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สารบัญ
หนา
บทที่ 1 บทนํา
• ความเปนมาและความสําคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐ
• วัตถุประสงค
• ขอบเขตการดําเนินงาน
- ขอบเขตดานเนื้อหา
- ขอบเขตดานพื้นที่ดําเนินงาน
- ขอบเขตดานระยะเวลาในการดําเนินโครงการ
• ประโยชนที่ไดรับ
• นิยามศัพท

1-1
1-3
1-3
1-3
1-5
1-8
1-9
1-9

บทที่ 2 กรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ
• กรอบแนวคิด
- ทบทวนผลการศึกษาที่เกี่ยวของ
- การสํารวจและประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
- บันทึก ประมวลผล วิเคราะห และสังเคราะหผล
- สรุปผลการประเมินความโปรงใสและความโปรงใสในการดําเนินงานในหนวยงานภาครัฐ
- ขอเสนอแนะ
• ดัชนีที่ใชในการประเมิน

2-1
2-2
2-2
2-2
2-3
2-3
2-3

บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย
• วิธีการศึกษาวิจัย
• กลุมประชากรเปาหมายและกลุมตัวอยางในการประเมิน
• การกําหนดวิธีการสุมตัวอยาง
• เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย
• วิธีการเก็บขอมูล

3-1
3-1
3-2
3-4
3-5
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สารบัญ (ตอ)
หนา

• การประมวลผลและเกณฑการประเมินผล
• แผนและขั้นตอนการดําเนินงาน
• ตารางเวลาการดําเนินงาน
• การวิเคราะหความเสี่ยงปญหา/อุปสรรคและการแกไข

บทที่ 4 ผลการประเมิน
• ผลการแจกแจงขอมูลดานประชากร
- ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน
- ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก
• ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
บทที่ 5 สรุปและอภิปรายผลการประเมิน
• การวิเคราะหผลการประเมิน
- เปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561
- การวิเคราะหคาคะแนนแบบอิงกลุมดวยการจัดอันดับ (Ranking) และการจัดกลุม
ตามตําแหนงควอไทล
- การวิเคราะหคาคะแนนในลักษณะของการจัดกลุมตามตําแหนงควอไทล
- ผลการวิเคราะหคาคะแนนดวยการจัดอันดับ (Ranking) และชวงคะแนนแบบอิงกลุม
ตามตําแหนงควอไทล
- ผลการประเมินเปรียบเทียบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของภาครัฐกับหนวยงานอื่นๆ
• การสังเคราะหขอมูลผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามรายดัชนีและตัวชี้วัด
- ดัชนีและตัวชี้วัดที่เปนจุดแข็ง
- ดัชนีและตัวชี้วัดที่เปนจุดออน
- ดัชนีและตัวชี้วัดที่คะแนนอยูในเกณฑดีแตสามารถพัฒนาไดอีก

(2)
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สารบัญ (ตอ)
• ขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน

ของหนวยงานภาครัฐ
- ดัชนีความพรอมรับผิด
- ดัชนีความปลอดการทุจริตในการปฏิบัติงาน
- ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร
- ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน
• ขอคิดเห็นจากแบบสํารวจ
- ขอคิดเห็นจากแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน
- ขอคิดเห็นจากแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก
• ขอเสนอแนะในการจัดทํามาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งในระดับ
นโยบายและในระดับปฏิบตั ิ
- มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับนโยบาย
- มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับปฏิบัติการ
ภาคผนวก

(3)

หนา
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5-14
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บทที่ 1
บทนํา
1. ความเป น มาและความสํ า คั ญ ของการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสในการดํ า เนิ น การ
ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
สํานั กงานคณะกรรมการป องกั นและปราบปรามการทุ จริ ตแห งชาติ (สํ านั กงาน ป.ป.ช.) ได พัฒนา
เครื่ องมื อการประเมิ นเชิ งบวกเพื่ อเป นมาตรการป องกั นการทุ จริ ตและเป นกลไกในการสรางความตระหนั ก
ให หน วยงานภาครั ฐมี การดํ าเนิ นงานอย างโปร งใสและมี คุ ณธรรมโดยใช ชื่ อว า “การประเมิ นคุ ณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)”
การประเมิ นคุ ณธรรมและความโปรงใสในการดําเนิน งานของหนว ยงานภาครัฐ ไดเริ่มดําเนิน การ
ในป งบประมาณ พ.ศ. 2557 เป น ต น มา และมีการขยายขอบเขตและพัฒ นาใหมีป ระสิทธิภ าพมากยิ่งขึ้ น
ตามลํ า ดั บ ทํ า ให รั ฐ บาลได เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ความสํ า คั ญ ของระบบการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใส
ในการดํ าเนิ นงานของหน ว ยงานภาครัฐ โดยเมื่อวัน ที่ 5 มกราคม 2559 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบให
หน ว ยงานภาครั ฐ ทุ ก หน ว ยงานเข า ร ว มรั บ การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสในการดํ า เนิ น งาน
ของหนวยงานภาครัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 ตามที่สํานักงาน ป.ป.ช. เสนอ
ป จ จุ บั น การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานภาครั ฐ
ไดถูกกํ าหนดเปนกลยุทธที่สํ าคั ญของยุทธศาสตร ชาติว าดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่ งถื อเป นการยกระดั บให การประเมิ น คุ ณธรรมและความโปร งใสในการดํ าเนิ นงาน
ของหน วยงานภาครั ฐ ให เป น “มาตรการป องกั นการทุ จริ ตเชิ งรุ ก” ที่หน วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะตอง
ดําเนินการ โดยมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐที่เขารับการประเมินไดผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและ
ยกระดับหนวยงานในดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม และที่ผานมาพบวาหลาย
หน ว ยงานนํ าการประเมิ น คุ ณธรรมและความโปร งใสในการดํ าเนิ นงานของหน ว ยงานภาครั ฐไปเป นกรอบ
ในการพัฒนาและยกระดั บการบริหารจั ดการให เปนไปตามหลั กธรรมาภิ บาล เกิ ดการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพ
ในการใหบริการ และการอํานวยความสะดวกตอประชาชนใหเขาถึงการบริการสาธารณะดวยความเปนธรรมผาน
การปฏิบัติงานอยางมีมาตรฐาน มีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการใหบริการอยางชัดเจน นอกจากนี้
ในด านบริ หารจั ดการในหน วยงาน ก็ ยั งพบว าหน วยงานใหความสําคัญกับการปองกั นในประเด็นที่อาจเป น
ความเสี่ ยงหรื อเป นช องทางที่ อาจจะก อใหเกิดการทุ จริต การรับสินบน หรือกอให เกิดผลประโยชน ทับซอน
และสามารถยับยั้งการทุจริตหรือผลประโยชนทับซอนที่อาจเกิดขึ้นไดอยางเทาทันสถานการณ ซึ่งเมื่อหนวยงาน
ภาครัฐทั่วประเทศมีการปองกันการทุจริตเชิงรุกในลักษณะดังกลาว ก็จะทําใหการทุจริตในภาพรวมของประเทศ
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ลดลงไดในที่สุด ตลอดจนยังผลักดันใหเกิดทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงการทํางานภายในหนวยงานในภาพรวม
ของประเทศใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกดวย
นอกจากนี้ จากความสําเร็จของการดําเนินการที่ผานมาดังกลาว ทําให “การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานภาครั ฐ ” ถู ก ยกระดั บ ให เ ป น กลไกและเป น ตั ว ชี้ วั ด สํ า คั ญ
ในการขับเคลื่อนการดําเนินการที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตและการสงเสริมคุณธรรม
และความโปรงใส ทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล อาทิ
ระดับประเทศ
1. เป น กลไกการขั บ เคลื่ อ นและถู ก กํ า หนดเป น ตั ว ชี้ วั ด ระดั บ ยุ ท ธศาสตร ต ามยุ ท ธศาสตร ช าติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
2. เปนกลไกขับเคลื่อนการปองกันและปราบปรามการทุจริตตามแนวนโยบายของคณะกรรมการตอตาน
การทุจริตแหงชาติ (คตช.) โดยมีศูนยอํานวยการตอตานการทุจริตแหงชาติ (ศอตช.) เปนกลไกหลัก
ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต (ศปท.)
3. ถู กกํ า หนดให เ ป น ตั ว ชี้ วั ด แนวทางที่ 2 “การป อ งกั น การทุ จ ริ ตเชิ งรุ ก” ตามแผนบูร ณาการตอ ตา น
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
4. เปนกลไกขับเคลื่อนการยกระดับธรรมาภิบาลตามรายงานเรื่อง “การปฏิรูปมาตรการเสริมสรางระบบ
การบริหารงานที่มีธรรมาภิบาลในภาครัฐ” โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ระดับสากล
1. เป น เครื่ อ งมื อ ในการยกระดั บ ดั ช นี ก ารรั บ รู ก ารทุ จ ริ ต (Corruption Perceptions Index : CPI)
ของประเทศไทย
2. เปนเครื่องมือในการวัดความสําเร็จตามเปาประสงคที่ 16.5 เรื่อง “การลดการทุจริตในตําแหนงหนาที่
และการรั บสิ นบนทุ กรู ปแบบ” ตามเป าหมายการพั ฒนาที่ ยั่ งยื น (Sustainable Development Goals :
SDGs)
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2. วัตถุประสงค
ในการสํ ารวจขอมู ล วิเ คราะหขอมูล และสั งเคราะหขอมูล เพื่ อประเมิน คุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําป พ.ศ. 2561
สํานักงาน ป.ป.ช. ไดมอบหมายใหสถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร. เปนที่ปรึกษา
โดยมีวัตถุประสงคในการดําเนินการ ดังนี้
1) เพื่อประเมินผลดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐที่รับการประเมิน
2) เพื่อให ไดขอเสนอแนะในการปรับ ปรุ ง/พั ฒนาด านคุ ณธรรมและความโปรงใสในการดําเนิน งาน
ของหนวยงานภาครัฐที่รับการประเมิน
3) เพื่อใหไดขอเสนอแนะในการจัดทํามาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งในระดับ
นโยบายและในระดับปฏิบตั ิ
3. ขอบเขตการดําเนินงาน
การประเมิ น คุ ณธรรมและความโปรงใสในการดําเนิน งานของหนว ยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) เปนการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหนวยงาน
ภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแตการบริหารงานของผูบริหารและการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ภายในหนวยงาน ตลอดจน
ประเมิน “ระบบงาน” โดยเฉพาะกระบวนการเปดเผยขอมูล กระบวนการจัดซื้อจัดจางที่มีความโปรงใส รวมถึง
ขั้น ตอนและกระบวนการปฏิ บั ติงานและการใหบ ริการที่มีมาตรฐานและมีความเปน ธรรม ไมเลือกปฏิบัติ
ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล รวมไปจนถึงการประเมิน “วัฒนธรรม” ในหนวยงานที่มุงเนน
การสรางเสริ มวัฒนธรรมและคานิยมสุ จริต และประเมิน แนวทางในการปองกันการทุ จริตและการป องกั น
การปฏิบัติงานที่อาจจะกอใหเกิดผลประโยชนทับซอน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่สะทอน
ไดจากการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายในและผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ซึ่งลวนแตมีความสําคัญและ
สามารถสะทอนใหเห็นถึงคุณลักษณะที่ดีในการดําเนินงานที่มีคุณธรรม และมีธรรมาภิบาล ที่หนวยงานภาครัฐ
และเจาหนาที่ของรัฐ พึงจะตองมีและยึดถือปฏิบัติไดเปนอยางดี
ขอบเขตการดําเนินงานตามวัตถุประสงคครอบคลุมประเด็นตอไปนี้
3.1 ขอบเขตดานเนื้อหา
ดํ า เนิ น การประเมิ น ผลหน ว ยงานภาครั ฐ โดยใช ร ะบบประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐที่สํานักงาน ป.ป.ช. จัดทําขึ้น ซึ่งเนื้อหาประกอบดวย 5 ดัชนี คือ
1) ดัชนีความโปรงใส (Transparency Index) ประเมินจากความคิดเห็นของผูรับบริการหรือผูมีสวนได
สวนเสียตามประสบการณในการรับบริการจากหนวยงาน และประเมินจากขอมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ
บนพื้นฐานขอเท็จจริงจากระบบการดําเนินงานของหนวยงาน
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2) ดั ชนี ความพร อมรั บผิ ด (Accountability Index) ประเมิ นจากความคิ ดเห็นของผู รั บบริ การหรื อ
ผูมีสวนไดสวนเสียตามประสบการณในการรับบริการจากหนวยงาน และประเมินจากความคิดเห็นของเจาหนาที่
ภายในหน วยงานที่ มีต อการดํ าเนิ นงานของหน วยงาน และประเมิ นจากข อมู ลเอกสาร/หลั กฐานเชิ งประจั กษ
บนพื้นฐานขอเท็จจริงจากระบบการดําเนินงานของหนวยงาน
3) ดัชนีความปลอดการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index) ประเมินจากการรับรูและ
ประสบการณ ตรงของผู รั บบริ การหรื อผู มีส วนไดสวนเสียที่มีตอการใหบริ การของหน วยงาน และประเมินจาก
ความคิดเห็นของเจาหนาที่ภายในหนวยงานที่มีตอการดําเนินงานของหนวยงาน และประเมินจากขอมูลเอกสาร/
หลักฐานเชิงประจักษ บนพื้นฐานขอเท็จจริงจากระบบการดําเนินงานของหนวยงาน
4) ดั ชนี วั ฒนธรรมคุ ณธรรมในองค กร (Integrity Culture Index) ประเมิ นจากความคิ ดเห็ นของ
เจ าหน าที่ ภายในหน วยงาน และจากข อมู ลเอกสาร/หลั กฐานเชิ งประจั กษ บนพื้ นฐานข อเท็ จจริ งจากระบบ
การดําเนินงานของหนวยงาน
5) ดัชนี คุณธรรมในการทํ างานในหนวยงาน (Work Integrity Index) ประเมินจากความคิ ดเห็นของ
เจาหนาที่ภายในหนวยงานที่มีตอการดําเนินงานของหนวยงาน และประเมินจากความคิดเห็นของผูรับบริการหรือ
ผู มีส วนได ส วนเสี ยตามประสบการณ ในการรับบริ การจากหน วยงานและประเมิ นจากข อมู ลเอกสาร/หลั กฐาน
เชิงประจักษบนพื้นฐานขอเท็จจริงจากระบบการดําเนินงานของหนวยงาน
เครื่องมื อที่ใชในการประเมิน คุ ณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนว ยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) มี 3 เครื่องมือ ไดแก
(1) แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment
: EBIT) เปนการประเมินจากระบบการดําเนินงานของหนวยงาน
(2) แบบสํ า รวจความคิ ดเห็ น ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ภายใน (Internal Integrity and Transparency
Assessment : IIT) เปนการสํารวจความคิดเห็น โดยจัดเก็บขอมูลจากเจาหนาที่ของหนวยงาน ที่มีอายุการทํางาน
ไมนอยกวา 1 ป และปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
(3) แบบสํ ารวจความคิ ดเห็ นผู มี ส วนได ส วนเสี ยภายนอก (External Integrity and Transparency
Assessment : EIT) เป น การสํ า รวจความคิ ด เห็ น โดยจั ด เก็ บ ข อ มู ล จากผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ของหน ว ยงาน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
โดยมีขอบเขตของงานของการสํารวจอยู 2 สวนคือ
1) การสํ า รวจจั ด เก็ บ ข อ มู ล ความคิ ด เห็ น ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ภายใน (Internal Integrity and
Transparency Assessment : IIT) และความคิดเห็น ของผูมีสว นไดสว นเสีย ภายนอก (External Integrity
and Transparency Assessment : EIT) ทั้งนี้เปน การวิจัย จากการสํา รวจกลุมตั ว อยาง (Sample Survey
Research) โดยการจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับขอคิดเห็นจากกลุมตัวอยางที่ตอบคําถามตามแบบสํารวจความคิดเห็น
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ผู มี ส วนได ส วนเสี ยภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment) และแบบสํ ารวจความคิ ดเห็ น
ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment) ซึ่งเกี่ยวกับความรูความเขาใจ
และประสบการณของผูตอบแบบสํารวจ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน กระบวนการและพฤติกรรมของบุคคลใน
หนวยงานภาครัฐในเรื่องความโปรงใส ความรับผิดชอบ ความปลอดจากการทุจริต วัฒนธรรมคุณธรรม และคุณธรรม
ในการทํ า งานในหน ว ยงาน ซึ่ ง สะท อ นคุ ณ ลั ก ษณะที่ ดี ต ามหลั ก คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใส โดยกํ า หนด
กลุมตัวอยางใหสอดคลอง เหมาะสม และมีลักษณะของการเปนตัวแทนที่ดี
2) การวิจัยจากเอกสาร (Document Research) โดยจัดเก็บขอมูลจากเอกสารและหลักฐานตางๆ
ตามแบบสํ ารวจหลั กฐานเชิ งประจั กษ (Evidence-Based Integrity and Transparency Based : EBIT) โดยให
หนวยงานที่เขารับการประเมินตอบคําถามตางๆ เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน กระบวนการหรือกิจกรรมที่หนวยงาน
ดํ าเนิ นการจริ ง และมี หลั กฐานประกอบที่ มี คุณลักษณะที่ ดีตามหลักธรรมาภิ บาล คุณ ธรรม จริ ย ธรรมและ
ความโปรงใสสําหรับหนวยงานภาครัฐ
3) นําขอมูลที่ไดรับจาก 2 สวนขางตน นํามาบันทึก ประมวลผล วิเคราะห และสังเคราะหขอมูล
เพื่ อ ให ไ ด ผ ลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานภาครั ฐ ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของแตละหนวยงาน
3.2 ขอบเขตดานพื้นที่ดําเนินงาน
ในการสํารวจขอมูล วิเคราะหขอมูลและสังเคราะหขอมูลเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําป พ.ศ. 2561
สํานักงาน ป.ป.ช. ไดมอบหมายใหสถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร. เปนที่ปรึกษา
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ จํานวน 69 หนวยงาน ดังตอไปนี้
1) องคกรอิสระ
จํานวน 5 หนวยงาน
2) องคกรอัยการ
จํานวน 1 หนวยงาน
3) หนวยงานในสังกัดรัฐสภา
จํานวน 2 หนวยงาน
4) ศาล (เฉพาะหนวยงานธุรการ)
จํานวน 3 หนวยงาน
5) สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
จํานวน 1 หนวยงาน
6) องคการมหาชน
จํานวน 55 หนวยงาน
7) องคกรปกครองทองถิ่นรูปแบบพิเศษ
จํานวน 1 หนวยงาน
8) รัฐวิสาหกิจ
จํานวน 1 หนวยงาน
ทั้งนี้รายละเอียดหนวยงานทั้งหมด ดังนี้
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รายชื่อหนวยงานที่เขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
ลําดับ

หนวยงาน

ประเภทหนวยงาน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
สํานักงานผูตรวจการแผนดิน
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
สํานักงานอัยการสูงสุด
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
สํานักงานศาลปกครอง
สํานักงานศาลยุติธรรม

12

สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ
สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สถาบันอนุญาโตตุลาการ
คุรุสภา
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

23
24
25
26
27
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องคกรอิสระ
องคกรอิสระ
องคกรอิสระ
องคกรอิสระ
องคกรอิสระ
องคกรอัยการ
หนวยงานในสังกัดรัฐสภา
หนวยงานในสังกัดรัฐสภา
ศาล (เฉพาะหนวยงานธุรการ)
ศาล (เฉพาะหนวยงานธุรการ)
ศาล (เฉพาะหนวยงานธุรการ)
สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
องคการมหาชน
องคการมหาชน
องคการมหาชน
องคการมหาชน
องคการมหาชน
องคการมหาชน
องคการมหาชน
องคการมหาชน
องคการมหาชน
องคการมหาชน
องคการมหาชน
องคการมหาชน
องคการมหาชน
องคการมหาชน
องคการมหาชน

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ รายหนวยงาน
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รายชื่อหนวยงานที่เขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
ลําดับ

หนวยงาน

ประเภทหนวยงาน

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค
สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)
โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)
ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (องคการมหาชน)
ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน)
ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน)
ศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน)
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน)
สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน)
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย (องคการมหาชน)
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน)
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน)
สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องคการมหาชน)
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดนิ (องคการมหาชน)
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)
สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน)
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)
สถาบันวัคซีนแหงชาติ (องคการมหาชน)
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน)
สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน)
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าํ และการเกษตร (องคการมหาชน)
สํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน (องคการมหาชน)
สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน)
สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)

องคการมหาชน
องคการมหาชน
องคการมหาชน
องคการมหาชน
องคการมหาชน
องคการมหาชน
องคการมหาชน
องคการมหาชน
องคการมหาชน
องคการมหาชน
องคการมหาชน
องคการมหาชน
องคการมหาชน
องคการมหาชน
องคการมหาชน
องคการมหาชน
องคการมหาชน
องคการมหาชน
องคการมหาชน
องคการมหาชน
องคการมหาชน
องคการมหาชน
องคการมหาชน
องคการมหาชน
องคการมหาชน
องคการมหาชน
องคการมหาชน
องคการมหาชน
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รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ รายหนวยงาน
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
ลําดับ

หนวยงาน

ประเภทหนวยงาน

56
57
58
59

สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน)
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน)
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน)
สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)
สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
(องคการมหาชน)
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน)
หอภาพยนตร (องคการมหาชน)
องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
(องคการมหาชน)
องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน)
สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
(องคการมหาชน)
กรุงเทพมหานคร
บริษัท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จํากัด

องคการมหาชน
องคการมหาชน
องคการมหาชน
องคการมหาชน

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

องคการมหาชน
องคการมหาชน
องคการมหาชน
องคการมหาชน
องคการมหาชน
องคการมหาชน
องคการมหาชน
องคการมหาชน
องคกรปกครองทองถิ่นรูปแบบพิเศษ
รัฐวิสาหกิจ

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐมีแหลงที่ตั้งกระจาย
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและในสวนภูมิภาค ทั้งนี้ในกรณีขอมูลเปนความลับของหนวยงาน เชนขอมูลพนักงาน
ในหนวยงาน และบุคคลที่มาติดตอหรือรับบริการจากหนวยงานจะไดรับการปกปองไมใหระบุถึงตัวบุคคลตาม
จรรยาบรรณของนักวิจัย
3.3 ขอบเขตดานระยะเวลาในการดําเนินโครงการ
ระยะเวลาในการดําเนินโครงการจางสํารวจขอมูลวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลเพื่อประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีระยะเวลา
ดําเนินงานตามแผนงานรวมทั้งสิ้น 6 เดือน (ระยะเวลา 180 วัน) ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2561 จนถึงเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2561
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สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

4. ประโยชนที่ไดรับ
1) หนวยงานภาครัฐที่รับการประเมิน ไดรับทราบระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ทําใหเกิดความตระหนักและใหความสําคัญในการปฏิบัติหนาที่ใหเกิดคุณธรรมและความโปรงใสมากยิ่งขึ้น
2) หนวยงานภาครัฐที่รับการประเมิน ไดนําขอเสนอแนะจากการประเมินมาจัดทําแผนงาน โครงการ
หรือกิจกรรม มาปรับปรุง/พัฒนาดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
3) หนวยงานกํากับดูแล ไดรับขอเสนอแนะในการจัดทํามาตรการในการปองกันและปราบปราม
การทุจริตทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติ
5. นิยามคําศัพท
หน วยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบการประเมิ น ผล หมายถึง หนว ยงานที่ดํ าเนิ น การประเมิ น คุณ ธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดแก สํานักงาน ป.ป.ช.
ที่ ปรึ กษา หมายถึ ง ผู รั บจ างดํ าเนิ นการสํ ารวจและจั ดเก็ บข อมู ล บั นทึ กในฐานข อมู ล ประมวลผล
และวิเคราะหขอมูลทางสถิติ เพื่อใหไดผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
หนวยงานที่รับประเมิน ไดแก หนวยงานของรัฐ ที่เขารวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดแก องคกรอิสระ องคกรอื่นตาม
รัฐธรรมนูญ ศาล (เฉพาะหนวยงานธุรการ) หนวยงานในสังกัดรัฐสภา องคการมหาชน หนวยงานรัฐวิสาหกิจ
และองคการปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ โดยบุคลากรในหนวยงานที่รับการประเมินมีบทบาทหนาที่ ดังนี้
- ผูบริหารของหนวยงาน นอกจากผูบริหารจะตองมุงมั่นบริหารงานตามภารกิจใหบรรลุพันธกิจ
ของหนวยงานแลว ก็จะตองยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมดวย เนื่องจากในการประเมินในปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ได มีก ารปรั บ เกณฑ ก ารประเมิน ใหเ ปน การกําหนดมาตรการหรือกลไกเชิ งระบบ เพื่ อให เ กิ ด
การปองกันการทุจริต การสรางความโปรงใสในการดําเนินงาน และสงเสริมคุณธรรมในการปฏิบัติงานและ
การบริหารงานอยางเปนรูปธรรมและยั่งยืน ซึ่งผูบริหารของหนวยงานจะตองมีสวนรวมในการศึกษาวิเคราะห
และพิจารณากรอบแนวทางและขั้นตอนในแตละมาตรการหรือกลไกเชิงระบบ รวมทั้ง ผูบริหารของหนวยงาน
ยังมีบทบาทอยางมากในการนําผลการประเมินไปสูการกําหนดนโยบายเพื่อปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานใหมี
คุณธรรมและความโปรงใสมากยิ่งขึ้น
- เจาหนาที่ในหนวยงาน นอกจากจะตองยึดถือหลักการความโปรงใส ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล
ตอผูมีสวนไดสวนเสียหรือผูรับบริการ ปฏิบัติงานอยางเต็มประสิทธิภาพและเปนไปตามคูมือ หรือมาตรฐาน
การปฏิ บั ติ งานอย า งเคร งครั ด ไม ใช อํา นาจหนาที่อยางไมเปน ธรรมหรือเอื้อผลประโยชนแกพวกพองแลว
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เจาหนาที่ในหนวยงานยังเปนกลุมตัวอยางในการตอบแบบสํารวจความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียภายในอีกดวย
ซึ่งเจ าหนาที่ของหนวยงานจะตองตอบตามการรับ รูที่แทจริง เพื่อใหผลการประเมิ นสามารถสะทอนระดับ
คุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานไดอยางแมนตรง ซึ่งจะทําใหหนวยงานนําผลการประเมินพัฒนาไปสู
การปรับปรุงหนวยงานใหมีคุณธรรมและความโปรงใสสูงขึ้นได
ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึงประชาชน บุคคลภายนอกหนวยงาน/นิติบุคคล/บริษัท/
หางราน/หนวยงานของรัฐอื่นๆ ที่เปนผูมารับบริการ/เปนลูกคา/เปนผูมีสวนไดสวนเสียจากการใหบริการตาม
ภารกิจหลักของหนวยงานที่เขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
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บทที่ 2
กรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ
2.1 กรอบแนวคิด
การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ที่ ดํ า เนิ น โครงการโดยสํ า นั ก งาน ป.ป.ช. นั้ น ได กํ า หนดกรอบแนวคิ ด
ในการศึกษาไว ดังนี้
แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

• มาตรการในการป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ของ ป.ป.ช.
• ผลการสํารวจ ITA ในปี ที�ผ่านมา

เครือ� งมือในการสํารวจ

แนวคิดทฤษฎีที�เกี�ยวข้อง

EBIT
IIT
EIT

กลุ่มเป้ าหมาย

1. แนวคิดการสุ่มตัวอย่าง
2. แนวคิดเกี�ยวกับทัศนคติ
3. แนวคิดเกี�ยวกับแรงจูงใจ
4. แนวคิดเกี�ยวกับการรับรู ้
5. แนวคิดเกี�ยวกับพฤติกรรมในองค์กร
6. แนวคิดเกี�ยวกับค่านิ ยม
7. แนวคิดเกี�ยวกับผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
8. แนวคิดเกี�ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
9. แนวคิดเกี�ยวกับ Conflict of Interest
10. แนวคิดเกี�ยวกับความเป็ นผูค้ วบคุมดูแลจัดการทรัพย์สิน
11. แนวคิดเกี�ยวกับหลักธรรมาภิบาลของการบริ หารกิจการ
บ้ านเมืองที�ดี

- องค์กรอิสระ
- องค์กรอัยการ
- ศาล (เฉพาะหน่ วยธุรการ) - หน่ วยงานในสังกัดรัฐสภา
- องค์การมหาชน
- กรุงเทพมหานคร
- สํานั กงานสภาที�ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- บริษัท รถไฟฟ้ า ร.ฟ.ท. จํากัด

สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
•
•
•
•
•

ความโปร่งใส
ความพร้อมรับผิด
ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบตั ิงาน
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
คุณธรรมการทํางานในหน่ วยงาน

• ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนิ นงานของหน่วยงานภาครัฐที�รบั การประเมิน
• ข้อเสนอแนะในการจัดทํามาตรการในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตทั�งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติ
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แนวทางในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
2.1.1 ทบทวนผลการศึกษาที่เกี่ยวของ
การทบทวนผลการศึกษาที่เกี่ยวของ ไดแก การทบทวนแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานภาครั ฐ ผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสในการดํ า เนิ น งาน
ของหนวยงานภาครั ฐในป ที่ผ านมา มาตรการในการป องกันและปราบปรามการทุ จริ ตของสํ านักงาน ป.ป.ช.
เป นขั้นตอนแรกที่ รวบรวมจั ดระบบความรู เกี่ยวกั บการประเมินคุ ณธรรมและความโปร งใสในการดํ าเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ ซึ่งทฤษฎีและผลการศึกษาในอดีตคือแหลงขอมูลขั้นตนที่มีประโยชนตอการพัฒนากรอบ
แนวคิดเพื่อตอบคําถามการวิจัย
2.1.2 การสํารวจและประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
ในการสํารวจและประเมินฯ นั้นเปนกระบวนการสํารวจขอมูลโดยใชเครื่องมือที่พัฒนาโดยสํานักงาน ป.ป.ช.
ตาม 5 ดัชนีสําคัญ ไดแก
1) ความโปรงใส (Transparency Index)
2) ความพรอมรับผิด (Accountability Index)
3) ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption-Free Index)
4) วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร (Integrity Culture Index)
5) คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน (Work Integrity Index)
การสํารวจนี้ เปน การวิจัย เชิงปริมาณ ดังนั้นหลักปฏิบัติ ที่สําคัญ คือ การสุมและเลือกตัวอยางตอง
มี ความเหมาะสมและสามารถใช เ ป น ตั ว แทนที่ดีของประชากรไดร วมถึงการควบคุ มปจ จัย แทรกซอนที่จ ะ
ทําใหผลการสํารวจไมถูกตอง นอกจากนี้การรวบรวมขอมูลจากเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence-based)
ถือเปนการวิจัยเอกสารที่จะตองประมวลผลดังกลาวประกอบเขาไปดวย
2.1.3 บันทึก ประมวลผล วิเคราะห และสังเคราะหผล
เปนกระบวนการบันทึก รวบรวมประมวลผลจากทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเอกสาร คํานวณ
คะแนนและประเมิน ผลระดับ คุณธรรมและความโปร งใสในการดําเนิ นงานของหนว ยงานภาครั ฐเพื่อมาใช
บรรยายลักษณะของขอมูลจัดอันดับและนําขอมูลที่ไดนี้เขาสูกระบวนการวิเคราะหและสังเคราะหเพื่ออธิบายถึง
ลักษณะร วมของประเภทหนวยงานและป จจัยที่มีผ ลตอระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ เปนตน
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2.1.4 สรุปผลการประเมินความโปรงใสและความโปรงใสในการดําเนินงานในหนวยงานภาครัฐ
เปนการเขียนรายงานเพื่อนําเสนอขอเท็จจริงและผลการประเมินในรูปแบบที่ เขาใจง ายโดยที่ปรึกษา
จะทําการสรุปผลโดยจะทําการจัดลําดับวิเคราะหความความสัมพันธหรือการใชผลของตัวแบบทางสถิติเพื่อแยก
คุณลักษณะของหนวยงานที่มีระดับคะแนนตางกันเชนแยกเปนระดับสูงกับระดับต่ํา เปนตน
2.1.5 ขอเสนอแนะ
ที่ปรึกษาจะใหขอเสนอแนะในดานตางๆ ไดแก การปรับปรุงและพัฒนาดานคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนิ นงานภาครัฐในภาพรวม และของหน วยงานผูรับการประเมินเพื่อเปนประโยชนตอการดําเนินงาน
ในปตอไป การพัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment : ITA) เพื่อเปนฐานความรูในการปรับปรุงเครื่องมือ การจัดทํามาตรการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตทั้งในระดับปฏิบัติและระดับนโยบาย และมาตรการการปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวของ
กับระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐตอไป
2.2 ดัชนีที่ใชในการประเมิน
การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) สํานักงาน ป.ป.ช. ไดเริ่มดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เปนตนมาและ
มีการขยายขอบเขตและพั ฒนาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามลํ าดับ เป นที่ ยอมรับว าการดําเนินงานที่ผานมา
ประสบความสําเร็จเปนอยางยิ่ง โดยไดรับความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐที่เขารวมอยางดีย่ิง และไดรับเสียง
สะทอนวาการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐนั้น เปนเครื่องมือที่ชวยให
หนวยงานที่รับการประเมินไดมีการตรวจสอบและสอบทานตนเอง มีการปรับปรุงการดําเนินงานใหเปนไปตามหลัก
ธรรมาภิบาลในสวนที่ยังขาดตกบกพรอง มีการพัฒนาระบบงานใหเกิดความโปรงใส มีการปรับปรุงการบริหารงาน
และการปฏิบัติงานอยางเปนธรรม ทั้งตอบุคลากรในหนวยงานและตอผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานไดเปนอยางดี
ในปจจุบัน การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment : ITA) เป น การประเมิ น ด า นคุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสที่ ค รอบคลุ ม
หนวยงานภาครัฐมากที่สุดในประเทศไทย
หลายหนวยงานไดนําหลักการของการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครั ฐ ไปประยุ ก ต สู ก ารประเมิ น หน ว ยงานภายใน เช น สํ านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน
ไดนําเครื่องมือการประเมินไปสูการประเมินในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด กระทรวงสาธารณสุขได
นํ าข อคํ าถามบางส วนไปประยุ กต สู การประเมิ นภายในหน วยงานสาธารณสุ ขหลายระดั บทั้ งระดั บส วนกลาง
สวนภูมิภาค และเขตพื้นที่ทั่วประเทศ รวมถึงหนวยงานรัฐวิ สาหกิจหลายแหง ก็ ไดนําหลักการของการประเมิ น
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไปประยุกตและขยายผลไปสูการประเมินหนวยงาน
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ภายใน ทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค พื้นที่และสาขา และขยายผลสูการพัฒนาองคกรโปรงใส ใหสอดรับกับทิศทาง
ของการพัฒนาสูการเปนภาครัฐหรือระบบราชการ 4.0 ซึ่งจะตองทํางานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชนสุข
ของประชาชนเปนหลัก เพื่อใหภาครัฐเปนที่พึ่งของประชาชนและเชื่อถือไววางใจได
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) แบงออกเปน 5 ดัชนี ดังนี้
1) ดั ช นี ค วามโปร ง ใส (Transparency Index) เป น ดั ช นี ที่ ป ระเมิ น เกี่ ย วกั บ กระบวนการ
ของหน ว ยงานในการเป ด เผยข อ มู ล ของหน ว ยงานอย า งตรงไปตรงมา มี ค วามถู ก ต อ ง ชั ด เจน ครบถ ว น
และเปนปจจุบัน ประชาชนและภาคประชาสังคม สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก สามารถตรวจสอบ
การดํ า เนิ น ของหน ว ยงานตามนโยบายที่ ป ระกาศให ไ ว กั บ ประชาชน สร า งความไว ว างใจซึ่ ง กั น และกั น
นอกจากนั้นยังพิจารณาถึงกระบวนการของหนวยงานในการเปดโอกาสใหภาคประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสีย
เขามามีสวนรวมในการดําเนินงานของหนวยงานซึ่งถือเปนหลักการที่สําคัญอยางหนึ่งของความโปรงใส รวมไป
ถึ ง กระบวนการจั ด ซื้ อ จั ด จ า ง ซึ่ ง หน ว ยงานจะต อ งดํ า เนิ น การให เ ป น ไปตามหลั ก การความโปร ง ใสตาม
ที่ ร ะบุ ไว ในกฎหมาย โดยหน ว ยงานจะต องมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือ การวางระบบแกเจาหนา ที่
ที่เกี่ยวของใหดําเนินการอยางเปนรูปธรรม
ประกอบดวย 3 ตัวชี้วัด และมีรายละเอียดเกณฑการประเมินในแตละตัวชี้วัด ดังนี้
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 1.1 การเป ด เผยข อ มู ล เพื่ อ ให ห น ว ยงานที่ รั บ การประเมิ น มี ก ารเป ด เผยข อ มู ล
ของหนวยงานอยางตรงไปตรงมา มีความถูกตอง ชัดเจน ครบถวน และเปนปจจุบัน ประชาชนสามารถเขาถึง
ขอมูลขาวสารไดสะดวก และสามารถตรวจสอบการดําเนินของหนวยงานตามนโยบายที่ประกาศไว
ตัวชี้วัดที่ 1.2 การมีสวนรวม เพื่อใหหนวยงานที่รับการประเมินมีกระบวนการในการเปดโอกาสให
ภาคประชาชน หรื อ ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ของหนว ยงานไดมี สว นรว มในการดํ าเนิ น งานของหน ว ยงาน เช น
การแสดงความคิ ด เห็ น ร ว มรั บ รู และร ว มคิ ด หรื อ ร ว มเสนอความเห็ น ในการตั ด สิ น ใจป ญ หาสํ า คั ญ
หรื อ ยกระดั บ ไปสู ก ารมี ส ว นร ว มในการประสานพลั ง ระหว างภาครั ฐ และภาคส ว นอื่ น ๆ (Collaboration)
เพื่อยกระดับการพัฒนาประเทศ พัฒนาระบบงาน พัฒนาการใหบริการ หรือการสรางนวัตกรรมในการตอยอด
ทั้งในรูปของนวัตกรรมเชิงนโยบาย นวัตกรรมการใหบริการ หรือนวัตกรรมการบริหารองคกร หรือการแกปญหา
ความตองการของประชาชนที่มีความสลับซับซอน และรับผิดชอบตอความสําเร็จรวมกัน
ตัวชี้วัดที่ 1.3 การจัดซื้อจัดจาง เพื่อใหหนวยงานที่รับการประเมินมีการดําเนินการในการจัดซื้อจัด
จ า งของหน ว ยงาน ที่ โ ปร ง ใส มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล ตรวจสอบได และมี ค วามคุ ม ค า ก อ ให
เกิดประโยชนสูงสุด
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2) ดัชนี ความพร อมรับผิ ด (Accountability Index) เปน ดัช นีที่ประเมิน เกี่ ยวกับ กระบวนการ
เผยแพรแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงาน และกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการในปที่ผานมา เพื่อสะทอนใหสาธารณชนไดติดตามตรวจสอบวาหนวยงานไดดําเนินภารกิจตามพันธกิจ
ของหนวยงาน และกอใหเกิดประโยชนตอประเทศและประชาชนอยางแทจริงหรือไม นอกจากนี้ยังประเมิน
พฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ง านของเจ า หน า ที่ ข องหน ว ยงาน ที่ แ สดงถึ ง ความมุ ง มั่ น ตั้ ง ใจปฏิ บั ติ ง านอย า งเต็ ม
ประสิทธิภาพ และแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดําเนินการกับเจาหนาที่ ผูมีผลสัมฤทธิ์การ
ปฏิบัติงานต่ํา รวมถึงประเมินเกี่ยวกับทัศนคติของผูบริหารของหนวยงาน โดยการแสดงเจตจํานงที่แนวแนวาจะ
บริ ห ารงานให บ รรลุ ต ามพั น ธกิ จ ของหน ว ยงานตามหลักธรรมาภิบ าลเพื่อ ใหส าธารณชนเกิดความเชื่อมั่ น
และประเมินเกี่ยวกับกระบวนการของหนวยงานในการใหความสําคัญกับรับฟงเสียงสะทอนหรือขอรองเรียน
จากผู รั บ บริ ก ารหรื อผู มีส ว นได ส ว นเสี ย หรือ สาธารณชน โดยจะตอ งมีกระบวนการจัด การและตอบสนอง
ต อข อร องเรี ย นอย า งเหมาะสม ซึ่ งหน ว ยงานจะต องมีก ารกํ าหนดมาตรการ กลไก หรือ การวางระบบแก
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของใหดําเนินการอยางเปนรูปธรรม
ประกอบดวย 4 ตัวชี้วัด และมีรายละเอียดเกณฑการประเมินในแตละตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 2.1 การดําเนินงานตามภารกิจ เพื่อใหหนวยงานที่รับการประเมินมีการเผยแพรรายงาน
การประเมิ นผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติร าชการในปที่ผานมา และมีการเผยแพรแผนปฏิบัติราชการ
ประจํ า ป เพื่ อ ให ส าธารณชนได ติ ด ตามตรวจสอบว า หน ว ยงานได ดํ า เนิ น ภารกิ จ ตามพั น ธกิ จ
ของหนว ยงานและกอใหเกิดประโยชน ตอประเทศและประชาชนหรื อไม ตลอดจนประเมิน กลไกการกํากับ
ติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงาน
ตัวชี้ วัดที่ 2.2 การปฏิ บัติ งานตามหนาที่ เพื่อใหหนวยงานที่รั บการประเมินมีการกํากับตรวจสอบ
เจ าหน าที่ ของหน วยงาน เพื่ อให ปฏิ บั ติ หน าที่ อย างเต็ มประสิ ทธิภาพ และมุ งตอบสนองต อผู รั บบริ การหรื อ
ประชาชน
ตัวชี้วัดที่ 2.3 เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร เพื่อใหผูบริหารของหนวยงานที่รับการประเมินไดแสดงถึง
เจตจํานงสุจริตและความมุงมั่นในการบริหารงานใหสําเร็จตามพันธกิจของหนวยงานอยางมีธรรมาภิบาล
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 2.4 การจั ด การเรื่ อ งร อ งเรี ย น เพื่ อ ให ห น ว ยงานที่ รั บ การประเมิ น ให ค วามสํ า คั ญ
ในการรับฟงเสียงสะทอนหรือขอรองเรียนจากผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียหรือสาธารณชน และจะตองมี
กระบวนการจัดการและตอบสนองตอขอรองเรียนอยางเหมาะสม
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3) ดั ช นี ค วามปลอดจากการทุจ ริต ในการปฏิ บั ติง าน (Corruption – Free Index) เป น ดั ช นี
ที่ประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมการทุจริตของเจาหนาที่ เชน การเรียกสินบน หรือการรับทรัพยสินหรือประโยชน
อื่นใดจากผูอื่น การใชอํานาจหนาที่หรือตําแหนงหนาที่ ในการเอื้อประโยชนตอตนเอง หรือผูอื่น การแสวงหา
ผลประโยชนรวมกันกับองคกรธุรกิจเอกชน และประเมินเกี่ยวกับกระบวนการในการกําหนดมาตรการ กลไก
หรื อการวางระบบในการป องกั น การรั บ สิ น บน ตลอดจนการประเมิน การชี้มูล ความผิดและเรื่องกลา วหา
รองเรียนที่เกี่ยวของกับการทุจริตจากหนวยงานที่เกี่ยวของดวย
ประกอบดวย 1 ตัวชี้วัด และมีรายละเอียดเกณฑการประเมิน ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 3.1 การรับสินบน เพื่อใหหนวยงานที่รับการประเมินไดรับทราบสถานการณการทุจริต
การรับสินบนที่เกิดขึ้นอันจะนําไปสูการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการปองกันการรับสินบน
ที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม
4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร (Integrity Culture Index) เปนดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับ
ความพยายามของหน ว ยงานในการเสริ ม สร า งวั ฒ นธรรมและค า นิ ย มสุ จ ริ ต และการต อ ต า นการทุ จ ริ ต
ในหนวยงาน ตลอดจนการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป องกันผลประโยชนทับ ซอน
รวมถึงแนวทางในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงานที่เปนรูปธรรม และชัดเจน ผานกลไก
การจั ด ทํ า แผนป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และการกํ า กั บ ติ ด ตามอย า งต อ เนื่ อ ง รวมไปจนถึ ง
การประเมิ น กลไกการตรวจสอบภายในหน ว ยงาน ที่ มี ค วามเป น อิ ส ระ ไม ถู ก แทรกแซง ปราศจากอคติ
มีความเปนกลาง และใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนในการปองกันการทุจริตในหนวยงาน
ประกอบดวย 4 ตัวชี้วัด และมีรายละเอียดเกณฑการประเมินในแตละตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 4.1 การเสริมสรางวัฒนธรรมสุจริต เพื่อใหหนวยงานที่รับการประเมินมีการสงเสริมและ
ปลูกฝงพฤติกรรมการปฏิบัติงานอยางซื่อสัตยสุจริตและไมทนตอการทุจริต และพัฒนาใหเปนวัฒนธรรมและ
คานิยมของหนวยงาน
ตัวชี้ วัด ที่ 4.2 การป องกันผลประโยชนทับซอน เพื่อให หนวยงานที่รับการประเมินมีการศึกษา
วิเคราะหความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน เพื่อพัฒนาไปสู
การกําหนดมาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 4.3 แผนป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต เพื่ อ ให ห น ว ยงานที่ รั บ การประเมิ น ให
ความสําคัญในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงาน โดยจัดทําเปนแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและมี
การดําเนินการอยางจริงจัง
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ตั ว ชี้ วั ด ที่ 4.4 การตรวจสอบถ ว งดุ ล ภายใน เพื่ อ ให ห น ว ยงานที่ รั บ การประเมิ น มี ก ลไก
การตรวจสอบภายในหน ว ยงาน ที่ มี ค วามเป น อิ ส ระ ไม ถู ก แทรกแซง ปราศจากอคติ มี ค วามเป น กลาง
และให ข อ เสนอแนะที่ เ ป น ประโยชน ใ นการปอ งกัน การทุ จ ริต รวมไปถึง มีก ระบวนการลงโทษทางวิ นั ย ต อ
เจาหนาที่ผูกระทําการทุจริตอยางจริงจัง
5) ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน (Work Integrity Index) เปนดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับ
กระบวนการของหนวยงานที่แสดงถึงการใหความสําคัญเกี่ยวกับการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ให
เป น ไปตามคู มือ หรื อมาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านอย า งเคร ง ครัด ส ง ผลให เ กิ ด มาตรฐานและความเป น ธรรม
ในการปฏิ บัติงานและการให บริ การ และประเมิน กระบวนการมุ งตอบสนองต อผู รับ บริการหรือประชาชน
ดวยการพัฒนากระบวนการอํานวยความสะดวก การใหบริการประชาชน ดวยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช
(กรณีที่เป นหนว ยงานให บริ การ อนุ มัติ อนุญ าต) และประเมินกระบวนการของหนว ยงานที่แสดงถึงการมี
คุณธรรมในการบริหารงานบุคคลภายในหนวยงาน ทั้งในดานการบริหารทรัพยากรบุคคล เชน การคัดเลือก การ
บรรจุ แตงตั้ง โยกยาย พิจารณาความดีความชอบ ดานกระบวนการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและการ
ธํารงรักษาคนดี คนเกง และดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารงบประมาณ เชน การใชจายเงินงบประมาณ
จะต อ งเป น ไปอย า งโปร ง ใส และจะต อ งพิ จ ารณาใช จ า ยในสิ่ ง ที่ จํ า เป น ต อ การดํ า เนิ น งานตามภารกิ จ
ของหนวยงานอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด โดยเมื่อมีการใชจายเงินงบประมาณแลว ก็จะตองมีการ
รายงานตามขอเท็จจริงเชนกัน การมอบหมายงานใหแกผูใตบังคับบัญชาจะตองคํานึงถึงขอบเขตอํานาจหนาที่
ตามกฎหมาย ขอบเขต ตามคํ า บรรยายลักษณะงานที่ห นว ยงานกําหนด หรือขอบเขตตามภารกิจ หนาที่
และความรับผิดชอบ มีความเปนธรรม เทาเทียม ไมเลือกปฏิบัติ ซึ่งหนวยงานจะตองมีการกําหนดมาตรการ
กลไก หรือการวางระบบแกเจาหนาที่ที่เกี่ยวของใหดําเนินการอยางเปนรูปธรรม
ประกอบดวย 2 ตัวชี้วัด และมีรายละเอียดเกณฑการประเมินในแตละตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 5.1 มาตรฐานและความเปนธรรมในการปฏิบัติงานและการใหบริการ เพื่อใหหนวยงาน
ที่รับการประเมินมีการกํากับดูแล มาตรฐานและความเปนธรรมในการปฏิบัติงานและการใหบริการ ที่เปนรูปธรรมที่
ชัดเจน
ตัวชี้วัดที่ 5.2 คุณธรรมการบริหารงาน เพื่อใหหนวยงานที่รับการประเมินไดรับทราบและตระหนักถึง
การรั บ รู เ กี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานทั้ ง ด า นทรั พยากรบุ คคล ด า นงบประมาณ และด านการมอบหมายงาน
เพื่อปรับปรุงแกไขใหการบริหารงานภายในของหนวยงานมีคุณธรรมมากขึ้น
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ทั้ ง นี้ ร ายละเอี ย ดการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร ง ในการดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานภาครั ฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) จะเปนไปตามตาราง ดังนี้
ดัชนี
1

2
3
4

5

ตัวชี้วัด

การเปดเผยขอมูล
ความโปรงใส
การมีสวนรวม
การจัดซื้อจัดจาง
การดําเนินงานตามภารกิจ
การปฏิบัติงานตามหนาที่
ความพรอมรับผิด
เจตจํานงสุจริต
การจัดการเรื่องรองเรียน
ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน การรับสินบน
การเสริมสรางวัฒนธรรมสุจริต
การปองกันผลประโยชนทับซอน
วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร
แผนปองกันและปราบปรามการทุจริต
การตรวจสอบถวงดุลภายในหนวยงาน
มาตรฐานและความเปนธรรมใน
การปฏิบัติงานและการใหบริการ
คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน
คุณธรรมการบริหารงาน
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EBIT
EB1
EB2
EB3
EB4
EB5
EB6
EB7
EB8
EB9
EB10
EB11
-

เครื่องมือ
IIT
EIT
E1-E2
E3-E4
E5-E6
E7-E8
I1
E9
I2
E10
I3-I5
E11-E13
I6-I8
I9
I10
I11-I12
-

EB12

I13-I14

E14-E15

-

I15-I19

-
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
3.1 วิธีการศึกษาวิจัย
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ใชระเบียบวิธีวิจัย
ที่สําคัญ 2 สวน คือ
1) การวิจัยจากเอกสาร (Document Research) โดยจัดเก็บขอมูลจากเอกสารหรือหลักฐานตางๆ
ตามแบบประเมิน Evidence-Based โดยใหหน วยงานที่ เขารับ การประเมินตอบคําถามตางๆ เกี่ยวกับวิธี
ปฏิบัติงาน กระบวนการหรือกิจกรรมที่หนวยงานดําเนินการจริงและมีหลักฐานประกอบที่มีคุณลักษณะที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใสสําหรับหนวยงานภาครัฐ
2) การวิจัยจากแบบสํารวจกลุมตัวอยาง (Sample Survey Research) โดยจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับ
ขอคิดเห็นจากกลุมตัวอยางที่ตอบคําถามตามแบบสํารวจผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก และแบบสํารวจผูมีสวน
ไดสวนเสียภายใน ซึ่งเกี่ยวกับความรู ความเขาใจและประสบการณของผูตอบแบบสํารวจ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
กระบวนการและพฤติกรรมของบุคคลในหนวยงานภาครัฐในเรื่องความโปรงใส ความรับผิดชอบ ความปลอด
จากการทุจริต วัฒนธรรมคุณธรรม และคุณธรรมในการทํางานในหนวยงาน โดยการกําหนดกลุมตัวอยาง
ตามที่สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด และมีลักษณะของความเปนตัวแทนที่ดีตามหลักวิชาการ
3.2 กลุมประชากรเปาหมายและกลุมตัวอยางในการประเมิน
การสํารวจตามแบบประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
ของกลุ มเป า หมาย จํ านวน 69 หน ว ยงาน ตามที่ ระบุ ไวในบทที่ 1 โดยมีรายละเอีย ดของกลุม ประชากร
เปาหมายและการกําหนดวิธีการสุมตัวอยาง ดังนี้
1) กลุมประชากรเปาหมายในการสํารวจแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษของหนวยงานภาครัฐ
(Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) จํานวน 69 หนวยงาน โดยจัดเก็บ
ขอมูลจากประชากรทั้งหมด
2) กลุมประชากรเปาหมายสําหรับแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal
Integrity and Transparency Assessment : IIT) ซึ่งไดแก รายชื่อเจาหนาที่ของหนวยงาน ซึ่งปฏิบัติงาน
ตั้งแต 1 ปขึ้นไปจํานวนทั้งหมดหรือเทาที่มีจํานวนมากที่สุด เพื่อวิเคราะหและกําหนดกลุมตัวอยางและขนาด
ตัวอยางที่เหมาะสมของแตละหนวยงาน โดยจะตองครอบคลุมตามโครงสราง ระดับตําแหนง และพื้นที่/
สาขาของหนวยงาน รวมถึงมีลักษณะของความเปนตัวแทนที่ดีตามหลักวิชาการ
3) กลุมประชากรเปาหมายของแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External
Integrity and Transparency Assessment : EIT) โดยศึ กษาภารกิ จของแต ละหน วยงานที่ ได รั บการประเมิ น
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เพื่ อกํ าหนดกลุมผู มีสวนได ส วนเสียภายนอกตามที่กําหนด เพื่ อวิเคราะห และกําหนดกลุ มตั วอยาง และขนาด
ตัวอยางที่เหมาะสมของแตละหนวยงาน โดยจะตองครอบคลุมตามภารกิจ และพื้นที่/สาขาของหนวยงาน
รวมถึงมีลักษณะของความเปนตัวแทนที่ดีตามหลักวิชาการ
3.3 การกําหนดวิธีการสุมตัวอยาง
การกําหนดขนาดและกลุมตัวอยาง ไดใชหลักการและวิธีเดียวกันทุกหนวยงาน โดยแบงตามขั้นตอนดังนี้
3.1.1 การกํ า หนดกลุ ม ตั ว อย า งและขนาดตั ว อย า งที่ เ หมาะสมของแต ล ะหน ว ยงานสํ า หรั บ
แบบสํารวจความเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)
กลุมตัวอยางผูมีสวนไดสวนเสียภายใน แบงเปน 2 กรณี คือ
1) จํานวนทั้งหมดของพนักงานหรือเจาหนาที่ของหนวยงานมากกวา 100 ราย จะใชวิธีการสุม
คัดเลือก ดังนี้
1.1 รายชื่ อที่ ได รั บ จากหน ว ยงานทั้ งหมด นํ ามาจัด แบ งตามระดั บ ตําแหน งตามโครงสราง
การบริหารใหสอดคลองตามลักษณะของหนวยงานที่เขารวมการประเมิน
1.2 คํ า นวณสั ด ส ว นของระดั บ ตํ า แหน ง เป น ร อ ยละ เพื่ อ จั ด แบ ง กลุ ม ตั ว อย า งที่ ต อ งการ
อยางนอยที่สุด 100 ราย ใหเปนไปตามสัดสวนนั้น
1.3 กําหนดจํ านวนตัวอย างตามหลักสถิติ (Systematic sampling*) โดยคั ดรายชื่ อจํานวน
120 ชื่อ สงไปยังแตละหนวยงานจากสัดสวนในขอ 1.2 โดยการสุมชื่อจากรายชื่อที่ไดรับเวนระยะเทาๆ กัน
ตามจํานวนรายชื่อที่ไดรับแลวพิจารณาปรับใหเหมาะสม โดยคัดรายชื่อจํานวน 120 - 140 ชื่อ สงไปยังแตละ
หนวยงาน
2) หากจํานวนทั้งหมดของพนักงานหรือเจาหนาที่ของหนวยงานมีจํานวนนอยกวา 100 ราย จะใช
จํานวนประชากรทั้งหมดเปนกลุมตัวอยาง หรือที่เรียกวาการสํารวจแบบสํามะโน
3.1.2 การกํ าหนดกลุ มตั วอย างและขนาดตั วอย างที่ เหมาะสมของแต ละหน วยงานสํ าหรั บแบบสํ ารวจ
ความเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)
กลุมตัวอยางผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก แบงเปน 2 กรณี คือ
1) กลุ มประชากรเป าหมายของแบบสํารวจผูมีสวนไดสว นเสีย ภายนอก ไดแกผูรับ บริการหรือ
ผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานภาครัฐที่รับการประเมิน ซึ่งมีความเกี่ยวของอันมีสวนไดสวนเสียในปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 โดยมีขนาดตัวอยางอยางนอย 100 ตัวอยาง ซึ่งตองครอบคลุมทุ กภารกิจและทุกประเภทของการมี
สวนไดสวนเสียของแตละหนวยงาน ทั้งนี้ประเภทของการมีสวนไดสวนเสียของแตละหนวยงาน ประกอบดวย
- ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกตามภารกิจหลัก หมายถึง ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายนอกของหน ว ยงานที่ ม าติ ด ต อ หน ว ยงานในภารกิ จ ตามกฎหมายจั ด ตั้ ง หน ว ยงานและหน ว ยงาน
ใหความสําคัญหนวยงานใหความสําคัญมากที่สุด
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- ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกตามภารกิจสนับสนุน หมายถึง ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายนอกของหนวยงานที่มาติดต อหน วยงานในกลุมงานที่เกี่ยวข องกั บการบริหารทรัพยากรมนุ ษย การเงิน
การคลั ง และงบประมาณ (ยกเว นกระบวนการจัดซื้อจัดจาง) การวิจัย นโยบายและยุทธศาสตร การพั ฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานเลขานุการสํานักงาน หรือการประชาสัมพันธ
- ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกในกระบวนการจัดซื้อ/จัดจาง หมายถึง ผูรับบริการหรือผูมีสวนได
สวนเสียภายนอกของหนวยงานที่มาติดตอหนวยงานในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง เชน ผูซื้อซอง ผูยื่นซอง ผูไดรับ
การคัดเลือก คูคา คูสัญญา ผูไดรับสัมปทาน เปนตน
ในส ว นของการกํ าหนดวิ ธี ก ารสุ ม ตั ว อย างนั้ น จะกํ าหนดตามหลั ก สถิ ติ ของแต ล ะหน ว ยงาน
(Systematic sampling*)
2) หากจํานวนทั้งหมดของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกของหนวยงานมีจํานวนนอยกวา 100 ราย
จะใชจํานวนประชากรทั้งหมดเปนกลุมตัวอยาง หรือที่เรียกวาการสํารวจแบบสํามะโน
กรณีที่ไมสามารถจัดเก็บขอมูลไดตามเงื่อนไขเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือพฤติกรรมที่มิใชความผิด
ของที่ปรึกษา จะตองมีการแสดงใหเห็นวาไดใชความพยายามอยางเต็มที่แลวตามวิสัยของวิชาชีพทางการวิจัย
และแสดงใหเห็นวาจํานวนตัวอยางที่จัดเก็บไดนั้นสามารถใชไดตามหลักวิชาการ

_______________________________________
หมายเหตุ : Systematic sampling * เปนการสุมตัวอยางโดยมีรายชื่อของทุกหนวยประชากรมาเรียงเปนระบบ
ตามบั ญ ชี เรียกชื่อ การสุ มจะแบ งประชากรออกเป น ชวงๆ ที่ เท ากั น อาจใชช วงจากสั ดส วนของขนาดกลุ มตั วอย างและ
ประชากร แลวสุมประชากรหนวยแรก สวนหนวยตอๆ ไปนับจากชวงสัดสวนที่คํานวณไว
ที่มา : http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~jaimorn/re6.html

3-3

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ รายหนวยงาน
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3.4 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย
การสํารวจตามแบบประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปรงใสในการดําเนิ น งานของหนวยงานภาครั ฐ
เก็บขอมูลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการดําเนินดานการสํารวจ จัดเก็บขอมูลและประเมินผล โดยใช
ขอมูล 3 ชนิด ตามที่สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด คือ
1) แ บ บ สํ า รว จ ห ลั ก ฐ า น เชิ งป ร ะ จั ก ษ (Evidence-Based Integrity and Transparency
Assessment : EBIT) เปนการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐในปงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยใช
หลักฐานเชิงประจักษ โดยใหหนวยงานงานภาครัฐตอบคําถามตามความเปนจริงตามแบบสํารวจแลว
แนบเอกสารหรื อ หลั ก ฐานอ างอิ งประกอบ โดยใช แ บบสํ ารวจ 1 ชุ ด ต อ 1 หน ว ยงาน โดยใช ป ระเมิ น
ขอคิดเห็น ตามดัชนีที่กําหนดขึ้ น ไดแก ดัชนี ความโปรงใส ดัช นีความพรอมรับ ผิด ดัชนี ความปลอดจาก
การทุจริตในการปฏิบัติงาน ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร และดัชนีคุณธรรมในการทํางาน
2) แบบสํ ารวจความคิ ดเห็ น ผู มีส วนได ส วนเสี ย ภายใน (Internal Integrity and Transparency
Assessment : IIT) เป น การประเมิ น จากข อคิ ด เห็ น ของเจ าหน าที่ ภ ายในหน ว ยงานภาครั ฐ ที่ ป ฏิ บั ติ งาน
ในป งบประมาณ พ.ศ. 2561 และมี อายุ การทํางานตั้ งแต 1 ป ขึ้นไป และครอบคลุมทุกระดับ ตามสายงาน
การบังคับบัญชาโดยใชประเมินขอคิดเห็นตามดัชนีที่กําหนดขึ้น ไดแก ดัชนีความพรอมรับผิด ดัชนีความปลอด
จากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร และดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน
รวมถึงขอเสนอแนะตางๆ
3) แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency
Assessment : EIT) เป นการประเมิ นจากขอคิดเห็น ของผูรับ บริ การหรือผู มีส วนได ส วนเสี ยของหน วยงาน
ภาครั ฐในป งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครอบคลุ มผู รับ บริการหรือผู มี ส วนได ส วนเสี ยทุ กประเภทของแต ล ะ
หนวยงานในชวงระยะเวลา 1 ปที่ผานมา โดยใชประเมินขอคิดเห็นตามดัชนีที่กําหนดขึ้น ไดแก ดัชนีความโปรงใส
ดั ช นี ค วามพร อ มรั บ ผิ ด ดั ช นี ค วามปลอดการทุ จ ริ ต ในการปฏิ บั ติ ง าน และดั ช นี คุ ณ ธรรมการทํ า งาน
ในหนวยงาน รวมถึงขอเสนอแนะตางๆ
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3.5 วิธีการเก็บขอมูล
การสํารวจตามแบบประเมินคุณธรรมและความโปรงในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐดวย
แบบประเมิน 3 แบบ ตามที่สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด ดังนี้
1) แบ บ สํ ารวจห ลั กฐาน เชิ งป ระจั ก ษ (Evidence – Based Integrity and Transparency
Assessment : EBIT) หนวยงานที่รับการประเมินตอบคําถามพรอมแนบเอกสาร/หลักฐานประกอบการตอบและ
จัดสงใหแกที่ปรึกษา
2) แบบสํ ารวจความคิ ดเห็ น ผู มี ส วนได ส ว นเสี ย ภายใน (Internal Integrity and Transparency
Assessment : IIT) ที่ปรึกษาจะดําเนินการติดตอไปยังผูประสานงานที่รับผิดชอบโครงการ ในแตละหนวยงาน
ที่เขารับการประเมิน โดยทําการนัดวันและเวลา รวมถึงทําหนังสือออกเพื่อขอเขาสํารวจ (ในบางกรณีที่หนวยงาน
ต องการ) พร อ มทั้ งชี้ แ จงรายละเอี ย ดที่ เกี่ ย วข อ งแก ห น ว ยงานเพื่ อเข าเก็ บ ข อมู ล โดยวิ ธี การเก็ บ จะเน น
การสัมภาษณแบบเผชิญหนา (Face to Face) เปนหลัก และอาจจะใชการโทรศัพทและไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
(E-mail) บางราย ในกรณีที่ผูถูกสํารวจอยูตางจังหวัด และไมสามารถเดินทางมาไดในวันที่นัดหมาย
3) แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency
Assessment : EIT) ที่ปรึกษาใชวิธีการโทรศัพทไปยังกลุมตัวอยางที่ไดทําการคัดเลือกไวเปนหลัก และอาจใช
ไปรษณี ย อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส (E-mail) ในบางรายที่ ไม ส ามารถติ ด ต อ ทางโทรศั พ ท ได รวมถึ งการสั ม ภาษณ
ในลักษณะ Face to Face สําหรับหนวยงานที่มีการใหบริการกับหนวยงานโดยตรง ในการสัมภาษณทาง
โทรศัพทจะมีการแนะนําวาเปนเจาหนาที่จากสถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร.
(Institute for Good Governance Promotion : IGP) ที่ไดรับมอบหมายจากสํานักงาน ป.ป.ช. ใหทําการสํารวจ
ความคิดเห็น
วิธีการเก็บขอมูลภาคสนาม
(IIT และ EIT)
Face to Face (สัมภาษณ)
ไปรษณีย
โทรศัพท
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail)
ทางแบบสอบถาม (online)

มีเบอร/
ที่อยู



บุคคลทั่วไป
ไมมีเบอร/
มีที่อยู

มี
E-mail
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สํานักงาน
อยูที่เดียวกัน


ผูบริหาร/
ผูทรงคุณวุฒิ
ที่มีชื่อเสียง


บริการ
Front
office
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3.6 การประมวลผลและเกณฑการประเมินผล
ขอมูลจากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน และแบบ
สํ ารวจความคิ ดเห็ นผู มี ส วนได ส วนเสี ยภายนอก จะถู กบั นทึ กเขาสู โปรแกรมการประมวลผลคะแนน จากนั้ น
ทําการตรวจสอบความถูกตองครบถวนของขอมูล และจัดการขอมูลตามหลักสถิติ ประมวลผลและวิเคราะหขอมูล
โดยใช ส ถิ ติ ที่ ส อดคล อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค ข องการประเมิ น ตามหลั ก การที่ สํ า นั ก งาน ป.ป.ช. กํ า หนด
โดยผลการประเมิ นคุ ณธรรมและความโปร งใสในการดํ าเนิ นงานของหน วยงานภาครั ฐ จะมี คะแนนระหว าง
0-100 คะแนน
3.6.1 การใหคะแนน
การใหคะแนนของแตละขอคําถาม มีหลักเกณฑ ดังนี้
1) แบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ จะมี ก ารให ค ะแนนตามคํ า ตอบของแต ล ะข อ คํ า ถาม
โดยพิจารณาตามเอกสารหลักฐานที่อางอิงประกอบคําตอบ โดยมีการใหคะแนนดังนี้
กรณี
1
2
3

คําตอบและเอกสารหลักฐาน
คะแนน
การอุทธรณ
มีการดําเนินการ และมีเอกสารหลักฐานถูกตองครบถวน
100
–
มีการดําเนินการ แตเอกสารหลักฐานไมถูกตองครบถวน
0
ได
ไมมีการดําเนินการ เนื่องจากมีเหตุผลอื่นที่แสดงถึงความจําเปน เชน ขอคําถาม
ไมคิดน้ําหนัก
–
ขัดแยงกับกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับของหนวยงาน เปนตน และมีเอกสาร
คะแนน
หลักฐานอันนาเชื่อถือ
4
ไมมีการดําเนินการ เนื่องจากมีเหตุผลอื่นที่แสดงถึงความจําเปน เชน ขอคําถาม
0
ไมได
ขัดแยงกับกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับของหนวยงาน เปนตน แตไมมีเอกสาร
หลักฐานหรือเอกสารหลักฐานไมนาเชื่อถือ
5
ไมมีการดําเนินการ โดยไมมีเหตุผลจําเปน
0
ไมได
หมายเหตุ : กรณีหนวยงานที่มีสวนงานภายในระดับพื้นที่หรือสาขา ใหพิจารณาการดําเนินการในภาพรวมของหนวยงาน
(ไมใชการดําเนินการของสวนกลางหรือสวนงานภายในแหงใดแหงหนึ่ง)

2) แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน จะมีการใหคะแนนตามตัวเลือกคําตอบ
ของแตละขอคําถามซึ่งมีคําตอบ 4 ตัวเลือก โดยหากตัวเลือกคําตอบที่แสดงถึงพฤติกรรมที่มีคุณธรรมและ
ความโปรงใสมากจะใหคะแนนมาก สวนตัวเลือกคําตอบที่แสดงถึงพฤติกรรมที่มีคุณธรรมและความโปรงใส
นอยจะใหคะแนนนอย โดยมีคะแนน 0, 33, 67 และ 100 คะแนน
3) แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก จะมีการใหคะแนนตามตัวเลือกคําตอบ
ของแตละขอคําถามซึ่งมีคําตอบ 4 ตัวเลือก โดยหากตัวเลือกคําตอบที่แสดงถึงพฤติกรรมที่มีคุณธรรมและ
ความโปรงใสมากจะใหคะแนนมาก สวนตัวเลือกคําตอบที่แสดงถึงพฤติกรรมที่มีคุณธรรมและความโปรงใส
นอยจะใหคะแนนนอย โดยมีคะแนน 0, 33, 67 และ 100 คะแนน
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4) เรื่ อ งกล า วหาร อ งเรี ย นที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การทุ จ ริต จะเป น การให คะแนน โดยพิ จารณาจาก
เรื่องชี้มูลความผิดและเรื่องกลาวหารองเรียนที่ เกี่ยวของกับการทุจริต โดยเปนเรื่องที่มีการไตสวนขอเท็จจริง
ในเรื่องกลาวหาดังกลาว ทั้งนี้ จะใชขอมูลจากสํานักงาน ป.ป.ช. และสํานักงาน ป.ป.ท. และเปนเรื่องที่มูลเหตุ
เกิดขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2558 เปนตนมา โดยหักคะแนนจากดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดังนี้
 เรื่องชี้มูลความผิด หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติชี้มูลความผิด
เจาหนาที่ในหนวยงาน จะหัก 5 คะแนน
 เรื่ อ งกล า วหาร อ งเรี ย นที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การทุ จ ริ ต หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรื อ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติใหไตสวนขอเท็จจริงเจาหนาที่ในหนวยงาน จะหักตามรอยละ
จํานวนเรื่องกลาวหารองเรียนตอจํานวนเจาหนาที่ในหนวยงาน แตรวมไมเกิน 10 คะแนน
3.6.2 การประมวลผลคะแนนและเกณฑการประเมินผล
ข อมู ลจากแบบสํ ารวจหลั กฐานเชิ งประจั กษ แบบสํ ารวจความคิ ดเห็ นผู มี ส วนได ส วนเสี ยภายใน
และแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก จะถูกบันทึกนําเขาสูโปรแกรมการประมวลผลคะแนน
จากนั้นจะทําการตรวจสอบความถูกตองครบถวนของขอมูลและจัดการขอมูลตามหลักสถิติ เชน ขอมูล Error
and Outlier และขอมูล Missing Value เปนตน และจะประมวลผลและวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติที่สอดคลอง
กับวัตถุประสงคของการประเมินตามหลักการที่สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด โดยมีวิธีการคํานวณ ดังนี้
1) คะแนนข อ คํ า ถาม หมายถึ ง คะแนนของแต ล ะข อ คําถาม (กรณี แ บบสํารวจความคิ ด เห็ น
ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ภายในและแบบสํ ารวจความคิ ดเห็ น ผู มี ส วนได ส วนเสี ย ภายนอกให ใช
คะแนนเฉลี่ย
2) คะแนนตัวชี้วัด หมายถึง รอยละของคะแนนจากทุกขอคําถามในตัวชี้วัด
3) คะแนนดัชนี หมายถึง รอยละของคะแนนจากทุกขอคําถามในดัชนี
4) คะแนนดัชนีถวงน้ําหนัก หมายถึง คะแนนดัชนีคูณรอยละน้ําหนักของดัชนี
5) คะแนน ITA หมายถึง ผลรวมของคะแนนดัชนีถวงน้ําหนัก
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3.6.3 สรุปสัดสวนขอคําถามและสัดสวนคะแนนโดยประมาณ
ดัชนี
ความโปรงใส
ความพรอมรับผิด
ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร
คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน
จํานวนขอ
คะแนน

EBIT
EB1 – EB3
EB4 – EB7
EB8
EB9 – EB11
EB12
22
38

IIT
–
I1 – I2
I3 – I5
I6 – I12
I13 – I19
19
33

EIT
E1 – E4
E5 – E10
E11 – E13
–
E14 – E15
15
29

ขอ
12
14
7
12
11
56

คะแนน
26
18
22
16
18
100

3.6.4 เกณฑการประเมินผล
เกณฑ ก ารประเมิ น ผลคะแนนการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร งใสในการดํ า เนิ น งานของ
หนวยงานภาครัฐ มีคาคะแนนระหวาง 0 – 100 คะแนน โดยแบงเปน 5 ระดับ ดังนี้
ชวงคะแนน
(คะแนน)

เกณฑระดับคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ

80 –

100

สูงมาก

60 –

79.99

สูง

40 –

59.99

ปานกลาง

20 –

39.99

ต่ํา

0

19.99

ต่ํามาก

–

ที่มา : คูมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ ประจําป พ.ศ.2561
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3.7 แผนและขั้นตอนการดําเนินงาน
เพื่อใหการดําเนินโครงการสํารวจขอมูล วิเคราะหขอมูล และสังเคราะหขอมูล เพื่อประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป พ.ศ.2561 มีแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน
ทั้งในดานของขอบเขตการดําเนินงานดานการบริหารงาน การประสานงานกับหนวยงานตางๆ ที่เขารวม
โครงการ ตลอดจนการจั ด ทํ า รายงานสรุ ป ผลต า งๆ ให มี ค วามครบถ ว นตามขอบเขตการดํ า เนิ น งาน
ของสํ านั ก งาน ป.ป.ช. ในทุ ก ประเด็ น ที่ ป รึกษามี แผนการดําเนิ น งานขึ้ น เพื่ อ นํ าเสนอกิจ กรรมตามแผน
การดําเนินงานดังนี้
1) ศึกษาและทําความเขาใจสภาพบริบททางสังคมไทยและหนวยงานภาครัฐในแตละประเภท
2) ศึกษาและทําความเขาใจในเครื่องมือและวิธีการสํารวจตามที่สํานักงานป.ป.ช. กําหนด
3) ศึกษาและวิเคราะหกลุมประชากรเปาหมายของแตละหนวยงาน
4) ทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
5) การจัดทํารายงานฉบับตน (Inception Report)
6) ประชาสัมพันธใหหนวยงานที่เขารับการประเมินไดรับทราบ
7) ประสานงานนัดหมายการสํารวจ
8) ดําเนินการสํารวจ สัมภาษณ และจัดเก็บขอมูล
9) การจัดทํารายงานฉบับกลาง (Interim Report)
10) ประมวลผลและสรุปผลการสํารวจ
11) การจัดทํารางรายงานฉบับสมบูรณ (Draft Final Report)
12) ปรับปรุงรายงาน
13) การจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)

3-9

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ รายหนวยงาน
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

วางแผนการดําเนินโครงการ
ศึกษาเกี�ยวกับอํานาจหน้าที�และภารกิจของ
หน่วยงานที�รบั การประเมิน
ประสานงานพร้อมชี� แจงรายละเอียดกับ
หน่วยงานที�รบั การประเมิน
หน่วยงานที�รบั การประเมินจัดส่งฐานข้อมูล
รายชื�อ IIT และ EIT
กําหนดกลุ่มตัวอย่างและขนาดตัวอย่าง
ที�เหมาะสมของหน่วยงาน
จัดเก็บข้อมูลจากแบบสํารวจ EBIT , IIT และ EIT

EBIT

IIT และ EIT

ตรวจเอกสารให้คะแนน

ลงรหัส บันทึกข้อมูล และ
ตรวจสอบให้คะแนน

จัดส่งให้หน่วยงานที�รบั การประเมิน
อุทธรณ์ (ถ้ามี)

ประมวลผลคะแนน วิเคราะห์ขอ้ มูล
สังเคราะห์ขอ้ มูล และสรุปผลการประเมิน
วิเคราะห์ผลการสํารวจและจัดทําข้อเสนอแนะ
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3.8 ตารางเวลาการดําเนินงาน
ระยะเวลาดําเนินงาน 270 วัน
กิจกรรม

ก.พ.

มี.ค.

3-4 5-11 12-18 19-25 26-28 1-4 5-11 12-18 19-25 26-31 1

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

2-8 9-15 16-22 23-30 1-6 7-13 14-20 21-27 28-31 1-3 4-10 11-17 18-24 25-30 1

1 วางแผนการดําเนินโครงการให้สําเร็จตามแผนโครงการ
2 ศึกษาเกี�ยวกับอํานาจหน้าที�ของหน่วยงานที�รับการประเมิน
ประสานงานหน่วยงานที�รับการประเมินเพื�อแจ้งรายละเอียดขั�นตอน
3
ระยะเวลา และบทบาทหน้าที�ของหน่วยงานที�รับการประเมิน
ประสานงานหน่วยงานที�รับการประเมิน ขอรายชื�อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน รายชื�อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และข้อมูลเอกสาร
4
หลักฐานเชิงประจักษ์ของหน่วยงาน เพื�อวิเคราะห์และกําหนดกลุ่ม
ตัวอย่างและขนาดตัวอย่างที�เหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน
5 ส่งรายงานฉบับต้น (Inception Report)
หน่วยงานที�รับการประเมินจัดส่งฐานข้อมูลรายชื�อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
6 ภายใน รายชื�อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของหน่วยงานให้กับ
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที�ดี (IGP)
ดําเนินวิเคราะห์และกําหนดกลุ่มตัวอย่างและขนาดตัวอย่างที�
7 เหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน โดยจะครอบคลุมตามภารกิจ พื�นที�/
สาขาของหน่วยงาน รวมถึงลักษณะของความเป็นตัวแทนที�ดีตาม
ส่งรายชื�อผู้ถูกประเมินให้กับหน่วยงานที�รับการประเมิน พร้อมนัด
8
หมายกับหน่วยงานเข้าดําเนินการสํารวจ
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ก.ย.
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กิจกรรม

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ก.พ.

มี.ค.

3-4 5-11 12-18 19-25 26-28 1-4 5-11 12-18 19-25 26-31 1

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

2-8 9-15 16-22 23-30 1-6 7-13 14-20 21-27 28-31 1-3 4-10 11-17 18-24 25-30 1

ทําการสํารวจ กลุ่มตัวอย่าง และจัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างให้ได้
ตามขนาดตัวอย่างที�กําหนด และทําการลงรหัสและบันทึกข้อมูล
สําหรับแบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและแบบ
สํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ส่งรายงานฉบับกลาง (Interim Report)
หน่วยงานที�รับการประเมินดาวน์โหลดแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์
จัดเก็บแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ตรวจสอบคําตอบและ
เอกสาร/หลักฐาน จัดส่งผลคะแนนให้กับหน่วยงานที�รับการประเมิน
พิจารณา รวมทั�งประสานงาน พิจารณา
ตรวจให้คะแนนหลักฐานเชิงประจักษ์ และดําเนินกระบวนการอุทธรณ์
ผลคะแนน
วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลคะแนน
ส่งร่างรายงานฉบับสุดท้าย (Draft Final Report)
จัดส่งผลการประเมินให้หน่วยงานที�รับผิดชอบการประเมิน
แจ้งผลการประเมินต่อสํานักงาน ป.ป.ช.
ส่งรายงานฉบับสุดท้าย (Final Report)
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3.9 การวิเคราะหความเสี่ยงปญหา/อุปสรรคและการแกไข
การดําเนินงานผลการศึกษาความเสี่ยงในปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน รวมทั้งวิธีการแกไขมีดังนี้
ปญหาและอุปสรรค
1. หนวยงานที่เขารับการประเมินขาดความรวมมือที่ดี
2. การประสานงานนัดหมายทั้งดานวันเวลาและจํานวน
ตัวอยางไมเปนไปตามเปาหมาย
3. ระยะเวลาดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมายหรือเกิน
ระยะเวลาที่กําหนด
4. ขอมูลที่ไดรับจากแบบสอบถามไมสมบูรณ

-
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แนวทางแกไข
ประสานขอความรวมมือกับผูบริหารหนวยงาน
ประสานงานกับสํานักงาน ป.ป.ช. ใหชวยประสานงาน
ขอรายชื่อและโทรศัพทกลุมตัวอยางเปาหมายและทํา
การโทรศัพทสัมภาษณเพิ่มเติมใหครบตามเปาหมาย
ติดตามหนวยงานที่เขารวมประเมินอยางใกลชิด
เพื่อกําหนดเวลาใหทันตามแผนงาน
เพิ่มทีมงานสํารวจและจัดเก็บขอมูล
การดําเนินงานจะทําการสัมภาษณหรือสอบถามใน
จํานวนที่มากกวากําหนด
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สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

บทที่ 4
ผลการประเมิน
สถาบั น ส ง เสริ ม การสอนวิ ทยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี (สสวท.) จั ดตั้ งขึ้ น โดยมติ ค ณะรั ฐ มนตรี
เมื่อ พ.ศ. 2513 ตอมาไดรับอนุมัติใหจัดตั้งอยางเปนทางการ โดยสภาบริหารคณะปฏิวัติ เมื่อวันที่ 16 มกราคม
พ.ศ. 2515 (ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 42) ในสถานะสถาบันของรัฐ เปนนิติบุคคลแตไมเปนสวนราชการ
ตอมาในป พ.ศ.2535 มีนโยบายใหปรับปรุงรูปแบบของกฎหมายที่ใชในการบริหารราชการแผนดิน
ไม ว าจะเป น ประกาศของคณะปฏิ วั ติ หรือประกาศของคณะปฏิรูป การปกครองแผน ดิน ที่ออกใชบังคับ
ในระหวางที่มีการปกครองโดยมิใชระบอบประชาธิปไตยใหเปนพระราชบัญญัติเพื่อใหเปนไปตามวิธีการตรา
กฎหมายในระบบปกติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย การยกรางพระราชบัญญัติสถาบันสงเสริม
การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงไดเริ่มตั้งแต พ.ศ.2535 ตอมาไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ
ใหตราเปนพระราชบัญญัติสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ.2541 และประกาศ
ในราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อ วั น ที่ 1 กั น ยายน 2541 สสวท. จึ ง มิ ไ ด มี ฐ านะเป น รั ฐ วิ ส าหกิ จ ต อ ไป
ตามพระราชบัญญัติสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2548 ใหส ถาบันเปน นิติบุคคลและเปนหนว ยงานของรั ฐที่ ไมเ ปน สวนราชการตามกฎหมายวาดว ย
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน และไมเปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น
วิสัยทัศน
สสวท. เปนองคกรหลักของประเทศที่พัฒนาใหนักเรียนมีความรูความสามารถดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยีทัดเทียมนานาชาติ
พันธกิจและภารกิจตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ไดกําหนดวัตถุประสงคของสถาบันไวดังนี้
1) ริเริ่ม ดําเนินการ สงเสริม ประสาน และจัดใหมีการศึกษาคนควา วิจัย และพัฒนาหลักสูตร
วิธีการเรียนรู วิธีสอนและการประเมินผลการเรียนการสอน เกี่ยวกับวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
ทุกระดับการศึกษา โดยเนนการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนหลัก
2) ส งเสริ ม ประสาน และจั ดให มี การพั ฒนาบุ คลากร การฝ กอบรมครู อาจารย นั กเรี ยน นิ สิ ต
และนักศึกษา เกี่ยวกับการเรียนการสอนและการคนควาวิจัยทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
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3) สงเสริ ม ประสาน และจั ดใหมีการคน ควา วิจัย ปรับ ปรุง และจัดทําแบบเรียน แบบฝกหัด
เอกสารทางวิชาการและสื่อการเรียนการสอนทุกประเภท ตลอดทั้งประดิษฐอุปกรณเกี่ยวกับวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
4) ส ง เสริ ม การพั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพและการประเมิ น มาตรฐานการศึ ก ษา ทางด า น
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีในสถานศึกษา
5) พัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
ตลอดทั้งการสงเสริมการผลิตครู อาจารย ที่มีความสามารถพิเศษทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยี
6) ใหคําปรึกษาแนะนําแกกระทรวง ทบวง กรม สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น หนวยงานอื่นของ
รัฐ หรือหนวยงานของเอกชนที่มีหนาที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา หรือสถานศึกษาเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับ
อํานาจหนาที่ตาม 1) ถึง 5)
(ที่มา : www.ipst.ac.th)
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การจัดเก็บขอมูลแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน และแบบสํารวจความคิดเห็น
ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ภายนอก ของสถาบัน ส งเสริม การสอนวิท ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี มีจํ า นวนผูต อบ
แบบสํารวจดังนี้
1) แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน จํานวน 120 ราย
2) แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก จํานวน 120 ราย
ซึ่ งภาพรวมผลการประเมิ น คุ ณธรรมและความโปรงใสในการดําเนิน งานของหน ว ยงานภาครั ฐ
ของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดคะแนน 83.10 จัดอยูในระดับสูงมาก และเมื่อ
จํา แนกเป น รายดั ช นี พบว า ดั ช นี ที่ 1 ความโปรงใสได 96.11 คะแนน ผลการประเมิ นอยูในระดับสู งมาก
ดัชนีที่ 2 ความพรอมรับผิดได 92.75 คะแนน ผลการประเมินอยูในระดับสูงมาก ดัชนีที่ 3 ความปลอดจากการ
ทุจริตในการปฏิบัติงานได 61.68 คะแนน ผลการประเมินอยูในระดับสูง ดัชนีท่ี 4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร
ได 80.90 คะแนน ผลการประเมิ น อยู ใ นระดั บ สู ง มาก ดั ช นี ที่ 5 คุ ณ ธรรมการทํ า งานในหน ว ยงาน
ได 82.82 คะแนน ผลการประเมินอยูในระดับสูงมาก

คุณธรรมการทํางานใน
หนวยงาน 82.82%

ความโปรงใส 96.11%
100
75
50
25
0

วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร
80.90%

ความพรอมรับผิด 92.75%

ความปลอดจากการทุจริตใน
การปฏิบัติงาน 61.68%

คะแนน ITA

โดยมีรายละเอียดของผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ ดังนี้
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1. ผลการแจกแจงขอมูลดานประชากร
1.1 ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน
1.1.1 อายุ
การสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายในของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีจําแนกตามอายุ พบวา มากที่สุดมีอายุระหวาง 20-40 ป จํานวน 65 ราย คิดเปนรอยละ 54.17
รองลงมาไดแก อายุระหวาง 41-60 ป จํานวน 55 ราย คิดเปนรอยละ 45.83 ตามลําดับ
อายุ
ต่ํากวา 20 ป
20 - 40 ป
41 - 60 ป
มากกวา 60 ป
รวม

ความถี่
65
55

รอยละ
54.17
45.83

-

-

120

100.00

1.1.2 เพศ
การสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายในของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี จําแนกตามเพศ พบวา เพศหญิงมากที่สุด จํานวน 87 ราย คิดเปนรอยละ 72.50 สวนเพศชาย
จํานวน 33 ราย คิดเปนรอยละ 27.50
เพศ

ความถี่
33
87

รอยละ
27.50
72.50

รวม

120

100.00

ชาย
หญิง
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1.1.3 ระดับการศึกษา
การสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายในของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ระดับปริญญาโทมากที่สุด จํานวน 70 ราย คิดเปนรอยละ 58.33
รองลงมาไดแก ระดับปริญญาตรี จํานวน 35 ราย คิดเปนรอยละ 29.17 และระดับปริญญาเอก จํานวน 15 ราย
คิดเปนรอยละ 12.50 ตามลําดับ
ระดับการศึกษา

ความถี่
35
70
15

รอยละ
29.17
58.33
12.50

รวม

120

100.00

ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

1.1.4 ระดับตําแหนง
การสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายในของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีจําแนกตามระดับตําแหนง พบวา ตําแหนงเจาหนาที่องคการมหาชน มากที่สุดจํานวน 111 ราย คิดเปน
รอยละ 90.99 รองลงมาไดแก ตําแหนงหัวหนา/ผูอํานวยการขึ้นไป จํานวน 5 ราย คิดเปนรอยละ 4.17 ตําแหนง
ลูกจาง จํานวน 3 ราย คิดเปนรอยละ 2.50 และตําแหนงผูบริหารระดับสูง จํานวน 1 ราย คิดเปนรอยละ 0.83
ตามลําดับ
ตําแหนง
ผูบริหารระดับสูง
หัวหนา/ผูอํานวยการขึ้นไป
เจาหนาที่องคการมหาชน
ลูกจาง
รวม
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ความถี่
1
5
111
3

รอยละ
0.83
4.17
92.50
2.50

120

100.00
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1.1.5 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
การสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายในของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีจํ าแนกตามระยะเวลาการปฏิบั ติงาน พบวา ระยะเวลาการปฏิ บัติ งาน 5-10 ป มากที่สุด
จํานวน 39 ราย คิดเปนรอยละ 32.50 รองลงมาไดแก ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 11-20 ป จํานวน 33 ราย
คิดเปนรอยละ 27.50 ระยะเวลาการปฏิบัติงานต่ํากวา 5 ป จํานวน 30 ราย คิดเปนรอยละ 25.00 และระยะเวลา
การปฏิบัติงานมากกวา 20 ป จํานวน 18 ราย คิดเปนรอยละ 15.00 ตามลําดับ
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

ความถี่
30
39
33
18

รอยละ
25.00
32.50
27.50
15.00

รวม

120

100.00

ต่ํากวา 5 ป
5-10 ป
11-20 ป
มากกวา 20 ป

4-6

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ รายหนวยงาน
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1.2 ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก
1.2.1 อายุ
การสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี จําแนกตามอายุ พบวา มากที่สุดมีอายุระหวาง 20-40 ป มีจํานวน 61 ราย คิดเปนรอยละ 50.83
รองลงมาไดแก อายุระหวาง 41-60 ป จํานวน 59 ราย คิดเปนรอยละ 49.17 ตามลําดับ
อายุ
ต่ํากวา 20 ป
20 - 40 ป
41 - 60 ป
มากกวา 60 ป
รวม

ความถี่

รอยละ

61
59
-

50.83
49.17
-

120

100.00

1.2.2 เพศ
การสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี จําแนกตามเพศ พบวา เพศหญิงมากที่สุด จํานวน 85 ราย คิดเปนรอยละ 70.83 สวนเพศชาย
จํานวน 35 ราย คิดเปนรอยละ 29.17
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
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รอยละ

35
85

29.17
70.83

120

100.00
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1.2.3 ระดับการศึกษา
การสํ า รวจความคิ ด เห็ น ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ภายนอกของสถาบั น ส ง เสริ ม การสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ระดับปริญญาตรีมากที่สุด จํานวน 56 ราย
คิดเปนรอยละ 46.67 รองลงมาไดแก ระดับปริญญาโท จํานวน 52 ราย คิดเปนรอยละ 43.33 ระดับปริญญาเอก
จํ านวน 11 ราย คิ ดเป น ร อยละ 9.17 33 และระดั บ ปริ ญญาเอก จํ า นวน 1 ราย คิ ดเปน ร อยละ 0.83
ตามลําดับ
ระดับการศึกษา

ความถี่

รอยละ

1
56
52
11

0.83
46.67
43.33
9.17

120

100.00

ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

1.2.4 ฐานะติดตอกับหนวยงาน
การสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี จํ าแนกตามฐานะการติ ดต อกับหนว ยงาน พบวา ติดตอกับ หนว ยงานในฐานะฐานะตั วแทน
หนวยงานภาครัฐ มากที่สุด จํานวน 78 ราย คิดเปนรอยละ 65.00 รองลงมาไดแก ติดตอกับหนวยงานในฐานะ
ตัวแทนองคกรธุรกิจ จํานวน 42 ราย คิดเปนรอยละ 35.00
ฐานะการติดตอ
ประชาชน/ผูรับบริการ
ตัวแทนหนวยงานภาครัฐ
ตัวแทนองคกรธุรกิจ
รวม

ความถี่
78
42
120
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2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
ผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานภาครั ฐ ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ.2561 ของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยูที่ 83.10 คะแนน ซึ่งตาม
เกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐนั้น จัดอยูในระดับสูงมาก
ดังแสดงผลคะแนนตามตารางขางลางนี้
สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คุณธรรมการทํางานใน
หนวยงาน 82.82%

ความโปรงใส 96.11%
100
75
50
25
0

คะแนน ITA

ระดับผลการประเมิน

(คะแนนดัชนีถวงน้ําหนัก)

สูงมาก

ดัชนี

ความพรอมรับผิด 92.75%

ความปลอดจากการทุจ ริตใน
การปฏิบัติงาน 61.68%

วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร
80.90%

คะแนน ITA = 83.10
คะแนนดัชนี
(รอยละ)

ระดับผลการประเมิน

ความโปรงใส

96.11

สูงมาก

ความพรอมรับผิด

92.75

สูงมาก

ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

61.68

สูง

วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร

80.90

สูงมาก

คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน

82.82

สูงมาก

หมายเหตุ : 1.คะแนน ITA หมายถึง ผลรวมของคะแนนแตละดัชนีที่ไดถวงน้ําหนักแลว
2.คะแนนดัชนีเปนการคิดคะแนนรอยละที่ยังไมถวงน้ําหนักสําหรับการเปรียบเทียบแตละดัชนี

และจากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐขางตน
สามารถจําแนกรายละเอียดในแตละดัชนีและในแตละกลุมตัวอยางของแบบสํารวจไดดังนี้
1) ดัชนีความโปรงใส ประเมินจากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ และแบบสํารวจความคิดเห็น
ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก พบวา มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมเทากับรอยละ 96.11 ซึ่งจัดอยูในระดับที่สูงมาก
และเมื่อพิจารณาผลการประเมินในแตละตัวชี้วัดมีรายละเอียดดังนี้
1.1) การเปดเผยขอมูล โดยรวมไดคะแนนรอยละ 96.35 โดยเปนคะแนนที่ไดจากแบบสํารวจ
หลักฐานเชิงประจักษ ไดคะแนนเทากับรอยละ 100 และคะแนนที่ไดจากแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนได
สวนเสียภายนอก ไดคะแนนเทากับรอยละ 92.69
1.2) การมีสว นร วม โดยรวมได คะแนนเทากับ รอยละ 92.00 โดยเปน คะแนนที่ ได จากแบบ
สํารวจหลักฐานเชิงประจักษ ไดคะแนนเทากับรอยละ 100 และคะแนนที่ไดจากแบบสํารวจความคิดเห็น
ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ไดคะแนนเทากับรอยละ 84.00
1.3) การจัดซื้อจัดจาง โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 100 โดยเปนคะแนนที่ไดจากแบบ
สํารวจหลักฐานเชิงประจักษ
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2) ดั ช นี ค วามพร อ มรั บ ผิ ด เป น การประเมิน จากแบบสํ ารวจหลั กฐานเชิ งประจัก ษ แบบสํ า รวจ
ความคิด เห็น ผูมีส วนได ส วนเสี ย ภายใน และแบบสํารวจความคิดเห็น ผูมีสวนไดสวนเสีย ภายนอก พบวา
มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมเทากับรอยละ 92.75 ซึ่งจัดอยูในระดับที่สูงมาก และเมื่อพิจารณาผลการประเมิน
ในแตละตัวชี้วัดมีรายละเอียดดังนี้
2.1) การดําเนินงานตามภารกิจ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 95.52 โดยเปนคะแนนที่ได
จากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ ไดคะแนนเทากับรอยละ 100 และคะแนนที่ไดจากแบบสํารวจความคิดเห็น
ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ไดคะแนนเทากับรอยละ 91.05
2.2) การปฏิบัติงานตามหนาที่ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 95.73 โดยเปนคะแนนที่ได
จากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ ไดคะแนนเทากับรอยละ 100 และคะแนนที่ไดจากแบบสํารวจความคิดเห็น
ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ไดคะแนนเทากับรอยละ 91.46
2.3) เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 90.79 โดยเปนคะแนนที่ได
จากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ ไดคะแนนเทากับรอยละ 100 คะแนนที่ไดจากแบบสํารวจความคิดเห็น
ผูมีสวนไดส วนเสียภายใน ไดคะแนนเทากับ รอยละ 78.71 และคะแนนที่ไดจากแบบสํารวจความคิดเห็ น
ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ไดคะแนนเทากับรอยละ 93.67
2.4) การจัดการเรื่องรองเรียน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 88.94 โดยเปนคะแนนที่ไดจาก
แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ ไดคะแนนเทากับรอยละ 100 คะแนนที่ไดจากแบบสํารวจความคิดเห็นผูมี
ส ว นได ส ว นเสี ย ภายใน ได ค ะแนนเท า กั บ รอ ยละ 83.67 และคะแนนที่ ได จ ากแบบสํ ารวจความคิด เห็ น
ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ไดคะแนนเทากับรอยละ 83.16
3) ดั ช นี ความปลอดจากการทุ จ ริตในการปฏิบัติงาน เปน การประเมิน จากแบบสํารวจหลักฐาน
เชิงประจักษ แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน และแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายนอก พบว า มี คะแนนเฉลี่ ย โดยรวมเทากับ รอยละ 61.68 ซึ่งจัดอยูในระดับ ที่สูง และเมื่อพิจ ารณา
ผลการประเมินในแตละตัวชี้วัดมีรายละเอียดดังนี้
3.1) การรั บ สิ น บน โดยรวมไดคะแนนเท ากับ รอ ยละ 61.68 โดยเปน คะแนนที่ไดจ ากแบบ
สํารวจหลักฐานเชิงประจักษ ไดคะแนนเทากับรอยละ 0 คะแนนที่ไดจากแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนได
สวนเสียภายใน ไดคะแนนเทากับรอยละ 85.32 และคะแนนที่ไดจากแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายนอก ไดคะแนนเทากับรอยละ 99.72
3.2) การชี้มูลความผิดและไตสวนขอเท็จจริง หนวยงานนี้ไมมีเรื่องกลาวหาที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. และคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติทั้งชี้มูลความผิดและมีมติไตสวนขอเท็จจริง ดังนั้นหนวยงานนี้จึง
ไมโดนหักคะแนนในตัวชี้วัดนี้
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4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร เปนการประเมินจากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษและ
แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน พบวา มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมเทากับรอยละ 80.90 ซึ่งจัดอยู
ในระดับที่สูงมาก และเมื่อพิจารณาผลการประเมินในแตละตัวชี้วัดมีรายละเอียดดังนี้
4.1) การเสริมสรางวัฒนธรรมสุจริต โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 92.90 โดยเปนคะแนนที่ได
จากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ ไดคะแนนเทากับรอยละ 100 และคะแนนที่ไดจากแบบสํารวจความคิดเห็น
ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน ไดคะแนนเทากับรอยละ 85.80
4.2) การปองกันผลประโยชนทับซอน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 65.87 โดยเปนคะแนนที่
ไดจากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ ไดคะแนนเทากับรอยละ 50.00 และคะแนนที่ไดจากแบบสํารวจ
ความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน ไดคะแนนเทากับรอย 81.74
4.3) แผนปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงาน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 88.36
โดยเปนคะแนนที่ไดจากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ ไดคะแนนเทากับรอยละ 100 และคะแนนที่ไดจาก
แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน ไดคะแนนเทากับรอยละ 76.72
4.4) การตรวจสอบถวงดุลภายใน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 76.47 โดยเปนคะแนนที่ได
จากแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน
5) ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน เปนการประเมินจากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ
แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน และแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก
พบวา มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมเทากับ รอยละ 82.82 ซึ่งจัด อยูในระดับที่ สูงมาก และเมื่อพิจารณาผลการ
ประเมินในแตละตัวชี้วัดมีรายละเอียดดังนี้
5.1) มาตรฐานและความเปนธรรมในการปฏิบัติงานและการใหบริการ โดยรวมไดคะแนนเทากับ
รอยละ 90.70 โดยเปน คะแนนที่ไดจากแบบสํารวจหลั กฐานเชิงประจักษ ไดคะแนนเทากับรอยละ 100
คะแนนที่ ไ ด จ ากแบบสํ า รวจความคิ ด เห็ น ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ภายใน ได ค ะแนนเท า กั บ ร อ ยละ 78.55
และคะแนนที่ไดจากแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ไดคะแนนเทากับรอยละ 93.53
5.2) คุณธรรมการบริหารงาน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 74.95 โดยเปนคะแนนที่ไดจาก
แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน
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ลําดับ

ดัชนี/ตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดยอยในการประเมินคุณธรรมและ

คาน้ําหนัก

ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ

(รอยละ)

1 ความโปรงใส

EBIT

IIT

EIT

26

คะแนนที่ได

คะแนนหลัง

(100)

ถวงน้ําหนัก

96.11

24.99

1.1 การเปดเผยขอมูล

100.00

92.69

96.35

1.2 การมีสวนรวม

100.00

84.00

92.00

1.3 การจัดซื้อจัดจาง

100.00

2 ความพรอมรับผิด

100.00

18

92.75

2.1 การดําเนินงานตามภารกิจ

100.00

91.05

95.52

2.2 การปฏิบัติงานตามหนาที่

100.00

91.46

95.73

2.3 เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร

100.00

78.71

93.67

90.79

2.4 การจัดการเรื่องรองเรียน

100.00

83.67

83.16

88.94

3 ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

22

การรับสินบน

61.68
0.00

85.32

99.72

16.69

13.57

61.68
0.00

*กรณีมีการชี้มูลความผิดและไตสวนขอเท็จจริง

4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร

16

80.90

4.1 การเสริมสรางวัฒนธรรมสุจริต

100.00

85.80

92.90

4.2 การปองกันผลประโยชนทับซอน

50.00

81.74

65.87

4.3 แผนปองกันและปราบปรามการทุจริต

100.00

76.72

88.36

76.47

76.47

4.4 การตรวจสอบถวงดุลภายใน
5 คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน

18

5.1 มาตรฐานและความเปนธรรมในการปฏิบัติงานและใหบริการ

82.82
100.00

5.2 คุณธรรมการบริหารงาน

78.55

93.53

74.95

คะแนนรายแบบสํารวจ (100)

90.91
คะแนนคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
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79.95

12.94

14.91

90.70
74.95

92.10
83.10
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บทที่ 5
สรุปและอภิปรายผลการประเมิน
5.1 การวิเคราะหผลการประเมิน
คาคะแนนของผลการประเมิน คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนิน งานของหนว ยงานภาครั ฐ
มีสํานักงาน ป.ป.ช. ไดกําหนดคาคะแนน ระหวาง 0 – 100.00 คะแนน วิเคราะหขอมูลโดยใหน้ําหนักแตละขอ
คํ า ถามในแบบสํ า รวจจาก 3 แหล ง ข อ มู ล ได แ ก แบบสํ า รวจความคิ ด เห็ น ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ภายใน
แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก และแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ และนําผลทั้งหมด
มาคํานวณคะแนนรวม และแบงคะแนนรวมออกเปน 5 ระดับ ดังนี้
80.00 – 100.00 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน สูงมาก
60.00 – 79.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน สูง
40.00 – 59.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ปานกลาง
20.00 – 39.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ต่ํา
0 – 19.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ต่ํามาก
จากผลการประเมิ นคุ ณธรรมและความโปรงใสในการดําเนิน งานของหนว ยงานภาครัฐ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561 ของ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยจําแนกตามรายดัชนี
และตัวชี้วัด สามารถนํามาอภิปรายผลการประเมินของหนวยงานไดดังนี้
5.1.1 เปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561
ดัชนีการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
1 ความโปรงใส
2 ความพรอมรับผิด
3 ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร
5 คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน
คะแนนรวม
ระดับผลการประเมิน

ป 2559

ป 2560

ป 2561

79.32
87.59
94.27
78.9
77.66
83.73
สูงมาก

94.75
92.76
95.08
86.19
85.07
91.35
สูงมาก

96.11
92.75
61.68
80.90
82.82
83.10
สูงมาก

หมายเหตุ: กําหนดระดับการเปลี่ยนแปลงที่ 5% ขึ้นไปเปนระดับที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ
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ผลเปรียบเทียบ
ป 2560-2561
1.36
-0.01
-33.40
-5.29
-2.25
-8.25

ผลตาง
(รอยละ)
1.44
-0.01
-35.13
-6.14
-2.64
-9.03
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จากตารางเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 ในภาพรวมจะเห็นไดวาหนวยงานมีคะแนน
จั ด อยู ใ นระดั บ สู ง มากทั้ ง 3 ป ง บประมาณ พิ จ ารณาคะแนนของหน ว ยงานป ง บประมาณ พ.ศ. 2561
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ป ง บประมาณ พ.ศ. 2560 แล ว พบว า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ได 83.10 คะแนน
และปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได 91.35 คะแนน คะแนนลดลงรอยละ 9.03 ลดลงอยางมีนัยสําคัญ แตเมื่อ
เปรี ย บเที ย บกั บ คะแนนการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสในการดํ าเนิ น งานของหน ว ยงานภาครั ฐ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 แลวหนวยงานมีคะแนนลดลงไมมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายดัชนีเปรียบเทียบผลการประเมินระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561
จะพบวาดัชนีที่มีคาคะแนนลดลงอยางมีนัยสําคัญ ไดแก ดัชนีที่ 3 ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
และดัชนีที่ 4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร สวนดัชนีท่ี 2 ความพรอมรับผิด และดัชนีที่ 5 คุณธรรมการทํางาน
ในหนวยงาน มีคาคะแนนลดลงอยางไมมีนัยสําคัญ ในทางกลับกัน ดัชนีที่ 1 ความโปรงใส มีคาคะแนนเพิ่มขึ้น
อยางไมมีนัยสําคัญ
5.1.2 การวิ เ คราะห ค า คะแนนแบบอิ ง กลุ ม ด ว ยการจั ด อั น ดั บ (Ranking) และการจั ด กลุ ม ตาม
ตําแหนงควอไทล
จากการพิจารณาผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของหนวยงานสามารถวิเคราะหคาคะแนนผลการประเมิน ไดดังนี้
การจัดอันดับ (Ranking)
จากผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ตั้งแต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึง ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนวยงานมีคะแนนการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนิ นงานของหนวยงานภาครัฐ และลําดับที่เมื่ อเปรียบเที ยบกับหนวยงานประเภทเดียวกั น
และเปรียบเทียบกับ 69 หนวยงานที่ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประเมินโดยสํานักงาน ป.ป.ช. ดังนี้
ผลคะแนนที่หนวยงานไดรับ
เปรียบเทียบกับกลุมหนวยงานประเภท
เดียวกัน
เปรียบเทียบกับ 69 หนวยงานที่
ประเมินโดย สนง. ป.ป.ช. ป 2561

ลําดับที่
จํานวนหนวยที่ประเมิน
ลําดับที่
จํานวนหนวยที่ประเมิน

2558
79.69
26
50
32
60

ปงบประมาณที่ประเมิน
2559
2560
83.73
91.35
11
13
52
52
17
14
62
64

2561
83.10
33
55
40
69

และสามารถแสดงผลการจัดอันดับของหนวยงานแยกตามดัชนี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดดังนี้
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จํานวนหนวยงานที่ประเมิน
1. ความโปรงใส
2. ความพรอมรับผิด
3. ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
4. วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร
5. คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน
สรุปผลคะแนน ITA

เปรียบเทียบในกลุม
หนวยงานประเภทเดียวกัน
55 หนวยงาน
8
13
49
33
22
33

เปรียบเทียบกับหนวยงานที่ประเมินโดย
สํานักงาน ป.ป.ช.
69 หนวยงาน
9
13
63
39
27
40

5.1.3 การวิเคราะหคาคะแนนในลักษณะของการจัดกลุมตามตําแหนงควอไทล
ควอไทล เปนคาขอมูลที่แสดงใหเห็นวามีขอมูลที่มีคาต่ํากวากี่จํานวน เมื่อแบงขอมูลออกเปน 4 สวน
เทาๆ กัน โดยเรียงจากคาคะแนนนอยไปหามาก เนื่องจากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐในภาพรวม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 แตละหนวยงานตามเกณฑการ
ประเมินของสํานักงาน ป.ป.ช. มีคาเฉลี่ยของผลการประเมินจําแนกตามรายดัชนีอยูในระดับสูงและสูงมากเปน
ส ว นใหญ ดั งนั้ น การวิ เคราะห คา คะแนนในลักษณะของการจั ดกลุม ตามตํา แหนง ควอไทล ตามรายดั ช นี
เพื่อจําแนกระดับคะแนนของหนวยงานตางๆ ที่ประเมินในครั้งนี้จํานวน 69 หนวยงาน จะทําใหสามารถจําแนก
ระดั บ คะแนนออกเป น ระดั บ ต างๆ ให มีความชัดเจนเพื่อชวยในการวิเคราะห และใหขอเสนอแนะเพื่อให
สอดคลองกับผลการประเมินเมื่อเปรียบเทียบกับหนวยงานอื่นๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
จากผลของคาคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2561 จํ า นวน 69 หน ว ยงาน สามารถคํ า นวณหาค า ควอไทล ในแต ล ะดั ช นี
และผลรวม โดยแบงชวงออกเปน 4 ชวงได ดังนี้
 ควอไทลที่ 1 (Q1) เปน ชว งที่มีจํานวนข อมู ลน อยกวาคานี้อยูป ระมาณ 1 ใน 4 ของขอมูล
ทั้งหมดจํานวน 69 หนวยงาน หรืออยูในกลุมรอยละ 25 ของหนวยงานทั้งหมดที่มีคะแนน
ต่ําสุด หนวยงานที่อยูในควอไทลที่ 1 (Q1) จะตองพิจารณาปรับปรุงในดัชนีนี้ อยางเรงดวน
เพราะตกอยูในกลุมรอยละ 25 ที่อยูในคะแนนต่ําสุด
 ควอไทลที่ 2 (Q2) เปนชวงที่มีจํานวนขอมูลนอยกวาคานี้อยูประมาณ 2 ใน 4 ของขอมูลหรือ
เป น คา ที่ อยู กึ่งกลางของข อมูล ที่เรียงลําดับ แลว ทั้งหมดจํานวน 69 หนว ยงาน หนวยงาน
ในกลุมนี้อยูในชวงรอยละ 25 ของหนวยงานทั้งหมดที่มีคะแนนต่ํากวากึ่งกลาง แตไมใชกลุมที่
ต่ําที่สุด หนวยงานที่อยูในควอไทลที่ 2 (Q2) จะตองพิจารณาปรับปรุงในดัชนีนี้
 ควอไทลที่ 3 (Q3) เปนชวงที่มีจํานวนขอมูลนอยกวาคานี้อยู ประมาณ 3 ใน 4 ของขอมู ล
ทั้ ง หมดจํ า นวน 69 หน ว ยงาน หน ว ยงานในกลุ ม นี้ อ ยู ใ นช ว งอยู ใ นช ว งร อ ยละ 25
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ของหนวยงานทั้งหมดที่มีคะแนนสูงกวากึ่งกลางแตไมใชกลุมที่อยูในชวงสูงที่สุด หนวยงาน
ที่อยูในควอไทลที่ 3 (Q3) จะตองพิจารณาพัฒนาในดัชนีนี้ เพื่อใหผลการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐในอนาคตดีขึ้น
 ควอไทลที่ 4 (Q4) เปนชวงที่มีจํานวนขอมูลนอยกวาคานี้อยูในกลุมที่มีชวงคะแนนสูงที่สุด
อยูที่ 1 ใน 4 ของขอมูลทั้งหมดจํานวน 69 หนวยงาน อยูในกลุมรอยละ 25 ของหนวยงาน
ทั้งหมดที่มีคะแนนสูงที่สุด
สําหรับผลการวิเคราะหคาคะแนนรายดัชนีของหนวยงานเทียบกับผลคะแนนโดยรวมของหนวยงาน
ภาครัฐที่เขารับการประเมินโดยสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งหมด 69 หนวยงาน
สามารถสรุปไดดังตารางตอไปนี้
ดัชนี
1. ความโปรงใส
2. ความพรอมรับผิด
3. ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
4. วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร
5. คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน
สรุปผลคะแนน ITA

ตําแหนงควอไทล
Q4
Q4
Q1
Q2
Q3
Q2

5.1.4 ผลการวิเ คราะหค าคะแนนดวยการจัด อันดั บ (Ranking) และชวงคะแนนแบบอิ งกลุมตาม
ตําแหนง ควอไทล
หน ว ยงานมี ผลคะแนนการประเมิน คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนว ยงาน
ภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 อยูที่ 83.10 คะแนน ซึ่งตามเกณฑการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐนั้น จัดอยูในระดับสูงมาก และเมื่อนําผลการประเมินดังกลาวมา
วิเคราะหชวงคะแนนแบบอิงกลุมตามตําแหนงควอไทลเทียบรวมจากผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของ 69 หนวยงาน พบวาคะแนน ITA ในภาพรวมของหนวยงาน ได Ranking
อันดับที่ 40 และตกอยูใน Quartile ที่ 2 สะทอนใหเห็นวาหนวยงานมีผลการดําเนินงานในภาพรวมคะแนนอยู
ในเกณฑตองปรับปรุง โดยมีรายละเอียดผลคะแนนการประเมินแยกเปนรายดัชนี ดังนี้
ดัชนีที่ 1 ความโปรงใส ได Ranking ลําดับที่ 9 มีคะแนนอยูที่ 96.11 คะแนน เมื่อนํามาวิเคราะห
ดวยคาสถิติควอไทล จากผลการประเมินในภาพรวมของ 69 หนวยงาน พบวาคะแนนตกอยูใน Quartile ที่ 4
สะทอนใหเห็นวาคะแนนในดัชนีที่ 1 คะแนนในเกณฑของกลุมที่มผี ลการดําเนินงานคะแนนสูงสุด
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ดั ช นี ที่ 2 ความพร อ มรั บ ผิ ด ได Ranking ลํ า ดั บ ที่ 13 มี ค ะแนนอยู ที่ 92.75 คะแนน เมื่ อ นํ า มา
วิ เ คราะห ด ว ยค า สถิ ติ ค วอไทล จากผลการประเมิ น ในภาพรวมของ 69 หน ว ยงาน พบว า คะแนนตกอยู
ใน Quartile ที่ 4 สะทอนใหเห็นวาคะแนนในดัชนีที่ 2 คะแนนในเกณฑของกลุมที่มีผลการดําเนินงานคะแนน
สูงสุด
ดัชนีที่ 3 ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ได Ranking ลําดับที่ 63 มีคะแนนอยูที่ 61.68
คะแนน เมื่อนํามาวิเคราะหดวยคาสถิติควอไทล จากผลการประเมินในภาพรวมของ 69 หนวยงาน พบวา
คะแนนตกอยูใน Quartile ที่ 1 สะทอนใหเห็นวาคะแนนในดัชนีที่ 3 คะแนนอยูในเกณฑตองปรับปรุงเรงดวน
ดั ช นี ที่ 4 วั ฒ นธรรมคุ ณ ธรรมในองค กร ได Ranking ลํา ดั บ ที่ 39 มี คะแนนอยู ที่ 80.90 คะแนน
เมื่อนํามาวิเคราะหดวยคาสถิติควอไทล จากผลการประเมินในภาพรวมของ 69 หนวยงาน พบวาคะแนนตกอยู
ใน Quartile ที่ 2 สะทอนใหเห็นวาคะแนนในดัชนีที่ 4 คะแนนอยูในกลุมตองปรับปรุง
ดัชนีที่ 5 คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน ได Ranking ลําดับที่ 27 มีคะแนนอยูที่ 82.82 คะแนน
เมื่อนํามาวิเคราะหดวยคาสถิติควอไทล จากผลการประเมินในภาพรวมของ 69 หนวยงาน พบวาคะแนนตกอยู
ใน Quartile ที่ 3 สะทอนใหเห็นวาคะแนนในดัชนีที่ 5 คะแนนอยูในเกณฑดีแตสามารถพัฒนาไดอีก
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5.1.5 ผลการประเมินเปรียบเทียบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของภาครัฐ
กับหนวยงานอื่นๆ
ผลการเปรี ย บเที ย บผลการประเมิ น คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนิน งานของภาครัฐ ของ
หนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อเปรียบเทียบกับหนวยงานอื่นๆ โดยเปนการเปรียบเทียบกับคา
คะแนนเฉลี่ย และคาสูงสุดของคะแนนแตละดัชนี โดยเปรียบเทียบกับกลุมหนวยงานประเภทเดียวกัน และ
หนวยงานทั้งหมดที่ประเมินโดยสํานักงาน ป.ป.ช. จํานวน 69 หนวยงานจะไดผลตามตาราง ตอไปนี้
คะแนน ITA = 83.10
(ถวงน้ําหนัก)

ระดับผลการประเมิน
สูงมาก
คะแนนดัชนี
ระดับผล
คะแนน ITA
คะแนน ITA
ดัชนี
(รอยละ)
การประเมิน
กลุมหนวยงาน
ของ69 หนวยงาน
คาเฉลี่ย 82.64
คาเฉลี่ย 82.36
1. ความโปรงใส
96.11
สูงมาก
คาสูงสุด 99.70
คาสูงสุด 99.70
คาเฉลี่ย 83.36
คาเฉลี่ย 83.60
2. ความพรอมรับผิด
92.75
สูงมาก
คาสูงสุด 96.23
คาสูงสุด 96.23
คาเฉลี่ย 87.38
คาเฉลี่ย 87.70
3. ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
61.68
สูง
คาสูงสุด 100.00
คาสูงสุด 100.00
คาเฉลี่ย 81.24
คาเฉลี่ย 81.00
4. วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร
80.90
สูงมาก
คาสูงสุด 98.94
คาสูงสุด 98.94
คาเฉลี่ย 80.33
คาเฉลี่ย 79.95
5. คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน
82.82
สูงมาก
คาสูงสุด 97.82
คาสูงสุด 97.82
คาเฉลี่ย 83.06
คาเฉลี่ย 82.94
สรุปผลคะแนน ITA
83.10
สูงมาก
คาสูงสุด 95.75
คาสูงสุด 95.75
หมายเหตุ : คะแนนดัชนีเปนการคิดคะแนนรอยละทีย่ ังไมไดถวงน้ําหนักสําหรับการเปรียบเทียบแตละดัชนีคะแนน ITA
หมายถึง ผลรวมของแตละดัชนีที่ไดถวงน้ําหนักแลว
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จากผลคะแนนดังกลาวสามารถนําเสนอเปนแผนภาพเมื่อเปรียบเทียบกับผลการคุณธรรมและความ
โปร งใสในการดํ าเนิน งานของภาครัฐ ของหน วยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 เมื่ อเปรีย บเทีย บกับ
หนวยงานอื่นๆ โดยเปรียบเทียบกับหนวยงานทั้งหมดที่ประเมินโดยสํานักงาน ป.ป.ช. จํานวน 69 หนวยงาน
ไดดังนี้

คะแนนดัชนี
คะแนนสูงสุดจาก 69 หนวยงาน

คุณธรรมการทํางานใน
หนวยงาน

ความโปรงใส
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00

คะแนนเฉลี่ยจาก 69 หนวยงาน

ความพรอมรับผิด

ความปลอดจากการทุจริตใน
การปฏิบัติงาน

วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร
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5.2 การสั งเคราะห ขอมู ลผลการประเมิน คุ ณธรรมและความโปร งใสในการดํ า เนิ นงานของหนวยงาน
ภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามรายดัชนีและตัวชี้วัด
จากคะแนนผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานภาครั ฐ
ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ของหน ว ยงาน สามารถวิ เ คราะห จุ ด แข็ ง (Strength) และจุ ด อ อ น
(Weakness) ตามรายดัชนีและตัวชี้วัดได โดยการอางอิงจากคะแนนการประเมินที่ประมวลได โดยกําหนดให
ดัชนีและตัวชี้วัดที่ไดคะแนนการประเมินมากกวา 90.00 คะแนน เปนจุดแข็ง และดัชนีและตัวชี้วัดที่ไดคะแนน
การประเมินต่ํากวา 60.00 คะแนน เปนจุดออน ดังรายละเอียดนี้
ดัชนีและตัวชี้วัดที่เปนจุดแข็ง
ในการพิ จ ารณาค า คะแนนดั ชนี และตัว ชี้วัดที่เปน จุดแข็งนั้น จะพิจารณาจากดัช นีและตัวชี้วั ด ที่ มี
คะแนนมากกวา 90.00 คะแนน การพิจารณาจะมาจากคะแนนที่ไดจากการประเมินแบบสํารวจทั้ง 3 แบบ
คือแบบสํารวจความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียภายใน และแบบสํารวจความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายนอก และแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ ซึ่งจะไดผลสรุปดังตอไปนี้
• ดั ช นี ค วามโปร ง ใส ดั ช นี นี้ ไ ด ค ะแนนในภาพรวม 96.11 คะแนน ถื อ ว า เป น จุ ด แข็ ง ของ
หนวยงานที่ประเมินในครั้งนี้ สวนของตัวชี้วัดในดัชนีนี้ที่เปนจุดแข็ง ไดแก
- ตัวชี้วัดการเปดเผยขอมูล ตัวชี้วัดนี้ไดคะแนนรวม 96.35 คะแนน เปนการประเมินจาก
แบบสํารวจความคิดเห็นจากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ และแบบสํารวจความคิดเห็น
จากผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก
- ตัวชี้วัดการมีสวนรวม ตัวชี้วัดนี้ไดคะแนนรวม 92.00 คะแนน เปนการประเมินจากแบบ
สํารวจความคิดเห็นจากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ และแบบสํารวจความคิดเห็น
จากผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก
- ตัวชี้วัดการจัดซื้อจัดจาง ตัวชี้วัดนี้ไดคะแนนรวม 100.00 คะแนน เปนการประเมินจาก
แบบสํารวจความคิดเห็นจากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ
• ดัชนีความพรอมรับผิด ดัชนีนี้ไดคะแนนในภาพรวม 92.75 คะแนน ถือวาเปนจุดแข็งของ
หนวยงานที่ประเมินในครั้งนี้ สวนของตัวชี้วัดในดัชนีนี้ที่เปนจุดแข็ง ไดแก
- ตัว ชี้ วั ดการดํ า เนิ น งานตามภารกิจ ตัว ชี้วัดนี้ไดคะแนนรวม 95.52 คะแนน เปน การ
ประเมินจากแบบสํารวจความคิดเห็นจากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ และแบบ
สํารวจความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก
- ตั ว ชี้ วั ด การปฏิ บั ติ ง านตามหน า ที่ ตั ว ชี้ วั ด นี้ ไ ด ค ะแนนรวม 95.73 คะแนน เป น การ
ประเมินจากแบบสํารวจความคิดเห็นจากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ และแบบ
สํารวจความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก
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- ตัวชี้วัดเจตจํานงสุจ ริตของผูบ ริหาร ตัวชี้วัดนี้ได คะแนนรวม 90.79 คะแนน เปนการ
ประเมินจากแบบสํารวจความคิดเห็นจากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ แบบสํารวจ
ความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียภายใน และแบบสํารวจความคิดเห็นจากผูมีสวนได
สวนเสียภายนอก
• ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร ตัวชี้วัดในดัชนีนี้ที่เปนจุดแข็ง ไดแก
- ตัว ชี้วัดการเสริม สรางวัฒนธรรมสุจริต ตัว ชี้วัดนี้ ไดคะแนนรวม 92.90 คะแนน เปนการ
ประเมิ นจากแบบสํารวจความคิ ดเห็นจากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจั กษ และแบบ
สํารวจความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียภายใน
• ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน ตัวชี้วัดในดัชนีนี้ที่เปนจุดแข็ง ไดแก
- ตัวชี้วัดมาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงานและใหบริการ ตัวชี้วัดนี้ไดคะแนนรวม
90.70 คะแนน เปนการประเมินจากแบบสํารวจความคิดเห็นจากแบบสํารวจหลักฐานเชิง
ประจักษ แบบสํารวจความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียภายใน และแบบสํารวจความคิด
เห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก
ดัชนีและตัวชี้วัดที่เปนจุดออน
ในการพิ จารณาค าคะแนนดัช นีและตัว ชี้วั ดที่เปนจุดออนนั้น จะพิ จารณาจากดัช นีและตัว ชี้วั ดที่ มี
คะแนนนอยกวา 60.00 คะแนน การพิจารณาจะมาจากคะแนนที่ไดจากการประเมินแบบสํารวจทั้ง 3 แบบ
คือแบบสํารวจความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียภายใน และแบบสํารวจความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายนอก และแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ ซึ่งจะไดผลสรุปดังตอไปนี้
• ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดในดัชนีนี้ที่เปนจุดออน ไดแก
- ตัว ชี้วัดการรับสินบน ตัวชี้วัดนี้การประเมินจากแบบสํารวจความคิดเห็นจากแบบสํารวจ
หลักฐานเชิงประจักษ ได 0.00 คะแนน
• ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร ตัวชี้วัดในดัชนีนี้ที่เปนจุดออน ไดแก
- ตัวชี้วัดการปองกันผลประโยชนทับซอน ตัวชี้วัดนี้การประเมินจากแบบสํารวจความคิดเห็น
จากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ ได 50.00 คะแนน
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ดัชนีและตัวชี้วัดที่คะแนนอยูในเกณฑดีแตสามารถพัฒนาไดอีก
ในการพิ จ ารณาค า คะแนนดั ช นี แ ละตั ว ชี้ วั ด ที่ ค ะแนนอยู ใ นเกณฑ ดี แ ต ส ามารถพั ฒ นาได อี ก นั้ น
จะพิจารณาจากดัชนีและตัวชี้วัดที่มีคะแนนระหวาง 60.00-80.00 คะแนน การพิจารณาจะมาจากคะแนนที่ได
จากการประเมินแบบสํารวจทั้ง 3 แบบ คือแบบสํารวจความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียภายใน และแบบ
สํารวจความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก และแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ ซึ่งจะไดผลสรุป
ดังตอไปนี้
• ดั ชนี ค วามพร อมรั บผิ ด ตัว ชี้ วั ดในดัช นีนี้ที่คะแนนอยูในเกณฑดีแตส ามารถพัฒนาไดอีก
ไดแก
- ตัวชี้วัดเจตจํานงสุจริตของผูบริหาร ตัวชี้วัดนี้การประเมินจากแบบสํารวจความคิดเห็น
จากผูมีสวนไดสวนเสียภายใน ได 78.71 คะแนน
• ดั ชนี วัฒ นธรรมคุ ณ ธรรมในองค ก ร ตัว ชี้วัดในดัช นีนี้ที่คะแนนอยูในเกณฑดีแตส ามารถ
พัฒนาไดอีก ไดแก
- ตั ว ชี้ วั ด แผนป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ตั ว ชี้ วั ด นี้ ก ารประเมิ น จากแบบสํ า รวจ
ความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียภายใน ได 76.72 คะแนน
- ตัว ชี้วัดการตรวจสอบถว งดุล ภายใน ตัว ชี้วั ดนี้การประเมินจากแบบสํารวจความคิดเห็ น
จากผูมีสวนไดสวนเสียภายใน ได 76.47 คะแนน
• ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน ตัวชี้วัดในดัชนีนี้ที่คะแนนอยูในเกณฑดีแตสามารถ
พัฒนาไดอีก ไดแก
- ตัวชี้วัดมาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงานและใหบริการ ตัวชี้วัดนี้การประเมินจาก
แบบสํารวจความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียภายใน ได 78.55 คะแนน
- ตัวชี้วัดคุณธรรมการบริหารงาน ตัวชี้วัดนี้ไดคะแนนรวม 74.95 คะแนน เปนการประเมิน
จากแบบสํารวจความคิดเห็นจากแบบสํารวจความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียภายใน
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5.3 ขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
จากสรุปผลการประเมินทั้งหมดดังกลาวขางตน การดําเนินการปรับปรุงพัฒนาดานคุณธรรมและความ
โปรงใสของหนวยงานภาครัฐของหนวยงานนั้น หนวยงานมีดัชนีที่จะตองพิจารณาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อใหมี
การพัฒนาคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานดีขึ้น ดังนี้ คือ
• ดัชนีที่ตองปรับปรุงเรงดวน เพราะเปนดัชนีที่อยูใน Quartile ที่ 1 และมีตัวชี้วัดบางตัวที่เปน
จุดออนของหนวยงาน ไดแก ดัชนีที่ 3 ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
• ดัชนีที่ตองปรับปรุง เพราะเปนดัชนีที่อยูใน Quartile ที่ 2 และมีตัวชี้วัดบางตัวที่เปนจุดออน
ของหนวยงาน ไดแก ดัชนีที่ 4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร
• ดัชนีที่สามารถพัฒนาได เนื่องจากคะแนนอยูในเกณฑดี แตสามารถพัฒนาไดอีก และเปน
ดัชนีที่อยูใน Quartile ที่ 3 ไดแก ดัชนีที่ 5 คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน
• ตัวชี้วัดที่สามารถพัฒนาได เนื่องจากคะแนนอยูในเกณฑดี แตสามารถพัฒนาไดอีก แตเปน
ตัวชี้วัดที่อยูในดัชนีที่อยูใน Quartile ที่ 4 แตตัวชี้วัดไดคะแนนการประเมินบางสวนในระดับ
คะแนน 60.00-80.00 คะแนน ไดแก ตัว ชี้วัดที่ 2.3 เจตจํานงสุจ ริตผูบ ริห าร ในดัช นีที่ 2
ความพรอมรับผิด
ที่ปรึกษามีขอเสนอแนะเปนรายดัชนี และรายตัวชี้วัด เพื่อใหหนวยงานพิจารณานําไปปรับปรุงหรือ
พัฒนาในแตละตัวชี้วัด ดังตอไปนี้
1. ดัชนีที่ 2 ความพรอมรับผิด
ดั ชนี ความพร อมรั บผิ ด เป นดั ชนี ที่ประเมิ นเกี่ ยวกระบวนการเผยแพร แผนปฏิ บั ติ ราชการประจํ าป
ของหนวยงาน และกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบั ติราชการในปที่ผ านมา เพื่อสะทอน
ให สาธารณชนได ติ ดตามตรวจสอบว าหน วยงานได ดํ าเนิ นภารกิ จตามพั นธกิ จของหน วยงาน และกอให เกิ ด
ประโยชน ตอประเทศและประชาชนอย างแทจริงหรือไม นอกจากนี้ยังประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ของหนวยงาน ที่แสดงถึงความมุงมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอยางเต็มประสิทธิภาพ และแนวทางการบริหารผล
การปฏิบัติงานและการดําเนินการกับเจาหนาที่ ผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ํา รวมถึงประเมินเกี่ยวกับทัศนคติ
ของผูบริหารของหนวยงาน โดยการแสดงเจตจํานงที่แนวแนวาจะบริหารงานใหบรรลุตามพันธกิจของหนวยงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใหสาธารณชนเกิดความเชื่อมั่น และประเมินเกี่ยวกับกระบวนการของหนวยงานในการ
ใหความสําคัญกับรับฟงเสียงสะทอนหรือขอรองเรียนจากผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียหรือสาธารณชน
โดยจะตองมีกระบวนการจัดการและตอบสนองตอขอรองเรียนอยางเหมาะสม ซึ่งหนวยงานจะตองมีการกําหนด
มาตรการ กลไก หรือการวางระบบแกเจาหนาที่ที่เกี่ยวของใหดําเนินการอยางเปนรูปธรรม สามารถพิจารณาได
ดังตอไปนี้
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ตัวชี้วัดที่ 2.3 เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร
เปนตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูบริหารของหนวยงานที่รับการประเมินไดแสดงถึงเจตจํานงสุจริต
และความมุงมั่นในการบริหารงานใหสําเร็จตามพันธกิจของหนวยงานอยางมีธรรมาภิบาล
ยุ ท ธศาสตร ช าติ ว า ด ว ยการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ระยะที่ 3 พ.ศ. 2560-2564
ไดกําหนดใหการยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต เปนหนึ่งในยุทธศาสตรที่สําคัญโดย
มุงเนนใหขาราชการและเจาหนาที่รัฐตองแสดงออกซึ่งเจตจํานงในการบริหารงานและการปฏิบัติหนาที่ดวย
ความโปรงใส ซื่อสัตยสุจริต ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ และพรอมรับการตรวจสอบจากสาธารณะ
ทั้งนี้หนวยงานจะตองนําเจตจํานงทางการเมืองในเรื่องการตอตานการทุจริตไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
ซึ่งสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับปพุทธศักราช 2560 โดยปรากฏทั้งในสวนคําปรารภ
อันเปนสวนแสดงเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ และปรากฏในสวนเนื้อหาสาระของหมวดตางๆ อันเปนการจัด
โครงสรางและระเบียบทางการเมืองอันจะนําไปสูการเปนสังคมที่ปราศจากการทุจริต
การดํ าเนิ นงานของหน วยงานของรั ฐ แต ละหนว ยงาน จะตองมีการนํายุทธศาสตรชาติวาดว ยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 พ.ศ. 2560-2564 ไปสูการปฏิบัติ ที่มุงเนนในการกํากับติดตาม
มาตรฐานทางจริ ย ธรรมของเจ า หน าที่ ใ นหน ว ยงานให ป ระพฤติ ตนตามมาตรฐานของหน ว ยงานที่ สั ง กั ด
โดยจะตองมีการประกาศมาตรฐานทางจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐใหทราบโดยทั่วกัน และเปดโอกาสให
ภาคประชาชนสามารถกํากับ ติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมได โดยสงเสริมใหประชาชนสามารถแจงขอมูล
เรื่องการละเมิดจริยธรรมไดโดยสะดวก
ในสวนของการบริ หารของหน วยงานนั้น ผูบริหารสูงสุ ดของหนวยงานเป นกลไกที่ขาราชการและ
เจาหนาที่ของรัฐใหความสําคัญสูงสุด ดังนั้นหัวหนาหนวยงานจะตองมีความรับผิดชอบสูงสุดในดานการบริหาร
จัดการดานจริยธรรม โดยมีบทบาทดังนี้
 มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจริยธรรม โดยเฉพาะการกําหนดบทบาทผูบริหารระดับสูงสุด
ในการรับผิดชอบการปฏิบัติตามคุณธรรมจริยธรรมในหนวยงานของตน
 จัดใหมีการเผยแพรประชาสัมพันธขอควรปฏิบัติทางดานจริยธรรมเพื่อใหทุกคนรับทราบและ
ปฏิ บัติตาม จั ดให มีที่ป รึกษาเพื่อใหคําแนะนําแนวทางการปฏิบัติ มี การจัดการเมื่อมีการ
กระทําผิด หรือมีการรองเรียน มีระบบการประเมิน ตรวจสอบทบทวนมาตรฐานจริยธรรม
ของหนวยงานเปนระยะเพื่อปรับปรุงใหทันสมัย
 กํากับให องคกรใหความสําคัญกั บจริยธรรมในการทํางานควบคู กับการปฏิบัติภารกิจของ
องคกร โดยมีการกําหนดนโยบายดานจริยธรรมชัดเจน สอดคลองกับการกําหนดวิสัยทัศน
ขององคกรใหสะทอนหลักคุณธรรม จริยธรรมของภาครัฐ มียุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ
กิจกรรมรองรับอยางชัดเจน
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 เปนตนแบบที่ดีดานจริยธรรม โดยผูบริหารระดับสูงตองมีมาตรฐานพฤติกรรมจริยธรรมสูง
กวาขาราชการหรือเจาหนาที่ทั่วไป มีระบบ กลไก เครื่องมือจากองคกรกลางจริยธรรมกํากับ
ตั้งแตระเบียบและขอกําหนดในสัญญาเมื่อเขารับตําแหนง การเปดเผยทรัพยสินเมื่อเขารับ
ตําแหนงและออกจากตําแหนง การสัญญาวาจะไมใชทรัพยสินของภาครัฐภายหลังออกจาก
งาน การไมรับงานภาครัฐหลังออกจากตําแหนง การเปดเผยการขัดแยงของผลประโยชนและ
กําหนดใหผูใตบังคับบัญชาที่เปนกลุมเสี่ยงเปดเผยดวย ฯลฯ
 สงเสริมบรรยากาศการทํางานใหเอื้อตอการปฏิบัติของหนวยงาน ซึ่งจะตองมีการสื่อสารแบบ
สองทางที่เปดเผยและซื่อตรงสําหรับทุกคนในการพูดคุยหรืออภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวของ
กับการพัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมเจาหนาที่ของรัฐ
 จัดใหมีการฝ กอบรมและพัฒ นาดานจริยธรรมอยางสม่ําเสมอ โดยกําหนดใหเปน ภารกิจ
ที่ผูบริหารในทุกระดับจะตองใหความสําคัญในการเขารวมการฝกอบรม
 รายงานผลหรือเปดเผยการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม เชน ตามประมวลจริยธรรมและ
ตามขอบังคับจรรยาขาราชการของหนวยงานตอสาธารณชนอยางสม่ําเสมอ
 กําหนดใหมีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ
ที่กําหนดไวในประมวลจริยธรรม ขอบั งคับจรรยาเจาหนาที่ ของรัฐให เปนสวนหนึ่ งของการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อการเลื่อนตําแหนง การใหไดรับเงินเดือน และความกาวหนา
ในการทํางาน
การแสดงเจตจํ า นงสุ จ ริ ตในการบริ ห ารงานนี้ หนว ยงานจะตอ งสรา งการรับ รูใ หกั บ ทุ กภาคสว น
โดยผู บ ริ ห ารของหน ว ยงานจะต อ งแสดงเจตจํ านงสุจ ริตที่ แน ว แน วา จะมุง มั่น การบริ ห ารหน ว ยงานดว ย
ความซื่อสัตยสุจริต ผูบริหารของหนวยงานจะตองดําเนินการแสดงเจตนาดังกลาวประกาศผานทางระบบ
เว็บไซต ประกาศในที่ประชุม ในที่สัมมนาภายในหนวยงาน หรือมีการจัดทําประกาศ หนังสือแจงเวียนภายใน
หนวยงาน เพื่อใหประชาชน ผูใชบริการ ผูที่มีสวนไดสวนเสียไดรับทราบ นอกจากนั้นแลวหนวยงานจะตองมี
การดํ าเนิ น การอย างเปน รูป ธรรมในการปองกัน และปราบปรามการทุจ ริตอย างจริ งจัง มีการกํ าหนดแนว
ทางการดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริต และมีการลงโทษตอเจาหนาที่ในหนวยงานที่มีการดําเนินการทุจริต
อยางจริงจัง โดยการกําหนดเปนนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ กิจกรรม เพื่อพัฒนาหนวยงานใหมี
คุ ณธรรมและความโปร งใสในแต ล ะด าน ทั้ ง 5 ด าน คือ 1) ด านความโปร ง ใส 2) ด า นความพร อมรั บ ผิ ด
3) ดานความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4) ดานวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร และ 5) ดานคุณธรรม
การทํางานในหนวยงาน
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นอกจากนี้แลวผูบริหารของหนวยงานตองใหการสนับสนุนงบประมาณหรือการดําเนินงานเพื่อใหเกิด
ความโปรงใสและซื่อสัตยสุจริตมากขึ้นในหนวยงาน อีกทั้งผูบริหารจะตองมีภาพลักษณที่ดีที่ยึดมั่นในความ
ซื่อสัตยสุจริตในการบริหารงานเพื่อสรางความไววางใจและความมั่นใจใหกับผูมีสวนไดสวนเสีย
2. ดัชนีที่ 3 ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงานเปนดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมการทุจริตตอ
หนาที่ของเจาหนาที่ เชน การเรียกสินบน หรือการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากผูอื่น การใชอํานาจ
หนาที่หรือตําแหนงหนาที่ ในการเอื้อประโยชนตอตนเอง หรือผูอื่น การแสวงหาผลประโยชนรวมกันกับองคกร
ธุ ร กิ จ เอกชน หรื อ ผลการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องผู บ ริ ห ารที่ เ ป น พฤติ ก รรมที่ เ ข า ข า ยการทุ จ ริ ต เชิ ง นโยบาย
และประเมินเกี่ยวกับกระบวนการในการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการปองกันการรับสินบน
ตลอดจนการประเมินการชี้มูลความผิดและเรื่องกลาวหารองเรียนที่เกี่ ยวของกับการทุจ ริตจากหนว ยงาน
ที่เกี่ยวของดว ย โดยดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน สามารถพิจารณาเปน รายตัว ชี้วัดได
ดังตอไปนี้
ตัวชี้วัดที่ 3.1 การรับสินบน
เป น ตั ว ชี้ วั ดที่ มีวั ตถุ ป ระสงค เ พื่ อใหห นว ยงานที่รับ การประเมิน ไดรับ ทราบสถานการณการทุจ ริ ต
การรับสินบนที่เกิดขึ้น อันจะนําไปสูการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการปองกันการรับสินบน
ที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม
การรับสินบนเปนพฤติกรรมอันเขาขายการทุจริตตอหนาที่ในลักษณะที่เจาหนาที่ของหนวยงานมีการ
รับ เรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชนอื่นใดจากผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งผูมีสวนไดสวนเสียอาจเกิดการรับรู
การรับสินบนเหลานั้น จากการเคยไดยิน ไดเห็น หรือรับทราบจากแหลงขอมูลอื่นๆ หรืออาจจะเกิดจากการ
เคยจายสินบนใหแกเจาหนาที่ของหนวยงาน ดังนั้นเพื่อเปนแกไขปญหา หนวยงานควรดําเนินการกําหนด
มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการปองกันการรับสินบน โดยผูบริหารสูงสุดของหนวยงานหรือผูบริหารที่
ไดรับมอบอํานาจ ทําคําสั่ง/ขอสั่งการอยางเปนทางการ มีการกําหนดกรอบแนวทางการปองกันการรับสินบน
ของหนวยงาน และกําหนดกลไกการกํากับติดตามอยางตอเนื่อง
การทุ จ ริ ต ต อ หน า ที่ ที่ ทํา ให เ จ า หน าที่ ส ามารถเรี ย กรั บ สิ น บนนั้ น มีมูล เหตุที่ เกิ ดจากสาเหตุ ดั งนี้
1) การใชตําแหนงหนาที่ในการเอื้อประโยชน 2) การทุจริตเชิงนโยบาย ทั้งนี้การที่จะพัฒนาปรับปรุงเพื่อให
หน ว ยงานลดโอกาสการทุ จริ ตต อหน า ที่ ในหนว ยงานเพื่อลดโอกาสการเรีย กรับ สินบนหนวยงานควรที่จ ะ
พิจารณาดําเนินการ ดังตอไปนี้

5-14

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ รายหนวยงาน
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1) การใชตําแหนงหนาที่ในการเอื้อประโยชน
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของหนวยงานที่เปนพฤติกรรมอันเขาขายการทุจริตตอหนาที่ ในลักษณะ
ที่เจาหนาที่ของหนวยงานมีการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่หรือการใชตําแหนงหนาที่ของตนเองอยางไม
เปนธรรม เพื่อเอื้อประโยชนแกตนเอง พวกพอง หรือผูอื่น ซึ่งผูมีสวนไดสวนเสียอาจเกิดการรับรูการใชตําแหนง
หนาที่ในการเอื้อประโยชนของเจาหนาที่เหลานั้น จากการเคยไดยิน ไดเห็น หรือรับทราบจากแหลงขอมูลอื่นๆ
หรืออาจจะเกิดจากการเคยถูกเจาหนาที่ของหนวยงานใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติอยางไมเปนธรรมโดยตรงเพื่อเอื้อ
ประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง ที่ปรึกษาจึงมีขอเสนอแนะในการดําเนินการ ดังตอไปนี้
 แสดงขั้นตอนการดําเนินงานตามระเบียบราชการ สําหรับการใหบริการดานตางๆ ของหนวยงาน
ใหประชาชน ผูใชบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียรับรูรับทราบอยางชัดเจน และมีการกําหนด
ระยะเวลาการดํ า เนิ น งานอย า งชั ด เจนตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารอํ า นวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 พรอมทั้งเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทั่วไป
ไดรับทราบอยางกวางขวาง
 มีการกําหนดขอบเขตและแนวทางการดําเนินงานของหนวยงานใหชัดเจน เพื่อลดการใชดุลพินิจ
ของเจาหนาที่ลง
 มีชองทางใหประชาชน ผูใชบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย เสนอความเห็นในการปรับปรุงการ
ใหบริการ ตลอดจนสามารถรองเรียนการดําเนินงานของเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานอยางไมเปนธรรม
เลื อกปฏิ บั ติ มี การใช ตํา แหน ง หนาที่ในการเอื้อประโยชนแก ตนเองหรือพวกพอง อัน อาจจะ
กอใหเกิดการรับสินบน หรือเรียกรับสินบน
 หนวยงานจะต องมีการจัดทํ าระบบเพื่อตรวจสอบและปองกัน ไมให เจาหนาที่ของหนวยงานมี
สวนไดสวนเสียในสัญญาโครงการหรือสัมปทานใดๆ ของหนวยงาน
 หากหนวยงานตรวจสอบพบกรณีเจาหนาที่มีการปฏิบัติงานอยางไมเปนธรรม เลือกปฏิบัติมีการใช
ตํ า แหน ง หน า ที่ ใ นการเอื้ อ ประโยชน แ ก ต นเองหรื อ พวกพ อ ง มี ก ารรั บ เรี ย กรั บ เงิ น สิ่ ง ของ
หรือผลประโยชนอื่นใด จากผูมีสวนไดสวนเสีย จะตองมีการพิจารณาลงโทษอยางจริงจัง
 หนวยงานตองมีการจัดทําแผนตานทุจริตในองคกรเพื่อลดความเสี่ยงที่เจาหนาที่จะดําเนินการ
ทุจริตลง
2) การทุจริตเชิงนโยบาย
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) คือ การแสวงหาประโยชนหรือการเอื้อประโยชนหรือ
การขัดกันระหวางประโยชนสวนตัวกับผลประโยชนสวนรวมอันเกิดจากการใชอํานาจทางบริหารในการเสนอ
โครงการหรือการดําเนินโครงการหรือกิจการใดๆ อันเปนผลใหตนเองหรือบุคคลอื่นไดประโยชนจากการดําเนิน
ตามโครงการหรือกิจการนั้นๆ และทําใหเกิดความเสียหายแกรัฐการทุจริตในรูปแบบดังกลาวเปนปญหาที่พบ
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มากขึ้นในปจจุบันกอใหเกิดผลเสียตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางมหาศาล ซึ่งจากผล
การศึกษาที่ผานมาพบวา การทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใชชองวางทางกฎหมายเขาแสวงหาประโยชน
สวนตน โดยพบตั้งแตขั้นตอนการกําหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใชอํานาจอยางไมโปรงใสอยางไรก็
ตามแมวาผลการศึกษาไดชี้ใหเห็นวา โครงการพัฒนาสาธารณะตางๆ สามารถถูกใชเปนเครื่องมือในการทุจริต
ไดตลอดเวลา แตการทุจริตเชิงนโยบายก็มักจะเกิดขึ้นในขั้นการกําหนดโครงการตามแผนการบริหารราชการ
แผนดินเนื่องจากเปนวาระแรกที่นโยบายของพรรคการเมืองถูกกําหนดใหเปนรูปธรรมที่ผานมามีหลายองคกร
อิสระ และหลายหนวยงานพยายามหาแนวทางแกไขปญหาดังกลาว แตเนื่องจากขอจํากัดในเรื่องอํานาจหนาที่
ตามกฎหมายไม ไ ด มี ก ารกํ า หนดให มี อํ า นาจยั บ ยั้ ง โครงการที่ อ าจนํ า ไปสู ก ารทุ จ ริ ต ได รวมถึ ง ขาดการ
ประสานงานระหว า งหน ว ยงานในการตรวจสอบนโยบายหรื อโครงการตา งๆ ที่ อ าจก อ ให เ กิ ดการทุ จ ริ ต
เชิงนโยบายรวมกันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 จึงไดกําหนดใหมี
ยุทธศาสตร “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเปนยุทธศาสตรที่มุงปองกันการทุจริตตลอดกระบวนการ
นโยบาย โดยการกํ า หนดมาตรการกลไกเสริ ม สร า งธรรมาภิ บ าลตั้ ง แต เ ริ่ ม ขั้ น ก อ ตั ว นโยบาย (Policy
formation) ขั้นการกําหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการ
นํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขัน้ การประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นปอน
ขอมูลกลับ(Policy Feedback) ในแตละขั้นจะตองมีการดําเนินการอยางโปรงใส และมีกระบวนการตรวจสอบ
การใชอํานาจในทุกขั้นตอนได โดยในทุกกระบวนการดําเนินงานนั้น จะตองมีกระบวนการสรางฉันทามติในการ
ดําเนินงานที่การยึดหลักดังตอไปนี้
- เปนความตองการของคนทุกกลุม (Inclusive)
- เปดชองทางการมีสวนรวมของประชาชน (Participatory)
- มีการหาขอตกลงรวมกัน (Agreement seeking)
- ฟงความเห็นเกี่ยวกับการวิเคราะหผลกระทบของนโยบายในทุกระดับ (Impact assessment)
- มี ก ารเผยแพร ข อ มู ล ข า วสารที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ นโยบายและการประชาสั ม พั น ธ ข อ มู ล ข า วสาร
(Informative)
นอกจากนี้แลว ที่ปรึกษามีขอเสนอแนะในการดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริตเชิงนโยบายใหสมบูรณ
ยิ่งขึ้น ดังตอไปนี้
- การกําหนดนโยบาย / แนวทางในการดําเนินการ / อนุมัติ ในโครงการที่สําคัญ การดําเนินงานตางๆ
นั้นจะตองเปดโอกาสใหภาคสวนตางๆ เขารวมทําประชาพิจารณมีโอกาสใหขอเสนอแนะกอนดําเนิน
โครงการ
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- เปดโอกาสใหประชาชน ผูที่มีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวนสามารถเขาตรวจสอบรายละเอียดตางๆ
ไม วาจะเปนนโยบาย / แนวทางในการดําเนินการโครงการตางๆ ของหน วยงานได อย างสะดวก
ในทุกขั้นตอนการดําเนินการ
- มีการเผยแพร ประชาสัมพันธใหประชาชน / ผูที่มีสวนไดสวนเสีย ทราบทุกชองทาง
- หนวยงานตองมีการจัดทําแผน วางแผนตานทุจริตในหนวยงาน เพื่อลดความเสี่ยงที่ผูบริหารหรือ
เจาหนาที่จะดําเนินการทุจริตในสวนนี้ลง
เรื่องชี้มูลความผิด
ดัชนีความปลอดจากจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน จะมีการนําเรื่องชี้มูลความผิดและเรื่องกลาวหา
รองเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตมาประกอบการประมวลคะแนน
1) เรื่องที่มีการชี้มูลความผิด
2) เรื่องกลาวหารองเรียนที่เกี่ยวของกับการทุจริต โดยเปนเรื่องที่มีการไตสวนขอเท็จจริงในเรื่อง
กลาวหาดังกลาว
ทั้งนี้จะใชขอมูลจากสํานักงาน ป.ป.ช. และสํานักงาน ป.ป.ท. และเปนเรื่องที่มูลเหตุเกิดขึ้นตั้งแตป
พ.ศ. 2558 เปนตนมา
ตัวชี้วัดนี้เปนขอมูลมาจากผลมาจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในหนวยงานที่มีพฤติกรรมอันเขาขาย
การทุจริตตอหนาที่ โดยพิจารณาจากเรื่องที่สํานักงาน ป.ป.ช. หรือ สํานักงาน ป.ป.ท. ไดมีมติชี้มูลความผิด
เจาหนาที่ที่ถูกกลาวหา หรือไดมีมติชี้เรื่องกลาวหารองเรียนที่เกี่ยวของกับการทุจริตกับเจาหนาที่ที่ถูกกลาวหา
ใหเปนเรื่องที่ตองมีการไตสวนขอเท็จจริงในเรื่องที่โดนกลาวหา ซึ่งเปนขอเท็จจริงอันนาเชื่อ เปนพฤติกรรม
ที่สะทอนถึงพฤติกรรมการทุจริตในหนาที่ของเจาหนาที่ในหนวยงาน
ดวยเหตุดังกลาวขางตน หนวยงานควรที่จะพิจารณาดําเนินการรวบรวมขอรองเรียนที่เจาหนาที่มี
พฤติกรรมที่เขาขายการทุจริตตอหนาที่ เพื่อที่หนวยงานจะไดสามารถนํามาประมวลขอมูล เพื่อที่จะปองกัน
หรือลดปญหาการที่เจาหนาที่ในหนวยงานอาจจะถูกชี้มูลความผิด และถูกกลาวหารองเรียนที่เกี่ยวกับการ
ทุจริตลงได ดังตอไปนี้
 รวบรวมขอมูลขอรองเรียน เรื่องที่ถูกชี้มูล เรื่องที่กลาวหาเจาหนาที่มีพฤติกรรมที่เขาขายการทุจริต
และสรุปเปนประเด็นตางๆ ที่สําคัญ รวมถึงการศึกษาจากหนวยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะหนวยงานและ
บริบทการทํางานที่ใกลเคียง
 มีกระบวนการแสวงหาขอเท็จจริง เพื่อสรุปผลวามีการทุจริตจริงหรือไม และการทุจริตที่เกิดขึ้นนั้นเกิด
จากเหตุใด
 จั ด ทํ า การประเมิ น ความเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด การทุ จ ริ ต ขึ้ น ในหน ว ยงาน ตามข อ เท็ จ จริ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น
และพิจารณาหาทางที่จะลดความเสี่ยงดังกลาวลง
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 จัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต และแผนบริหารความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต
 มีการดําเนินการกิจกรรมตามแผนงานที่ไดกําหนดไว
 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน เพื่อที่จะปรับปรุงแผนดําเนินงานใหดียิ่งขึ้นในอนาคต
3. ดัชนีที่ 4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร
ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร เปนดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับความพยายามของหนวยงานในการ
เสริมสรางวัฒนธรรมและคานิยมสุจริตและการตอตานการทุจริตในหนวยงาน ตลอดจนการกําหนดมาตรการ
กลไก หรือการวางระบบในการปองกันผลประโยชนทับซอน รวมถึงแนวทางในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริ ตในหน วยงานที่เ ปนรู ปธรรม และชั ดเจน ผานกลไกการจัดทําแผนปองกัน และปราบปรามการทุจริ ต
และการกํ า กั บ ติ ด ตามอย า งต อเนื่ อง รวมไปจนถึ ง การประเมิ น กลไกการตรวจสอบภายในหนว ยงานที่ มี
ความเปนอิสระ ไมถูกแทรกแซง ปราศจากอคติ มีความเปนกลาง และใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนในการ
ปองกันการทุจริตในหนวยงาน สามารถพิจารณาเปนรายตัวชี้วัดไดดังตอไปนี้
ตัวชี้วัดที่ 4.1 การเสริมสรางวัฒนธรรมสุจริต
เปนตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหหนวยงานที่รับการประเมินมีการสงเสริมและปลูกฝงพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานอยางซื่อสัตยสุจริตและไมทนตอการทุจริต และพัฒนาใหเปนวัฒนธรรมและคานิยมของหนวยงาน
วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกรเปนดัชนีท่ีประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติในการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน วามีการปลูกฝง สั่งสอน หรือถายทอดแกกันของเจาหนาที่ในหนวยงานจากรุนสูรุน จนกลายเปน
แนวทางปฏิบัติประจําหรือวัฒนธรรมของหนวยงาน ซึ่งวัฒนธรรมเหลานั้นควรเปนการปฏิบัติตนหรือทัศนคติที่ดี
เปนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ใหไมยอมรับพฤติกรรมการทุจริตตางๆ ในหนวยงาน จนกระทั่ง
ไมทนตอการทุจริต และกอใหเกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) สงผลทําใหเจาหนาที่ในหนวยงาน
เกิดความอายหรือความกลัวที่จะกระทําการทุจริตได รวมไปถึงกระบวนการของหนวยงานที่จะปลูกฝงและ
สรางใหเกิดวัฒนธรรมทางความคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม และกระบวนการ
ของหน ว ยงานที่ มี ก ารกํ า หนดแผนการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ในหน ว ยงาน นอกจากนี้ ยั ง มี
กระบวนการตรวจสอบถ ว งดุ ล ภายในที่ เ ข ม แข็ง และมีป ระสิท ธิภ าพ สง ผลใหเจ าหนา ที่ในหนว ยงานเห็ น
ความสําคัญและเกิดความตระหนักถึงผลการทุจริต จนกอใหเกิดเปนวัฒนธรรมในการรวมตอตานการทุจริตขึ้น
ในหนวยงานขึ้น
การเสริมสรางวัฒนธรรมสุจริตในหนวยงาน ครอบคลุมไปถึงการสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต การไมทนตอ
การทุจริต และการอายและเกรงกลัวที่จะทุจริต หนวยงานจะตองสรางการรับรูใหแกผูมีสวนไดสวนเสียของ
หนวยงานไดรับทราบถึงวัฒนธรรมการตอตานการทุจริตในองคกร มีการเผยแพรหลักการแนวคิดที่เกี่ยวของกับ
การตอตานทุจริต เชน มีเวที บอรด เว็บไซต หรือชองทางอื่นๆ ใหแกเจาหนาที่ภายในหนวยงาน ดังนั้นเพื่อให
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หนว ยงานมีแนวทางการสรางเสริมวัฒ นธรรมองคกรดานการตอตานการทุ จริ ตที่ดี ที่ ปรึ กษาจึงมีขอเสนอ
แนวทางเกี่ยวกับการจัดการปองกันปญหาการทุจริต ซึ่งถือเปนฐานคิดในเรื่องวัฒนธรรมและคุณธรรมในการ
ทํางานของหนวยงานที่เกี่ยวของกับความรูสึกนึกคิดที่รูจักผิดชอบชั่วดี และการมีระบบที่จะเสริมการทํางาน
ของบุคลากรภายในหนวยงานใหมีหลักปฏิบัติงานที่ชัดเจน ซึ่งตองการการถายทอดความรูอยางเปนระบบไปยัง
บุ คลากรภายในหน ว ยงานเพื่ อ สร า งการรั บ รูที่ ดี ซึ่งที่ ป รึกษาเสนอใหมีการสรางระบบการจัดการความรู
(Knowledge Management) เรื่องการสรางวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกรขึ้น โดยกอนที่จะพัฒนาระบบขึ้นมา
นั้น สิ่งสําคัญคือความเขาใจสถานการณในปจจุบันขององคกร วาพนักงานมีความรูและความตระหนักในเรื่อง
วัฒนธรรมและคุณธรรมในการทํางานมากนอยเพียงใด เพื่อที่จะออกแบบระบบการจัดการความรูไดอยาง
มีประสิทธิภาพ ที่ปรึกษาไดเสนอแนวปฏิบัติ ดังนี้
 ทบทวนแหล ง ความรู ที่ อ งค ก รมี อ ยู เชน นโยบายและหลั ก ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ผลประโยชน ทั บ ซ อ น
จรรยาบรรณเจาหนาที่ในหนวยงาน (Code of Conduct) ผลการประเมินองคกร (เนนไปที่ความเสี่ยง
ดานการปฏิบัติการในเรื่องการทุจริตตางๆ ที่ขัดตอจรรยาบรรณเจาหนาที่ เชน ระบบการตรวจสอบ
ตัวแทนขาย / ผูผลิต / ลูกคาที่มีบทบาทสําคัญตอการจัดซื้อจัดจาง บุคลากรภายในที่อยูในตําแหนงใด
นานๆ จนมีสายสัมพันธกับคนภายนอก หรือธุรกิจของครอบครัวตนเอง) ประวัติการฝกอบรม เอกสาร
ขั้นตอนในการทํางานในแผนกตางๆ รวมถึงกฎระเบียบของพนักงาน ซึ่งในขั้นตอนนี้คณะกรรมการ
และคณะผูบริหารควรประชุมเพื่อจัดตั้งคณะทํางานเพื่อนําหลักการไปสูภาคปฏิบัติได
 ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดจากปญหาการทุจริต ตั้งแตระดับผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกองคกร
แผนกงาน / ระบบงาน / ระบบตรวจสอบภายใน ลักษณะการทํางาน ขั้นตอนการทํางาน บุคลากรที่มี
หนาที่อนุมัติการปฏิบัติการตาง ๆ เพื่อระบุจุดเสี่ยง (Hot Spots) ในการวางนโยบายในการปองกัน
การทุจริตและสรางเสริมวัฒนธรรมการทํางานที่ดี
 สรางนโยบายและหลักปฏิบัติที่ชัดเจน เมื่อทําการวิเคราะหจุดเสี่ยงตางๆ ที่จะนําไปสูปญหาการทุจริต
หรือผลประโยชนทับซอนไดแลว หนวยงานควรวางนโยบายปองกันเหตุการณดังกลาว เพื่อสรางความ
ตระหนักในผลกระทบของการทุจริตและการมีสวนรวมในการสรางวัฒนธรรมคุณธรรมในการทํางาน
วาพฤติกรรมใดที่ถูกตอง พฤติกรรมใดที่ไมควรทํา เชน การไมรับสินบน การไมรับของขวัญ การไม
จั ด ซื้ อ จั ด จ า งกั บ ญาติ ตั ว เอง การใช ช อ งว า งขององค ก รเพื่ อ ประโยชน ทั บ ซ อ นตั ว เอง (Business
partners)
 สรางรูปแบบการถายทอดความรู องคกรตองสรางใหเกิดความตระหนักผลกระทบของการทุจริตและ
การมีสวนรวมในการสรางวัฒนธรรมคุณธรรมในการทํางาน (ความรูดังกลาวตองผานการวิเคราะห
ความเปนไปไดจ ากคณะกรรมการ / ผูบ ริห าร หรื อถู กทดสอบแลว วาไดผ ลจริง อาจเปนนโยบาย
วิธีปฏิบัติ การรวมกลุมเครือขาย ทําความเขาใจเงื่อนไขตางๆ ที่มีความเสี่ยง วิธีการแกปญหาหรือ
ชองทางรองเรียน / รายงานผล เมื่อตองตกอยูในสถานการณที่ไมเหมาะสม) โดยอาจจะนําเสนอดวย
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การเล า เรื่ อ งผ า นบุ ค คลที่ ไ ด รั บ การยอมรั บ (Storytelling) การสร า งคลั ง ความรู (Knowledge
repositories) เปนระบบออนไลน การสรางกลุมเครือขายภายในองคกร (Network connectivity)
การแนะนําระบบงาน (Workflow) ใหมที่สรางเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน การ
เรี ย นรู ด ว ยตนเองผ า นระบบ E-Learning หรื อ โปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ความรู ที่ ร วบรวมไว น อกจาก
กิจกรรมตางๆ เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมคุณธรรมอันดีแลว จะตองมีการชี้แจงถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
บางจุดที่มีความเสี่ยงนําไปสูปญหาทุจริตได เชน การเบิกคารับรอง เบิกเงินสด การเบิกคาเดินทาง
ค า ดู ง าน ค า อบรม การจ า ยค า ที่ ป รึ ก ษา / ตั ว แทนขาย การจั ด จ า งในรู ป แบบพิ เ ศษ รวมถึ งการ
ตรวจสอบการฮั้วประมูล และสายสัมพันธระหวางคนในองคกรกับผูรับจาง เปนตน โดยเนื้อหาที่ใช
ถายทอดความรูนี้ ตองมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ เพราะถาเสนอเนื้อหาเขมงวดมากไป อาจสงผล
ใหเกิดความทอแทจนทําใหโครงการไมประสบผลสําเร็จ
 มีการประเมินผลและควบคุมองคกร ตองมีการประเมินผลระบบงานที่สรางขึ้น โดยองคประกอบใน
การประเมิน คือ
- มาตรฐานและขั้นตอนการทํางานเปนไปตามที่กําหนดหรือไม (Employment procedures) เชน
การดํ า เนิ น การเรื่องประโยชนทับ ซอน (การรับ รูแผนงาน การร ว มแชรป ระสบการณความรู
เกี่ ย วกั บ การต อต า นทุ จ ริ ต) ระบบตรวจสอบภายในเป น ไปอยางอิส ระ กระบวนการติด ตาม
ผูกระทําผิดและลงโทษสามารถดําเนินการไดจริง เปนตน
- ระบบการอนุมัติตางๆ ตองไมเอื้อใหกับ การทุจ ริต และการเรียกรั บผลประโยชนใดๆ มีระบบ
ตรวจสอบ หรือสุมอยางไมเปนทางการเกิดขึ้นเพื่อการบริหารงานอยางโปรงใสหรือไม
 สรุปผลและสื่อสารใหทั่วถึงองคกร ถอดบทเรียนผลสําเร็จเกี่ยวกับแนวทางการจัดการผลประโยชน
ทับซอน และถายทอดแนวปฏิบัติที่เหมาะสมสรางเปนวัฒนธรรมองคกร จัดทําแผนสื่อสารในชองทาง
ที่เหมาะสมกับคนในแตละชวงอายุและวิถีชีวิต (Life style) ซึ่งผูที่เหมาะสมในการเปนผูนํากิจกรรม
สรางเสริมวัฒนธรรมคุณธรรมในการทํางานที่ดีนั้น คือ ผูนําองคกร
ทั้งนี้การสรางวัฒนธรรมสุจริตในหนวยงานนั้น จะเปนยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ทุกภาคสวนในองคกรแบบบูรณาการ และจะตองมีกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบใหมี
มาตรฐานสากล
การเสริมสรางวัฒนธรรมสุจริตในหนวยงาน ครอบคลุมไปถึงการสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต การไมทนตอ
การทุจริต และการอายและเกรงกลัวที่จะทุจริต ดังนี้
1) การสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต
การสรางวัฒนธรรมสุจริตในหนวยงาน ควรสรางการสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตของหนวยงาน มีการสั่ง
สอนหรือถายทอดการปฏิบัติตนที่ดีระหวางเจาหนาที่ในหนวยงาน เปนพฤติกรรมที่สงเสริมใหเกิดคุณธรรมและ
ความซื่อสัตยสุจริตของหนวยงาน โดยจะตองมีหลักการ ดังตอไปนี้
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 สงเสริมใหผูบริหารของหนวยงานมีการถายทอดพฤติกรรมการทํางานที่ดี มีคุณธรรม และซื่อสัตย
สุจริตใหแกกันอยูเสมอ มีการปฏิบัติตัวใหเปนตัวอยางที่ดีของพนักงานหรือผูบริหารคนอื่นๆ ในเรื่อง
ของความซื่อสัตยสุจริต และจะปฏิบัติตนเองใหเปนตัวอยางแกพนักงานรุนตอๆ ไป การที่จะไดรับการ
ยอมรับวาเปนคนที่ซื่อสัตยสุจริตไดนั้น ตองตั้งเปาหมายความเปนตัวตนของเราใหมีความหนักแนน
ตั้งใจจะเปนตนแบบที่ดีใหผูอื่น
 สงเสริมใหเจาหนาที่ของหนวยงานมีการทํางานดวยความมุงมั่นจริงจัง จริงใจอยางตอเนื่องตรงเวลา
และไมเอาเปรียบเวลาหนวยงานในเวลาการปฏิบัติงาน
 การเก็บขอมูลขององคกรที่เปนความลับหรือทรัพยสินทางปญญา จะไมเผยแพรทั้งในและนอกองคกร
ทั้งในขณะที่เปนพนักงาน และเมื่อพนสภาพจากการเปนพนักงานขององคกร
 เจาหนาที่ของหนวยงานจะตองรายงานขอมูลของงานในหนาที่และที่เกี่ยวของ ตองเปนความจริง
มีการปลูกฝงคานิยมในการพูดความจริง
 ไมนําทรัพยสินของหนวยงานไปใชเงินสวนตัวทุกกรณี แมแตสิ่งเล็กนอย หรือแมวาจะมีการนํามาคืน
ในภายหลังก็ตาม
 ไมรับหรือจายผลประโยชนใดๆ เพื่อแลกเปลี่ยนกับความสะดวก หรือละเมิดกฎกติกา หรือเพื่อใหยกเวน
การรายงาน หรือการลงโทษใดๆ ทั้งสิ้น แมหลายคนมองวาเปนเรื่องของสินน้ําใจ เปนเรื่องเล็กๆ นอยๆ
ที่ใหกันเพื่อเปนการขอบคุณ ที่ชวยเหลือ อํานวยความสะดวกก็ตาม ซึ่งจะกอใหเกิดวัฒนธรรมองคกรที่
ทุกอยางตองเริ่มตนดวยผลประโยชน และลงทายดวยการตางตอบแทนดวยสิ่งที่ไมซื่อสัตยตอหนาที่
 แจงใหผูบริหารทราบดวยวิธีที่สรางสรรค เมื่อพบความผิดปกติ หรือชองวางของระบบอันอาจนําไปสู
ความไมซื่อสัตยสุจริตในการทํางานได โดยตองถือเปนหนาที่และความรับผิดชอบของทุกคนในองคกร
และตองรวมกันเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา
2) การไมทนตอการทุจริต
หน ว ยงานจะต องดํ า เนิ น การ “สร างสั งคมที่ไม ทนต อการทุจ ริ ต” เป น การมุง เนน ใหค วามสําคั ญ
ในกระบวนการการปรับสภาพหนวยงานใหเกิดภาวะ “ที่ไมทนตอการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแตกระบวนการกลอม
เกลาทางสังคมในหนวยงาน เพื่อสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต และปลูกฝงความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย
สุจริต เปนการดําเนินการเพื่อใหบุคลกากรของหนวยงานมีความเปนพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ จิตอาสา
และความเสียสละเพื่อสวนรวม และเสริมสรางใหทุกภาคสวนมีพฤติกรรมที่ไมยอมรับ และตอตานการทุจริต
ในทุกรูปแบบ ผานการสื่อสารเพื่อการเรียนรู อันจะนํามาสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตลอดจนสงเสริมและ
เสริมสรางบทบาทของบุคลากรในหนวยงานที่จะชวยกันการสรางสังคมโปรงใส บนพื้นฐานของการประยุกตใช
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และปลูกฝงคานิยมในความซื่อสัตยสุจริต ตลอดจนไมยอมรับการทุจริต
ทุ ก รู ป แบบ เจ า หน า ที่ ใ นหน ว ยงานที่ ไ ม ย อมรั บ การทุ จ ริ ต ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในหน ว ยงาน ไม ท นเห็ น การทุ จ ริ ต
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ในหนวยงาน พรอมที่จะดําเนินการเพื่อหาทางตรวจสอบและยับยั้งการทุจริตนั้น เมื่อพบเห็นการทุจริตเกิดขึ้น
ในหนวยงานแลว ไมเพิกเฉย และพรอมที่จะดําเนินการ เชน รองเรียน แจงเบาะแส หรือใหขอมูลแกสวนงาน
ตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน เพื่อใหเกิดการตรวจสอบการทุจริตขึ้น
3) การอายและเกรงกลัวตอการทุจริต
เปนพฤติกรรมและทัศนคติของเจาหนาที่ในหนวยงานที่เห็นวาการทุจริตเปนสิ่งที่นาอับอาย เนื่องจาก
จะไมไดรับการยอมรับใหอยูในสังคม และมีโอกาสที่จะถูกตอตานจากสังคม (Social Sanction) จนไมกลาที่จะ
กระทําการทุจริต หรือตระหนักถึงบทลงโทษและผลของการทุจริตจนไมกลาที่จะกระทําการทุจริต ทั้งนี้จะตอง
มีการสรางวัฒนธรรมในหนวยงานใหไมยอมรับเจาหนาที่ที่ทําการทุจริตในหนวยงาน สรางกระแสกดดันทาง
สังคมจากทุกสวนงานในหนวยงานในการกดดันคนที่ทําการทุจริต ในหนวยงานมีการสรางวัฒนธรรมแนวคิด
ให แ ก เ จ า หน า ที่ ล ะอายเกรงกลั ว ที่ จ ะทุ จ ริ ต มี ค วามคิ ด ในหิ ริ ความละอายต อ การกระทํ า การทุ จ ริ ต
และโอตตัปปะ ความเกรงกลัวตอการกระทําการทุจริต เกิดเปนความละอายและความเกรงกลัวตอการกระทํา
การทุ จ ริ ต กลั ว ต อผลของการกระทํ าที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น เพราะการกระทํ าเหล า นี้ จ ะนํ า มาซึ่ งความทุ ก ข ความ
เดือดรอนในภายหลัง
ตัวชี้วัดที่ 4.2 การปองกันผลประโยชนทับซอน
เปนตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหหนวยงานที่รับการประเมินมีการศึกษาวิเคราะหความเสี่ยงและการ
จัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดผลประโยชนทับซ อนในหนวยงาน เพื่อพัฒนาไปสูการกําหนดมาตรการ
ปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน
หนวยงานควรจัดทํารายงานการวิเคราะหความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน
ทับซ อนในหนวยงาน และมีการเสนอรายงานดั งกลาวผูบริหารสู งสุ ดของหนวยงานหรื อผู บริหารที่ได รับมอบ
อํานาจไดรับทราบและสั่งการ
การจัดทํารายงานการวิเคราะหความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนใน
หนวยงาน เพื่อใหหนวยงานมีแนวทางที่ชัดเจนในการวางแผนตานทุจริตในองคกร หนวยงานจะตองมีการระบุ
ให ไ ด ว า ณ ป จ จุ บั น หน ว ยงานอยู ใ นสถานการณ ค วามเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ การทุ จ ริ ต และความเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ
ผลประโยชน ทับ ซ อนที่ จ ะเกิ ดขึ้น หรื อไม และเพื่อเปนการรับ ประกัน ถึงความสําเร็จ ผูบ ริห ารจะตองแสดง
บทบาทและสรางวัฒนธรรมการตอตานทุจริตใหคนในองคกรเกิดจิตสํานึกเรื่องนี้อยูเสมอ ดังนั้นหนวยงานควร
ที่จะมีการประเมินความเสี่ยงของโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในการปฏิบัติงานภายในหนวยงานและความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในหนวยงานมีมากนอยเพียงใด โดยมีขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงจากการ
ทุจริตและความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในการปฏิบัติงาน มีดังนี้
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• ประเมินความเสี่ยง (Assess Risks)

ระบุปจจัยเสี่ยงวาเกิดจากประเด็นใด เชน ลักษณะกิจกรรม สถานที่ ความสัมพันธกับผูรับจาง
ชองโหวของกฎหมาย/ กฎระเบียบ จากนั้นจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงนั้นๆ และผูมีสวนเกี่ยวของมี
กลุมใดบาง ไดแก
- ผูมีสวนไดสวนเสียทางธุรกิจ ไดแก ผูผลิตที่ขายของใหหนวยงาน ตัวแทนขาย ตัวแทน
จัดจําหนาย ลูกคาโดยเฉพาะกลุมที่มีสายสัมพันธกับคนในหนวยงานเปนตน
- ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ที่ เ ป น หน ว ยงานรั ฐ ได แ ก หน ว ยงานตรวจสอบ นั ก การเมื อ ง
ขาราชการ เปนตน
 พัฒนากิจกรรมตอตานการทุจริต (Develop the program)
ออกแบบกิจกรรมตอตานการทุจริตตามประเด็นความเสี่ยงในขั้นตอนการประเมิน กําหนด
นโยบายกระบวนการในการปฏิบัติและการควบคุม/ติดตามผลในทุกระดับการทํางาน เสนอ
เรื่องตอคณะกรรมการและผูบริหารใหวางกลยุทธพรอมทั้งเปาหมายระยะสั้น และระยะยาว
เตรียมการเรื่องทรัพยากรที่ใชและกระบวนการสื่อสารใหทั่วถึงองคกร
 กําหนดแนวทางปฏิบัติ (Define and Implement policies)
เขียนนโยบายที่สอดรับกับกลยุทธกฎระเบียบ และกระบวนการทํางาน ตั้งผูรับผิดชอบที่มี
ศักยภาพในการขับเคลื่อนการปฏิบัติใหสัมฤทธิ์ผล สื่อสารไปยังผูมีสวนไดสวนเสียขององคกร
เชน พนักงาน ผูประเมิน ผูตรวจสอบภายใน และลูกคา/ผูใชบริการตามภารกิจ รวมถึงระบุ
วิธีการประเมินผลไวดวย
 สรางกระบวนการและการควบคุม (Build and Operate Controls)
ระบุ ก ระบวนการถ า ยโอนความเสี่ ย งและการควบคุ ม เพื่ อ ให สั ม ฤทธิ์ ผ ล เช น ขั้ น ตอน
ปฏิบัติงานการจัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมนํามาใช ทรัพยากรบุคคล การควบคุมดวยอุปกรณ
หรือระบบมาตรฐานโดยตองพัฒนาออกมาเปนเอกสารหรือคูมือ
 ฝกอบรมและใหความรู (Train and Educate)
พัฒนาโปรแกรมฝกอบรมผูมีสวนไดสวนเสียใหตระหนักและมีความรูในขั้นตอนปฏิบัติ รวมถึง
กระบวนการควบคุมที่จ ะเกิดขึ้นโดยจะตองบอกใหทราบว าแตล ะตําแหนง แตละระดับ มี
บทบาทและเปาหมายตางกันอยางไร ซึ่งการพัฒนาเนื้อหาจะตองคํานึงถึงกลุมผูเขารับการ
อบรมเปนหลัก เอกสารที่ใชตองสอดรับกันแตละกลุม รวมถึงออกแบบระบบการประเมินผล
ไวเพื่อใหทราบผลจากการฝกอบรม
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 ติดตามและประเมินผล (Monitor and Evaluate) ตามขั้นตอนดังนี้
- สรางระบบคัดกรองขอมูลออกแบบวิธีการตรวจสอบ/ติดตามขอมูลภายในและภายนอกเพื่อ
ระบุ วาขอมู ลประเภทใดที่เปนความเสี่ยงเปรียบเที ยบขอมูลในแตละกลุ ม เช น กลุมคูคา
ผูรับจางลูกคา ผูรับบริการวามีรูปแบบเหมือนกันหรือไม
- ตั้งศูนยรับเรื่อง (Hotline) เปดชองทางใหแจงขอมูลทุจริต เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหสรุป
เปนรายงาน
- การตรวจสอบขอมู ล ตั้ งหน วยรั บเรื่องยืนยั นขอมู ลที่ สงสัยว าจะเปนการประพฤติมิชอบ
โดยใชทีมที่มีความสามารถและนาเชื่อถือมาทํางานนี้ เชน ผูตรวจบัญชี ผูเชี่ยวชาญทางดาน
ไอที นักกฎหมาย หรือผูเชี่ยวชาญอื่นๆ รวมทั้งพยานดวย
- วิเคราะหสาเหตุทําการวิเคราะหวาปญหาดังกลาวเกี่ยวโยงกับใคร สถานที่ไหน และมี
วิธีการอยางไร โดยจะตองคนหาวาขอมูลสําคัญ คือ สิ่งใดบาง มีรูปแบบเปนอยางไร ขอมูล
เชื่อถือไดหรือไม
- สรางแนวทางปองกันปญหาทุจริต นําผลวิเคราะหที่ไดมาเปนแนวทางในการตรวจสอบ
ภายในเพื่อควบคุมมิใหเกิดการทุจริตในองคกร รวมถึงพัฒนาระบบวิเคราะหขอมูล (Data
Analytics) ซึ่งจําเปนตองมีการทบทวนและปรับปรุงวิธีการใหทันสมัยรับกับบริบทอยูเสมอ
 ประเมินผลการดําเนินงานและทบทวนแผนการดําเนินงาน
ทั้งนี้ตองมีการประเมินผลอยางตอเนื่องเพื่อจะใหมั่นใจไดวากิจกรรมที่ไดออกแบบไวสามารถ
ตอตานกับสถานการณทุจริตในการดําเนินงานที่มีรูปแบบซับซอนมากขึ้นและจะตองรายงาน
ผลใหคณะกรรมการและผูบริหารทราบเปนระยะๆ และตองทบทวนมาตรการตางๆ วายัง
เหมาะสมอยูหรือไม รวมถึงถาเปนไปไดควรใชระบบที่เปนมาตรฐานสากลหรือผานการรับรอง
จากหนวยงานตรวจประเมินภายนอกองคกร โดยประเด็นที่ตองทําการตรวจประเมินในทุกป
จะประกอบไปดวย
- ความชัดเจนของกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกับการตอตานการทุจริตหรือการปองกัน
ผลประโยชนทับซอน เชน กฎระเบียบที่ใหอํานาจคนใดคนหนึ่งตัดสินใจหรือใชดุลพินิจ
การไมมีระบบควบคุมที่ดี หรือการเปดโอกาสใหใชงบประมาณโดยใชดุลพินิจ หรือโอกาส
เรียกรับสินบนจากการปฏิบัติงานได เปนตน
- การบังคับใชกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการตอตานทุจริต ซึ่งประสิทธิภาพการปองกัน
ความเสี่ยงจากปญหาการทุจริตอยูที่ระบบบังคับใช หากหนวยงานใดไมสามารถคนหา
ผูกระทําผิด หรือลงโทษ หรือปดชองทางหลบเลี่ยงตางๆ ได ปญหาดังกลาวก็จะยังคงอยู
ในหนวยงานตอไป
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การป องกั นผลประโยชน ทั บซ อนในหน วยงาน ผลประโยชน ทั บซ อนเป นความขั ดแย งกั นระหว าง
ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม (Conflict of Interest) เปนสถานการณหรือการกระทําที่บุคคลไม
วาจะเป นผู บริ หารหน วยงาน ข าราชการ เจาหนาที่ พนั กงานของรั ฐมี ผลประโยชนส วนตัวมากจนมีผลตอการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหนาที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู และสงผลกระทบตอประโยชนสวนรวม
หรือสงผลใหบุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชนสวนตนเปนหลัก ผลเสียจึงเกิด
ขึ้นกับประเทศชาติ เปนการกระทําผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณจึงอาจถือไดวาเปนเหตุพื้นฐานของการทุจริต
ในรูปแบบตางๆ ตามมาอีกมากมาย ดังนั้นในการที่จะพัฒนาประเทศใหมีความโปรงใส เพื่อกอใหเกิดความศรัทธา
และความเชื่อมั่นทั้งในประเทศและตางประเทศ จึงมีความจําเปนและสําคัญอยางยิ่ง ในการที่จะตองใหพลเมือง
ของรัฐไมวาจะอยูในสถานะใดก็ตาม มีความตระหนักและใหความสําคัญในการดํารงตนใหสามารถแยกแยะระหวาง
ผลประโยชน ส วนตั วและผลประโยชน ส วนรวม เพื่อเปนการปองกันการทุจริตมิใหเกิดขึ้นตอไป เพื่อลดระบบ
อุปถัมภ และสรางนิยมรวมตานการทุจริตขึ้นในหนวยงาน
การปองกันผลประโยชนทับซอน เปนการพิจารณาถึงการดําเนินการเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนใน
หนวยงาน สงเสริมใหเจาหนาที่ในหนวยงานมีความเขาใจเกี่ยวกับการกระทําที่เปนผลประโยชนทับซอน สามารถ
แยกแยะผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมได สรางพฤติกรรมของเจาหนาที่ไมใหมีพฤติกรรมเขาขายมี
ผลประโยชนทับซอน หนวยงานจะตองสรางพฤติกรรมของเจาหนาที่ไมใหนําวัสดุอุปกรณ และของใชในราชการไป
ใชประโยชนสวนตน ไมมีการบริหารงานและปฏิบัติงานที่เปนการเอื้อประโยชนตอบุคคลบางกลุม
การดํ าเนิ นการเพื่ อป องกั นผลประโยชน ทับซ อนในหน วยงานนั้ น ควรจะต องมีการพิ จารณาปรับปรุ ง
ดําเนินการใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น ดังตอไปนี้
 มีการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่งานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน
 จัดทําคูมือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
 หนวยงานมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการปองกันผลประโยชนทับซอน
ในหนวยงาน โดยการจัดทําคําสั่ง/ขอสั่งการอยางเปนทางการโดยผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน
หรือผูบริ หารที่ไดรั บมอบอํานาจ กําหนดกรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนใน
หนวยงาน และกําหนดกลไกการกํากับติดตามอยางตอเนื่อง มีขอสั่งการใหนําคูมือเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนใหพนักงานในหนวยงานถือปฏิบัติ
 จั ดประชุ มสั มมนา หรื อแลกเปลี่ ยนความรู ภายในหนวยงานเพื่ อให ความรู เรื่ องการป องกั น
ผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาที่
 ปรั บปรุ งแนวทาง/ขั้ นตอน การปฏิ บั ติ รวมทั้ งระเบี ยบและขั้ นตอนการปฏิ บั ติ เพื่ อป องกั น
ผลประโยชนทับซอน
 รายงานผลการปฏิบัติ ตามระเบียบ และขอเสนอแนะจากผลการปฏิบัติ เพื่อเป นขอมูลในการ
ดําเนินการตอไป
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ทั้งนี้แนวทางสําคัญในการดําเนินการปองกันผลประโยชนทับซอน ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชน
สวนตนและผลประโยชนสวนรวมนั้นหนวยงานจะต องจั ดให มีการพัฒนาหลักสูตร บทเรี ยน อบรม นํ าเสนอใน
รูปแบบการปองกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวมในทุกระดับ
ใหแกเจาหนาที่ในหนวยงานอยางสม่ําเสมอ
ตัวชี้วัดที่ 4.3 แผนปองกันและปราบปรามการทุจริต
เป น ตั ว ชี้ วั ดที่ มีวั ตถุ ป ระสงค เ พื่ อใหห นว ยงานที่รั บ การประเมิน ใหความสําคัญ ในการปองกัน และ
ปราบปรามการทุจริตในหนวยงาน โดยจัดทําเปนแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและมีการดําเนินการอยางจริงจัง
การดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงานนั้น หนวยงานควรที่จะนํายุทธศาสตร
ชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) มารวมพิจารณาดําเนินการ
โดยในยุทธศาสตรชาติ ไดกําหนดพันธกิจไวดังนี้ “สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้ง
ระบบใหมีมาตรฐานสากล” มีการแปลงนโยบายสูแผนงานการปฏิบัตกิ ารเพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริต
แผนปองกันและปราบปรามการทุจริต เปนกระบวนการของหนวยงานที่แสดงถึงการใหความสําคัญใน
การปองกันการทุจริต โดยการจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงานนั้น นอกจากจะตองมี
การวิเคราะหผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการในปที่ผานมาแลว ยังตองมีการนําไปสูการปฏิบัติอยางเปน
รู ป ธรรมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเช น กั น ในการดํ าเนิ น การเพื่ อ จั ด ทํ าแผนป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
ควรจะตองมีการพิจารณาปรับปรุงดําเนินการใหมีความสมบูรณขึ้น ดังตอไปนี้
- มีการวิเคราะหผลการดําเนินการตามแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน
เพื่อนํามาปรับแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตในปถัดไป
- มีการจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยในแผนดังกลาวจะตองมีลักษณะเปน
แผนปฏิบั ติการ มี รายละเอีย ดอยางนอย รายชื่อโครงการหรื อกิ จกรรม วัตถุป ระสงคของ
โครงการหรือกิจกรรม ระยะเวลาที่จะดําเนินการของแตละโครงการหรือกิจกรรม โดยแผนนี้
จะตองไดรับการเห็นชอบหรือลงนามโดยผูบริหารสูงสุดของหนวยงานหรือผูบริหารที่ไดรับ
มอบอํานาจ เพื่อแสดงใหเห็นถึงเจตจํานงของผูบริหารที่จะปองกันและปราบปรามการทุจริต
- นําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต ไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
- วิเคราะหผลตามแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตวาสามารถยับยั้งการทุจริตในหนวยงาน
ไดมีประสิทธิภาพเพียงใด
- รายงานผลการดําเนินการตามแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต แสดงถึงผลการกํากับ
ติดตามการดําเนินงาน/ความกาวหนาของโครงการหรือกิจกรรมที่ระบุในแผนปองกันและ
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ปราบปรามการทุจริต ทั้งนี้จะตองมีการเสนอผูบริหารสูงสุดของหนวยงานหรือผูบริหารที่ไดรับ
มอบอํานาจเพื่อที่จะไดพิจารณาและสั่งการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
แต ส ว นที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด ที่ จ ะต อ งพิ จ ารณา คื อ การจั ด ทํ า แผนป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
ในหนวยงานแมจะไดสมบูรณเพียงใด หากไมมีการดําเนินการที่จะปองกันและปราบปรามอยางจริงจัง ผูมีสวน
ไดสวนเสียทั้งภายนอกและภายในยอมจะสะทอนผานทางการประเมินความรับรู หรือทัศนคติตอหนวยงานถึง
การดําเนินงานของหนวยงาน ดังนั้นหนวยงานจะตองมีการดําเนินการในเรื่องนี้อยางจริงจัง เมื่อพบการทุจริต
ขึ้นในหนวยงานตองมีการดําเนินงานลงโทษอยางจริงจังและรวดเร็ว และมีการประชาสัมพันธใหรับทราบเปน
การทั่ว ไป เพื่อใหผู ที่มีส ว นได ส วนเสีย ทั้ งภายนอกและภายในรับทราบถึงความมุงมั่น ความตั้งใจจริงของ
หนวยงานที่จะดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ตัวชี้วัดที่ 4.4 การตรวจสอบถวงดุลภายใน
เปนตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหหนวยงานที่รับการประเมินมีกลไกการตรวจสอบภายในหนวยงานที่
มีความเปนอิสระไมถูกแทรกแซง ปราศจากอคติ มีความเปนกลาง และใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนในการ
ปองกันการทุจริตรวมไปถึงมีกระบวนการลงโทษทางวินัยตอเจาหนาที่ผูกระทําการทุจริตอยางจริงจัง
การตรวจสอบถวงดุลภายในหนวยงาน เปนกระบวนการในการตรวจสอบถวงดุลภายในเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานที่มีความเสี่ยงหรือมีโ อกาสที่จ ะเกิดการทุจริต ขึ้นในหน วยงาน ซึ่งการดําเนินการเพื่อจัดทําการ
ตรวจสอบถวงดุลภายใน หนวยงานควรจะตองมีการพิจารณาปรับปรุงดําเนินการใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้ น
ดังตอไปนี้
- จัดใหกลุมงานตรวจสอบภายในเปนหนวยงานสามารถตรวจสอบ ยับยั้ง หรือปองกันการทุจริต
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถดําเนินการไดอยางเปนอิสระ มีความเปนกลาง ปลอดจากการ
แทรกแซง ปราศจากอคติ สามารถดําเนินการตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานไดอยาง
จริงจัง มีการจัดทําแผนการตรวจสอบ แนวทางการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบที่เปนมาตรฐาน
มีการรายงานผลการตรวจสอบเสนอและขอเสนอแนะตางๆ ใหผูที่มีอํานาจพิจารณาเพื่อแกไข
ปรับปรุง เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงาน และหากพบการกระทําความผิดทุจริตจะตองมี
การรายงานผล และหนวยงานจะตองมีการลงโทษทางวินัยตอเจาหนาที่ผูกระทําการทุจริตอยาง
จริงจัง
แต ส ว นที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด ที่ จ ะต อ งพิ จ ารณาในการตรวจสอบถ ว งดุ ล ภายใน คื อ การจั ด ทํ า แผนการ
ตรวจสอบถวงดุ ลในหน วยงานแมจะดําเนินการไดสมบูรณเพี ยงใด หากไมมีการดําเนินการที่จะตรวจสอบ
ถวงดุลในหนวยงานอยางจริงจัง ผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายนอกและภายในยอมจะสะทอนผานทางการประเมิน
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ความรับรู หรือทัศนคติตอหนวยงาน สําคัญที่สุดเมื่อหนวยงานพบการทุจริตขึ้น จะตองมีการดําเนินงานลงโทษ
อยางจริงจังและรวดเร็ว และมีการประชาสัมพันธใหรับทราบเปนการทั่วไป เพื่อใหผูที่มีสวนไดสวนเสียทั้ง
ภายนอกและภายในรั บ ทราบถึ ง ความมุ ง มั่ น ความตั้ ง ใจจริ ง ของหน ว ยงานที่ จ ะดํ า เนิ น การป อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต
4. ดัชนีที่ 5 คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน
ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงานเปนดัชนีท่ีประเมินเกี่ยวกับกระบวนการของหนวยงานที่แสดงถึง
การใหความสํ าคัญเกี่ยวกับการกํากับดูแลการปฏิบั ติงานของเจ าหน าที่ ให เปนไปตามคู มือหรื อมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานอยางเครงครัด สงผลใหเกิดมาตรฐานและความเปนธรรมในการปฏิบัติงานและการใหบริการ และ
ประเมินกระบวนการมุงตอบสนองตอผูรับบริการหรือประชาชน ดวยการพัฒนากระบวนการอํานวยความสะดวก
การใหบริการประชาชน ดวยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช (กรณีที่เปนหนวยงานใหบริการ อนุมัติ อนุญาต)
และประเมิ นกระบวนการของหน วยงานที่ แสดงถึ งการมีคุณธรรมในการบริหารงานบุ คคลภายในหน วยงาน
ทั้งในดานการบริหารทรัพยากรบุคคล เชน การคัดเลือก การบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย พิจารณาความดีความชอบ
ดานกระบวนการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและการธํารงรักษาคนดี คนเกง และดานการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล การบริหารงบประมาณ เชน การใชจายเงินงบประมาณจะตองเปนไปอยางโปรงใส และจะตองพิจารณาใช
จายในสิ่งที่จําเปนตอการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงานอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด โดยเมื่อมีการใช
จายเงินงบประมาณแลว ก็จะตองมีการรายงานตามขอเท็จจริงเชนกัน การมอบหมายงานใหแกผูใตบังคับบัญชา
จะตองคํานึงถึงขอบเขตอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย ขอบเขตตามคําบรรยายลักษณะงานที่หนวยงานกําหนด หรือ
ขอบเขตตามภารกิจ หนาที่ และความรับผิดชอบ มีความเปนธรรม เทาเทียม ไมเลือกปฏิบัติ ซึ่งหนวยงานจะตองมี
การกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบแกเจาหนาที่ที่เกี่ยวของใหดําเนินการอยางเปนรูปธรรม สามารถ
พิจารณาเปนรายตัวชี้วัดไดดังตอไปนี้
ตัวชี้วัดที่ 5.1 มาตรฐานและความเปนธรรมในการปฏิบัติงานและการใหบริการ
เปนตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหหนวยงานที่รับการประเมินมีการกํากับดูแล มาตรฐานและความ
เปนธรรมในการปฏิบัติงานและการใหบริการ ที่เปนรูปธรรมที่ชัดเจน
มาตรฐานและความเปนธรรมในการปฏิบัติงานและการใหบริการแยกการพิจารณา ดังนี้ 1) มาตรฐาน
การปฏิบัติงาน 2) ความเปนธรรมในการปฏิบัติงานและการใหบริการ ดังตอไปนี้
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1) มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงานเปนการใหความสําคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในหนวยงาน
หน ว ยงานต อ งกํ า หนดให มีคู มือหรื อมาตรฐานการปฏิบัติ งานที่ชัด เจน และมี การกํา กับ ดู แลเจา หนา ที่ใ ห
ปฏิบัติงานตามคูมือหรือมาตรฐานที่ไดกําหนดไว รวมทั้งเจาหนาที่ตองมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานอยางเปน
มาตรฐาน และเป น ไปตามระเบี ย บขั้ น ตอนอย า งเคร ง ครั ด อยู เ สมอ ดั ง นั้ น ในหน ว ยงานจะต อ งมี ก าร
ประชาสัมพันธใหบุคคลภายนอกหนวยงานใหทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติงานของหนวยงานใหเปนที่รับรู
รับทราบโดยทั่วไป มีการเผยแพรมาตรฐานการปฏิบัติงานผานทางสื่อประชาสัมพันธตางๆ ที่หนวยงานสามารถ
ดําเนินการใหผูมีสวนได สวนเสียรับรูรับทราบได ทั้งนี้ขั้นตอนในการดําเนินการ หนวยงานควรจะตองมีการ
พิจารณาดําเนินการใหมีความสมบูรณในดานตางๆ ดังตอไปนี้
 มีการจั ดทําคู มือการปฏิบั ติงาน หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักโดยการติดไว ที่
หนวยงาน
 มีการเผยแพรคูมือการปฏิบัติงาน หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ใหผูมีสวนไดสวน
เสียรับรู รับทราบทางชองทางตางๆ ที่เหมาะสมเชน แผนพับ เว็บไซตของหนวยงาน สง E-mail
ถึงผูรับบริการ มีระบบ Call Center เปนตน
 เจาหนาที่มีการปฏิบัติงานตามระเบียบขั้นตอน เปนมาตรฐาน และยึดหลักความถูกตองอยูเสมอ
ทั้ ง นี้ ผู บ ริ ห ารของหน ว ยงานจะต อ งสร า งระบบเพื่ อ มี การตรวจสอบถึ ง การปฏิบั ติ ห น า ที่ ข อง
เจาหนาที่วามีการดําเนินการตามคูมือที่จัดทําไวหรือไม หากไมดําเนินการจะตองพิจารณาหา
แนวทางเพื่อปองกัน
 รายงานผลการปฏิ บัติงานตามคูมือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ หลักรวมถึงการ
ประเมินผลการดําเนินงาน ทั้งนี้หนวยงานควรมีการวิเคราะหปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไข
ปญหา เพื่อที่จะมีการปรับปรุงคูมือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานในอนาคตตอไป
 มีชองทางใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียแจงผลหรือรองเรียนการใหบริการของหนวยงานวา
ไดรับการบริการตามที่ไดกําหนดไวในคูมือหรือไม รวมทั้งมีระบบการแจงกลับใหกับผูรองเรียน
ทั้งนี้หนวยงานควรกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ตามคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยควรจะจัดทําเปนคําสั่ง/ขอสั่งการอยางเปนทางการโดย
ผู บ ริ ห ารสู งสุ ดของหน ว ยงานหรื อผู บ ริ ห ารที่ ไดรั บ มอบอํ านาจ กํ าหนดกรอบแนวทางการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตามคูมือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยจะตองมีรายละเอียดอยางนอย ดังนี้คือ
วิธีการตรวจสอบ ขั้นตอนการตรวจสอบ และการกําหนดกลไกการกํากับติดตามอยางตอเนื่อง เผยแพรให
ผูมีสวนไดสวนไดทั้งภายในและภายนอกไดรับรูรับทราบ
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2) ความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน
ความเปนธรรมในการปฏิบัติงานเปนการใหความสําคัญกับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในหนวยงาน
วาใหบริการอยางเปนธรรมตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การใหบริการที่เทาเทียมกัน มีกระบวนการ
แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ใชในการดําเนินการใหทราบอยางชัดเจน มีระบบตรวจสอบเพื่อ
ปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ สรางพฤติกรรมใหเจาหนาที่มีการปฏิบัติงานอยางเปนธรรม เทาเทียม
ไมเลือกปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนั้นหนวยงานควรจะตองมีการดําเนินการใหมี
ความสมบูรณยิ่งขึ้น ดังนี้
 เผยแพรกระบวนการอํานวยความสะดวก หรือการใหบริการประชาชน ดวยการแสดงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และระยะเวลาที่ใชในการดําเนินการใหผูใชบริการ หรือผูมีสวนไดสวน
เสียรับทราบอยางชัดเจนโดยการติดที่ทําการของหนวยงาน และแสดงในเว็บไซตของหนวยงาน
ทั้งนี้ในรายละเอียดนั้น จะตองมี ประเภทงานบริการ ขั้นตอนในการดําเนินการ และระยะเวลาที่
ใชในแตละขั้นตอน
 มี การเผยแพร รายละเอี ยดให ผู ใช บริ การ หรื อผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย รั บ ทราบทางช องทางต างๆ
ที่เหมาะสม เช น แผนพั บ เว็บไซตของหนวยงาน ส ง E-Mail ถึ งผูรั บบริ การ มีระบบ Call Center
เปนตน
 สรางระบบ หรือกําหนดหลักเกณฑเพื่อปองกัน หรือตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติ
หนาที่ตามภารกิจหลัก
นอกจากนี้ แล ว หน ว ยงานจะต องสรางจิต สํานึกใหเจาหนาที่ที่ป ฏิบัติต ามแนวทางต อไปนี้ เพื่อให
ประชาชน ผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เกิดการรับรูรับทราบถึงความเปนธรรมในการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน ดังนี้
 เจ า หน า ที่ ข องหน ว ยงานปฏิ บั ติ ง านตามขั้ น ตอนและระยะเวลาที่ กํ า หนดอย า งเคร ง ครั ด
เปนมาตรฐาน และยึดหลักความถูกตองอยูเสมอ
 เจาหนาที่ของหนวยงานปฏิบัติงานโดยยึดหลักความเปนธรรม เทาเทียม ไมเลือกปฏิบัติ
ตัวชี้วัดที่ 5.2 คุณธรรมการบริหารงาน
เปนตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหหนวยงานที่รับการประเมินไดรับทราบและตระหนักถึงการรับรู
เกี่ยวกับการบริหารงานทั้งดานทรัพยากรบุคคล ดานงบประมาณ และดานการมอบหมายงาน เพื่อปรับปรุง
แกไขใหการบริหารงานภายในของหนวยงานมีคุณธรรมมากขึ้น
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ในแตละดานนั้น ที่ปรึกษามีขอเสนอแนะที่หนวยงานควรพิจารณาปรับปรุงในบางดาน ดังตอไปนี้
1) การบริหารงานบุคคล
การบริหารงานบุคคล เปนตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับกระบวนการของหนวยงานที่แสดงถึงความมีคุณธรรม
ในการบริหารงานบุคคลภายในหนวยงาน ในดานตางๆ ดังนี้
- ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) เชน การคัดเลือก การบรรจุ
แตงตั้ง โยกยาย พิจารณาความดีความชอบ
- ดานกระบวนการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และการธํารงรักษาคนดี คนเกง (Motivation)
- ดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development)
ซึ่ ง ที่ ป รึ ก ษามี ข อ เสนอแนะให แ ก ห น ว ยงาน เพื่ อ ที่ ห น ว ยงานจะสามารถพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง การ
ดําเนินงานในสวนนี้ใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น ดังตอไปนี้
- หนวยงานสรางระบบการประเมินผลงานที่เปนธรรม มีประสิทธิภาพ
- มีการจัดคาตอบแทนที่เปนธรรม เหมาะสมกับความรู ความสามารถ และสรางสภาพแวดลอมในการ
ทํางานและสวั สดิการมีความเหมาะสม ทั้ งนี้ระบบคาตอบแทนจะตองถายทอดจากความสามารถ
อยางแทจริง (Performance based)
- สรางกระบวนการคัดเลือก บรรจุ แตงตั้ง โยกยาย เลื่อนระดับ การพิจารณาความดีความชอบ หรือ
การใหสิทธิประโยชนตางๆ ในหนวยงาน ใหปลอดจากการการยึดโยงกับระบบอุปถัมภ ระบบเสนสาย
หรือผลประโยชนอื่นๆ แอบแฝง
- สร างให หน วยงานมี ระบบการธํ ารงรั กษาคนดี คนเก ง และเสริ มสร างแรงจู งใจให เจ าหน าที่ ใน
หนวยงานปฏิบัติงานใหกับหนวยงานอยางจงรักภักดี มีการวางแผนการพัฒนาสรางความผูกพันกับ
บุคลากรของหนวยงาน
- หนวยงานมีระบบการพัฒนาบุคลากร การคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน
การใหทุนการศึกษา อยางโปรงใส เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ เพื่อใหเกิดประโยชนตอหนวยงานสูงสุด
- มีการสรางระบบความกาวหนาในตําแหนงหนาที่อยางชัดเจน โดยการจัดทําเสนทางความกาวหนาใน
สายอาชีพ (Career path) กระบวนการวางแผนเพื่อใหงานในตําแหนงงานหลักของหนวยงานมีความ
ต อ เนื่ อ ง (Succession plan) และระบบการบริ ห ารงานบุ ค ลากรที่ มี ค วามสามารถ (Talent
Management Process)
- หนวยงานจะตองมีการจัดระบบการสื่อสารสองทางระหวางผูบริหาร และเจาหนาที่ของหนวยงาน
เพื่อใหเกิดการปรึกษาหารือในการดําเนิ นงานดานการบริหารทรัพยากรมนุษย รวมถึงการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยของหนวยงาน
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2) การบริหารงบประมาณ
การบริหารงานงบประมาณ เปนกระบวนการของหนวยงานที่แสดงถึงความมีคุณธรรมในการบริหาร
งบประมาณ มีการใชจายงบประมาณอยางโปรงใส มีการพิจ ารณาใชจายในสิ่งที่จําเปนตอการดําเนินตาม
ภารกิ จ ของหน ว ยงานอย า งคุ ม ค า และเกิ ด ประโยชน สู ง สุ ด มี ก ารรายงานผลการใช จ ายงบประมาณตาม
ขอเท็จจริง
ที่ปรึกษามีขอเสนอแนะใหหนวยงานพิจารณาดําเนินการการบริหารงานงบประมาณ ดวยเหตุที่วา
ในการบริหารงบประมาณในหนวยงานจะตองสามารถตรวจสอบประเมินและมีระบบปองกันการทุจริตที่มี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้การบริหารงบประมาณจะตองมีแนวทาง ดังนี้
 มีหลักบริหารงบประมาณที่มีความโปรงใสตรวจสอบได
 มีการใชจายงบประมาณตามความจําเปน โดยคํานึงถึงความคุมคาสูงสุดและประหยัด
 มีระบบตรวจสอบและปองกันการเบิกจายที่เปนเท็จ เชน การเบิกจายคาทํางานลวงเวลา หรือการ
เบิกจายวัสดุ อุปกรณ หรือคาเดินทางที่ไมเปนไปตามจริง
 มีควบคุมการใชจายงบประมาณใหตรงกับวัตถุประสงค
3) คุณธรรมในการมอบหมายงาน
คุณธรรมในการมอบหมายงาน เปนพฤติกรรมของหัวหนางานที่แสดงถึงการมีคุณธรรมในการสั่งงาน
มอบหมายงานให แกผูใตบั งคับบัญชา ที่จะต องคํานึงถึงขอบเขตอํานาจหนาที่ตามระเบียบหรือกฎหมายที่
เกี่ยวของ ขอบเขตตามคําบรรยายลักษณะงานที่หนวยงานกําหนด หรือขอบเขตตามภารกิจ หนาที่และความ
รับผิดชอบ ไมสั่งงานในเรื่องที่เกี่ยวของกับธุระสวนตัว มีความเปนธรรม เทาเทียม ไมเลือกปฏิบัติ มีการสื่อสาร
สร า งความเขา ใจ เอาใจใส ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูใตบังคับ บัญ ชาอยูเสมอ และพรอมเขา
ชวยเหลือเมื่อผูใตบังคับบัญชาเกิดปญหาในการปฏิบัติงาน
โดยที่ปรึกษามีขอเสนอแนะใหหนวยงานพิจารณาปรับปรุงดําเนินการเกี่ยวกับการมอบหมายงานให
สมบูรณยิ่งขึ้น ควรจะตองมีแนวทาง ดังนี้
- กํ า หนดหน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบ (Responsibility) ที่ เ หมาะกั บ ความรู ทั ก ษะความสามารถ
และมาตรฐานกําหนดตําแหนงของบุคลากร และแตละคนจะตองทราบถึงความรับผิดชอบใน
หนาที่ของตัวเองอยางชัดเจน
- การใหอํานาจหนาที่ (Authority) ตองเปดโอกาสใหทํางานไดอยางอิสระ เปดโอกาสใหเสนอ
แนวคิดที่แตกตาง คําสั่งมีความเปนธรรม ผูที่เปนหัวหนาไมควรใชอํานาจในทางมิชอบ หรือไม
ออกคําสั่งผูใตบังคับบัญชาเพื่องานที่ไมไดอยูในความรับผิดชอบของหนวยงาน
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-

-

การสรางภาระผูกพันในงาน (Accountability) ผูที่เปนหัวหนางานจะตองเปนพี่เลี้ยงและชี้แนะ
ใหผูใตบังคับบัญชาหรือผูรวมงานตระหนักในวัฒนธรรมความเปนธรรมและความโปรงใสของ
องคกร รวมถึงทราบถึงความคาดหวังในผลลัพธขององคกรจากการปฏิบัติหนาที่ของตัวเอง
ทั้งนี้การมอบหมายงาน หัวหนางานจะตองคํานึงถึง คือ
 หัวหนางานจะตองไมมีพฤติกรรมการสั่งงานในเรื่องที่เกี่ยวกับธุระสวนตัว
 หัวหนางานในหนวยงานตองมีการมอบหมายงานตอผูใตบังคับบัญชาอยางเปนธรรมไมเลือก
ปฏิบัติ
 หัวหนางานในหนวยงานตองมีการอธิบายรายละเอียดของงาน กําหนดเปาหมาย และ
ติดตามใหคําแนะนํา และรวมแกไขปญหาในงานที่ไดมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชาเสมอ

5.4 ขอคิดเห็นจากแบบสํารวจ
จากผลสรุ ปตามแบบสํ ารวจทั้งหมดของหน วยงาน ผูตอบแบบสํารวจใหขอเสนอแนะเพิ่ มเติมเพื่ อให
หนวยงานมีการดําเนินการใหไดรับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ ดีขึ้น มีดังนี้
5.4.1 ขอคิดเห็นจากแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน
ผู ต อบแบบสํ า รวจความคิ ด เห็ น ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ภายในมี ป ระเด็ น ข อ เสนอแนะ
โดยเรียบเรียงลําดับประเด็นที่มีผูเสนอแนะมากเปนลําดับตนๆ ดังนี้
1) ดานมาตรฐาน/กฎระเบียบ
ผูมีสวนไดสวนเสียภายในมีขอเสนอแนะใหองคกรปรับปรุงดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน และ
กฎระเบียบที่เกี่ยวของ อาทิ
• สรางกฎระเบียบและมาตรการบทลงโทษกับผูกระทําผิดอยางจริงจัง
• พัฒนา/ปรับปรุงโครงสรางและระบบงานตางๆ ขององคกรใหดียิ่งขึ้น
• ควรมีระบบการตรวจสอบผูบริหารในทุกระดับ
• การจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมในหนวยงาน
2) ดานการปฏิบัติงาน
ผูมีสวนไดสวนเสียภายในมีขอเสนอแนะใหองคกรปรับปรุงดานการปฏิบัติงาน อาทิ
• ระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและรวดเร็ว
• ยกเลิกระบบอุปถัมภและการแบงพรรคแบงพวกในการปฏิบัติงาน
• มีความเทาเทียมกันในพนักงานทุกระดับ
• มีการตรวจสอบจากหนวยงานภายนอก
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• ปฏิบัติงานดวยความโปรงใส ซื่อสัตย สุจริต
• การจัดซื้อจัดจางที่โปรงใส

3) ดานเจาหนาที่
ผูมีสวนไดสวนเสียภายในมีขอเสนอแนะใหองคกรปรับปรุงดานการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ อาทิ
• การจัดกิจกรรมอบรม สรางคุณธรรม จริยธรรมและความรูใหบุคลากรในองคกร
• สรางขวัญกําลังใจใหพนักงาน ยกยอง บุคลากรที่ดี
• คัดบุคลากรเขาหนวยงานดวยความโปรงใสยุติธรรม
• คัดสรรพนักงานใหปฏิบัติงานไดตรงกับความรูและความสามารถที่มี
4) ดานการอํานวยความสะดวกและการประชาสัมพันธ
ผู มีสว นได ส ว นเสี ย ภายในมี ขอเสนอแนะให องค กรปรับ ปรุงด านการอํ านวยความสะดวกและการ
ประชาสัมพันธ อาทิ
• เปดเผย เผยแพรการปฏิบัติงาน ขอมูลตางๆ เชน บทบาท ภารกิจ ใหทราบสม่ําเสมอ
ทั้งภายในและภายนอกองคกร
5) ดานอื่นๆ
ผูมีสวนไดสวนเสียภายในมีขอเสนอแนะใหองคกรปรับปรุงดานอื่นๆ อาทิ
• ควรปรับปรุงการประเมินและแบบสอบถาม ITA ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5.4.2 ขอคิดเห็นจากแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก
ผู ต อบแบบสํ า รวจความคิ ด เห็ น ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ภายนอกมี ป ระเด็ น ข อ เสนอแนะ
โดยเรียบเรียงลําดับประเด็นที่มีผูเสนอแนะมากเปนลําดับตนๆ ดังนี้
1) ดานการปฏิบัติงาน
ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกมีขอเสนอแนะใหหนวยงานของรัฐปรับปรุงดานการปฏิบัติงาน อาทิ
• ดําเนินงานใหรวดเร็วขึ้น
• เจาหนาที่ตองปฏิบัติตามกฎระเบียบอยางเครงครัด
• ตรวจสอบและประเมินการทํางานเปนประจํา
• ใสใจประชาชนผูใชบริการใหมากยิ่งขึ้น
• จัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
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2) ดานการอํานวยความสะดวกและการประชาสัมพันธ
ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกมีขอเสนอแนะใหหนวยงานของรัฐปรับปรุงดานการอํานวยความสะดวก
และการประชาสัมพันธ อาทิ
• มีเทคโนโลยีทีทันสมัยในการทํางาน
3) ดานอื่นๆ
ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกมีขอ เสนอแนะใหหนวยงานของรัฐปรับปรุงดานอื่นๆ อาทิ
• รับฟงความคิดเห็นของประชาชนใหมากยิ่งขึ้น
5.5 ขอเสนอแนะในการจัดทํามาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริ ตทั้งในระดับนโยบายและ
ในระดับปฏิบัติ
ปญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้น มีสาเหตุที่สําคัญนั้นเกิดจากการที่เจาหนาที่ใชอํานาจหนาที่
โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ การใชดุลพินิจของเจาหนาที่ของรัฐ เพื่อเอื้อประโยชนตอพวกพอง เปนการกระทํา
ของเจ าหน าที่ ของรั ฐ ที่ เข าข ายการขั ดกั นแห งผลประโยชน (Conflict of Interest) มี การทุ จริ ตเชิงนโยบาย
โดยผูบริหารของหนวยงาน หรือผูมีอํานาจสั่งการ เปนการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง มีการเรียกรับ หรือยอม
จะรับผลประโยชนอื่นใดจากประชาชน ผูรับบริการ หรือผูที่มีสวนไดสวนเสียกับหนวยงาน การบริหารทรัพยากร
บุ คคล รวมถึ งการมอบหมายงานอย างไม เป นธรรม มี ระบบเล นพรรคเล นพวก ระบบอุ ป ถั มภ การบริ หาร
งบประมาณที่ไมโปรงใส ทําใหการทุจริตกลายเปนวัฒนธรรมขององคกร เกิดพฤติกรรมการทุจริตขึ้นในหนวยงาน
เพราะเห็นพฤติกรรมการทุจริตแลวไมโดนลงโทษ
ด ว ยสาเหตุ ของป ญ หาการทุ จ ริ ตที่ เกิ ดขึ้ น และผลการประเมิ น คุ ณธรรมและความโปร งในในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ปรึกษามีขอเสนอแนะมาตรการที่เหมาะสม
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งในระดับนโยบาย และในระดับปฏิบัติ ดังนี้
5.5.1 มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับนโยบาย
มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับนโยบายนั้น รัฐบาลจะตองดําเนินการใหหนวยงาน
ของรัฐดําเนินการ ดังตอไปนี้
1) รั ฐบาลตองเร งรั ด กํ ากั บ ติดตามให หน วยงานของรั ฐทุ กหน วยงานนํ าเอายุ ทธศาสตร ชาติ วาด วย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในการประชุมเมื่อ
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 และเห็นชอบใหทุกหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) สูการปฏิบัติ โดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เปนตนไป และใหหนวยงานภาครัฐ
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ดําเนินการสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป และแผนการปฏิรูปประเทศดานตางๆ ทั้งนี้ ในยุทธศาสตรดังกลาว
มีความครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประกอบไป
ดวย 6 ยุทธศาสตร คือ (1) สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต (2) ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการ
ทุ จริ ต (3) สกั ดกั้ นการทุ จริ ตเชิ งนโยบาย (4) พั ฒนาระบบการทุ จริ ตเชิ งรุ ก (5) ปฏิ รู ปกลไกและกระบวนการ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต (6) ยกระดั บ คะแนนดั ช นี การรั บ รู การทุ จ ริ ต (Corruption Perception Index : CPI)
ของประเทศไทย
หากรัฐบาลไดมีการกํากับ ติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิ บัติราชการประจําป แผนปฏิบั ติ
ราชการ 4 ป ของทุกหนวยราชการ ที่ไดกําหนดไวตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ย อ มจะทํ า ให การปฏิ บั ติง านเพื่อ การป องกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
ในทุกสวนราชการมีความกาวหนามากยิ่งขึ้น
2) รั ฐบาลต องกํ าหนดนโยบาย และผลั กดั น ให ทุ กหน วยงานเป ด เผยข อมู ลต างๆ ของหน วยงาน
ที่สามารถเปดเผยไดสูสาธารณะ ผานชองทางตางๆ ที่สามารถเขาถึงไดโดยงาย โดยเปดโอกาสใหมีระบบการ
สื่อสารสองทาง (Two way communication) ระหวางเจาหนาที่หนวยงานของรัฐกับประชาชน และตองมีการ
กํากั บ ติ ดตามให หน วยงานของรั ฐทุ กหน วยดํ าเนิ นการตามพระราชบั ญญั ติ ขอมู ลข าวสารของทางราชการ
พ.ศ. 2540 อยางเครงครัด
3) รัฐบาลควรพิจารณาจั ดตั้งคณะทํางานเพื่อออกแบบดําเนินการจัดทําแบบประเมินตนเองเกี่ยวกั บ
มาตรการตอตานการทุจริตของหนวยงานภาครัฐ และใหหนวยงานของรัฐดําเนินการตามแบบประเมินนี้อยางจริงจัง
โดยการพิจารณาดําเนินการในสวนนี้โดยการนําเอาแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการตอตานการทุจริตของ
บริษัทเอกชนไทย ที่ไดจัดทําขึ้นโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors หรือ
IOD) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต หรือ
Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) โดยอ างอิ งจากแบบประเมิ น ตนเอง
ตนฉบับของ Transparency International ซึ่งมาตรการนี้ไดจัดทํามาจากบางสวนของ Business Principles for
Countering Bribery และนํามาประยุกตใหบริษัทเอกชนไทยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่มี
ความประสงคจะขึ้นทะเบียนเปนสวนหนึ่งของแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการตอตานการทุจริตหรือ
Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) ของสมาคมส งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (Thai Institute of Directors หรือ IOD) ที่จะคัดเลือกเฉพาะบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ที่ สมั ครเข าร วมโครงการ และได ผลการประเมินผานตามเกณฑที่ กําหนดเพื่อเขาเปนแนวรวมดังกลาวขางต น
การประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการตอตานการทุจริตในสวนนี้ เปนการประเมินที่มีจุดมุงหมายเพื่อใหสามารถ
ประเมิ น จุ ด แข็ ง ความครบถ ว น และประสิ ท ธิ ผ ลของนโยบายและกระบวนการต อ ต า นการทุ จ ริ ต ของ
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บริษัทเอกชนไทย เนื่องจากนโยบายที่ชัดเจนของการไมยอมรับกับการทุจริต อันเปนจุดเริ่มตนในการตอตานการ
การทุจริต หนวยงานจึงควรจัดทํานโยบายอยางชัดเจน พรอมทั้งจัดโครงสรางองคกรใหเหมาะสม กําหนดความ
รับผิดชอบของบุคลากร จัดทําขั้นตอนการปฏิบัติอยางเปนลายลักษณอักษร แบบประเมินนี้สามารถนําไปใชไดกับ
บริษัทในทุกประเภทธุรกิจ และทุกขนาดของกิจการ เพื่อใหมั่นใจวาบริษัท มีนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติ อยาง
เหมาะสมตอความเสี่ยงดานการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อใหการดําเนินงานสามารถสรางความมั่นใจตอผูมีสวนได
เสียของบริษัท แบบประเมินนี้ยังสามารถใชสําหรับการรายงานตอบุคคลภายนอก และเปนพื้นฐาน สําหรับการ
ตรวจสอบภายในและการตรวจสอบเพื่อความเชื่อมั่นจากหนวยงานภายนอก (External Assurance) ดวย ซึ่งหาก
สามารถนําการประเมินตนเองใชกับหนวยงานของรัฐตางๆ ยอมจะทําใหแนวนโยบายและกระบวนการตอตานการ
ทุจริตของหนวยงานของรัฐไดรับการพัฒนามากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ในแบบประเมินดังกลาวนี้จัดทําขึ้นเพื่อแสดงหลักเกณฑ
ที่เปนพื้นฐาน (Base line) ของหลักการปฏิบัติที่ดีและเปนที่ยอมรับในการตอตานการทุจริต คําถามหลักสําหรับ
หลักเกณฑมีดังตอไปนี้ (1) หนวยงานมีนโยบายตอตานการทุจริตหรือไม (2) หนวยงานมีขั้นตอน เพื่อนํานโยบาย
ตอตานการทุจริตไปปฏิบัติหรือไม (3) หนวยงานไดนําขั้นตอนเหลานั้นไปปฏิบัติหรือไม (4) หนวยงานไดมีการ
รายงานตอสาธารณชนเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อตอตานการทุจริตหรือไม
รั ฐ ต อ งกํ ากั บ ติ ด ตามให ห น ว ยงานของรั ฐ ทุ ก แห งพั ฒ นาคู มื อ ขั้ น ตอน กระบวนการทํ างาน
และหลักเกณฑในการพิจารณา สรางระบบในการปฏิบัติงานในทุกกระบวนงาน เพื่อลดการใชดุลพินิจเจาหนาที่
ของรั ฐ ลง และกํ า หนดให มี ก ารเผยแพร คู มื อ กระบวนการทํ า งานทํ างานที่ มี มาตรฐาน เป ด เผยขั้ น ตอน
และระยะเวลาในการดําเนินงานที่ชัดเจน ตามชองทางสื่อตางๆ เพื่อใหประชาชนไดรับรู ตามพระราชบัญญัติการ
อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และจะตองมีการพัฒนาระบบงานตางๆ
ใหทันสมัยอยูเสมอ
4) รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหภาคี องคกรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และ
เครือขายตางๆ สามารถที่จะมารวมดําเนินงานกับหนวยงานภาครัฐ สามารถสอดสอง เฝาระวัง ตรวจสอบการ
ดําเนินการที่อาจจะเขาขายการทุจริตและประพฤติมิชอบในหนวยงานภาครัฐ
5) ดําเนินการใหเจาหนาที่ของรัฐเขาใจในระบบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ ตามที่สํานักงาน ป.ป.ช. ไดพัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเปนมาตรการปองกัน
การทุจริต และเปนกลไกในการสรางความตระหนักใหหนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม
ที่ มี ชื่ อว า “การประเมิ น คุ ณธรรมและความโปร งใสในการดํ าเนิ นงานของหน วยงานภาครั ฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป นที่ประจักษ วาเครื่องมื อดังกลาวนี้ ชวยยกระดับการปองกันการทุจริ ต
ของหน วยงานภาครั ฐตางๆ ไดดีขึ้น อีกทั้ งหนวยงานหลายแหงมีการพั ฒนาระบบงานอื่นๆ ในลั กษณะทํานอง
เดียวกันนี้ใหดียิ่งขึ้นอีกดวย
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เมื่อการประเมิน ITA มีประโยชนมากมายหลายประการ จึงมีความจําเปนอยางมากที่สํานักงาน ป.ป.ช.
ควรที่จะผลักดันใหยังคงมีการประเมิน ITA ตอไป และควรอยางยิ่งที่สํานักงาน ป.ป.ช. ควรจะประสานงานกับ
รัฐบาล เพื่อใหผูบริหารหนวยงานภาครัฐตางๆ รวมทั้งบุคลากรภายในหนวยงานของรัฐเห็นความสําคัญของการ
ประเมิน ITA และเขารวมโครงการนี้ดวยความเต็มใจ การที่บุคลากรใหความรวมมือดวยจิตใจที่จะยกระดับการ
ปฏิบัติ งานเพื่อใหเกิดความโปรงใสและมีคุณธรรมแลว ย อมเปนที่เชื่ อไดว าการบริหารราชการของหนวยงาน
ภาครัฐตางของไทยจะเปนไปดวยความโปรงใส ปราศจากการทุจริต อันจะสงผลดีตอประเทศชาติสืบไป หลาย
หนวยงานพัฒนาระบบงานใหเกิดความโปรงใสและมีคุณธรรมมากขึ้น จนสงผลใหไดคะแนน ITA สูงขึ้น แตก็ยังมี
อี กหลายหน วยงานที่ ยั งได คะแนน ITA ในระดั บต่ํ า ซึ่ งอาจจะเป นเพราะหลายหน วยงานยั งไม ตระหนั กถึ ง
ความสําคัญของ ITA ที่จะชวยใหหนวยงานนั้นยกระดับความโปรงใสและความมีคุณธรรมใหสูงขึ้น ดังนั้นเพื่อให
หนวยงานเหลานั้นตระหนั กถึงความสําคัญของการประเมิน ITA จึงควรมีการพิจารณากําหนดมาตรการตางๆ
ที่จําเปนใหหนวยงานเหลานั้นไดพิจารณาปรับปรุง เชน ผลกระทบกับการจัดสรรงบประมาณใหแกหนวยงานนั้น
ขั้นตอนในการพิจารณาอนุมัติโครงการใหแกหนวยงาน เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการตระหนักและชวยกันพัฒนา
ระบบการปฏิบัติงานใหดีขึ้น อันจะสงผลใหมีการปองกันการทุจริต ใหมีการดําเนินงานของหนวยงานที่โปรงใส
และมีคุณธรรมมากขึ้นในที่สุด
6) รัฐบาลจะตองมีการประชาสัมพันธเชิงรุกเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ที่มีความเกี่ยวของกับการดําเนินงาน
ของรัฐที่ประชาชนเกี่ยวของ หรือประชาชนสามารถมีสวนรวมในการตรวจสอบการดําเนินงานของเจาหนาที่ของรัฐ
ได เนื่องจากตามขอเท็จจริงแลว ประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามทุจริตมากมาย
เชน พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 พระราชกฤษฎีกาการ
ทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558 พระราชบัญญั ติการจัดตั้งศาลทุจริตและการยึดคื นทรัพยสิน
พระราชบัญญัติคุมครองติดตามทรัพยสินของแผนดินคืนจากการทุจริต เปนตน แตปรากฏวาการรับรูของผูที่มีสวน
เกี่ยวของและภาคประชาชนเกี่ยวกับเรื่องนี้นับวานอยมาก อีกทั้งยังเปนภาษากฎหมายที่ยากตอความเขาใจของ
ประชาชน ดังนั้นเพื่อใหกฎหมายหรือกฎระเบียบตางๆ นั้นงายตอการทําความเขาใจ และสามารถนําไปสูการปฏิบัติ
ใชเปนการทั่วไป การประชาสัมพันธเชิงรุกจะชวยใหเกิดการเขาถึงประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคประชาชน
ที่เกี่ยวของทั้งทางตรงและทางออม ยิ่งถาหากการประชาสัมพันธเชิงรุกนั้นชวยทําใหกฎหมายหรือกฎระเบียบตาง
เป นเรื่ องเข าใจง าย พร อมทั้ งเชื่ อมโยงให เห็ นวาจะมี ผลกระทบกั บสวนตัวและส วนรวมอย างไร การประยุกต
ใชกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตจะมีประสิทธิผลเปนอยางยิ่ง

5-38

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ รายหนวยงาน
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

7) ระบบการจัดการปองกันการติดสินบน (ISO 37001) ประเทศสิงคโปรจัดอยูในลําดับตนของโลก
ในการป องกันและปราบปรามการทุจริ ต มาตรการหนึ่งที่ สิงคโปรใชในแนวทางการปองกันการทุจริต คื อ
การสงเสริมใหบริษัทเอกชนใชระบบการจัดการปองกันการติดสินบนที่เรียกวาระบบมาตรฐาน ISO 37001
ระบบมาตรฐาน ISO 37001 ออกแบบมาเพื่อชวยใหองคกรที่ดําเนินงานการจัดการเพื่อตานการ
รับสินบน มีมาตรชี้วัดอยางเปนขั้นตอน เพื่อชวยใหองคกรสามารถปองกัน ตรวจจับ และชี้จุดการรับสินบน
รวมทั้งใหคําแนะนําที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานขององคกรแตละแหงดวย
ระบบมาตรฐาน ISO 37001 กําหนดใหหนวยงานดําเนินงานตามมาตรฐานที่ชี้วัดดวยขอปฏิบัติ
ที่สมเหตุสมผล และเหมาะสมแกสภาพ ประกอบดวยการตอบรับนโยบายตอตานการรับสินบน ซึ่งตองอาศัยการ
จัดการระดับผูนํา แตงตั้งผูที่จะสอดสองดูแลความรวมมือในการตานการรับสินบน ฝกอบรมบุคลากร รองรับและ
บริหารความเสี่ยงของการรับสินบนที่เกิดขึ้นกับทรัพยสิน โครงการ และธุรกิจที่เกี่ยวของ จัดเตรียมการควบคุม
ดานการพาณิชยและบัญชี รวมทั้งรายงานและสืบสวนกระบวนการตางๆ ดังนั้นหากหนวยงานที่เกี่ยวของกับการ
ปองกันและปราบปรามการทุ จริตไดประชาสัมพันธ หรื อผลักดันใหหน วยงานของรัฐต างๆ ได มีการใชระบบ
มาตรฐาน ISO 37001 กันอยางจริงจัง ยอมจะเปนการชวยปองกันการทุจริตไดเปนอยางดี
8) สงเสริมและสนับสนุนใหใชมาตรการสากลเพื่อการปองกันและปราบปรามการทุจริต ดังนี้
- มาตรการเชิงสนับสนุน เชน มาตรการสํารวจทัศนคติ มาตรการศึกษาและฝกอบรมเพื่อสราง
คานิยมสังคมปลอดการทุจริต มาตรการการสรางเครือขายเพื่อการตอตานการทุจริต มาตรการ
การสรางความโปรงใสโดยการเนนการเปดเผยขอมูลของหนวยงานของรัฐ เปนตน
- มาตรการเชิงปราบปราม เชน มาตรการลงโทษที่รวดเร็ว และจริงจัง เพื่อเชือดไกใหลิงดู เปนตน
- มาตรการเชิงปองกัน เชน มาตรการคุมครองและใหรางวัลแกผูแจงเบาะแส มาตรการประมวล
จริยธรรม เปนตน
5.5.2 มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับปฏิบัติการ
ในสวนของมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับปฏิบัติการนั้น ทุกหนวยงานของรัฐ
สามารถดําเนินการโดยพิจารณาออกเปนแตละมาตรการ โดยออกเปน 3 มาตรการ ดังนี้
มาตรการเชิงปองกัน
1) ขอตกลงคุณธรรม
จากแนวนโยบายของรัฐบาลที่จะสกัดกั้นการทุจริตประพฤติมิชอบในวงการราชการ คณะรัฐมนตรีจึงมี
มติเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ พ.ศ.2558 เห็นชอบใหนําขอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ซึ่งเปนเครื่องมือ ที่พัฒนา
โดยองคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International: TI) ที่ใชในการปองกันการทุจริตในโครงการ
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จัดซื้อจัดจางมาใชเพื่อใหเกิดความโปรงใสในโครงการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานภาครัฐ และกําหนดใหมีขอตกลง
คุณธรรมในพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
พ.ศ. 2540
ข อ ตกลงคุ ณ ธรรมเป น การจั ด ทํา ขอ ตกลงรว มกั น ระหวา งหนว ยงานของรั ฐ เจา ของโครงการ
และผู ประกอบการที่จ ะเข ายื่ นข อเสนอ โดยตกลงกันวาจะไมกระทําการทุจริตในการจัดซื้อจัดจาง และมี
ผูสังเกตการณซึ่งมีความรู ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณที่จําเปนตอโครงการจัดซื้อจัดจางนั้นๆ เขารวม
สังเกตการณในการจัดซื้อจัดจาง ตั้งแตการจัดทํารางขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จนถึง
สิ้นสุดสัญญา โดยผูสังเกตการณที่ถือเปนบุคคลที่ 3 นั้นตองมีความเปนกลาง และไมเปนผูมีสวนไดสวนเสียใน
โครงการจัดซื้อจัดจางนั้น แลวรายงานความเห็นพรอมขอเสนอแนะตอคณะกรรมการความรวมมือปองกันการ
ทุจริต (คปท.)
คณะกรรมการ คปท. ไดประกาศใหโครงการจัดซื้อจัดจางที่มีวงเงินตั้งแต 1,000 ลานบาทขึ้นไป
หรือโครงการจัดซื้อจัดจางที่สาธารณชนสนใจ ตองจัดทําขอตกลงคุณธรรมขางตน ซึ่งการใชขอตกลงคุณธรรม
ที่ผ านมาก็ป ระสบความสํา เร็ จช วยใหเ กิดความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจางในหนว ยงานภาครัฐระดั บหนึ่ ง
ทั้งนี้เพราะหลักการที่มีบุคคลที่ 3 เขามาสังเกตการณนั่นเอง ดังนั้นจึงเห็นสมควรใหมีการใชขอตกลงคุณธรรม
ในการจัดซื้อจัดจางในทุกระดับ ไมใชมีการใชแคโครงการใหญเทานั้น นอกจากนี้บุคคลที่จะมาทําหนาที่เปน
ผูสังเกตการณนั้นจะตองยึดหลักการที่โปรงใส คือ ไมเปนผูมีสวนไดสวนเสียกับการจัดซื้อจัดจางนั้นๆ ทั้งนี้
บุคคลที่เปนสมาชิกสมาคมวิชาชีพที่มีการกํากับดูแลสมาชิกอยางเขมงวด ควรที่จะไดรับการพิจารณาเขามา
เปนผูสังเกตการณในขอตกลงคุณธรรม
2) นโยบายและแนวทางการปองกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจาง
คณะกรรมการ คปท. ได ป ระกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อ วั น ที่ 8 สิ ง หาคม พ.ศ. 2561
ใหผูประกอบการที่จะเขารวมการเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจางตั้งแต 500 ลานบาทขึ้นไป
ตองจัดใหมีนโยบายและแนวทางการปองกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางที่เหมาะสม และระบุเปนลายลักษณ
อักษร เมื่อพิ จารณาในรายละเอี ยดของประกาศแล วเห็ นวามีประโยชน อยางยิ่งต อการป องกั นการทุจริ ตของ
ภาคเอกชนที่จะเขาเสนองานตอภาครัฐ แตขอวิเคราะหที่ควรพิจารณาจะเปนเชนเดียวกับการใชขอตกลงคุณธรรม
ที่กลาวแลวขางตน คือ เห็นสมควรใหมีการใชแนวทางนี้ในการจัดซื้อจัดจางในทุกระดับ ไมใชมีการใชแคโครงการ
ใหญเทานั้น
3) แผนปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงาน
หนวยงานตองมีการวิเคราะหผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตของหนวยงานในปที่ผานมา เมื่อมีการวิเคราะหแลวนําผลการวิเคราะหมาปรับเปนแผนปฏิบัติการปองกัน
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และปราบปรามการทุจริตในปปจจุบัน โดยเปนแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ที่มีเปาหมาย
ที่ชัดเจน มีการดําเนินการปฏิบัติตามแผนที่ไดกําหนดไว รวมทั้งการติดตาม ประเมินผล วิเคราะหผลตาม
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตวาสามารถยับยั้งการทุจริตในหนวยงานไดมีประสิทธิภาพ
เพียงใด และรายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตในปปจจุบันและ
รายงานในดานพัฒนาการที่ดีขึ้นหรือลดลงอยางไรดวยใหหัวหนาหนวยงาน หรือคณะกรรมการของหนวยงาน
รับทราบ และใหความเห็น
4) การเปดเผยขอมูลขาวสาร
การเปดเผยขอมูลขาวสารเปนมาตรการที่สําคัญที่จะสงผลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ภาครัฐ
เพราะเมื่อมีเหตุอันจะสงผลใหเกิดการทุจริตในงานหรือโครงการตางๆ แลวมีบุคคลภายนอกรับรู นอกจากจะทําให
การกระทําดังกลาวตองหยุดชะงักลงแลว อาจนําไปสูการพัฒนาระบบหรือขั้นตอนที่จะปองกันการทุจริตอีกดวย
ซึ่งจะเกิดประโยชนอยางมากตอทั้งหนวยงานและสวนรวม การสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐตางๆ เปดเผยขอมูล
ทั้งแบบ Online และ Offline โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับการทุจริตในขั้นตอนตางๆ ทั้งใน
รูปแบบสงเขา Link ของหนวยงาน หรือสงใหกับสื่อมวลชนตางๆ ไปเผยแพรสูสาธารณะตอไป
หนวยงานจะตองมีการดําเนินการเผยแพรขอมูลของหนวยงาน เชน โครงสรางและอํานาจหนาที่
ของหนวยงาน วิสัยทัศน พันธกิจ และแผนปฏิบัติการประจําป นอกจากนี้หนวยงานควรจัดใหมีการกําหนด
หลักเกณฑและขั้นตอนการปฏิบัติงานของหนวยงานเผยแพรใหทราบทั่วกัน มีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
การประจําป และจัดใหมีการทําแผน และการดําเนินการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการของ
หนวยงาน
5) ดานการจัดหาพัสดุ (การจัดซื้อจัดจาง)
หนวยงานตองมีการจัดทําแผนการจัดหาพัสดุ และการดําเนินการจัดหาพัสดุตองเปนไปตามแผนการ
จัดหา ทั้งนี้จะตองจัดใหมีการกําหนด และการประกาศหลักเกณฑในการพิจารณาและการตัดสินผลการจัดหา
พัสดุแตละรายการหรือแตละโครงการใหสาธารณชนรับทราบอยางชัดเจน เมื่อจัดหาพัสดุแลวจะตองมีการสรุปผล
การจั ดหาพั สดุ ในแต ละรอบระยะเวลาที่ กําหนด มี การประเมินผลการจั ดหาพัสดุ ตามแผนการจั ดหาพั สดุ ใน
ปงบประมาณ และมีการเปดเผยในทุกขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง โดยใหสาธารณชนเขาถึงขอมูลไดงายและทันกาล
6) ดานการใหบริการของหนวยงาน
หนวยงานตองดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยหนวยงานจะตองมีการดําเนินการอยางนอย ดังนี้
- มีการกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนในการใหบริการแกประชาชน
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-

มีการใหบริการตามหลักเกณฑและขั้นตอนที่กําหนดอยางไมเลือกปฏิบัติ
มีการกําหนดและเลือกใชชองทางการใหบริการที่เหมาะสมกับการใหบริการ
จัดใหมีชองทางและกลไกในการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนของประชาชน
มีการประเมินผลความพึงพอใจในการใหบริการจากประชาชน
มีการจัดทําขอมูลสถิติและสรุปผลการดําเนินงานในการใหบริการ

7) ดานการบริหารงานทรัพยากรมนุษย
หนวยงานตองมีการดําเนินการ ดังนี้
- มีการกําหนดหลักเกณฑในการสรรหา และการคัดเลือกบุคลากร
- มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
- มีการกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคลากรในหนวยงาน
- มีแผนและดําเนินการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหนวยงาน
- มีการพัฒนาระบบการใหคุณ ใหโทษ และการสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
- มีแผนงานสร า งความพึ งพอใจ และความผูกพัน กับ หนว ยงาน และมีการประเมิน ผลเพื่อ
ปรับปรุงการดําเนินงาน
- มีการจัดทําหลักเกณฑการประเมินผลในการเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนงที่ชัดเจน โปรงใส
- มีการประเมินผลการดําเนินงานดานบริหารบุคคลของหนวยงานในรอบระยะเวลา
- การโยกย า ยตํ า แหน ง การทํา งานในตําแหนงเดิ มเปน ระยะเวลานาน แมวา จะทํา ใหเกิ ด
ความชํานาญ แตในทางกลับกันอาจเกิดความเบื่อหนายในการปฏิบัติงาน ไมมีการพัฒนาใน
การปฏิ บั ติ ง าน และหากเป น ตํ า แหน ง งานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การพิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ นเรื่ อ ง
ผลประโยชนของหนวยงานแลวอาจจะเปนเหตุใหเกิดการทุจริตไดโดยงาย ดังนั้นควรอยางยิ่ง
ที่จะมีการหมุนเวียนบุคลากรที่ทําหนาที่ในตําแหนงดังกลาว หากมีการหมุนเวียนบุคลากรที่มี
หนาที่ดังกลาวขางตน อยูเสมอ โอกาสที่กลุมบุคลากรที่จะทําเรื่องการทุจริตก็จะยากขึ้น
8) ดานการบริหารงบประมาณ
หนวยงานมีการดําเนินการ ดังนี้
- มีการจัดทําและเผยแพรแผนการใชเงินงบประมาณประจําปของหนวยงาน
- มีรายงานการใชจายเงินงบประมาณที่ตรงกับแผนงานและโครงการ
- มีการจัดทํากลไกการติดตามและตรวจสอบแผนการใชจายเงินงบประมาณประจําป
- มีการตรวจสอบการใชจายเงินงบประมาณตามระยะเวลาที่กําหนด
- มีการประเมินผลการดําเนินการตามแผนการใชจายงบประมาณประจําป
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9) ดานการติดตามประเมินผล
หนวยงานมีการดําเนินการ ดังนี้
- มีการจัดทําหลักเกณฑและตัวชี้วัดการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน
- มีการจัดทําระบบและกลไกการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม
- มีการจัดทําระบบและกลไกที่เหมาะสมเพื่อรองรับใหผูตรวจประเมินจากภายนอกที่เปนอิสระ
เขามาดําเนินการ
- มีการสงเสริมการมีสวนรวมใหประชาชนเขามาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน
- มีการรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของหนวยงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
มาตรการเชิงปราบปราม
1) คูมือจรรยาบรรณ (Code of Conduct)
ปจจุบันมีหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนกําหนดใหมีคูมือจรรยาบรรณ เพื่อใชเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติหนาที่ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริหารงานอยางโปรงใส ซื่อสัตยสุจริต ของบุคลากรในทุกระดับ
ของหนวยงานที่มีต อผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานทั้งภายในและภายนอก ซึ่งคูมือจรรยาบรรณนี้จะมีการ
กําหนดใหบุ คลาการปฏิ บัติหนาที่อยางโปร งใสและมีคุณธรรม การฝ าฝนขอกํ าหนดในคูมือจรรยาบรรณจะมี
บทลงโทษตั้งแตตักเตือน การทําทัณฑบน จนถึงการลงโทษทางวินัยขององคกร หากหนวยงานภาครัฐโดยทั่วไป
กําหนดใหมีคูมือจรรยาบรรณเพื่อใหปฏิบัติงานอยางโปรงใส ซื่อสัตยสุจริต ตามที่กลาวขางตนแลว รวมทั้งหากมี
ผู ฝ าฝ นหรื อไม ปฏิ บั ติ ตามคู มื อจรรยาบรรณและได รั บโทษในระดั บต างๆ ตามคู มื อจรรยาบรรณ ทั้ งนี้ คู มื อ
จรรยาบรรณนี้หนวยงานจะตองมีการบังคับใชอยางจริงจัง และมีการปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ
2) การจัดการขอรองเรียน
เมื่ อเจ าหน าที่ ของหน วยงานภาครัฐมี การกระทํ าความผิ ดขึ้ นแล ว และได รั บการร องเรี ยนจาก
บุคคลภายนอก หนวยงานโดยผูเกี่ยวของจะตองรีบดําเนินการพิจารณาขอรองเรียนดังกลาวอยางรวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อ
ความเปนธรรมกับผูที่ถูกการรองเรียน ทางหนวยงานจะตองมีการสอบสวนขอเท็จจริง ดวยการจัดตั้งคณะทํางาน
สอบสวนขอเท็จจริง หากในระหวางการสอบสวนยังไมสามารถสรุปผลได ก็ควรจะชี้แจงใหผูรองเรียนไดรูถึงการ
ดําเนินการสอบสวน และไมเปดเผยขอพิจารณาใหผูที่ไมเกี่ยวของรับรู ทั้งนี้จะตองใหความคุมครองพยานและ
ผูรองเรียนดวย หากผลการพิจารณาพบวาไมพบความผิดตามขอรองเรียน ใหแจงไปยังผูรองเรียนโดยเร็วรวมทั้ง
เหตุผลของการพิจารณา แตถาขอรองเรียนมีมูลและผูถูกรองเรียนมีความผิดจริง หนวยงานจะตองพิจารณาลงโทษ
ผู ถู กร องเรี ย นตามกฎระเบี ยบทางด านวิ นั ย ทั้ งนี้ เพื่ อรั กษาไว เพื่ อความโปร งใสในขบวนการพิ จารณาตาม
กฎระเบียบตอไป
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มาตรการเชิงสนับสนุน
1) พัฒนาองคความรูตอตานการทุจริต
ปจจุบันการทุจริตมีความซับซอนมากขึ้นเมื่อเทียบกับในอดีต ทั้งนี้เนื่องจากเทคโนโลยีพัฒนา
กาวหนาอยางมาก สังคมจึงไดรับรูขอมูลจากทุกมุมโลกอยางมากมาย และไดขอมูลภายในเวลาอันสั้น ดวยเหตุ
ดังกลาวการทุจริตก็ไดพัฒนาใหซับซอนมากขึ้นตามไปดวย เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของการทุจริตใน
รูปแบบตางๆ หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนควรที่จะรวมมือกันคนหาแนวทางการตอตาน
การทุจริตในรูปแบบตางๆ ใหทันตอเหตุการณ จากนั้นนําเสนอสูสังคมใหไดรับรูในวงกวาง เพื่อที่สังคมทุกภาค
สวนจะสามารถชวยเปนแนวปองกันการทุจริตไมใหเกิดขึ้นอีกทางหนึ่ง
2) ดานการสรางวัฒนธรรม “สุจริต” ในการทํางานของหนวยงาน
หนวยงานควรจะตองมีการดําเนินการอยางนอย ดังนี้
- มีการประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในจุดตางๆ ขึ้นในหนวยงาน
- มีการจัดทํานโยบาย หลักปฏิบัติ และแผนบริหารความเสี่ยงดานโอกาสในการทุจริตขึ้นใน
หนวยงาน
- มีการดําเนินการตามแผนงานโครงการเพื่อลดความเสี่ยง สรางวัฒนธรรมสุจริตในหนวยงาน
- มีการถายทอดองคความรู สรางวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่สุจริตขึ้นในหนวยงาน การไมทน
ตอการทุจริต การอายและเกรงกลัวที่จะทุจริต
- มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ในดานโอกาสที่จะเกิดการทุจริต
ขึ้นของหนวยงาน
- มีการเผยแพรการดําเนินงานใหสาธารณชนรับทราบ
3) คนดีประจําหนวยงาน
โดยหลักจิตวิ ทยาเบื้องตนนั้น มนุ ษยทุกคนอยากให ผูอื่นเห็นวาตั วเองสํ าคัญ ยิ่งถาทํ าสิ่งใดแลวมี
ผูเห็นและชมเชยในสิ่งที่เขาทํา พวกเขาเหลานั้นยอมมีความภาคภูมิใจและเกิดแรงบันดาลใจที่จะทําสิ่งเหลานั้นใหดี
ยิ่งขึ้น หากสิ่งเหลานั้นเปนสิ่งที่ดี ผลลัพธไมเพียงแตจะตกอยูบุคคลเหลานั้น แตจะเปนผลดีตอสวนรวมอีกดวย
โครงการชื่นชมคนดีประจําหนวยงาน นับเปนสิ่งที่ควรทําเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อเกี่ยวของกับการปองกันการ
ทุ จริ ตภายในหน วยงาน การเชิ ดชู คนดี ประจํ าหน วยงานประจํ าเดื อนหรื อประจํ าป โดยได รั บคํ าชื่ นชมจาก
ผูบังคับบัญชาระดับตางๆ และเพื่อนรวมงานในหนวยงานนั้น ยอมสงผลกระตุนใหคนอื่นอยากทําความดีมากขึ้นดวย
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4) บูรณาการระหวางหนวยงาน
หนวยงานตางๆ ยอมมีองคความรูและประสบการณที่มีตอการปองกันทุจริตแตกตางกันไป ความรู
และประสบการณเหลานั้นอาจจะเกิดจากการไดรับความรูจากภายนอก หรือเปนประสบการณโดยตรง นับไดวา
ความรู และประสบการณ เหล านั้ นเป นทรั พย สิ นทางป ญญาที่ มี คุ ณค ายิ่ ง เมื่อหน วยงานต างๆ มี ความรู และ
ประสบการณแตกตางกั น การแลกเปลี่ ยนความรู และประสบการณเหลานั้นซึ่งกันและกัน ยอมจะสงผลดีกับ
ทุ กหน วยงาน เพราะเป นการเติ มเต็ มระหว างกัน เชนนี้แลวทุกหนวยงานก็ จะไดรับประโยชนที่จะมีผลดีต อ
สวนรวม
5) ประชาสัมพันธการตอตานการทุจริต
แตละหนวยงานมีองคความรูและประสบการณทางดานการตอตานการทุจริต และถือไดวาเปน
ทรัพยสินทางปญญาที่มีคารายการหนึ่ง ความรูและประสบการณเหลานี้จะมีประโยชนตอองคกรอื่นอยางมาก
หนวยงานสามารถเผยแพรความรูและประสบการณที่ตัวเองมีอยูตอสาธารณชนทั่วไป อาจจะผานทาง Link
หรือสื่อสารมวลชนชองทางอื่นๆ เมื่อมีผูไดรับขอมูลแลวนําไปใชประโยชนและเผยแพรแหลงที่มาของขอมูลนั้น
ยอมจะเปนการประชาสัมพันธที่ดีใหกับหนวยงานนั้น นําไปสูการเปนแบบอยางที่ดีกับหนวยงานอื่นตอไป
6) ประชาสัมพันธตานการทุจริต
การตอตานการทุจริตเปนขบวนการสรางจิตสํานึกใหกับสังคม โดยเฉพาะการปลูกจิตสํานึกตานทุจริต
ตั้งแตวัยเด็ก เมื่อเด็กไดรับการปลูกฝงจนมีจิตสํานึกที่ดีแลว เมื่อเด็กเจริญเติบโตเปนผูใหญขึ้นยอมจะมีจิตสํานึกที่ดี
ติดตัวมาดวย สังคมก็จะดีขึ้น และชวยกันตอตานการทุจริตกันโดยถวนหนา การรณรงคใหเกิดจิตสํานึกตอตานการ
ทุจริต สามารถทําไดในหลายรูปแบบ เชน การสรางเปนภาพยนตร หรือละครที่เผยแพรในรายการโทรทัศนทั่วไป
หรือการสรางเปนภาพยนตรสั้นที่ผานการประกวดจนไดรางวัลชนะเลิศ แลวนําไปฉายในโรงภาพยนตรกอนจะฉาย
เปนการทั่วไป หรือ Clip ที่ไดรับการกด Like หรือเผยแพร (Share) ไปทางสื่อ Social media ซึ่งเมื่อมีการรณรงค
อยางกวางขวางเชนนี้แลว หากมีบุคคลที่ทําผิด ทําการทุจริตจะถูกสังคมประณามตอตานเกิดในลักษณะ Social
Sanction ดวยเหตุผลนี้ผูที่คิดจะทําการทุจริตก็จะยับยั้งไมกลาที่จะกระทําการทุจริตในที่สุด
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รายละเอียดของคะแนนตามแบบสํารวจใชหลักฐานเชิงประจักษ
(Evidence-Based)
หัวขอคําถามตามที่แสดงในแบบสํารวจการใชหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence-Based) ตามที่แสดงใน
ตารางขางลางนี้ อางอิงจากคูมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีขอคําถาม และผลคะแนน ดังนี้
ขอคําถาม
EB1 (1) หนวยงานมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบใน
การเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน
EB1 (2) หนวยงานมีการเปดเผยขอมูลขาวสารที่เปนปจจุบัน
EB2 (1) หนวยงานมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให
ภาคประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน
EB2 (2) หนวยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ
ให ภาคประชาชนหรื อผู มี ส วนได ส วนเสี ยเข ามามี ส วนร วมในการ
ดําเนินงาน
EB3 (1) หนวยงานมีการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจําป
(ที่ผานมา)
EB3 (2) หนวยงานมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบใน
การดําเนินการเพื่อสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง
EB3 (3) หนวยงานมีการเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจางประจําป
EB3 (4) หนวยงานมีการเผยแพรบันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอน
การจัดซื้อจัดจางอยางเปนระบบ
EB4 (1) หนวยงานมีการเผยแพรแผนปฏิบัติราชการประจําป
EB4 (2) หน ว ยงานมี ก ารเผยแพร ร ายงานการประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป (ที่ผานมา
EB4 (3) หนวยงานมีการเผยแพรการกํากับติดตามการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําป
EB5 หนวยงานมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการ
บริ ห ารผลการปฏิ บั ติ ง าน และการดํ า เนิ น การกั บ เจ า หน า ที่ ผู มี
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ํา
EB6 หน ว ยงานมี ก ารเผยแพร เ จตจํ า นงสุ จ ริ ต ของผู บ ริ ห ารต อ
สาธารณชน
EB7 หนวยงานมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการ
จัดการเรื่องรองเรียนของหนวยงาน

ภ ภาคผนวก 1

คะแนน
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100.00
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ขอคําถาม
EB8 หนวยงานมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการ
ปองกันการรับสินบน
EB9 หนวยงานมีการเสริมสรางวัฒนธรรมและคานิยมสุจริต และการ
ตอตานการทุจริตในหนวยงาน
EB10 (1) หนวยงานมีการวิเคราะหความเสี่ยง และการจัดการความ
เสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน ในหนวยงาน
EB10 (2) หนวยงานมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ
ในการปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน
EB11 (1) หนวยงานมีการจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต
หรือแผนที่เกี่ยวของ
EB11 (2) หนวยงานมีการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปองกัน
และปราบปรามการทุจริต หรือแผนที่เกี่ยวของ
EB12 (1) หนวยงานมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตามคูมือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน
EB12 (2) หนวยงานมีการเผยแพรกระบวนการอํานวยความสะดวก
หรือการใหบริการประชาชน ดวยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช
(เฉพาะหนวยงานที่มีภารกิจใหบริการประชาชน อนุมัติ หรืออนุญาต)
รวมคะแนน
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คะแนน
0.00
100.00
0.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
2,000

