต้องเป็นแบบอย่างในการรักษาระบบคุณธรรม จริยธรรม
ความซื่อสัตย์สุจริต ให้ปรากฏชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูง อาทิเช่น ประกาศ
ให้ระบบคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ความมีระเบียบวินัย เป็นเอกลักษณ์และค่านิย มองค์กร
และยึดถือปฏิบัติโดยชัดเจนเป็นที่ประจักษ์ยอมรับของบุคคลทั่วไป อบรมให้ความรู้แก่บุคลากร
ในสังกัดทุกคน ทุกระดับชั้น ให้เข้าใจในบทบาทภารกิจหลักของหน่วยงาน และให้บุคลากรทุกคน
ปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่อย่างเคร่งครัด โดยมุ่งประโยชน์แก่ราชการและประชาชนอย่างแท้จริง
และเน้ น ย้ าให้ ทุ ก คนตระหนั ก ถึ ง ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต โปร่ ง ใส ตรวจสอบได้ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน
มีการเข้มงวดกวดขันการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด
๒) หน่วยงานควรมีระบบการทางานที่รวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสาร เนื่องจากเมื่อพิจารณาอัตราส่วนระหว่างมีผู้ขอรับบริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ
กับจานวนคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) จากทั่วประเทศ แล้วพบว่า เจ้าหน้าที่
ของ สขร. มีจานวนน้อย ดังนั้น จึงเห็นควรให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง (รัฐบาล) พิจารณาเพิ่มจานวนบุคลากร
ให้กับ สขร. ต่อไป อนึ่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 เป็นกฎหมายที่ดี เนื่องจากเป็นการมอบ
อาวุธแก่ประชาชนให้สามารถต่อสู้กับอานาจรัฐที่ไม่เป็นธรรม โดยเฉพาะประเด็นการทุจริตคอร์ รัปชัน
ดังนั้น รัฐบาลควรสนับสนุนการดาเนินงานของ สขร.

_______________……________________

