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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1. ความเปนมาและความสําคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินการ 

ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ไดพัฒนา

เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเปนมาตรการปองกันการทุจริตและเปนกลไกในการสรางความตระหนัก 

ใหหนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรมโดยใชชื่อวา “การประเมินคุณธรรมและ 

ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” 

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดเริ่มดําเนินการ 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เปนตนมา และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

ตามลําดับ ทําใหรัฐบาลไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของระบบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 

ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดยเม่ือวันท่ี 5 มกราคม 2559 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบให

หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานเขารวมรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 

ของหนวยงานภาครัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 ตามท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. เสนอ 

ปจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร งใสในการดํ าเนินงานของหน วยงานภาครั ฐ 

ไดถูกกําหนดเปนกลยุทธท่ีสําคัญของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3  

(พ.ศ. 2560 – 2564) ซ่ึงถือเปนการยกระดับใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 

ของหนวยงานภาครัฐ ใหเปน “มาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุก” ท่ีหนวยงานภาครัฐท่ัวประเทศจะตอง

ดําเนินการ โดยมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐท่ีเขารับการประเมินไดผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและ

ยกระดบัหนวยงานในดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม และท่ีผานมาพบวาหลาย

หนวยงานนําการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไปเปนกรอบ 

ในการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

ในการใหบริการ และการอํานวยความสะดวกตอประชาชนใหเขาถึงการบริการสาธารณะดวยความเปนธรรมผาน 

การปฏิบัติงานอยางมีมาตรฐาน มีการประกาศข้ันตอนและระยะเวลาในการใหบริการอยางชัดเจน นอกจากนี้  

ในดานบริหารจัดการในหนวยงาน ก็ยังพบวาหนวยงานใหความสําคัญกับการปองกันในประเด็นท่ีอาจเปน 

ความเสี่ยงหรือเปนชองทางท่ีอาจจะกอใหเกิดการทุจริต การรับสินบน หรือกอใหเกิดผลประโยชนทับซอน  

และสามารถยับยั้งการทุจริตหรือผลประโยชนทับซอนท่ีอาจเกิดข้ึนไดอยางเทาทันสถานการณ ซ่ึงเม่ือหนวยงาน

ภาครัฐท่ัวประเทศมีการปองกันการทุจริตเชิงรุกในลักษณะดังกลาว ก็จะทําใหการทุจริตในภาพรวมของประเทศ
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ลดลงไดในท่ีสุด ตลอดจนยังผลักดันใหเกิดทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงการทํางานภายในหนวยงานในภาพรวม

ของประเทศใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนอีกดวย 

นอกจากนี้ จากความสําเร็จของการดําเนินการท่ีผานมาดังกลาว ทําให “การประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ” ถูกยกระดับใหเปนกลไกและเปนตัวชี้วัดสําคัญ 

ในการขับเคลื่อนการดําเนินการท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตและการสงเสริมคุณธรรม

และความโปรงใส ท้ังในระดับประเทศและในระดับสากล อาทิ 

 

ระดับประเทศ 

1. เปนกลไกการขับเคลื่ อนและถูกกําหนดเปนตัวชี้ วั ดระดับยุทธศาสตรตามยุทธศาสตรชา ติ 

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

2. เปนกลไกขับเคลื่อนการปองกันและปราบปรามการทุจริตตามแนวนโยบายของคณะกรรมการตอตาน

การทุจริตแหงชาติ (คตช.) โดยมีศูนยอํานวยการตอตานการทุจริตแหงชาติ (ศอตช.) เปนกลไกหลัก 

ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต (ศปท.) 

3. ถูกกําหนดใหเปนตัวชี้วัดแนวทางท่ี 2 “การปองกันการทุจริตเชิงรุก” ตามแผนบูรณาการตอตาน 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4. เปนกลไกขับเคลื่อนการยกระดับธรรมาภิบาลตามรายงานเรื่อง “การปฏิรูปมาตรการเสริมสรางระบบ

การบริหารงานท่ีมีธรรมาภิบาลในภาครัฐ” โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

 

ระดับสากล 

1. เปนเครื่องมือในการยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)  

ของประเทศไทย 

2. เปนเครื่องมือในการวัดความสําเร็จตามเปาประสงคท่ี 16.5 เรื่อง “การลดการทุจริตในตําแหนงหนาท่ี

และการรับสินบนทุกรูปแบบ” ตามเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : 

SDGs) 
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2. วัตถุประสงค 

ในการสํารวจขอมูล วิเคราะหขอมูลและสังเคราะหขอมูลเพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 

ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําป พ.ศ. 2561 

สํานักงาน ป.ป.ช. ไดมอบหมายใหสถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี สํานักงาน ก.พ.ร. เปนท่ีปรึกษา 

โดยมีวัตถุประสงคในการดําเนินการ ดังนี้ 

1) เพ่ือประเมินผลดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐท่ีรับการประเมิน 

2) เพ่ือใหไดขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 

ของหนวยงานภาครัฐท่ีรับการประเมิน 

3) เพ่ือใหไดขอเสนอแนะในการจัดทํามาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริตท้ังในระดับ

นโยบายและในระดับปฏิบตั ิ

 

3. ขอบเขตการดําเนินงาน 

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) เปนการประเมินเชิงบวกท่ีครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหนวยงาน

ภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแตการบริหารงานของผูบริหารและการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีภายในหนวยงาน ตลอดจน

ประเมิน “ระบบงาน” โดยเฉพาะกระบวนการเปดเผยขอมูล กระบวนการจัดซ้ือจัดจางท่ีมีความโปรงใส รวมถึง

ข้ันตอนและกระบวนการปฏิบัติงานและการใหบริการท่ีมีมาตรฐานและมีความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ 

ตลอดจนมีคุณลักษณะท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล รวมไปจนถึงการประเมิน “วัฒนธรรม” ในหนวยงานท่ีมุงเนน

การสรางเสริมวัฒนธรรมและคานิยมสุจริต และประเมินแนวทางในการปองกันการทุจริตและการปองกัน 

การปฏิบัติงานท่ีอาจจะกอใหเกิดผลประโยชนทับซอน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมท่ีสะทอน

ไดจากการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายในและผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ซ่ึงลวนแตมีความสําคัญและ

สามารถสะทอนใหเห็นถึงคุณลักษณะท่ีดีในการดําเนินงานท่ีมีคุณธรรม และมีธรรมาภิบาล ท่ีหนวยงานภาครัฐ

และเจาหนาท่ีของรัฐ พึงจะตองมีและยึดถือปฏิบัติไดเปนอยางดี 

 

ขอบเขตการดําเนินงานตามวัตถุประสงคครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

3.1 ขอบเขตดานเนื้อหา 

ดําเนินการประเมินผลหนวยงานภาครัฐ  โดยใชระบบประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 

ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. จัดทําข้ึน ซ่ึงเนื้อหาประกอบดวย 5 ดัชนี คือ 

1) ดัชนีความโปรงใส (Transparency Index) ประเมินจากความคิดเห็นของผูรับบริการหรือผูมีสวนได

สวนเสียตามประสบการณในการรับบริการจากหนวยงาน และประเมินจากขอมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ  

บนพ้ืนฐานขอเท็จจริงจากระบบการดําเนินงานของหนวยงาน 
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2) ดัชนีความพรอมรับผิด (Accountability Index) ประเมินจากความคิดเห็นของผูรับบริการหรือ     

ผูมีสวนไดสวนเสียตามประสบการณในการรับบริการจากหนวยงาน และประเมินจากความคิดเห็นของเจาหนาท่ี

ภายในหนวยงานท่ีมีตอการดําเนินงานของหนวยงาน และประเมินจากขอมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ         

บนพ้ืนฐานขอเท็จจริงจากระบบการดําเนินงานของหนวยงาน 

3) ดัชนีความปลอดการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index) ประเมินจากการรับรูและ

ประสบการณตรงของผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอการใหบริการของหนวยงาน และประเมินจาก      

ความคิดเห็นของเจาหนาท่ีภายในหนวยงานท่ีมีตอการดําเนินงานของหนวยงาน และประเมินจากขอมูลเอกสาร/

หลักฐานเชิงประจักษ บนพ้ืนฐานขอเท็จจริงจากระบบการดําเนินงานของหนวยงาน 

4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร (Integrity Culture Index) ประเมินจากความคิดเห็นของ

เจาหนาท่ีภายในหนวยงาน และจากขอมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ บนพ้ืนฐานขอเท็จจริงจากระบบ 

การดําเนินงานของหนวยงาน 

5) ดัชนีคุณธรรมในการทํางานในหนวยงาน (Work Integrity Index) ประเมินจากความคิดเห็นของ

เจาหนาท่ีภายในหนวยงานท่ีมีตอการดําเนินงานของหนวยงาน และประเมินจากความคิดเห็นของผูรับบริการหรือ 

ผูมีสวนไดสวนเสียตามประสบการณในการรับบริการจากหนวยงานและประเมินจากขอมูลเอกสาร/หลักฐาน 

เชิงประจักษบนพ้ืนฐานขอเท็จจริงจากระบบการดําเนินงานของหนวยงาน 

 

เครื่องมือท่ีใชในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) มี 3 เครื่องมือ ไดแก 

(1) แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment 

: EBIT) เปนการประเมินจากระบบการดําเนินงานของหนวยงาน 

(2) แบบสํารวจความคิดเห็นผู มีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 

Assessment : IIT) เปนการสํารวจความคิดเห็น โดยจัดเก็บขอมูลจากเจาหนาท่ีของหนวยงาน ท่ีมีอายุการทํางาน 

ไมนอยกวา 1 ป และปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

(3) แบบสํารวจความคิดเห็นผู มีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 

Assessment : EIT) เปนการสํารวจความคิดเห็น โดยจัดเก็บขอมูลจากผู มีสวนไดสวนเสียของหนวยงาน 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

โดยมีขอบเขตของงานของการสํารวจอยู 2 สวนคือ 

1) การสํารวจจัดเก็บขอมูลความคิดเห็นผู มีสวนไดสวนเสียภายใน ( Internal Integrity and 

Transparency Assessment : IIT) และความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity 

and Transparency Assessment : EIT) ท้ังนี้เปนการวิจัยจากการสํารวจกลุมตัวอยาง (Sample Survey 

Research) โดยการจัดเก็บขอมูลเก่ียวกับขอคิดเห็นจากกลุมตัวอยางท่ีตอบคําถามตามแบบสํารวจความคิดเห็น
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ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment) และแบบสํารวจความคิดเห็น 

ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment) ซ่ึงเก่ียวกับความรูความเขาใจ 

และประสบการณของผูตอบแบบสํารวจ เก่ียวกับการปฏิบัติงาน กระบวนการและพฤติกรรมของบุคคลใน

หนวยงานภาครัฐในเรื่องความโปรงใส ความรับผิดชอบ ความปลอดจากการทุจริต วัฒนธรรมคุณธรรม และคุณธรรม

ในการทํางานในหนวยงาน ซ่ึงสะทอนคุณลักษณะท่ีดีตามหลักคุณธรรมและความโปรงใส โดยกําหนด 

กลุมตัวอยางใหสอดคลอง เหมาะสม และมีลักษณะของการเปนตัวแทนท่ีดี  

2) การวิจัยจากเอกสาร (Document Research) โดยจัดเก็บขอมูลจากเอกสารและหลักฐานตางๆ 

ตามแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence-Based Integrity and Transparency Based : EBIT) โดยให

หนวยงานท่ีเขารับการประเมินตอบคําถามตางๆ เก่ียวกับวิธีปฏิบัติงาน กระบวนการหรือกิจกรรมท่ีหนวยงาน

ดําเนินการจริง และมีหลักฐานประกอบท่ีมีคุณลักษณะท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรมและ 

ความโปรงใสสําหรับหนวยงานภาครัฐ   

3) นําขอมูลท่ีไดรับจาก 2 สวนขางตน นํามาบันทึก ประมวลผล วิเคราะห และสังเคราะหขอมูล 

เพ่ือใหไดผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของแตละหนวยงาน 

 

3.2 ขอบเขตดานพ้ืนท่ีดําเนินงาน 

ในการสํารวจขอมูล วิเคราะหขอมูลและสังเคราะหขอมูลเพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใส

ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําป พ.ศ. 2561 

สํานักงาน ป.ป.ช. ไดมอบหมายใหสถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี สํานักงาน ก.พ.ร. เปนท่ีปรึกษา

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) สํานักงานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  จํานวน  1 หนวยงาน 

6) องคการมหาชน       จํานวน 55 หนวยงาน 

7) องคกรปกครองทองถ่ินรูปแบบพิเศษ   จํานวน  1 หนวยงาน 

8) รัฐวิสาหกิจ      จํานวน  1 หนวยงาน 

 

ท้ังนี้รายละเอียดหนวยงานท้ังหมด ดังนี้ 
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รายชื่อหนวยงานท่ีเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

ลําดับ หนวยงาน ประเภทหนวยงาน 

1 สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ องคกรอิสระ 

2 สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง องคกรอิสระ 

3 สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน องคกรอิสระ 

4 สํานักงานผูตรวจการแผนดิน องคกรอิสระ 

5 สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ องคกรอิสระ 

6 สํานักงานอัยการสูงสุด องคกรอัยการ 

7 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา หนวยงานในสังกัดรัฐสภา 

8 สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร หนวยงานในสังกัดรัฐสภา 

9 สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ศาล (เฉพาะหนวยงานธุรการ) 

10 สํานักงานศาลปกครอง ศาล (เฉพาะหนวยงานธุรการ) 

11 สํานักงานศาลยุติธรรม ศาล (เฉพาะหนวยงานธุรการ) 

12 สํานักงานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
สํานักงานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาต ิ

13 สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ องคการมหาชน 

14 สถาบันมาตรวิทยาแหงชาต ิ องคการมหาชน 

15 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข องคการมหาชน 

16 สถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี องคการมหาชน 

17 สถาบันอนุญาโตตลุาการ องคการมหาชน 

18 คุรุสภา องคการมหาชน 

19 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั องคการมหาชน 

20 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ องคการมหาชน 

21 สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ องคการมหาชน 

22 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาต ิ องคการมหาชน 

23 
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
องคการมหาชน 

24 สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ องคการมหาชน 

25 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ องคการมหาชน 

26 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม องคการมหาชน 

27 สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ องคการมหาชน 
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รายชื่อหนวยงานท่ีเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

ลําดับ หนวยงาน ประเภทหนวยงาน 

28 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค องคการมหาชน 

29 สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล องคการมหาชน 

30 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) องคการมหาชน 

31 โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) องคการมหาชน 

32 ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (องคการมหาชน) องคการมหาชน 

33 ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) องคการมหาชน 

34 ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน) องคการมหาชน 

35 ศูนยสงเสริมศลิปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน) องคการมหาชน 

36 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลยีรแหงชาติ (องคการมหาชน) องคการมหาชน 

37 สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) องคการมหาชน 

38 สถาบันเพ่ือการยตุิธรรมแหงประเทศไทย (องคการมหาชน) องคการมหาชน 

39 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) องคการมหาชน 

40 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) องคการมหาชน 

41 สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องคการมหาชน) องคการมหาชน 

42 สถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดนิ (องคการมหาชน) องคการมหาชน 

43 สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) องคการมหาชน 

44 สถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) องคการมหาชน 

45 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) องคการมหาชน 

46 สถาบันวัคซีนแหงชาติ (องคการมหาชน) องคการมหาชน 

47 สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องคการมหาชน) องคการมหาชน 

48 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) องคการมหาชน 

49 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน) องคการมหาชน 

50 สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) องคการมหาชน 

51 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร (องคการมหาชน) องคการมหาชน 

52 สํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน (องคการมหาชน) องคการมหาชน 

53 สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) องคการมหาชน 

54 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) องคการมหาชน 

55 สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ (องคการมหาชน) องคการมหาชน 
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รายชื่อหนวยงานท่ีเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
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ลําดับ หนวยงาน ประเภทหนวยงาน 

56 สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) องคการมหาชน 

57 สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) องคการมหาชน 

58 สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) องคการมหาชน 

59 สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) องคการมหาชน 

60 
สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว

(องคการมหาชน)  
องคการมหาชน 

61 สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) องคการมหาชน 

62 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (องคการมหาชน) องคการมหาชน 

63 สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) องคการมหาชน 

64 หอภาพยนตร (องคการมหาชน) องคการมหาชน 

65 
องคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน  

(องคการมหาชน) 
องคการมหาชน 

66 องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) องคการมหาชน 

67 
สถาบันสงเสรมิความปลอดภยั อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน 

(องคการมหาชน) 
องคการมหาชน 

68 กรุงเทพมหานคร องคกรปกครองทองถ่ินรูปแบบพิเศษ 

69 บริษัท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จํากัด รัฐวิสาหกิจ 

 

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐมีแหลงท่ีตั้งกระจาย 

ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและในสวนภูมิภาค ท้ังนี้ในกรณีขอมูลเปนความลับของหนวยงาน เชนขอมูลพนักงาน

ในหนวยงาน และบุคคลท่ีมาติดตอหรือรับบริการจากหนวยงานจะไดรับการปกปองไมใหระบุถึงตัวบุคคลตาม

จรรยาบรรณของนักวิจัย 

 

3.3 ขอบเขตดานระยะเวลาในการดําเนินโครงการ 

ระยะเวลาในการดําเนินโครงการจางสํารวจขอมูลวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลเพ่ือประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีระยะเวลา

ดําเนินงานตามแผนงานรวมท้ังสิ้น 6 เดือน (ระยะเวลา 180 วัน) ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2561 จนถึงเดือน

ตุลาคม พ.ศ. 2561 
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4. ประโยชนท่ีไดรับ 

1) หนวยงานภาครัฐท่ีรับการประเมิน ไดรับทราบระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 

ทําใหเกิดความตระหนักและใหความสําคัญในการปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดคุณธรรมและความโปรงใสมากยิ่งข้ึน 

2) หนวยงานภาครัฐท่ีรับการประเมิน ไดนําขอเสนอแนะจากการประเมินมาจัดทําแผนงาน โครงการ 

หรือกิจกรรม มาปรับปรุง/พัฒนาดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน 

3) หนวยงานกํากับดูแล ไดรับขอเสนอแนะในการจัดทํามาตรการในการปองกันและปราบปราม 

การทุจริตท้ังในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติ 

 

5. นิยามคําศัพท 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบการประเมินผล หมายถึง หนวยงานท่ีดําเนินการประเมินคุณธรรมและ      

ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดแก สํานักงาน ป.ป.ช.  

 

ท่ีปรึกษา หมายถึง ผูรับจางดําเนินการสํารวจและจัดเก็บขอมูล บันทึกในฐานขอมูล ประมวลผล  

และวิเคราะหขอมูลทางสถิติ เพ่ือใหไดผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

หนวยงานท่ีรับประเมิน ไดแก หนวยงานของรัฐ ท่ีเขารวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 

ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดแก องคกรอิสระ องคกรอ่ืนตาม

รัฐธรรมนูญ ศาล (เฉพาะหนวยงานธุรการ) หนวยงานในสังกัดรัฐสภา องคการมหาชน หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 

และองคการปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษ โดยบุคลากรในหนวยงานท่ีรับการประเมินมีบทบาทหนาท่ี ดังนี้ 

- ผูบริหารของหนวยงาน นอกจากผูบริหารจะตองมุงม่ันบริหารงานตามภารกิจใหบรรลุพันธกิจ

ของหนวยงานแลว ก็จะตองยึดม่ันในหลักคุณธรรมจริยธรรมดวย เนื่องจากในการประเมินในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 ไดมีการปรับเกณฑการประเมินใหเปนการกําหนดมาตรการหรือกลไกเชิงระบบ เพ่ือใหเกิด 

การปองกันการทุจริต การสรางความโปรงใสในการดําเนินงาน และสงเสริมคุณธรรมในการปฏิบัติงานและ 

การบริหารงานอยางเปนรูปธรรมและยั่งยืน ซ่ึงผูบริหารของหนวยงานจะตองมีสวนรวมในการศึกษาวิเคราะห

และพิจารณากรอบแนวทางและข้ันตอนในแตละมาตรการหรือกลไกเชิงระบบ รวมท้ัง ผูบริหารของหนวยงาน

ยังมีบทบาทอยางมากในการนําผลการประเมินไปสูการกําหนดนโยบายเพ่ือปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานใหมี

คุณธรรมและความโปรงใสมากยิ่งข้ึน 

- เจาหนาท่ีในหนวยงาน นอกจากจะตองยึดถือหลักการความโปรงใส ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล

ตอผูมีสวนไดสวนเสียหรือผูรับบริการ ปฏิบัติงานอยางเต็มประสิทธิภาพและเปนไปตามคูมือ หรือมาตรฐาน 

การปฏิบัติงานอยางเครงครัด ไมใชอํานาจหนาท่ีอยางไมเปนธรรมหรือเอ้ือผลประโยชนแกพวกพองแลว 
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เจาหนาท่ีในหนวยงานยังเปนกลุมตัวอยางในการตอบแบบสํารวจความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียภายในอีกดวย       

ซ่ึงเจาหนาท่ีของหนวยงานจะตองตอบตามการรับรูท่ีแทจริง เพ่ือใหผลการประเมินสามารถสะทอนระดับ

คุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานไดอยางแมนตรง ซ่ึงจะทําใหหนวยงานนําผลการประเมินพัฒนาไปสู

การปรับปรุงหนวยงานใหมีคุณธรรมและความโปรงใสสูงข้ึนได 

 

ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึงประชาชน บุคคลภายนอกหนวยงาน/นิติบุคคล/บริษัท/

หางราน/หนวยงานของรัฐอ่ืนๆ ท่ีเปนผูมารับบริการ/เปนลูกคา/เปนผูมีสวนไดสวนเสียจากการใหบริการตาม

ภารกิจหลักของหนวยงานท่ีเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
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บทที่ 2 

กรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 

ของหนวยงานภาครัฐ 

 

2.1 กรอบแนวคิด 

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) ท่ี ดํ าเนินโครงการโดยสํ านักงาน ป .ป .ช . นั้นได กําหนดกรอบแนวคิด 

ในการศึกษาไว ดังนี้  

 

 
 

 

 

 

• ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุง/พฒันาดา้นคณุธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครฐัที�รบัการประเมิน

• ขอ้เสนอแนะในการจดัทาํมาตรการในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตทั�งในระดบันโยบายและในระดบัปฏิบัติ

แนวคิดทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้ง

1. แนวคิดการสุ่มตวัอย่าง

2. แนวคิดเกี�ยวกบัทศันคติ

3. แนวคิดเกี�ยวกบัแรงจูงใจ

4. แนวคิดเกี�ยวกบัการรบัรู ้

5. แนวคิดเกี�ยวกบัพฤติกรรมในองคก์ร

6. แนวคิดเกี�ยวกบัค่านิยม

7. แนวคิดเกี�ยวกบัผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสีย

8. แนวคิดเกี�ยวกบัคุณธรรม จริยธรรม

9. แนวคิดเกี�ยวกบั Conflict of Interest

10. แนวคิดเกี�ยวกบัความเป็นผูค้วบคุมดูแลจดัการทรัพยสิ์น

11. แนวคิดเกี�ยวกบัหลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ 

       บ้านเมืองที�ดี 

• มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจรติ ของ ป.ป.ช.

• ผลการสาํรวจ ITA ในปีที�ผ่านมา

แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใส

ในการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (ITA)

เครื�องมือในการสาํรวจ

EBIT

IIT

EIT

กลุ่มเป้าหมาย 

- องคก์รอิสระ - องคก์รอยัการ

- ศาล (เฉพาะหน่วยธุรการ) - หน่วยงานในสงักดัรฐัสภา

- องคก์ารมหาชน - กรุงเทพมหานคร

- สาํนักงานสภาที�ปรึกษาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ

- บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จาํกดั

สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใส

ในการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครฐั

• ความโปร่งใส

• ความพรอ้มรบัผิด

• ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบติังาน

• วฒันธรรมคุณธรรมในองคก์ร

• คุณธรรมการทาํงานในหน่วยงาน
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แนวทางในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 

2.1.1 ทบทวนผลการศึกษาท่ีเกี่ยวของ 

การทบทวนผลการศึกษาท่ีเก่ียวของ ไดแก การทบทวนแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 

ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 

ของหนวยงานภาครัฐในปท่ีผานมา มาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริตของสํานักงาน ป.ป.ช.  

เปนข้ันตอนแรกท่ีรวบรวมจัดระบบความรูเก่ียวกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 

ของหนวยงานภาครัฐ ซ่ึงทฤษฎีและผลการศึกษาในอดีตคือแหลงขอมูลข้ันตนท่ีมีประโยชนตอการพัฒนากรอบ

แนวคิดเพ่ือตอบคําถามการวิจัย 
 

2.1.2 การสํารวจและประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

ในการสํารวจและประเมินฯ นั้นเปนกระบวนการสํารวจขอมูลโดยใชเครื่องมือท่ีพัฒนาโดยสํานักงาน 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)  
 

การสํารวจนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ดังนั้นหลักปฏิบัติท่ีสําคัญ คือ การสุมและเลือกตัวอยางตอง 

มีความเหมาะสมและสามารถใชเปนตัวแทนท่ีดีของประชากรไดรวมถึงการควบคุมปจจัยแทรกซอนท่ีจะ 

ทําใหผลการสํารวจไมถูกตอง นอกจากนี้การรวบรวมขอมูลจากเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence-based)  

ถือเปนการวิจัยเอกสารท่ีจะตองประมวลผลดังกลาวประกอบเขาไปดวย  
 

2.1.3 บันทึก ประมวลผล วิเคราะห และสังเคราะหผล 

เปนกระบวนการบันทึก รวบรวมประมวลผลจากท้ังการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเอกสาร คํานวณ

คะแนนและประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐเพ่ือมาใช

บรรยายลักษณะของขอมูลจัดอันดับและนําขอมูลท่ีไดนี้เขาสูกระบวนการวิเคราะหและสังเคราะหเพ่ืออธิบายถึง

ลักษณะรวมของประเภทหนวยงานและปจจัยท่ีมีผลตอระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 

ของหนวยงานภาครัฐ เปนตน 
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2.1.4 สรุปผลการประเมินความโปรงใสและความโปรงใสในการดําเนินงานในหนวยงานภาครัฐ 

เปนการเขียนรายงานเพ่ือนําเสนอขอเท็จจริงและผลการประเมินในรูปแบบท่ีเขาใจงายโดยท่ีปรึกษา 

จะทําการสรุปผลโดยจะทําการจัดลําดับวิเคราะหความความสัมพันธหรือการใชผลของตัวแบบทางสถิติเพ่ือแยก

คุณลักษณะของหนวยงานท่ีมีระดับคะแนนตางกันเชนแยกเปนระดับสูงกับระดับต่ํา เปนตน  

 

2.1.5 ขอเสนอแนะ 

ท่ีปรึกษาจะใหขอเสนอแนะในดานตางๆ ไดแก การปรับปรุงและพัฒนาดานคุณธรรมและความโปรงใส 

ในการดําเนินงานภาครัฐในภาพรวม และของหนวยงานผูรับการประเมินเพ่ือเปนประโยชนตอการดําเนินงาน 

ในปตอไป การพัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 

and Transparency Assessment : ITA) เพ่ือเปนฐานความรูในการปรับปรุงเครื่องมือ การจัดทํามาตรการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตท้ังในระดับปฏิบัติและระดับนโยบาย และมาตรการการปรับปรุงกระบวนการท่ีเก่ียวของ

กับระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐตอไป 

 

2.2 ดัชนีท่ีใชในการประเมิน 

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) สํานักงาน ป.ป.ช. ไดเริ่มดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เปนตนมาและ

มีการขยายขอบเขตและพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตามลําดับ เปนท่ียอมรับวาการดําเนินงานท่ีผานมา

ประสบความสําเร็จเปนอยางยิ่ง โดยไดรับความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐท่ีเขารวมอยางดียิ่ง และไดรับเสียง

สะทอนวาการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐนั้น เปนเครื่องมือท่ีชวยให

หนวยงานท่ีรับการประเมินไดมีการตรวจสอบและสอบทานตนเอง มีการปรับปรุงการดําเนินงานใหเปนไปตามหลัก

ธรรมาภิบาลในสวนท่ียังขาดตกบกพรอง มีการพัฒนาระบบงานใหเกิดความโปรงใส มีการปรับปรุงการบริหารงาน

และการปฏิบัติงานอยางเปนธรรม ท้ังตอบุคลากรในหนวยงานและตอผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานไดเปนอยางดี 

ในปจจุบัน การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 

and Transparency Assessment : ITA) เปนการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใสท่ีครอบคลุม

หนวยงานภาครัฐมากท่ีสุดในประเทศไทย  

หลายหนวยงานไดนําหลักการของการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ ไปประยุกตสูการประเมินหนวยงานภายใน เชน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

ไดนําเครื่องมือการประเมินไปสูการประเมินในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด กระทรวงสาธารณสุขได

นําขอคําถามบางสวนไปประยุกตสูการประเมินภายในหนวยงานสาธารณสุขหลายระดับท้ังระดับสวนกลาง             

สวนภูมิภาค และเขตพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ รวมถึงหนวยงานรัฐวิสาหกิจหลายแหง ก็ไดนําหลักการของการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไปประยุกตและขยายผลไปสูการประเมินหนวยงาน
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ภายใน ท้ังในสวนกลาง สวนภูมิภาค พ้ืนท่ีและสาขา และขยายผลสูการพัฒนาองคกรโปรงใส ใหสอดรับกับทิศทาง 

ของการพัฒนาสูการเปนภาครัฐหรือระบบราชการ 4.0 ซ่ึงจะตองทํางานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพ่ือประโยชนสุข 

ของประชาชนเปนหลัก เพ่ือใหภาครัฐเปนท่ีพ่ึงของประชาชนและเชื่อถือไววางใจได 

กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) แบงออกเปน 5 ดัชนี ดังนี้ 

1) ดัชนีความโปรงใส (Transparency Index) เปนดัชนี ท่ีประเมินเ ก่ียวกับกระบวนการ 

ของหนวยงานในการเปดเผยขอมูลของหนวยงานอยางตรงไปตรงมา มีความถูกตอง ชัดเจน ครบถวน  

และเปนปจจุบัน ประชาชนและภาคประชาสังคม สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก สามารถตรวจสอบ 

การดําเนินของหนวยงานตามนโยบายท่ีประกาศใหไวกับประชาชน สรางความไววางใจซ่ึงกันและกัน 

นอกจากนั้นยังพิจารณาถึงกระบวนการของหนวยงานในการเปดโอกาสใหภาคประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสีย

เขามามีสวนรวมในการดําเนินงานของหนวยงานซ่ึงถือเปนหลักการท่ีสําคัญอยางหนึ่งของความโปรงใส รวมไป

ถึงกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง ซ่ึงหนวยงานจะตองดําเนินการใหเปนไปตามหลักการความโปรงใสตาม 

ท่ีระบุไวในกฎหมาย โดยหนวยงานจะตองมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบแกเจาหนาท่ี 

ท่ีเก่ียวของใหดําเนินการอยางเปนรูปธรรม  
 

ประกอบดวย 3 ตัวชี้วัด และมีรายละเอียดเกณฑการประเมินในแตละตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.1 การเปดเผยขอมูล เ พ่ือใหหนวยงานท่ีรับการประเมินมีการเปดเผยขอมูล 

ของหนวยงานอยางตรงไปตรงมา มีความถูกตอง ชัดเจน ครบถวน และเปนปจจุบัน ประชาชนสามารถเขาถึง

ขอมูลขาวสารไดสะดวก และสามารถตรวจสอบการดําเนินของหนวยงานตามนโยบายท่ีประกาศไว 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.2 การมีสวนรวม เพ่ือใหหนวยงานท่ีรับการประเมินมีกระบวนการในการเปดโอกาสให

ภาคประชาชน หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานไดมีสวนรวมในการดําเนินงานของหนวยงาน เชน  

การแสดงความคิดเห็น รวมรับรู  และรวมคิด หรือรวมเสนอความเห็นในการตัดสินใจปญหาสําคัญ  

หรือยกระดับไปสูการมีสวนรวมในการประสานพลังระหวางภาครัฐและภาคสวนอ่ืนๆ (Collaboration)  

เพ่ือยกระดับการพัฒนาประเทศ พัฒนาระบบงาน พัฒนาการใหบริการ หรือการสรางนวัตกรรมในการตอยอด  

ท้ังในรูปของนวัตกรรมเชิงนโยบาย นวัตกรรมการใหบริการ หรือนวัตกรรมการบริหารองคกร หรือการแกปญหา

ความตองการของประชาชนท่ีมีความสลับซับซอน และรับผิดชอบตอความสําเร็จรวมกัน 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.3 การจัดซ้ือจัดจาง เพ่ือใหหนวยงานท่ีรับการประเมินมีการดําเนินการในการจัดซ้ือจัด

จางของหนวยงาน ท่ีโปรงใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได และมีความคุมคา กอให 

เกิดประโยชนสูงสุด 
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2) ดัชนีความพรอมรับผิด (Accountability Index) เปนดัชนีท่ีประเมินเก่ียวกับกระบวนการ

เผยแพรแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงาน และกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ

ราชการในปท่ีผานมา เพ่ือสะทอนใหสาธารณชนไดติดตามตรวจสอบวาหนวยงานไดดําเนินภารกิจตามพันธกิจ

ของหนวยงาน และกอใหเกิดประโยชนตอประเทศและประชาชนอยางแทจริงหรือไม นอกจากนี้ยังประเมิน

พฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีของหนวยงาน ท่ีแสดงถึงความมุงม่ันตั้งใจปฏิบัติงานอยางเต็ม

ประสิทธิภาพ และแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดําเนินการกับเจาหนาท่ี ผูมีผลสัมฤทธิ์การ

ปฏิบัติงานต่ํา รวมถึงประเมินเก่ียวกับทัศนคติของผูบริหารของหนวยงาน โดยการแสดงเจตจํานงท่ีแนวแนวาจะ

บริหารงานใหบรรลุตามพันธกิจของหนวยงานตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใหสาธารณชนเกิดความเชื่อม่ัน  

และประเมินเก่ียวกับกระบวนการของหนวยงานในการใหความสําคัญกับรับฟงเสียงสะทอนหรือขอรองเรียน

จากผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียหรือสาธารณชน โดยจะตองมีกระบวนการจัดการและตอบสนอง 

ตอขอรองเรียนอยางเหมาะสม ซ่ึงหนวยงานจะตองมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบแก

เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของใหดําเนินการอยางเปนรูปธรรม  

 

ประกอบดวย 4 ตัวชี้วัด และมีรายละเอียดเกณฑการประเมินในแตละตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 การดําเนินงานตามภารกิจ เพ่ือใหหนวยงานท่ีรับการประเมินมีการเผยแพรรายงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการในปท่ีผานมา และมีการเผยแพรแผนปฏิบัติราชการ

ประจํ าป  เ พ่ื อ ให ส าธา รณชนได ติ ดตามตรวจสอบว าหน ว ยงานได ดํ า เนิ นภาร กิจตาม พันธ กิจ 

ของหนวยงานและกอใหเกิดประโยชนตอประเทศและประชาชนหรือไม ตลอดจนประเมินกลไกการกํากับ

ติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงาน 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.2 การปฏิบัติงานตามหนาท่ี เพ่ือใหหนวยงานท่ีรับการประเมินมีการกํากับตรวจสอบ

เจาหนาท่ีของหนวยงาน เพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มประสิทธิภาพ และมุงตอบสนองตอผูรับบริการหรือ

ประชาชน 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.3 เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร เพ่ือใหผูบริหารของหนวยงานท่ีรับการประเมินไดแสดงถึง

เจตจํานงสุจริตและความมุงม่ันในการบริหารงานใหสําเร็จตามพันธกิจของหนวยงานอยางมีธรรมาภิบาล 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.4 การจัดการเรื่องรองเรียน เพ่ือใหหนวยงานท่ีรับการประเมินใหความสําคัญ 

ในการรับฟงเสียงสะทอนหรือขอรองเรียนจากผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียหรือสาธารณชน และจะตองมี

กระบวนการจัดการและตอบสนองตอขอรองเรียนอยางเหมาะสม 
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3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index) เปนดัชน ี

ท่ีประเมินเก่ียวกับพฤติกรรมการทุจริตของเจาหนาท่ี เชน การเรียกสินบน หรือการรับทรัพยสินหรือประโยชน

อ่ืนใดจากผูอ่ืน การใชอํานาจหนาท่ีหรือตําแหนงหนาท่ี ในการเอ้ือประโยชนตอตนเอง หรือผูอ่ืน การแสวงหา

ผลประโยชนรวมกันกับองคกรธุรกิจเอกชน และประเมินเก่ียวกับกระบวนการในการกําหนดมาตรการ กลไก 

หรือการวางระบบในการปองกันการรับสินบน ตลอดจนการประเมินการชี้มูลความผิดและเรื่องกลาวหา

รองเรียนท่ีเก่ียวของกับการทุจริตจากหนวยงานท่ีเก่ียวของดวย 

 

ประกอบดวย 1 ตัวชี้วัด และมีรายละเอียดเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.1 การรับสินบน เพ่ือใหหนวยงานท่ีรับการประเมินไดรับทราบสถานการณการทุจริต 

การรับสินบนท่ีเกิดข้ึนอันจะนําไปสูการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการปองกันการรับสินบน 

ท่ีชัดเจนและเปนรูปธรรม 

 

4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร (Integrity Culture Index) เปนดัชนีท่ีประเมินเก่ียวกับ

ความพยายามของหนวยงานในการเสริมสรางวัฒนธรรมและคานิยมสุจริตและการตอตานการทุจริต 

ในหนวยงาน ตลอดจนการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการปองกันผลประโยชนทับซอน 

รวมถึงแนวทางในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงานท่ีเปนรูปธรรม และชัดเจน ผานกลไก 

การจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต และการกํากับติดตามอยางตอเนื่อง รวมไปจนถึง 

การประเมินกลไกการตรวจสอบภายในหนวยงาน ท่ีมีความเปนอิสระ ไมถูกแทรกแซง ปราศจากอคติ  

มีความเปนกลาง และใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปองกันการทุจริตในหนวยงาน 

 

ประกอบดวย 4 ตัวชี้วัด และมีรายละเอียดเกณฑการประเมินในแตละตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดท่ี 4.1 การเสริมสรางวัฒนธรรมสุจริต เพ่ือใหหนวยงานท่ีรับการประเมินมีการสงเสริมและ

ปลูกฝงพฤติกรรมการปฏิบัติงานอยางซ่ือสัตยสุจริตและไมทนตอการทุจริต และพัฒนาใหเปนวัฒนธรรมและ

คานิยมของหนวยงาน  

ตัวช้ีวัดท่ี 4.2 การปองกันผลประโยชนทับซอน เพ่ือใหหนวยงานท่ีรับการประเมินมีการศึกษา

วิเคราะหความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเก่ียวกับการเกิดผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน เพ่ือพัฒนาไปสู

การกําหนดมาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน 

ตัวช้ีวัดท่ี 4.3 แผนปองกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือใหหนวยงานท่ีรับการประเมินให

ความสําคัญในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงาน โดยจัดทําเปนแผนปฏิบัติการท่ีชัดเจนและมี

การดําเนินการอยางจริงจัง 
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ตัว ช้ี วัด ท่ี 4.4 การตรวจสอบถวงดุลภายใน เ พ่ือใหหนวยงานท่ีรับการประเมินมีกลไก 

การตรวจสอบภายในหนวยงาน ท่ีมีความเปนอิสระ ไมถูกแทรกแซง ปราศจากอคติ มีความเปนกลาง  

และใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปองกันการทุจริตรวมไปถึงมีกระบวนการลงโทษทางวินัยตอ

เจาหนาท่ีผูกระทําการทุจริตอยางจริงจัง 

 

5) ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน (Work Integrity Index) เปนดัชนีท่ีประเมินเก่ียวกับ

กระบวนการของหนวยงานท่ีแสดงถึงการใหความสําคัญเก่ียวกับการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีให

เปนไปตามคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานอยางเครงครัด สงผลใหเกิดมาตรฐานและความเปนธรรม 

ในการปฏิบัติงานและการใหบริการ และประเมินกระบวนการมุงตอบสนองตอผูรับบริการหรือประชาชน  

ดวยการพัฒนากระบวนการอํานวยความสะดวก การใหบริการประชาชน ดวยการแสดงข้ันตอน ระยะเวลาท่ีใช 

(กรณีท่ีเปนหนวยงานใหบริการ อนุมัติ อนุญาต) และประเมินกระบวนการของหนวยงานท่ีแสดงถึงการมี

คุณธรรมในการบริหารงานบคุคลภายในหนวยงาน ท้ังในดานการบริหารทรัพยากรบุคคล เชน การคัดเลือก การ

บรรจุ แตงตั้ง โยกยาย พิจารณาความดีความชอบ ดานกระบวนการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและการ

ธํารงรักษาคนดี คนเกง และดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารงบประมาณ เชน การใชจายเงินงบประมาณ

จะตองเปนไปอยางโปรงใส และจะตองพิจารณาใชจายในสิ่ง ท่ีจําเปนตอการดําเนินงานตามภารกิจ 

ของหนวยงานอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด โดยเม่ือมีการใชจายเงินงบประมาณแลว ก็จะตองมีการ

รายงานตามขอเท็จจริงเชนกัน การมอบหมายงานใหแกผูใตบังคับบัญชาจะตองคํานึงถึงขอบเขตอํานาจหนาท่ี

ตามกฎหมาย ขอบเขต ตามคําบรรยายลักษณะงานท่ีหนวยงานกําหนด หรือขอบเขตตามภารกิจ หนาท่ี  

และความรับผิดชอบ มีความเปนธรรม เทาเทียม ไมเลือกปฏิบัติ ซ่ึงหนวยงานจะตองมีการกําหนดมาตรการ 

กลไก หรือการวางระบบแกเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของใหดําเนินการอยางเปนรูปธรรม 
 

ประกอบดวย 2 ตัวชี้วัด และมีรายละเอียดเกณฑการประเมินในแตละตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดท่ี 5.1 มาตรฐานและความเปนธรรมในการปฏิบัติงานและการใหบริการ เพ่ือใหหนวยงาน 

ท่ีรับการประเมินมีการกํากับดูแล มาตรฐานและความเปนธรรมในการปฏิบัติงานและการใหบริการ ท่ีเปนรูปธรรมท่ี

ชัดเจน 

 ตัวช้ีวัดท่ี 5.2 คุณธรรมการบริหารงาน เพ่ือใหหนวยงานท่ีรับการประเมินไดรับทราบและตระหนักถึง

การรับรู เก่ียวกับการบริหารงานท้ังดานทรัพยากรบุคคล ดานงบประมาณ และดานการมอบหมายงาน  

เพ่ือปรับปรุงแกไขใหการบริหารงานภายในของหนวยงานมีคุณธรรมมากข้ึน 
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ท้ังนี้รายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปรงในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) จะเปนไปตามตาราง ดังนี้ 

ดัชน ี ตัวชี้วัด 
เคร่ืองมือ 

EBIT IIT EIT 

1 ความโปรงใส 

การเปดเผยขอมลู EB1 - E1-E2 

การมีสวนรวม EB2 - E3-E4 

การจัดซื้อจดัจาง EB3 - - 

2 ความพรอมรับผิด 

การดําเนินงานตามภารกิจ EB4 - E5-E6 

การปฏิบัติงานตามหนาท่ี EB5 - E7-E8 

เจตจํานงสจุริต EB6 I1 E9 

การจัดการเรื่องรองเรียน EB7 I2 E10 

3 ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน การรับสินบน EB8 I3-I5 E11-E13 

4 วัฒนธรรมคณุธรรมในองคกร 

การเสริมสรางวัฒนธรรมสจุริต EB9 I6-I8 - 

การปองกันผลประโยชนทับซอน EB10 I9 - 

แผนปองกันและปราบปรามการทุจริต EB11 I10 - 

การตรวจสอบถวงดุลภายในหนวยงาน - I11-I12 - 

5 คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน 

มาตรฐานและความเปนธรรมใน 

การปฏิบัติงานและการใหบริการ 
EB12 I13-I14 E14-E15 

คุณธรรมการบริหารงาน - I15-I19 - 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 

3.1 วิธีการศึกษาวิจัย 

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ใชระเบียบวิธีวิจัย    

ท่ีสําคัญ 2 สวน คือ 

1) การวิจัยจากเอกสาร (Document Research) โดยจัดเก็บขอมูลจากเอกสารหรือหลักฐานตางๆ 

ตามแบบประเมิน  Evidence-Based โดยใหหนวยงานท่ีเขารับการประเมินตอบคําถามตางๆ เก่ียวกับวิธี

ปฏิบัติงาน กระบวนการหรือกิจกรรมท่ีหนวยงานดําเนินการจริงและมีหลักฐานประกอบท่ีมีคุณลักษณะท่ีดี

ตามหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใสสําหรับหนวยงานภาครัฐ  

2) การวิจัยจากแบบสํารวจกลุมตัวอยาง (Sample Survey Research) โดยจัดเก็บขอมูลเก่ียวกับ

ขอคิดเห็นจากกลุมตัวอยางท่ีตอบคําถามตามแบบสํารวจผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก และแบบสํารวจผูมีสวน

ไดสวนเสียภายใน ซ่ึงเก่ียวกับความรู ความเขาใจและประสบการณของผูตอบแบบสํารวจ เก่ียวกับการปฏิบัติงาน 

กระบวนการและพฤติกรรมของบุคคลในหนวยงานภาครัฐในเรื่องความโปรงใส ความรับผิดชอบ ความปลอด

จากการทุจริต วัฒนธรรมคุณธรรม และคุณธรรมในการทํางานในหนวยงาน โดยการกําหนดกลุมตัวอยาง

ตามท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด และมีลักษณะของความเปนตัวแทนท่ีดีตามหลักวิชาการ 

 

3.2 กลุมประชากรเปาหมายและกลุมตัวอยางในการประเมิน 

การสํารวจตามแบบประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

ของกลุมเปาหมาย จํานวน 69 หนวยงาน ตามท่ีระบุไวในบทท่ี 1 โดยมีรายละเอียดของกลุมประชากร

เปาหมายและการกําหนดวิธีการสุมตัวอยาง ดังนี้ 

1) กลุมประชากรเปาหมายในการสํารวจแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษของหนวยงานภาครัฐ 

(Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) จํานวน 69 หนวยงาน โดยจัดเก็บ

ขอมูลจากประชากรท้ังหมด 

2) กลุมประชากรเปาหมายสําหรับแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal 

Integrity and Transparency Assessment : IIT) ซ่ึงไดแก รายชื่อเจาหนาท่ีของหนวยงาน ซ่ึงปฏิบัติงาน

ตั้งแต 1 ปข้ึนไปจํานวนท้ังหมดหรือเทาท่ีมีจํานวนมากท่ีสุด เพ่ือวิเคราะหและกําหนดกลุมตัวอยางและขนาด

ตัวอยางท่ีเหมาะสมของแตละหนวยงาน  โดยจะตองครอบคลุมตามโครงสราง ระดับตําแหนง และพ้ืนท่ี/

สาขาของหนวยงาน รวมถึงมีลักษณะของความเปนตัวแทนท่ีดีตามหลักวิชาการ 

3) กลุมประชากรเปาหมายของแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External 

Integrity and Transparency Assessment : EIT) โดยศึกษาภารกิจของแตละหนวยงานท่ีไดรับการประเมิน  
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เพ่ือกําหนดกลุมผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกตามท่ีกําหนด เพ่ือวิเคราะหและกําหนดกลุมตัวอยาง และขนาด

ตัวอยางท่ีเหมาะสมของแตละหนวยงาน  โดยจะตองครอบคลุมตามภารกิจ และพ้ืนท่ี/สาขาของหนวยงาน 

รวมถึงมีลักษณะของความเปนตัวแทนท่ีดีตามหลักวิชาการ  

 

3.3 การกําหนดวิธีการสุมตัวอยาง 

การกําหนดขนาดและกลุมตัวอยาง ไดใชหลักการและวิธีเดียวกันทุกหนวยงาน โดยแบงตามข้ันตอนดังนี้ 

3.1.1 การกําหนดกลุมตัวอยางและขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสมของแตละหนวยงานสําหรับ 

แบบสํารวจความเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 

กลุมตัวอยางผูมีสวนไดสวนเสียภายใน แบงเปน 2 กรณี คือ 

1) จํานวนท้ังหมดของพนักงานหรือเจาหนาท่ีของหนวยงานมากกวา 100 ราย จะใชวิธีการสุม

คัดเลือก ดังนี้ 

1.1 รายชื่อท่ีไดรับจากหนวยงานท้ังหมด นํามาจัดแบงตามระดับตําแหนงตามโครงสราง 

การบริหารใหสอดคลองตามลักษณะของหนวยงานท่ีเขารวมการประเมิน 

1.2 คํานวณสัดสวนของระดับตําแหนงเปนรอยละ เพ่ือจัดแบงกลุมตัวอยางท่ีตองการ 

อยางนอยท่ีสุด 100 ราย ใหเปนไปตามสัดสวนนั้น 

1.3 กําหนดจํานวนตัวอยางตามหลักสถิติ (Systematic sampling*) โดยคัดรายชื่อจํานวน 

120 ชื่อ สงไปยังแตละหนวยงานจากสัดสวนในขอ 1.2 โดยการสุมชื่อจากรายชื่อท่ีไดรับเวนระยะเทาๆ กัน 

ตามจํานวนรายชื่อท่ีไดรับแลวพิจารณาปรับใหเหมาะสม โดยคัดรายชื่อจํานวน 120 - 140 ชื่อ สงไปยังแตละ

หนวยงาน  

2) หากจํานวนท้ังหมดของพนักงานหรือเจาหนาท่ีของหนวยงานมีจํานวนนอยกวา 100 ราย จะใช

จํานวนประชากรท้ังหมดเปนกลุมตัวอยาง หรือท่ีเรียกวาการสํารวจแบบสํามะโน  

 

3.1.2 การกําหนดกลุมตัวอยางและขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสมของแตละหนวยงานสําหรับแบบสํารวจ

ความเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 

กลุมตัวอยางผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก แบงเปน 2 กรณี คือ 

1) กลุมประชากรเปาหมายของแบบสํารวจผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ไดแกผูรับบริการหรือ 

ผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานภาครัฐท่ีรับการประเมิน ซ่ึงมีความเก่ียวของอันมีสวนไดสวนเสียในปงบประมาณ       

พ.ศ. 2561 โดยมีขนาดตัวอยางอยางนอย 100 ตัวอยาง ซ่ึงตองครอบคลุมทุกภารกิจและทุกประเภทของการมี

สวนไดสวนเสียของแตละหนวยงาน ท้ังนี้ประเภทของการมีสวนไดสวนเสียของแตละหนวยงาน ประกอบดวย 

- ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกตามภารกิจหลัก หมายถึง ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย

ภายนอกของหนวยงานท่ีมาติดตอหนวยงานในภารกิจตามกฎหมายจัดต้ังหนวยงานและหนวยงาน 

ใหความสําคัญหนวยงานใหความสําคัญมากท่ีสุด 
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- ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกตามภารกิจสนับสนุน หมายถึง ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย

ภายนอกของหนวยงานท่ีมาติดตอหนวยงานในกลุมงานท่ีเก่ียวของกับการบริหารทรัพยากรมนุษย การเงิน  

การคลัง และงบประมาณ (ยกเวนกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง) การวิจัย นโยบายและยุทธศาสตร การพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานเลขานุการสํานักงาน หรือการประชาสัมพันธ 

- ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกในกระบวนการจัดซ้ือ/จัดจาง หมายถึง ผูรับบริการหรือผูมีสวนได

สวนเสียภายนอกของหนวยงานท่ีมาติดตอหนวยงานในกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง เชน ผูซ้ือซอง ผูยื่นซอง ผูไดรับ

การคัดเลือก คูคา คูสัญญา ผูไดรับสัมปทาน เปนตน 

ในสวนของการกําหนดวิธีการสุมตัวอยางนั้น จะกําหนดตามหลักสถิติของแตละหนวยงาน 

(Systematic sampling*)   

2) หากจํานวนท้ังหมดของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกของหนวยงานมีจํานวนนอยกวา 100 ราย 

จะใชจํานวนประชากรท้ังหมดเปนกลุมตัวอยาง หรือท่ีเรียกวาการสํารวจแบบสํามะโน  
 

กรณีท่ีไมสามารถจัดเก็บขอมูลไดตามเง่ือนไขเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือพฤติกรรมท่ีมิใชความผิด

ของท่ีปรึกษา จะตองมีการแสดงใหเห็นวาไดใชความพยายามอยางเต็มท่ีแลวตามวิสัยของวิชาชีพทางการวิจัย 

และแสดงใหเห็นวาจํานวนตัวอยางท่ีจัดเก็บไดนั้นสามารถใชไดตามหลักวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

หมายเหตุ : Systematic sampling * เปนการสุมตัวอยางโดยมีรายช่ือของทุกหนวยประชากรมาเรียงเปนระบบ

ตามบัญชีเรียกช่ือ การสุมจะแบงประชากรออกเปนชวงๆ ท่ีเทากันอาจใชชวงจากสัดสวนของขนาดกลุมตัวอยางและ

ประชากร แลวสุมประชากรหนวยแรก สวนหนวยตอๆ ไปนับจากชวงสัดสวนท่ีคํานวณไว  

ท่ีมา :  http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~jaimorn/re6.html 
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3.4 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัย 

การสํารวจตามแบบประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  

เก็บขอมูลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการดําเนินดานการสํารวจ จัดเก็บขอมูลและประเมินผล โดยใช

ขอมูล 3 ชนิด ตามท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด คือ  

1) แ บ บ สํ า ร ว จ ห ลั ก ฐ าน เชิ งป ร ะ จั ก ษ  (Evidence-Based Integrity and Transparency 

Assessment : EBIT) เปนการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐในปงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยใช

หลักฐานเชิงประจักษ โดยใหหนวยงานงานภาครัฐตอบคําถามตามความเปนจริงตามแบบสํารวจแลว 

แนบเอกสารหรือหลักฐานอางอิงประกอบ โดยใชแบบสํารวจ 1 ชุดตอ 1 หนวยงาน  โดยใชประเมิน

ขอคิดเห็นตามดัชนีท่ีกําหนดข้ึน ไดแก ดัชนีความโปรงใส  ดัชนีความพรอมรับผิด  ดัชนีความปลอดจาก 

การทุจริตในการปฏิบัติงาน ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร และดัชนีคุณธรรมในการทํางาน 

2) แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 

Assessment : IIT) เปนการประเมินจากขอคิดเห็นของเจาหนาท่ีภายในหนวยงานภาครัฐท่ีปฏิบัติงาน 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และมีอายุการทํางานตั้งแต 1 ปข้ึนไป และครอบคลุมทุกระดับตามสายงาน 

การบังคับบัญชาโดยใชประเมินขอคิดเห็นตามดัชนีท่ีกําหนดข้ึน ไดแก ดัชนีความพรอมรับผิด ดัชนีความปลอด

จากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร และดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน  

รวมถึงขอเสนอแนะตางๆ 

3) แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 

Assessment : EIT) เปนการประเมินจากขอคิดเห็นของผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงาน

ภาครัฐในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครอบคลุมผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียทุกประเภทของแตละ

หนวยงานในชวงระยะเวลา 1 ปท่ีผานมา โดยใชประเมินขอคิดเห็นตามดัชนีท่ีกําหนดข้ึน ไดแก ดัชนีความโปรงใส 

ดัชนีความพรอมรับผิด ดัชนีความปลอดการทุจริตในการปฏิบั ติงาน และดัชนี คุณธรรมการทํางาน 

ในหนวยงาน รวมถึงขอเสนอแนะตางๆ   
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3.5 วิธีการเก็บขอมูล  

 การสํารวจตามแบบประเมินคุณธรรมและความโปรงในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐดวย

แบบประเมิน 3 แบบ ตามท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด ดังนี้ 

1) แบ บ สํ ารวจห ลั ก ฐาน เชิ งป ระจั กษ  (Evidence – Based Integrity and Transparency 

Assessment : EBIT) หนวยงานท่ีรับการประเมินตอบคําถามพรอมแนบเอกสาร/หลักฐานประกอบการตอบและ

จัดสงใหแกท่ีปรึกษา 

2) แบบสํารวจความคิดเห็นผู มีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 

Assessment : IIT) ท่ีปรึกษาจะดําเนินการติดตอไปยังผูประสานงานท่ีรับผิดชอบโครงการ ในแตละหนวยงาน 

ท่ีเขารับการประเมิน โดยทําการนัดวันและเวลา รวมถึงทําหนังสือออกเพ่ือขอเขาสํารวจ (ในบางกรณีท่ีหนวยงาน

ตองการ) พรอมท้ังชี้แจงรายละเอียดท่ีเก่ียวของแกหนวยงานเพ่ือเขาเก็บขอมูล โดยวิธีการเก็บจะเนน 

การสัมภาษณแบบเผชิญหนา (Face to Face) เปนหลัก และอาจจะใชการโทรศัพทและไปรษณียอิเล็กทรอนิกส     

(E-mail) บางราย ในกรณีท่ีผูถูกสํารวจอยูตางจังหวัด และไมสามารถเดินทางมาไดในวันท่ีนัดหมาย 

3) แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 

Assessment : EIT) ท่ีปรึกษาใชวิธีการโทรศัพทไปยังกลุมตัวอยางท่ีไดทําการคัดเลือกไวเปนหลัก และอาจใช

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) ในบางรายท่ีไมสามารถติดตอทางโทรศัพทได รวมถึงการสัมภาษณ 

ในลักษณะ Face to Face สําหรับหนวยงานท่ีมีการใหบริการกับหนวยงานโดยตรง ในการสัมภาษณทาง

โทรศัพทจะมีการแนะนําวาเปนเจาหนาท่ีจากสถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี สํานักงาน ก.พ.ร. 

(Institute for Good Governance Promotion : IGP) ท่ีไดรับมอบหมายจากสํานักงาน ป.ป.ช. ใหทําการสํารวจ

ความคิดเห็น  
 

วิธีการเก็บขอมูลภาคสนาม    

 (IIT และ EIT) 

บุคคลท่ัวไป กลุมท่ีมี

สํานักงาน 

อยูท่ีเดียวกัน 

ผูบริหาร/

ผูทรงคุณวุฒิ  

ท่ีมีชื่อเสียง 

บริการ  

Front 

office 

มีเบอร/ 

ท่ีอยู 

ไมมีเบอร/

มีท่ีอยู 

มี  

E-mail 

Face to Face (สัมภาษณ)          

ไปรษณีย           

โทรศัพท            

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail)            

ทางแบบสอบถาม (online)            
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3.6 การประมวลผลและเกณฑการประเมินผล 

ขอมูลจากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน และแบบ

สํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก จะถูกบันทึกเขาสูโปรแกรมการประมวลผลคะแนน จากนั้น 

ทําการตรวจสอบความถูกตองครบถวนของขอมูล และจัดการขอมูลตามหลักสถิติ ประมวลผลและวิเคราะหขอมูล 

โดยใชสถิ ติ ท่ี สอดคลองกับวัตถุประสงคของการประเมินตามหลักการท่ีสํ านั กงาน ป.ป.ช. กําหนด  

โดยผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ จะมีคะแนนระหวาง  

0-100 คะแนน 
 

3.6.1 การใหคะแนน 

การใหคะแนนของแตละขอคําถาม มีหลักเกณฑ ดังนี้ 

1) แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ จะมีการใหคะแนนตามคําตอบของแตละขอคําถาม  

โดยพิจารณาตามเอกสารหลักฐานท่ีอางอิงประกอบคําตอบ โดยมีการใหคะแนนดังนี้ 

กรณี คําตอบและเอกสารหลักฐาน คะแนน การอุทธรณ 

1 มีการดําเนินการ และมีเอกสารหลักฐานถูกตองครบถวน 100 – 

2 มีการดําเนินการ แตเอกสารหลักฐานไมถูกตองครบถวน 0 ได 

3 ไมมีการดําเนินการ เน่ืองจากมีเหตุผลอื่นที่แสดงถึงความจําเปน เชน ขอคําถาม

ขัดแยงกับกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับของหนวยงาน เปนตน และมีเอกสาร

หลักฐานอันนาเชื่อถือ 

ไมคิดนํ้าหนัก

คะแนน 

– 

4 ไมมีการดําเนินการ เน่ืองจากมีเหตุผลอื่นที่แสดงถึงความจําเปน เชน ขอคําถาม

ขัดแยงกับกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับของหนวยงาน เปนตน แตไมมีเอกสาร

หลักฐานหรือเอกสารหลักฐานไมนาเชื่อถือ 

0 ไมได 

5 ไมมีการดําเนินการ โดยไมมีเหตุผลจําเปน 0 ไมได 

หมายเหตุ : กรณีหนวยงานท่ีมีสวนงานภายในระดับพ้ืนท่ีหรือสาขา ใหพิจารณาการดําเนินการในภาพรวมของหนวยงาน 

(ไมใชการดําเนินการของสวนกลางหรือสวนงานภายในแหงใดแหงหน่ึง) 
 

2) แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน จะมีการใหคะแนนตามตัวเลือกคําตอบ

ของแตละขอคําถามซ่ึงมีคําตอบ 4 ตัวเลือก โดยหากตัวเลือกคําตอบท่ีแสดงถึงพฤติกรรมท่ีมีคุณธรรมและ 

ความโปรงใสมากจะใหคะแนนมาก สวนตัวเลือกคําตอบท่ีแสดงถึงพฤติกรรมท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใส

นอยจะใหคะแนนนอย โดยมีคะแนน 0, 33, 67 และ 100 คะแนน 
 

3) แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก จะมีการใหคะแนนตามตัวเลือกคําตอบ

ของแตละขอคําถามซ่ึงมีคําตอบ 4 ตัวเลือก โดยหากตัวเลือกคําตอบท่ีแสดงถึงพฤติกรรมท่ีมีคุณธรรมและ

ความโปรงใสมากจะใหคะแนนมาก สวนตัวเลือกคําตอบท่ีแสดงถึงพฤติกรรมท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใส

นอยจะใหคะแนนนอย โดยมีคะแนน 0, 33, 67 และ 100 คะแนน 
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4) เรื่องกลาวหารองเรียนท่ีเกี่ยวของกับการทุจริต จะเปนการใหคะแนน โดยพิจารณาจาก 

เรื่องชี้มูลความผิดและเรื่องกลาวหารองเรียนท่ีเก่ียวของกับการทุจริต โดยเปนเรื่องท่ีมีการไตสวนขอเท็จจริง 

ในเรื่องกลาวหาดังกลาว ท้ังนี้ จะใชขอมูลจากสํานักงาน ป.ป.ช. และสํานักงาน ป.ป.ท. และเปนเรื่องท่ีมูลเหตุ

เกิดข้ึนตั้งแตป พ.ศ. 2558 เปนตนมา โดยหักคะแนนจากดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 เรื่องชี้มูลความผิด หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติชี้มูลความผิด

เจาหนาท่ีในหนวยงาน จะหัก 5 คะแนน 

 เรื่องกล าวหารองเรียนท่ี เก่ียวของกับการทุจริต หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือ

คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติใหไตสวนขอเท็จจริงเจาหนาท่ีในหนวยงาน จะหักตามรอยละ

จํานวนเรื่องกลาวหารองเรยีนตอจํานวนเจาหนาท่ีในหนวยงาน แตรวมไมเกิน 10 คะแนน 
 

3.6.2 การประมวลผลคะแนนและเกณฑการประเมินผล 

ขอมูลจากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน  

และแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก จะถูกบันทึกนําเขาสูโปรแกรมการประมวลผลคะแนน 

จากนั้นจะทําการตรวจสอบความถูกตองครบถวนของขอมูลและจัดการขอมูลตามหลักสถิติ เชน ขอมูล Error 

and Outlier และขอมูล Missing Value เปนตน และจะประมวลผลและวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติท่ีสอดคลอง

กับวัตถุประสงคของการประเมินตามหลักการท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด โดยมีวิธีการคํานวณ ดังนี้ 

1) คะแนนขอคําถาม หมายถึง คะแนนของแตละขอคําถาม (กรณีแบบสํารวจความคิดเห็น 

ผู มีสวนไดสวนเสียภายในและแบบสํารวจความคิดเห็นผู มีสวนไดสวนเสียภายนอกให ใช 

คะแนนเฉลี่ย 

2) คะแนนตัวช้ีวัด หมายถึง รอยละของคะแนนจากทุกขอคําถามในตัวชี้วัด 

3) คะแนนดัชนี หมายถึง รอยละของคะแนนจากทุกขอคําถามในดัชนี 

4) คะแนนดัชนีถวงน้ําหนัก หมายถึง คะแนนดัชนีคูณรอยละน้ําหนักของดัชนี 

5) คะแนน ITA หมายถึง ผลรวมของคะแนนดัชนีถวงน้ําหนัก 
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3.6.3 สรุปสัดสวนขอคําถามและสัดสวนคะแนนโดยประมาณ 

ดัชน ี EBIT IIT EIT ขอ คะแนน 

ความโปรงใส EB1 – EB3 – E1 – E4 12 26 

ความพรอมรับผิด EB4 – EB7 I1 – I2 E5 – E10 14 18 

ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน EB8 I3 – I5 E11 – E13 7 22 

วัฒนธรรมคณุธรรมในองคกร EB9 – EB11 I6 – I12 – 12 16 

คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน EB12 I13 – I19 E14 – E15 11 18 

จํานวนขอ 22 19 15 56  

คะแนน 38 33 29  100 

 

3.6.4 เกณฑการประเมินผล 

เกณฑการประเมินผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

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 

       ท่ีมา :  คูมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 

               ของหนวยงานภาครัฐ ประจําป  พ.ศ.2561 
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3.7 แผนและข้ันตอนการดําเนินงาน 

เพ่ือใหการดําเนินโครงการสํารวจขอมูล วิเคราะหขอมูล และสังเคราะหขอมูล เพ่ือประเมินคุณธรรม

และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป พ.ศ.2561 มีแผนการดําเนินงานท่ีชัดเจน 

ท้ังในดานของขอบเขตการดําเนินงานดานการบริหารงาน  การประสานงานกับหนวยงานตางๆ ท่ีเขารวม

โครงการ ตลอดจนการจัดทํารายงานสรุปผลตางๆ ใหมีความครบถวนตามขอบเขตการดําเนินงาน 

ของสํานักงาน ป.ป.ช. ในทุกประเด็น ท่ีปรึกษามีแผนการดําเนินงานข้ึนเพ่ือนําเสนอกิจกรรมตามแผน 

การดําเนินงานดังนี้ 

1) ศึกษาและทําความเขาใจสภาพบริบททางสังคมไทยและหนวยงานภาครัฐในแตละประเภท 

2) ศึกษาและทําความเขาใจในเครื่องมือและวิธีการสํารวจตามท่ีสํานักงานป.ป.ช. กําหนด 

3) ศึกษาและวิเคราะหกลุมประชากรเปาหมายของแตละหนวยงาน 

4) ทบทวนแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

5) การจัดทํารายงานฉบับตน (Inception Report) 

6) ประชาสัมพันธใหหนวยงานท่ีเขารับการประเมินไดรับทราบ 

7) ประสานงานนัดหมายการสํารวจ 

8) ดําเนินการสํารวจ สัมภาษณ และจัดเก็บขอมูล 

9) การจัดทํารายงานฉบับกลาง (Interim Report) 

10) ประมวลผลและสรุปผลการสํารวจ 

11) การจัดทํารางรายงานฉบับสมบรูณ (Draft Final Report) 

12) ปรับปรุงรายงาน 

13) การจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
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วางแผนการดาํเนินโครงการ

จดัเก็บขอ้มูลจากแบบสาํรวจ EBIT , IIT และ EIT

ลงรหสั บนัทึกขอ้มูล และ

ตรวจสอบใหค้ะแนน

ประมวลผลคะแนน วิเคราะหข์อ้มูล 

สงัเคราะหข์อ้มูล และสรุปผลการประเมิน

วิเคราะหผ์ลการสาํรวจและจดัทาํขอ้เสนอแนะ

ศึกษาเกี�ยวกับอาํนาจหนา้ที�และภารกิจของ

หน่วยงานที�รบัการประเมิน

ประสานงานพรอ้มชี� แจงรายละเอียดกับ

หน่วยงานที�รบัการประเมิน

หน่วยงานที�รบัการประเมินจดัส่งฐานขอ้มูล

รายชื�อ IIT และ EIT

กาํหนดกลุ่มตวัอย่างและขนาดตวัอย่าง

ที�เหมาะสมของหน่วยงาน

ตรวจเอกสารใหค้ะแนน

จดัส่งใหห้น่วยงานที�รบัการประเมิน

EBIT

อุทธรณ ์(ถา้มี)

IIT และ EIT
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3.8 ตารางเวลาการดําเนินงาน   

 ระยะเวลาดําเนินงาน 270 วัน 

 
 

3-4 5-11 12-18 19-25 26-28 1-4 5-11 12-18 19-25 26-31 1 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 2-8 9-15 16-22 23-29 30-31 1-5 6-12 13-19 20-26 27-31 1-2 3-9 10-16 17-23 24-30 1-7 8-14 15-21 22-28 29-30

1 วางแผนการดําเนินโครงการให้สําเร็จตามแผนโครงการ

2 ศึกษาเกี�ยวกับอํานาจหน้าที�ของหน่วยงานที�รับการประเมิน

3
ประสานงานหน่วยงานที�รับการประเมินเพื�อแจ้งรายละเอียดขั�นตอน 

ระยะเวลา และบทบาทหน้าที�ของหน่วยงานที�รับการประเมิน

4

ประสานงานหน่วยงานที�รับการประเมิน ขอรายชื�อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายใน รายชื�อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และข้อมูลเอกสาร

หลักฐานเชิงประจักษ์ของหน่วยงาน เพื�อวิเคราะห์และกําหนดกลุ่ม

ตัวอย่างและขนาดตัวอย่างที�เหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน

5 ส่งรายงานฉบับต้น (Inception Report)

6

หน่วยงานที�รับการประเมินจัดส่งฐานข้อมูลรายชื�อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายใน รายชื�อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของหน่วยงานให้กับ

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที�ดี (IGP)

7

ดําเนินวิเคราะห์และกําหนดกลุ่มตัวอย่างและขนาดตัวอย่างที�

เหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน โดยจะครอบคลุมตามภารกิจ พื�นที�/

สาขาของหน่วยงาน รวมถึงลักษณะของความเป็นตัวแทนที�ดีตาม

8
ส่งรายชื�อผู้ถูกประเมินให้กับหน่วยงานที�รับการประเมิน พร้อมนัด

หมายกับหน่วยงานเข้าดําเนินการสํารวจ

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.
กิจกรรม

ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.
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3-4 5-11 12-18 19-25 26-28 1-4 5-11 12-18 19-25 26-31 1 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 2-8 9-15 16-22 23-29 30-31 1-5 6-12 13-19 20-26 27-31 1-2 3-9 10-16 17-23 24-30 1-7 8-14 15-21 22-28 29-30

9

ทําการสํารวจ กลุ่มตัวอย่าง และจัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างให้ได้

ตามขนาดตัวอย่างที�กําหนด และทําการลงรหัสและบันทึกข้อมูล  

สําหรับแบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและแบบ

สํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

10 ส่งรายงานฉบับกลาง (Interim Report)

11 หน่วยงานที�รับการประเมินดาวน์โหลดแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์

12

จัดเก็บแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ตรวจสอบคําตอบและ

เอกสาร/หลักฐาน  จัดส่งผลคะแนนให้กับหน่วยงานที�รับการประเมิน

พิจารณา  รวมทั�งประสานงาน พิจารณา

13
ตรวจให้คะแนนหลักฐานเชิงประจักษ์ และดําเนินกระบวนการอุทธรณ์

ผลคะแนน

14 วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลคะแนน

15 ส่งร่างรายงานฉบับสุดท้าย (Draft Final Report)

16 จัดส่งผลการประเมินให้หน่วยงานที�รับผิดชอบการประเมิน
17 แจ้งผลการประเมินต่อสํานักงาน ป.ป.ช.

18 ส่งรายงานฉบับสุดท้าย (Final Report)

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.
กิจกรรม

ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.
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3.9 การวิเคราะหความเส่ียงปญหา/อุปสรรคและการแกไข 

การดําเนินงานผลการศึกษาความเสี่ยงในปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน รวมท้ังวิธีการแกไขมีดังนี้ 

ปญหาและอุปสรรค แนวทางแกไข 

1. หนวยงานท่ีเขารับการประเมินขาดความรวมมือท่ีด ี - ประสานขอความรวมมือกับผูบริหารหนวยงาน 

- ประสานงานกับสํานักงาน ป.ป.ช. ใหชวยประสานงาน 

2. การประสานงานนัดหมายท้ังดานวันเวลาและจํานวน

ตัวอยางไมเปนไปตามเปาหมาย 

- ขอรายช่ือและโทรศัพทกลุมตัวอยางเปาหมายและทํา

การโทรศัพทสัมภาษณเพ่ิมเติมใหครบตามเปาหมาย 

3. ระยะเวลาดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมายหรือเกิน

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

- ติดตามหนวยงานท่ีเขารวมประเมนิอยางใกลชิด  

เพ่ือกําหนดเวลาใหทันตามแผนงาน 

- เพ่ิมทีมงานสํารวจและจัดเก็บขอมลู 

4. ขอมูลท่ีไดรับจากแบบสอบถามไมสมบูรณ - การดําเนินงานจะทําการสัมภาษณหรือสอบถามใน

จํานวนท่ีมากกวากําหนด 
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บทที่ 4 

ผลการประเมิน 
 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) จัดตั้งข้ึนโดยมติคณะรัฐมนตรี                               

เม่ือ พ.ศ. 2513 ตอมาไดรับอนุมัติใหจัดตั้งอยางเปนทางการ โดยสภาบริหารคณะปฏิวัติ เม่ือวันท่ี 16 มกราคม 

พ.ศ. 2515 (ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 42) ในสถานะสถาบันของรัฐ เปนนิติบุคคลแตไมเปนสวนราชการ 

 

ตอมาในป พ.ศ.2535 มีนโยบายใหปรับปรุงรูปแบบของกฎหมายท่ีใชในการบริหารราชการแผนดิน                       

ไมวาจะเปนประกาศของคณะปฏิวัติ หรือประกาศของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ท่ีออกใชบังคับ 

ในระหวางท่ีมีการปกครองโดยมิใชระบอบประชาธิปไตยใหเปนพระราชบัญญัติเพ่ือใหเปนไปตามวิธีการตรา

กฎหมายในระบบปกติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย การยกรางพระราชบัญญัติสถาบันสงเสริม                                

การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงไดเริ่มตั้งแต พ.ศ.2535 ตอมาไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ 

ใหตราเปนพระราชบัญญัติสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ.2541 และประกาศ 

ในราชกิจจานุ เบกษา เ ม่ือวัน ท่ี  1 กันยายน 2541 สสวท. จึง มิได มีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจตอไป                                                  

ตามพระราชบัญญัติสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. 2541 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2548 ใหสถาบันเปนนิติบุคคลและเปนหนวยงานของรัฐท่ีไมเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวย

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน และไมเปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอ่ืน  

 

วิสัยทัศน 

สสวท. เปนองคกรหลักของประเทศท่ีพัฒนาใหนักเรียนมีความรูความสามารถดานวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรและเทคโนโลยีทัดเทียมนานาชาติ 

 

พันธกิจและภารกิจตามกฎหมาย 

ตามพระราชบัญญัติสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ.2541 แกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2548 ไดกําหนดวัตถุประสงคของสถาบันไวดังนี้ 

1) ริเริ่ม ดําเนินการ สงเสริม ประสาน และจัดใหมีการศึกษาคนควา วิจัย และพัฒนาหลักสูตร 

วิธีการเรียนรู วิธีสอนและการประเมินผลการเรียนการสอน เก่ียวกับวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี

ทุกระดับการศึกษา โดยเนนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนหลัก 

2) สงเสริม ประสาน และจัดใหมีการพัฒนาบุคลากร การฝกอบรมครู อาจารย นักเรียน นิสิต               

และนักศึกษา เก่ียวกับการเรียนการสอนและการคนควาวิจัยทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 
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3) สงเสริม ประสาน และจัดใหมีการคนควา วิจัย ปรับปรุง และจัดทําแบบเรียน แบบฝกหัด 

เอกสารทางวิชาการและสื่อการเรียนการสอนทุกประเภท ตลอดท้ังประดิษฐอุปกรณเก่ียวกับวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 

4) สงเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและการประเมินมาตรฐานการศึกษา ทางดาน

วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีในสถานศึกษา 

5) พัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 

ตลอดท้ังการสงเสริมการผลิตครู อาจารย ท่ีมีความสามารถพิเศษทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ

เทคโนโลย ี

6) ใหคําปรึกษาแนะนําแกกระทรวง ทบวง กรม สวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน หนวยงานอ่ืนของ

รัฐ หรือหนวยงานของเอกชนท่ีมีหนาท่ีเก่ียวกับการจัดการศึกษา หรือสถานศึกษาเฉพาะในเรื่องท่ีเก่ียวกับ

อํานาจหนาท่ีตาม 1) ถึง 5) 

 

(ท่ีมา : www.ipst.ac.th) 
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การจัดเก็บขอมูลแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน และแบบสํารวจความคิดเห็น               

ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีจํานวนผูตอบ                           

แบบสํารวจดังนี ้

1) แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน  จํานวน 120 ราย 

2) แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก  จํานวน 120 ราย 

 

ซ่ึงภาพรวมผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ                           

ของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดคะแนน 83.10 จัดอยูในระดับสูงมาก และเม่ือ

จําแนกเปนรายดัชนีพบวา ดัชนีท่ี 1 ความโปรงใสได 96.11 คะแนน ผลการประเมินอยูในระดับสูงมาก                   

ดัชนีท่ี 2 ความพรอมรับผิดได 92.75 คะแนน ผลการประเมินอยูในระดับสูงมาก ดัชนีท่ี 3 ความปลอดจากการ

ทุจริตในการปฏิบัติงานได 61.68 คะแนน ผลการประเมินอยูในระดับสูง ดัชนีท่ี 4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร

ได 80.90 คะแนน ผลการประเมินอยู ในระดับสูงมาก  ดัชนีท่ี 5 คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน                                

ได 82.82 คะแนน ผลการประเมินอยูในระดับสูงมาก 

 
โดยมีรายละเอียดของผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ  ดังนี ้
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ความโปรงใส 96.11%

ความพรอมรับผิด 92.75%
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การปฏิบัติงาน 61.68%

วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร 
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คุณธรรมการทํางานใน

หนวยงาน 82.82%

คะแนน ITA
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1. ผลการแจกแจงขอมูลดานประชากร 

1.1 ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน  

1.1.1 อายุ 

การสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายในของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีจําแนกตามอายุ พบวา มากท่ีสุดมีอายุระหวาง 20-40 ป จํานวน 65 ราย คิดเปนรอยละ 54.17 

รองลงมาไดแก อายุระหวาง 41-60 ป จํานวน 55 ราย คิดเปนรอยละ 45.83 ตามลําดับ 

  

อายุ ความถี่ รอยละ 

ต่ํากวา 20 ป - - 

20 - 40 ป 65 54.17 

41 - 60 ป 55 45.83 

มากกวา 60 ป - - 

รวม 120 100.00 

 

1.1.2 เพศ 

การสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายในของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี จําแนกตามเพศ พบวา เพศหญิงมากท่ีสุด จํานวน 87 ราย คิดเปนรอยละ 72.50  สวนเพศชาย

จํานวน 33 ราย คิดเปนรอยละ 27.50 

  

เพศ ความถี่ รอยละ 

ชาย 33 27.50 

หญิง 87 72.50 

รวม 120 100.00 
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1.1.3 ระดับการศึกษา 

การสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายในของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ระดับปริญญาโทมากท่ีสุด จํานวน 70 ราย คิดเปนรอยละ 58.33  

รองลงมาไดแก ระดับปริญญาตรี จํานวน 35 ราย คิดเปนรอยละ 29.17 และระดับปริญญาเอก จํานวน 15 ราย                   

คิดเปนรอยละ 12.50 ตามลําดับ 

  

ระดับการศึกษา ความถี่ รอยละ 

ต่ํากวาปริญญาตร ี - - 

ปริญญาตร ี 35 29.17 

ปริญญาโท 70 58.33 

ปริญญาเอก 15 12.50 

รวม 120 100.00 

 

1.1.4 ระดับตําแหนง 

การสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายในของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีจําแนกตามระดับตําแหนง พบวา ตําแหนงเจาหนาท่ีองคการมหาชน มากท่ีสุดจํานวน 111 ราย คิดเปน

รอยละ 90.99  รองลงมาไดแก ตําแหนงหัวหนา/ผูอํานวยการข้ึนไป จํานวน 5 ราย คิดเปนรอยละ 4.17 ตําแหนง

ลูกจาง จํานวน 3 ราย คิดเปนรอยละ 2.50 และตําแหนงผูบริหารระดับสูง จํานวน 1 ราย คิดเปนรอยละ 0.83

ตามลําดับ 

 

ตําแหนง ความถี่ รอยละ 

ผูบริหารระดับสูง 1 0.83 

หัวหนา/ผูอํานวยการข้ึนไป 5 4.17 

เจาหนาท่ีองคการมหาชน 111 92.50 

ลูกจาง 3 2.50 

รวม 120 100.00 
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1.1.5 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

การสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายในของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีจําแนกตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน พบวา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 5-10 ป มากท่ีสุด 

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 รอยละ 

ต่ํากวา 5 ป 30 25.00 

5-10 ป 39 32.50 

11-20 ป 33 27.50 

มากกวา 20 ป 18 15.00 

รวม 120 100.00 
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1.2 ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก  

1.2.1 อายุ 

การสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี จําแนกตามอายุ พบวา มากท่ีสุดมีอายุระหวาง 20-40 ป มีจํานวน 61 ราย คิดเปนรอยละ 50.83  

รองลงมาไดแก อายรุะหวาง 41-60 ป จํานวน 59 ราย คิดเปนรอยละ 49.17 ตามลําดับ 

  

อายุ ความถี่ รอยละ 

ต่ํากวา 20 ป - - 

20 - 40 ป 61 50.83 

41 - 60 ป 59 49.17 

มากกวา 60 ป - - 

รวม 120 100.00 

 

1.2.2 เพศ 

การสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี จําแนกตามเพศ พบวา เพศหญิงมากท่ีสุด จํานวน 85 ราย คิดเปนรอยละ 70.83 สวนเพศชาย

จํานวน 35 ราย คิดเปนรอยละ 29.17 

  

เพศ ความถี่ รอยละ 

ชาย 35 29.17 

หญิง 85 70.83 

รวม 120 100.00 
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1.2.3 ระดับการศึกษา 

การสํารวจความคิดเห็นผู มีสวนไดสวนเสียภายนอกของสถาบันสงเสริมการสอน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด จํานวน 56 ราย 

คิดเปนรอยละ 46.67 รองลงมาไดแก ระดับปริญญาโท จํานวน 52 ราย คิดเปนรอยละ 43.33 ระดับปริญญาเอก 

จํานวน 11 ราย คิดเปนรอยละ 9.17 33 และระดับปริญญาเอก จํานวน 1 ราย คิดเปนรอยละ 0.83 

ตามลําดับ 

  

ระดับการศึกษา ความถี่ รอยละ 

ต่ํากวาปริญญาตร ี 1 0.83 

ปริญญาตร ี 56 46.67 

ปริญญาโท 52 43.33 

ปริญญาเอก 11 9.17 

รวม 120 100.00 

 

1.2.4 ฐานะติดตอกับหนวยงาน 

การสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีจําแนกตามฐานะการติดตอกับหนวยงาน พบวา ติดตอกับหนวยงานในฐานะฐานะตัวแทน

หนวยงานภาครัฐ มากท่ีสุด จํานวน 78 ราย คิดเปนรอยละ 65.00 รองลงมาไดแก ติดตอกับหนวยงานในฐานะ

ตัวแทนองคกรธุรกิจ จํานวน 42 ราย คิดเปนรอยละ 35.00 

  

ฐานะการติดตอ  ความถี่   รอยละ  

ประชาชน/ผูรับบริการ - - 

ตัวแทนหนวยงานภาครัฐ 78 65.00 

ตัวแทนองคกรธุรกิจ 42 35.00 

รวม 120 100.00 
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2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  

  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2561 ของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยูท่ี 83.10 คะแนน ซ่ึงตาม

เกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐนั้น จัดอยูในระดับสูงมาก 

ดังแสดงผลคะแนนตามตารางขางลางนี้ 

 
หมายเหตุ :  1.คะแนน ITA หมายถึง ผลรวมของคะแนนแตละดัชนีท่ีไดถวงนํ้าหนักแลว 

   2.คะแนนดัชนีเปนการคดิคะแนนรอยละท่ียังไมถวงนํ้าหนักสาํหรับการเปรยีบเทียบแตละดัชนี 

 

และจากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐขางตน 

สามารถจําแนกรายละเอียดในแตละดัชนีและในแตละกลุมตัวอยางของแบบสํารวจไดดังนี้ 

1) ดัชนีความโปรงใส ประเมินจากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ  และแบบสํารวจความคิดเห็น        

ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก พบวา มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมเทากับรอยละ 96.11 ซ่ึงจัดอยูในระดับท่ีสูงมาก 

และเม่ือพิจารณาผลการประเมินในแตละตัวชี้วัดมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1) การเปดเผยขอมูล โดยรวมไดคะแนนรอยละ 96.35 โดยเปนคะแนนท่ีไดจากแบบสํารวจ

หลักฐานเชิงประจักษ  ไดคะแนนเทากับรอยละ 100 และคะแนนท่ีไดจากแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนได

สวนเสียภายนอก ไดคะแนนเทากับรอยละ 92.69 

1.2) การมีสวนรวม โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 92.00 โดยเปนคะแนนท่ีไดจากแบบ

สํารวจหลักฐานเชิงประจักษ ไดคะแนนเทากับรอยละ 100 และคะแนนท่ีไดจากแบบสํารวจความคิดเห็น 

ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ไดคะแนนเทากับรอยละ 84.00 

1.3) การจัดซ้ือจัดจาง โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 100 โดยเปนคะแนนท่ีไดจากแบบ

สํารวจหลักฐานเชิงประจักษ  

 คะแนน ITA =

คะแนนดัชนี 

(รอยละ)

96.11

92.75

61.68

80.90

82.82

วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร สูงมาก

คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน สูงมาก

ความโปรงใส สูงมาก

ความพรอมรับผิด สูงมาก

ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน สูง

ดัชนี ระดับผลการประเมิน

สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

83.10 ระดับผลการประเมิน

(คะแนนดัชนีถวงน้ําหนัก) สูงมาก
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ความโปรงใส 96.11%

ความพรอมรับผิด 92.75%

ความปลอดจากการทุจริตใน

การปฏิบัติงาน 61.68%

วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร 

80.90%

คุณธรรมการทํางานใน

หนวยงาน 82.82%

คะแนน ITA
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2) ดัชนีความพรอมรับผิด เปนการประเมินจากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ แบบสํารวจ 

ความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน และแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก พบวา  

มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมเทากับรอยละ 92.75 ซ่ึงจัดอยูในระดับท่ีสูงมาก และเม่ือพิจารณาผลการประเมิน 

ในแตละตัวชี้วัดมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1) การดําเนินงานตามภารกิจ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 95.52 โดยเปนคะแนนท่ีได

จากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ ไดคะแนนเทากับรอยละ 100 และคะแนนท่ีไดจากแบบสํารวจความคิดเห็น

ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ไดคะแนนเทากับรอยละ 91.05 

2.2) การปฏิบัติงานตามหนาท่ี โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 95.73 โดยเปนคะแนนท่ีได

จากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ ไดคะแนนเทากับรอยละ 100 และคะแนนท่ีไดจากแบบสํารวจความคิดเห็น

ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ไดคะแนนเทากับรอยละ 91.46 

2.3) เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 90.79 โดยเปนคะแนนท่ีได

จากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ ไดคะแนนเทากับรอยละ 100 คะแนนท่ีไดจากแบบสํารวจความคิดเห็น

ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน ไดคะแนนเทากับรอยละ 78.71 และคะแนนท่ีไดจากแบบสํารวจความคิดเห็น 

ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ไดคะแนนเทากับรอยละ 93.67  

2.4) การจัดการเรื่องรองเรียน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 88.94 โดยเปนคะแนนท่ีไดจาก

แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ ไดคะแนนเทากับรอยละ 100 คะแนนท่ีไดจากแบบสํารวจความคิดเห็นผูมี

สวนไดสวนเสียภายใน ไดคะแนนเทากับรอยละ 83.67 และคะแนนท่ีไดจากแบบสํารวจความคิดเห็น 

ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ไดคะแนนเทากับรอยละ 83.16 

 

3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน เปนการประเมินจากแบบสํารวจหลักฐาน          

เชิงประจักษ แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน และแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสีย

ภายนอก พบวา มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมเทากับรอยละ 61.68 ซ่ึงจัดอยูในระดับท่ีสูง และเม่ือพิจารณา 

ผลการประเมินในแตละตัวชี้วัดมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1) การรับสินบน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 61.68 โดยเปนคะแนนท่ีไดจากแบบ

สํารวจหลักฐานเชิงประจักษ ไดคะแนนเทากับรอยละ 0 คะแนนท่ีไดจากแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนได

สวนเสียภายใน ไดคะแนนเทากับรอยละ 85.32 และคะแนนท่ีไดจากแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสีย

ภายนอก ไดคะแนนเทากับรอยละ 99.72 

3.2) การชี้มูลความผิดและไตสวนขอเท็จจริง หนวยงานนี้ไมมีเรื่องกลาวหาท่ีคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. และคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติท้ังชี้มูลความผิดและมีมติไตสวนขอเท็จจริง ดังนั้นหนวยงานนี้จึง 

ไมโดนหักคะแนนในตัวชี้วัดนี้ 
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4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร เปนการประเมินจากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษและ   

แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน พบวา มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมเทากับรอยละ 80.90 ซ่ึงจัดอยู

ในระดับท่ีสูงมาก และเม่ือพิจารณาผลการประเมินในแตละตัวชี้วัดมีรายละเอียดดังนี้ 

4.1) การเสริมสรางวัฒนธรรมสุจรติ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 92.90 โดยเปนคะแนนท่ีได

จากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ ไดคะแนนเทากับรอยละ 100 และคะแนนท่ีไดจากแบบสํารวจความคิดเห็น

ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน ไดคะแนนเทากับรอยละ 85.80 

4.2) การปองกันผลประโยชนทับซอน  โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 65.87 โดยเปนคะแนนท่ี

ไดจากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ ไดคะแนนเทากับรอยละ 50.00 และคะแนนท่ีไดจากแบบสํารวจ

ความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน ไดคะแนนเทากับรอย 81.74 

4.3) แผนปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงาน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 88.36 

โดยเปนคะแนนท่ีไดจากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ ไดคะแนนเทากับรอยละ 100 และคะแนนท่ีไดจาก

แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน ไดคะแนนเทากับรอยละ 76.72 

4.4) การตรวจสอบถวงดุลภายใน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 76.47 โดยเปนคะแนนท่ีได

จากแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน  

 

5) ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน เปนการประเมินจากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ   

แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน และแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 

พบวา มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมเทากับรอยละ 82.82 ซ่ึงจัดอยูในระดับท่ีสูงมาก และเม่ือพิจารณาผลการ

ประเมินในแตละตัวชี้วัดมีรายละเอียดดังนี้ 

5.1) มาตรฐานและความเปนธรรมในการปฏิบัติงานและการใหบริการ โดยรวมไดคะแนนเทากับ

รอยละ 90.70 โดยเปนคะแนนท่ีไดจากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ ไดคะแนนเทากับรอยละ 100 

คะแนนท่ีไดจากแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน ไดคะแนนเทากับรอยละ 78.55  

และคะแนนท่ีไดจากแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ไดคะแนนเทากับรอยละ 93.53 

5.2) คุณธรรมการบริหารงาน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 74.95 โดยเปนคะแนนท่ีไดจาก

แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 
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ลําดับ
ดัชนี/ตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดยอยในการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ

คาน้ําหนัก

(รอยละ)
EBIT IIT EIT

คะแนนที่ได

(100)

คะแนนหลัง

ถวงน้ําหนัก

ความโปรงใส 26 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 100.00 100.00

ความพรอมรับผิด 18 92.75 16.69

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

ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 22 61.68 13.57

การรับสินบน 0.00 85.32 99.72 61.68

*กรณีมีการชี้มูลความผิดและไตสวนขอเท็จจริง 0.00

วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร 16 80.90 12.94

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

4.4 การตรวจสอบถวงดุลภายใน 76.47 76.47

คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน 18 82.82 14.91

5.1 มาตรฐานและความเปนธรรมในการปฏิบัติงานและใหบริการ 100.00 78.55 93.53 90.70

5.2 คุณธรรมการบริหารงาน 74.95 74.95

คะแนนรายแบบสํารวจ (100) 90.91 79.95 92.10

83.10คะแนนคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

3

1

5

4
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บทที่ 5 

สรุปและอภิปรายผลการประเมิน 

 

5.1 การวิเคราะหผลการประเมิน 

คาคะแนนของผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ                                                                      

มีสํานักงาน ป.ป.ช. ไดกําหนดคาคะแนน ระหวาง 0 – 100.00 คะแนน วิเคราะหขอมูลโดยใหน้ําหนักแตละขอ

คําถามในแบบสํารวจจาก 3 แหลงขอมูล ไดแก แบบสํารวจความคิดเห็นผู มีสวนไดสวนเสียภายใน  

แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก และแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ และนําผลท้ังหมด

มาคํานวณคะแนนรวม และแบงคะแนนรวมออกเปน 5 ระดบั ดังนี ้
 

 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  
  

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 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 
ป 2559 ป 2560 ป 2561 

ผลเปรียบเทียบ 

ป 2560-2561 

ผลตาง  

(รอยละ) 

1  ความโปรงใส 79.32 94.75 96.11 1.36 1.44 

2  ความพรอมรับผิด 87.59 92.76 92.75 -0.01 -0.01 

3  ความปลอดจากการทุจรติในการปฏิบัติงาน 94.27 95.08 61.68 -33.40 -35.13 

4  วัฒนธรรมคณุธรรมในองคกร 78.9 86.19 80.90 -5.29 -6.14 

5  คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน 77.66 85.07 82.82 -2.25 -2.64 

คะแนนรวม 83.73 91.35 83.10 -8.25 -9.03 

ระดับผลการประเมิน สูงมาก สูงมาก สูงมาก     

หมายเหตุ: กําหนดระดับการเปล่ียนแปลงที่ 5% ขึ้นไปเปนระดับที่มีการเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 
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จากตารางเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 ในภาพรวมจะเห็นไดวาหนวยงานมีคะแนน

จัดอยู ในระดับสูงมากท้ัง 3 ปงบประมาณ พิจารณาคะแนนของหนวยงานปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

เม่ือเปรียบเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2560 แลวพบวา ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได 83.10 คะแนน  

และปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได 91.35 คะแนน คะแนนลดลงรอยละ 9.03 ลดลงอยางมีนัยสําคัญ แตเม่ือ

เปรียบเทียบกับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 แลวหนวยงานมีคะแนนลดลงไมมาก 

เม่ือพิจารณาเปนรายดัชนีเปรียบเทียบผลการประเมินระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2560  และ พ.ศ. 2561 

จะพบวาดัชนีท่ีมีคาคะแนนลดลงอยางมีนัยสําคัญ ไดแก ดัชนีท่ี 3 ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 

และดัชนีท่ี 4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร สวนดัชนีท่ี 2 ความพรอมรับผิด และดัชนีท่ี 5 คุณธรรมการทํางาน 

ในหนวยงาน มีคาคะแนนลดลงอยางไมมีนัยสําคัญ ในทางกลับกัน ดัชนีท่ี 1 ความโปรงใส มีคาคะแนนเพ่ิมข้ึน

อยางไมมีนัยสําคัญ  

 

5.1.2 การวิเคราะหคาคะแนนแบบอิงกลุมดวยการจัดอันดับ (Ranking) และการจัดกลุมตาม

ตําแหนงควอไทล 

จากการพิจารณาผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของหนวยงานสามารถวิเคราะหคาคะแนนผลการประเมิน ไดดังนี้ 
 

การจัดอันดับ (Ranking) 

จากผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ตั้งแต

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึง ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนวยงานมีคะแนนการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ และลําดับท่ีเม่ือเปรียบเทียบกับหนวยงานประเภทเดียวกัน  

และเปรียบเทียบกับ 69 หนวยงานท่ีในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประเมินโดยสํานักงาน ป.ป.ช. ดังนี้ 

ผลคะแนนท่ีหนวยงานไดรับ 

ปงบประมาณท่ีประเมิน 

2558 2559 2560 2561 

79.69 83.73 91.35 83.10 

เปรียบเทียบกับกลุมหนวยงานประเภท

เดียวกัน 

ลําดับท่ี 26 11 13 33 

จํานวนหนวยท่ีประเมิน 50 52 52 55 

เปรียบเทียบกับ 69 หนวยงานท่ี

ประเมินโดย สนง. ป.ป.ช. ป 2561 

ลําดับท่ี 32 17 14 40 

จํานวนหนวยท่ีประเมิน 60 62 64 69 

 

 และสามารถแสดงผลการจัดอันดับของหนวยงานแยกตามดัชนี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดดังนี้ 
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จํานวนหนวยงานท่ีประเมนิ 

เปรียบเทียบในกลุม

หนวยงานประเภทเดียวกัน 

เปรียบเทียบกับหนวยงานท่ีประเมินโดย 

สํานักงาน ป.ป.ช. 

55 หนวยงาน 69 หนวยงาน 

1. ความโปรงใส 8 9 

2. ความพรอมรับผิด 13 13 

3. ความปลอดจากการทุจรติในการปฏิบัติงาน 49 63 

4. วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร 33 39 

5. คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน 22 27 

สรุปผลคะแนน ITA 33 40 

 

5.1.3 การวิเคราะหคาคะแนนในลักษณะของการจัดกลุมตามตําแหนงควอไทล 

  ควอไทล เปนคาขอมูลท่ีแสดงใหเห็นวามีขอมูลท่ีมีคาตํ่ากวาก่ีจํานวน เม่ือแบงขอมูลออกเปน 4 สวน

เทาๆ กัน โดยเรียงจากคาคะแนนนอยไปหามาก เนื่องจากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐในภาพรวม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 แตละหนวยงานตามเกณฑการ

ประเมินของสํานักงาน ป.ป.ช. มีคาเฉลี่ยของผลการประเมินจําแนกตามรายดัชนีอยูในระดับสูงและสูงมากเปน

สวนใหญ ดังนั้นการวิเคราะหคาคะแนนในลักษณะของการจัดกลุมตามตําแหนงควอไทล ตามรายดัชนี  

เพ่ือจําแนกระดับคะแนนของหนวยงานตางๆ ท่ีประเมินในครั้งนี้จํานวน 69 หนวยงาน จะทําใหสามารถจําแนก

ระดับคะแนนออกเปนระดับตางๆ ใหมีความชัดเจนเพ่ือชวยในการวิเคราะห และใหขอเสนอแนะเพ่ือให

สอดคลองกับผลการประเมินเม่ือเปรียบเทียบกับหนวยงานอ่ืนๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 จากผลของคาคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 69 หนวยงาน สามารถคํานวณหาคาควอไทล ในแตละดัชนี  

และผลรวม โดยแบงชวงออกเปน 4 ชวงได ดังนี้ 

 ควอไทลท่ี 1 (Q1) เปนชวงท่ีมีจํานวนขอมูลนอยกวาคานี้อยูประมาณ 1 ใน 4 ของขอมูล

ท้ังหมดจํานวน 69 หนวยงาน หรืออยูในกลุมรอยละ 25 ของหนวยงานท้ังหมดท่ีมีคะแนน

ต่ําสุด หนวยงานท่ีอยูในควอไทลท่ี 1 (Q1) จะตองพิจารณาปรับปรุงในดัชนีนี้ อยางเรงดวน

เพราะตกอยูในกลุมรอยละ 25 ท่ีอยูในคะแนนต่ําสุด 

 ควอไทลท่ี 2 (Q2) เปนชวงท่ีมีจํานวนขอมูลนอยกวาคานี้อยูประมาณ 2 ใน 4 ของขอมูลหรือ

เปนคาท่ีอยูก่ึงกลางของขอมูลท่ีเรียงลําดับแลวท้ังหมดจํานวน 69 หนวยงาน หนวยงาน 

ในกลุมนี้อยูในชวงรอยละ 25 ของหนวยงานท้ังหมดท่ีมีคะแนนต่ํากวาก่ึงกลาง แตไมใชกลุมท่ี

ต่ําท่ีสุด หนวยงานท่ีอยูในควอไทลท่ี 2 (Q2) จะตองพิจารณาปรับปรุงในดัชนีนี้ 

 ควอไทลท่ี 3 (Q3) เปนชวงท่ีมีจํานวนขอมูลนอยกวาคานี้อยูประมาณ 3 ใน 4 ของขอมูล

ท้ังหมดจํานวน 69 หนวยงาน หนวยงานในกลุมนี้อยู ในชวงอยู ในชวงรอยละ 25  
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ของหนวยงานท้ังหมดท่ีมีคะแนนสูงกวาก่ึงกลางแตไมใชกลุมท่ีอยูในชวงสูงท่ีสุด หนวยงาน 

ท่ีอยูในควอไทลท่ี 3 (Q3) จะตองพิจารณาพัฒนาในดัชนีนี้ เพ่ือใหผลการประเมินคุณธรรม

และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐในอนาคตดีข้ึน 

 ควอไทลท่ี 4 (Q4) เปนชวงท่ีมีจํานวนขอมูลนอยกวาคานี้อยูในกลุมท่ีมีชวงคะแนนสูงท่ีสุด  

อยูท่ี 1 ใน 4 ของขอมูลท้ังหมดจํานวน 69 หนวยงาน อยูในกลุมรอยละ 25 ของหนวยงาน

ท้ังหมดท่ีมีคะแนนสูงท่ีสุด 

 

 สาํหรบัผลการวิเคราะหคาคะแนนรายดัชนีของหนวยงานเทียบกับผลคะแนนโดยรวมของหนวยงาน

ภาครัฐท่ีเขารับการประเมินโดยสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ท้ังหมด 69 หนวยงาน 

สามารถสรุปไดดังตารางตอไปนี้  

 

ดัชน ี ตําแหนงควอไทล 

1. ความโปรงใส Q4 

2. ความพรอมรับผิด Q4 

3. ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน Q1 

4. วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร Q2 

5. คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน Q3 

สรุปผลคะแนน ITA Q2 

 

5.1.4 ผลการวิเคราะหคาคะแนนดวยการจัดอันดับ (Ranking) และชวงคะแนนแบบอิงกลุมตาม

ตําแหนง ควอไทล 

 หนวยงานมีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 อยูท่ี 83.10 คะแนน ซ่ึงตามเกณฑการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐนั้น จัดอยูในระดับสูงมาก และเม่ือนําผลการประเมินดังกลาวมา

วิเคราะหชวงคะแนนแบบอิงกลุมตามตําแหนงควอไทลเทียบรวมจากผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดําเนินงานของ 69 หนวยงาน พบวาคะแนน ITA ในภาพรวมของหนวยงาน ได Ranking 

อันดับท่ี 40 และตกอยูใน Quartile ท่ี 2 สะทอนใหเห็นวาหนวยงานมีผลการดําเนินงานในภาพรวมคะแนนอยู

ในเกณฑตองปรับปรุง โดยมีรายละเอียดผลคะแนนการประเมินแยกเปนรายดัชนี ดังนี้  

 ดัชนีท่ี 1 ความโปรงใส ได Ranking ลําดับท่ี 9 มีคะแนนอยูท่ี 96.11 คะแนน เม่ือนํามาวิเคราะห

ดวยคาสถิติควอไทล จากผลการประเมินในภาพรวมของ 69 หนวยงาน พบวาคะแนนตกอยูใน Quartile ท่ี 4 

สะทอนใหเห็นวาคะแนนในดัชนีท่ี 1 คะแนนในเกณฑของกลุมท่ีมีผลการดําเนินงานคะแนนสูงสุด 
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 ดัชนีท่ี 2 ความพรอมรับผิด ได Ranking ลําดับท่ี 13 มีคะแนนอยู ท่ี 92.75 คะแนน เม่ือนํามา

วิเคราะหดวยคาสถิติควอไทล จากผลการประเมินในภาพรวมของ 69 หนวยงาน พบวาคะแนนตกอยู 

ใน Quartile ท่ี 4 สะทอนใหเห็นวาคะแนนในดัชนีท่ี 2 คะแนนในเกณฑของกลุมท่ีมีผลการดําเนินงานคะแนน

สูงสุด 

 ดัชนีท่ี 3 ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ได Ranking ลําดับท่ี 63 มีคะแนนอยูท่ี 61.68 

คะแนน เม่ือนํามาวิเคราะหดวยคาสถิติควอไทล จากผลการประเมินในภาพรวมของ 69 หนวยงาน พบวา

คะแนนตกอยูใน Quartile ท่ี 1 สะทอนใหเห็นวาคะแนนในดัชนีท่ี 3 คะแนนอยูในเกณฑตองปรับปรุงเรงดวน  

 ดัชนีท่ี 4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร ได Ranking ลําดับท่ี 39 มีคะแนนอยู ท่ี 80.90 คะแนน  

เม่ือนํามาวิเคราะหดวยคาสถิติควอไทล จากผลการประเมินในภาพรวมของ 69 หนวยงาน พบวาคะแนนตกอยู

ใน Quartile ท่ี 2 สะทอนใหเห็นวาคะแนนในดัชนีท่ี 4 คะแนนอยูในกลุมตองปรับปรุง  

 ดัชนีท่ี 5 คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน ได Ranking ลําดับท่ี 27 มีคะแนนอยูท่ี 82.82 คะแนน 

เม่ือนํามาวิเคราะหดวยคาสถิติควอไทล จากผลการประเมินในภาพรวมของ 69 หนวยงาน พบวาคะแนนตกอยู

ใน Quartile ท่ี 3 สะทอนใหเห็นวาคะแนนในดัชนีท่ี 5 คะแนนอยูในเกณฑดีแตสามารถพัฒนาไดอีก  
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5.1.5 ผลการประเมินเปรียบเทียบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของภาครัฐ

 กับหนวยงานอ่ืนๆ 

 ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของภาครัฐของ

หนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เม่ือเปรียบเทียบกับหนวยงานอ่ืนๆ โดยเปนการเปรียบเทียบกับคา

คะแนนเฉลี่ย และคาสูงสุดของคะแนนแตละดัชนี โดยเปรียบเทียบกับกลุมหนวยงานประเภทเดียวกัน และ

หนวยงานท้ังหมดท่ีประเมินโดยสํานักงาน ป.ป.ช. จํานวน 69 หนวยงานจะไดผลตามตาราง ตอไปนี้ 

 

คะแนน ITA = 83.10 

(ถวงน้ําหนกั) 

ระดับผลการประเมิน 

สูงมาก 

ดัชน ี
คะแนนดัชน ี

(รอยละ) 

ระดับผล 

การประเมิน 

คะแนน ITA  

กลุมหนวยงาน 

คะแนน ITA  

ของ69 หนวยงาน 

1. ความโปรงใส 96.11 สูงมาก 
คาเฉลี่ย 82.64 

คาสูงสุด 99.70 

คาเฉลี่ย 82.36 

คาสูงสุด 99.70 

2. ความพรอมรับผิด 92.75 สูงมาก 
คาเฉลี่ย 83.36 

คาสูงสุด 96.23 

คาเฉลี่ย 83.60 

คาสูงสุด 96.23 

3. ความปลอดจากการทุจรติในการปฏิบัติงาน 61.68 สูง 
คาเฉลี่ย 87.38 

คาสูงสุด 100.00 

คาเฉลี่ย 87.70 

คาสูงสุด 100.00 

4.  วัฒนธรรมคณุธรรมในองคกร 80.90 สูงมาก 
คาเฉลี่ย 81.24 

คาสูงสุด 98.94 

คาเฉลี่ย 81.00 

คาสูงสุด 98.94 

5.  คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน 82.82 สูงมาก 
คาเฉลี่ย 80.33 

คาสูงสุด 97.82 

คาเฉลี่ย 79.95 

คาสูงสุด 97.82 

สรุปผลคะแนน ITA 83.10 สูงมาก 
คาเฉลี่ย 83.06 

คาสูงสุด 95.75 

คาเฉลี่ย 82.94 

คาสูงสุด 95.75 

หมายเหตุ :  คะแนนดัชนีเปนการคิดคะแนนรอยละท่ียังไมไดถวงนํ้าหนักสําหรับการเปรียบเทียบแตละดัชนีคะแนน ITA 

   หมายถึง ผลรวมของแตละดัชนีท่ีไดถวงนํ้าหนักแลว 
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จากผลคะแนนดังกลาวสามารถนําเสนอเปนแผนภาพเม่ือเปรียบเทียบกับผลการคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนินงานของภาครัฐของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 เม่ือเปรียบเทียบกับ

หนวยงานอ่ืนๆ โดยเปรียบเทียบกับหนวยงานท้ังหมดท่ีประเมินโดยสํานักงาน ป.ป.ช. จํานวน 69 หนวยงาน 

ไดดังนี้ 
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คุณธรรมการทํางานใน

หนวยงาน
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คะแนนสูงสุดจาก 69 หนวยงาน

คะแนนเฉลี่ยจาก 69 หนวยงาน
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5.2 การสังเคราะหขอมูลผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามรายดัชนีและตัวช้ีวัด 

จากคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของหนวยงาน สามารถวิเคราะหจุดแข็ง (Strength) และจุดออน 

(Weakness) ตามรายดัชนีและตัวชี้วัดได โดยการอางอิงจากคะแนนการประเมินท่ีประมวลได โดยกําหนดให

ดัชนีและตัวชี้วัดท่ีไดคะแนนการประเมินมากกวา 90.00 คะแนน เปนจุดแข็ง และดัชนีและตัวชี้วัดท่ีไดคะแนน

การประเมินต่ํากวา 60.00 คะแนน เปนจุดออน ดังรายละเอียดนี้ 
 

 ดัชนีและตัวช้ีวัดท่ีเปนจุดแข็ง   

ในการพิจารณาคาคะแนนดัชนีและตัวชี้วัดท่ีเปนจุดแข็งนั้น จะพิจารณาจากดัชนีและตัวชี้วัดท่ีมี

คะแนนมากกวา 90.00 คะแนน การพิจารณาจะมาจากคะแนนท่ีไดจากการประเมินแบบสํารวจท้ัง 3 แบบ  

คือแบบสํารวจความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียภายใน และแบบสํารวจความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสีย

ภายนอก และแบบสาํรวจหลักฐานเชิงประจักษ ซ่ึงจะไดผลสรุปดังตอไปนี้ 

• ดัชนีความโปรงใส ดัชนีนี้ไดคะแนนในภาพรวม 96.11 คะแนน ถือวาเปนจุดแข็งของ

หนวยงานท่ีประเมินในครั้งนี้ สวนของตัวชี้วัดในดัชนีนี้ท่ีเปนจุดแข็ง ไดแก 

- ตัวชี้วัดการเปดเผยขอมูล ตัวชี้วัดนี้ไดคะแนนรวม 96.35 คะแนน เปนการประเมินจาก

แบบสํารวจความคิดเห็นจากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ และแบบสํารวจความคิดเห็น

จากผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 

- ตัวชี้วัดการมีสวนรวม ตัวชี้วัดนี้ไดคะแนนรวม 92.00 คะแนน เปนการประเมินจากแบบ

สํารวจความคิดเห็นจากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ และแบบสํารวจความคิดเห็น

จากผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 

- ตัวชี้วัดการจัดซ้ือจัดจาง ตัวชี้วัดนี้ไดคะแนนรวม 100.00 คะแนน เปนการประเมินจาก

แบบสํารวจความคิดเห็นจากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ 
 

• ดัชนีความพรอมรับผิด ดัชนีนี้ไดคะแนนในภาพรวม 92.75 คะแนน ถือวาเปนจุดแข็งของ 

หนวยงานท่ีประเมินในครั้งนี้ สวนของตัวชี้วัดในดัชนีนี้ท่ีเปนจุดแข็ง ไดแก 

- ตัวชี้วัดการดําเนินงานตามภารกิจ ตัวชี้วัดนี้ไดคะแนนรวม 95.52 คะแนน เปนการ

ประเมินจากแบบสํารวจความคิดเห็นจากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ และแบบ

สํารวจความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 

- ตัวชี้วัดการปฏิบัติงานตามหนาท่ี ตัวชี้วัดนี้ไดคะแนนรวม 95.73 คะแนน เปนการ

ประเมินจากแบบสํารวจความคิดเห็นจากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ และแบบ

สํารวจความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 
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- ตัวชี้วัดเจตจํานงสุจริตของผูบริหาร ตัวชี้วัดนี้ไดคะแนนรวม 90.79 คะแนน เปนการ

ประเมินจากแบบสํารวจความคิดเห็นจากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ แบบสํารวจ

ความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียภายใน และแบบสํารวจความคิดเห็นจากผูมีสวนได

สวนเสียภายนอก 
 

•  ดัชนวัีฒนธรรมคุณธรรมในองคกร ตัวชี้วัดในดัชนีนี้ท่ีเปนจุดแข็ง ไดแก 

- ตัวชี้วัดการเสริมสรางวัฒนธรรมสุจริต ตัวชี้วัดนี้ไดคะแนนรวม 92.90 คะแนน เปนการ

ประเมินจากแบบสํารวจความคิดเห็นจากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ และแบบ

สํารวจความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 

 

• ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน ตัวชี้วัดในดัชนีนี้ท่ีเปนจุดแข็ง ไดแก 

- ตัวชี้วัดมาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงานและใหบริการ ตัวชี้วัดนี้ไดคะแนนรวม 

90.70 คะแนน เปนการประเมินจากแบบสํารวจความคิดเหน็จากแบบสํารวจหลักฐานเชิง

ประจักษ แบบสํารวจความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียภายใน และแบบสํารวจความคิด

เห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 

 

 ดัชนีและตัวช้ีวัดท่ีเปนจุดออน 

ในการพิจารณาคาคะแนนดัชนีและตัวชี้วัดท่ีเปนจุดออนนั้น จะพิจารณาจากดัชนีและตัวชี้วัดท่ีมี

คะแนนนอยกวา 60.00 คะแนน การพิจารณาจะมาจากคะแนนท่ีไดจากการประเมินแบบสํารวจท้ัง 3 แบบ  

คือแบบสํารวจความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียภายใน และแบบสํารวจความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสีย

ภายนอก และแบบสาํรวจหลักฐานเชิงประจักษ ซ่ึงจะไดผลสรุปดังตอไปนี้ 

• ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดในดัชนีนี้ท่ีเปนจุดออน ไดแก 

- ตัวชี้วัดการรับสินบน ตัวชี้วัดนี้การประเมินจากแบบสํารวจความคิดเห็นจากแบบสํารวจ

หลักฐานเชิงประจักษ ได 0.00 คะแนน 

 

•  ดัชนวัีฒนธรรมคุณธรรมในองคกร ตัวชี้วัดในดัชนีนี้ท่ีเปนจุดออน ไดแก 

- ตัวชี้วัดการปองกันผลประโยชนทับซอน ตัวชี้วัดนี้การประเมินจากแบบสํารวจความคิดเห็น

จากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ ได 50.00 คะแนน  
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 ดัชนีและตัวช้ีวัดท่ีคะแนนอยูในเกณฑดีแตสามารถพัฒนาไดอีก 

 ในการพิจารณาคาคะแนนดัชนีและตัวชี้วัดท่ีคะแนนอยูในเกณฑดีแตสามารถพัฒนาไดอีกนั้น  

จะพิจารณาจากดัชนีและตัวชี้วัดท่ีมีคะแนนระหวาง 60.00-80.00 คะแนน การพิจารณาจะมาจากคะแนนท่ีได

จากการประเมินแบบสํารวจท้ัง 3 แบบ คือแบบสํารวจความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียภายใน และแบบ

สํารวจความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก และแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ ซ่ึงจะไดผลสรุป

ดังตอไปนี้ 

• ดัชนีความพรอมรับผิด ตัวชี้วัดในดัชนีนี้ท่ีคะแนนอยูในเกณฑดีแตสามารถพัฒนาไดอีก 

ไดแก 

- ตัวชี้วัดเจตจํานงสุจริตของผูบริหาร ตัวชี้วัดนี้การประเมินจากแบบสํารวจความคิดเห็น

จากผูมีสวนไดสวนเสียภายใน ได 78.71 คะแนน 

 

•  ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร ตัวชี้วัดในดัชนีนี้ท่ีคะแนนอยูในเกณฑดีแตสามารถ

พัฒนาไดอีก ไดแก  

- ตัวชี้วัดแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต ตัวชี้วัดนี้การประเมินจากแบบสํารวจ

ความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียภายใน ได 76.72 คะแนน 

- ตัวชี้วัดการตรวจสอบถวงดุลภายใน ตัวชี้วัดนี้การประเมินจากแบบสํารวจความคิดเห็น

จากผูมีสวนไดสวนเสียภายใน ได 76.47 คะแนน 

 

• ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน ตัวชี้วัดในดัชนีนี้ท่ีคะแนนอยูในเกณฑดีแตสามารถ

พัฒนาไดอีก ไดแก 

- ตัวชี้วัดมาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงานและใหบริการ ตัวชี้วัดนี้การประเมินจาก

แบบสํารวจความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียภายใน ได 78.55 คะแนน 

- ตัวชี้วัดคุณธรรมการบริหารงาน ตัวชี้วัดนี้ไดคะแนนรวม 74.95 คะแนน เปนการประเมิน

จากแบบสํารวจความคิดเห็นจากแบบสํารวจความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 
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5.3 ขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

 จากสรุปผลการประเมินท้ังหมดดังกลาวขางตน การดําเนินการปรับปรุงพัฒนาดานคุณธรรมและความ

โปรงใสของหนวยงานภาครัฐของหนวยงานนั้น หนวยงานมีดัชนีท่ีจะตองพิจารณาพัฒนาและปรับปรุงเพ่ือใหมี

การพัฒนาคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานดีข้ึน ดังนี้ คือ  

• ดัชนีท่ีตองปรับปรุงเรงดวน เพราะเปนดัชนีท่ีอยูใน Quartile ท่ี 1 และมีตัวชี้วัดบางตัวท่ีเปน

จุดออนของหนวยงาน ไดแก ดัชนีท่ี 3 ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 

• ดัชนีท่ีตองปรับปรุง เพราะเปนดัชนีท่ีอยูใน Quartile ท่ี 2 และมีตัวชี้วัดบางตัวท่ีเปนจุดออน

ของหนวยงาน ไดแก ดัชนีท่ี 4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร 

• ดัชนีท่ีสามารถพัฒนาได เนื่องจากคะแนนอยูในเกณฑดี แตสามารถพัฒนาไดอีก และเปน

ดัชนีท่ีอยูใน Quartile ท่ี 3 ไดแก ดัชนีท่ี 5 คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน  

• ตัวชี้วัดท่ีสามารถพัฒนาได เนื่องจากคะแนนอยูในเกณฑดี แตสามารถพัฒนาไดอีก แตเปน

ตัวชี้วัดท่ีอยูในดัชนีท่ีอยูใน Quartile ท่ี 4 แตตัวชี้วัดไดคะแนนการประเมินบางสวนในระดับ

คะแนน 60.00-80.00 คะแนน ไดแก ตัวชี้วัดท่ี 2.3 เจตจํานงสุจริตผูบริหาร ในดัชนีท่ี 2 

ความพรอมรับผิด  

 

 ท่ีปรึกษามีขอเสนอแนะเปนรายดัชนี และรายตัวชี้วัด เพ่ือใหหนวยงานพิจารณานําไปปรับปรุงหรือ

พัฒนาในแตละตัวชี้วัด ดังตอไปนี้ 

    

1. ดัชนท่ีี 2 ความพรอมรับผิด 

 ดัชนีความพรอมรับผิด เปนดัชนีท่ีประเมินเก่ียวกระบวนการเผยแพรแผนปฏิบัติราชการประจําป 

ของหนวยงาน และกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการในปท่ีผานมา เพ่ือสะทอน 

ใหสาธารณชนไดติดตามตรวจสอบวาหนวยงานไดดําเนินภารกิจตามพันธกิจของหนวยงาน และกอใหเกิด

ประโยชนตอประเทศและประชาชนอยางแทจริงหรือไม นอกจากนี้ยังประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ

เจาหนาท่ีของหนวยงาน ท่ีแสดงถึงความมุงม่ันตั้งใจปฏิบัติงานอยางเต็มประสิทธิภาพ และแนวทางการบริหารผล

การปฏิบัติงานและการดําเนินการกับเจาหนาท่ี ผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ํา รวมถึงประเมินเก่ียวกับทัศนคติ

ของผูบริหารของหนวยงาน โดยการแสดงเจตจํานงท่ีแนวแนวาจะบริหารงานใหบรรลุตามพันธกิจของหนวยงาน

ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใหสาธารณชนเกิดความเชื่อม่ัน และประเมินเก่ียวกับกระบวนการของหนวยงานในการ

ใหความสําคัญกับรับฟงเสียงสะทอนหรือขอรองเรียนจากผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียหรือสาธารณชน  

โดยจะตองมีกระบวนการจัดการและตอบสนองตอขอรองเรียนอยางเหมาะสม ซ่ึงหนวยงานจะตองมีการกําหนด

มาตรการ กลไก หรือการวางระบบแกเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของใหดําเนินการอยางเปนรูปธรรม สามารถพิจารณาได

ดังตอไปนี้ 
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 ตัวช้ีวัดท่ี 2.3 เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร  

 เปนตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูบริหารของหนวยงานท่ีรับการประเมินไดแสดงถึงเจตจํานงสุจริต

และความมุงม่ันในการบริหารงานใหสําเร็จตามพันธกิจของหนวยงานอยางมีธรรมาภิบาล 

 ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 พ.ศ. 2560-2564  

ไดกําหนดใหการยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต เปนหนึ่งในยุทธศาสตรท่ีสําคัญโดย

มุงเนนใหขาราชการและเจาหนาท่ีรัฐตองแสดงออกซ่ึงเจตจํานงในการบริหารงานและการปฏิบัติหนาท่ีดวย

ความโปรงใส ซ่ือสัตยสุจริต ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ และพรอมรับการตรวจสอบจากสาธารณะ 

ท้ังนี้หนวยงานจะตองนําเจตจํานงทางการเมืองในเรื่องการตอตานการทุจริตไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม

ซ่ึงสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับปพุทธศักราช 2560 โดยปรากฏท้ังในสวนคําปรารภ

อันเปนสวนแสดงเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ และปรากฏในสวนเนื้อหาสาระของหมวดตางๆ อันเปนการจัด

โครงสรางและระเบียบทางการเมืองอันจะนําไปสูการเปนสังคมท่ีปราศจากการทุจริต  

 การดําเนินงานของหนวยงานของรัฐแตละหนวยงาน จะตองมีการนํายุทธศาสตรชาติวาดวยการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 พ.ศ. 2560-2564 ไปสูการปฏิบัติ ท่ีมุงเนนในการกํากับติดตาม

มาตรฐานทางจริยธรรมของเจาหนาท่ีในหนวยงานใหประพฤติตนตามมาตรฐานของหนวยงานท่ีสังกัด  

โดยจะตองมีการประกาศมาตรฐานทางจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐใหทราบโดยท่ัวกัน และเปดโอกาสให

ภาคประชาชนสามารถกํากับ ติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมได โดยสงเสริมใหประชาชนสามารถแจงขอมูล

เรื่องการละเมิดจริยธรรมไดโดยสะดวก 

 ในสวนของการบริหารของหนวยงานนั้น ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานเปนกลไกท่ีขาราชการและ

เจาหนาท่ีของรัฐใหความสําคัญสูงสุด ดังนั้นหัวหนาหนวยงานจะตองมีความรับผิดชอบสูงสุดในดานการบริหาร

จัดการดานจริยธรรม โดยมีบทบาทดังนี้ 

 มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจริยธรรม โดยเฉพาะการกําหนดบทบาทผูบริหารระดับสูงสุด

ในการรับผิดชอบการปฏิบัติตามคุณธรรมจริยธรรมในหนวยงานของตน  

 จัดใหมีการเผยแพรประชาสัมพันธขอควรปฏิบัติทางดานจริยธรรมเพ่ือใหทุกคนรับทราบและ

ปฏิบัติตาม จัดใหมีท่ีปรึกษาเพ่ือใหคําแนะนําแนวทางการปฏิบัติ มีการจัดการเม่ือมีการ

กระทําผิด หรือมีการรองเรียน มีระบบการประเมิน ตรวจสอบทบทวนมาตรฐานจริยธรรม

ของหนวยงานเปนระยะเพ่ือปรับปรงุใหทันสมัย  

 กํากับใหองคกรใหความสําคัญกับจริยธรรมในการทํางานควบคูกับการปฏิบัติภารกิจของ

องคกร โดยมีการกําหนดนโยบายดานจริยธรรมชัดเจน สอดคลองกับการกําหนดวิสัยทัศน

ขององคกรใหสะทอนหลักคุณธรรม จริยธรรมของภาครัฐ มียุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ 

กิจกรรมรองรับอยางชัดเจน 
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 เปนตนแบบท่ีดีดานจริยธรรม โดยผูบริหารระดับสูงตองมีมาตรฐานพฤติกรรมจริยธรรมสูง

กวาขาราชการหรือเจาหนาท่ีท่ัวไป มีระบบ กลไก เครื่องมือจากองคกรกลางจริยธรรมกํากับ

ตั้งแตระเบียบและขอกําหนดในสัญญาเม่ือเขารับตําแหนง การเปดเผยทรัพยสินเม่ือเขารับ

ตําแหนงและออกจากตําแหนง การสัญญาวาจะไมใชทรัพยสินของภาครัฐภายหลังออกจาก

งาน การไมรับงานภาครัฐหลังออกจากตําแหนง การเปดเผยการขัดแยงของผลประโยชนและ

กําหนดใหผูใตบังคับบัญชาท่ีเปนกลุมเสี่ยงเปดเผยดวย ฯลฯ 

 สงเสริมบรรยากาศการทํางานใหเอ้ือตอการปฏิบัติของหนวยงาน ซ่ึงจะตองมีการสื่อสารแบบ

สองทางท่ีเปดเผยและซ่ือตรงสําหรับทุกคนในการพูดคุยหรืออภิปรายในประเด็นท่ีเก่ียวของ

กับการพัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมเจาหนาท่ีของรัฐ  

 จัดใหมีการฝกอบรมและพัฒนาดานจริยธรรมอยางสมํ่าเสมอ โดยกําหนดใหเปนภารกิจ 

ท่ีผูบริหารในทุกระดับจะตองใหความสําคัญในการเขารวมการฝกอบรม 

 รายงานผลหรือเปดเผยการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม เชน ตามประมวลจริยธรรมและ

ตามขอบังคับจรรยาขาราชการของหนวยงานตอสาธารณชนอยางสมํ่าเสมอ 

 กําหนดใหมีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐ 

ท่ีกําหนดไวในประมวลจริยธรรม ขอบังคับจรรยาเจาหนาท่ีของรัฐใหเปนสวนหนึ่งของการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพ่ือการเลื่อนตําแหนง การใหไดรับเงินเดือน และความกาวหนา

ในการทํางาน 

 

 การแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานนี้ หนวยงานจะตองสรางการรับรูใหกับทุกภาคสวน  

โดยผูบริหารของหนวยงานจะตองแสดงเจตจํานงสุจริตท่ีแนวแนวา จะมุงม่ันการบริหารหนวยงานดวย 

ความซ่ือสัตยสุจริต ผูบริหารของหนวยงานจะตองดําเนินการแสดงเจตนาดังกลาวประกาศผานทางระบบ

เว็บไซต ประกาศในท่ีประชุม ในท่ีสัมมนาภายในหนวยงาน หรือมีการจัดทําประกาศ หนังสือแจงเวียนภายใน

หนวยงาน เพ่ือใหประชาชน ผูใชบริการ ผูท่ีมีสวนไดสวนเสียไดรับทราบ นอกจากนั้นแลวหนวยงานจะตองมี

การดําเนินการอยางเปนรูปธรรมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางจริงจัง มีการกําหนดแนว

ทางการดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต และมีการลงโทษตอเจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีมีการดําเนินการทุจริต

อยางจริงจัง โดยการกําหนดเปนนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ กิจกรรม เพ่ือพัฒนาหนวยงานใหมี

คุณธรรมและความโปรงใสในแตละดาน ท้ัง 5 ดาน คือ 1) ดานความโปรงใส 2) ดานความพรอมรับผิด  

3) ดานความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4) ดานวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร และ 5) ดานคุณธรรม

การทํางานในหนวยงาน  
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 นอกจากนี้แลวผูบริหารของหนวยงานตองใหการสนับสนุนงบประมาณหรือการดําเนินงานเพ่ือใหเกิด

ความโปรงใสและซ่ือสัตยสุจริตมากข้ึนในหนวยงาน อีกท้ังผูบริหารจะตองมีภาพลักษณท่ีดีท่ียึดม่ันในความ

ซ่ือสัตยสุจริตในการบริหารงานเพ่ือสรางความไววางใจและความม่ันใจใหกับผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

2. ดัชนท่ีี 3 ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 

  ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงานเปนดัชนีท่ีประเมินเก่ียวกับพฤติกรรมการทุจริตตอ

หนาท่ีของเจาหนาท่ี เชน การเรียกสินบน หรือการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากผูอ่ืน การใชอํานาจ

หนาท่ีหรือตําแหนงหนาท่ี ในการเอ้ือประโยชนตอตนเอง หรือผูอ่ืน การแสวงหาผลประโยชนรวมกันกับองคกร

ธุรกิจเอกชน หรือผลการปฏิบัติหนาท่ีของผูบริหารท่ีเปนพฤติกรรมท่ีเขาขายการทุจริตเชิงนโยบาย  

และประเมินเก่ียวกับกระบวนการในการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการปองกันการรับสินบน 

ตลอดจนการประเมินการชี้มูลความผิดและเรื่องกลาวหารองเรียนท่ีเก่ียวของกับการทุจริตจากหนวยงาน 

ท่ีเก่ียวของดวย โดยดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน สามารถพิจารณาเปนรายตัวชี้วัดได

ดังตอไปนี้ 

  

 ตัวช้ีวัดท่ี 3.1 การรับสินบน  

 เปนตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือใหหนวยงานท่ีรับการประเมินไดรับทราบสถานการณการทุจริต  

การรับสินบนท่ีเกิดข้ึน อันจะนําไปสูการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการปองกันการรับสินบน

ท่ีชัดเจนและเปนรูปธรรม 

 การรับสินบนเปนพฤติกรรมอันเขาขายการทุจริตตอหนาท่ีในลักษณะท่ีเจาหนาท่ีของหนวยงานมีการ

รับ เรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชนอ่ืนใดจากผูมีสวนไดสวนเสีย ซ่ึงผูมีสวนไดสวนเสียอาจเกิดการรับรู

การรับสินบนเหลานั้น จากการเคยไดยิน ไดเห็น หรือรับทราบจากแหลงขอมูลอ่ืนๆ หรืออาจจะเกิดจากการ

เคยจายสินบนใหแกเจาหนาท่ีของหนวยงาน  ดังนั้นเพ่ือเปนแกไขปญหา หนวยงานควรดําเนินการกําหนด

มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการปองกันการรับสินบน โดยผูบริหารสูงสุดของหนวยงานหรือผูบริหารท่ี

ไดรับมอบอํานาจ ทําคําสั่ง/ขอสั่งการอยางเปนทางการ มีการกําหนดกรอบแนวทางการปองกันการรับสินบน

ของหนวยงาน และกําหนดกลไกการกํากับติดตามอยางตอเนื่อง 

 

การทุจริตตอหนาท่ีท่ีทําใหเจาหนาท่ีสามารถเรียกรับสินบนนั้น มีมูลเหตุท่ีเกิดจากสาเหตุ ดังนี้  

1) การใชตําแหนงหนาท่ีในการเอ้ือประโยชน 2) การทุจริตเชิงนโยบาย ท้ังนี้การท่ีจะพัฒนาปรับปรุงเพ่ือให

หนวยงานลดโอกาสการทุจริตตอหนาท่ีในหนวยงานเพ่ือลดโอกาสการเรียกรับสินบนหนวยงานควรท่ีจะ

พิจารณาดําเนินการ ดังตอไปนี ้
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1) การใชตําแหนงหนาท่ีในการเอ้ือประโยชน 

 การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีเปนพฤติกรรมอันเขาขายการทุจริตตอหนาท่ี ในลักษณะ

ท่ีเจาหนาท่ีของหนวยงานมีการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีหรือการใชตําแหนงหนาท่ีของตนเองอยางไม

เปนธรรม เพ่ือเอ้ือประโยชนแกตนเอง พวกพอง หรือผูอ่ืน ซ่ึงผูมีสวนไดสวนเสียอาจเกิดการรับรูการใชตําแหนง

หนาท่ีในการเอ้ือประโยชนของเจาหนาท่ีเหลานั้น จากการเคยไดยิน ไดเห็น หรือรับทราบจากแหลงขอมูลอ่ืนๆ 

หรืออาจจะเกิดจากการเคยถูกเจาหนาท่ีของหนวยงานใชอํานาจหนาท่ีปฏิบัติอยางไมเปนธรรมโดยตรงเพ่ือเอ้ือ

ประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง ท่ีปรึกษาจึงมีขอเสนอแนะในการดําเนินการ ดังตอไปนี ้

 แสดงข้ันตอนการดําเนินงานตามระเบียบราชการ สําหรับการใหบริการดานตางๆ ของหนวยงาน 

ใหประชาชน ผูใชบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียรับรูรับทราบอยางชัดเจน และมีการกําหนด

ระยะเวลาการดําเนินงานอยางชัดเจนตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการ

พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 พรอมท้ังเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนท่ัวไป

ไดรับทราบอยางกวางขวาง 

 มีการกําหนดขอบเขตและแนวทางการดําเนินงานของหนวยงานใหชัดเจน เพ่ือลดการใชดุลพินิจ

ของเจาหนาท่ีลง 

 มีชองทางใหประชาชน ผูใชบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย เสนอความเห็นในการปรับปรุงการ

ใหบริการ ตลอดจนสามารถรองเรียนการดําเนินงานของเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานอยางไมเปนธรรม 

เลือกปฏิบัติ มีการใชตําแหนงหนาท่ีในการเอ้ือประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง อันอาจจะ

กอใหเกิดการรับสินบน หรือเรียกรับสินบน 

 หนวยงานจะตองมีการจัดทําระบบเพ่ือตรวจสอบและปองกันไมใหเจาหนาท่ีของหนวยงานมี            

สวนไดสวนเสียในสัญญาโครงการหรือสัมปทานใดๆ ของหนวยงาน 

 หากหนวยงานตรวจสอบพบกรณีเจาหนาท่ีมีการปฏิบัติงานอยางไมเปนธรรม เลือกปฏิบัติมีการใช

ตําแหนงหนาท่ีในการเอ้ือประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง มีการรับ เรียกรับเงิน สิ่งของ  

หรือผลประโยชนอ่ืนใด จากผูมีสวนไดสวนเสีย จะตองมีการพิจารณาลงโทษอยางจริงจัง  

 หนวยงานตองมีการจัดทําแผนตานทุจริตในองคกรเพ่ือลดความเสี่ยงท่ีเจาหนาท่ีจะดําเนินการ

ทุจริตลง 

 

2) การทุจริตเชิงนโยบาย 

 การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) คือ การแสวงหาประโยชนหรือการเอ้ือประโยชนหรือ

การขัดกันระหวางประโยชนสวนตัวกับผลประโยชนสวนรวมอันเกิดจากการใชอํานาจทางบริหารในการเสนอ

โครงการหรือการดําเนินโครงการหรือกิจการใดๆ อันเปนผลใหตนเองหรือบุคคลอ่ืนไดประโยชนจากการดําเนิน

ตามโครงการหรือกิจการนั้นๆ และทําใหเกิดความเสียหายแกรัฐการทุจริตในรูปแบบดังกลาวเปนปญหาท่ีพบ
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มากข้ึนในปจจุบันกอใหเกิดผลเสียตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางมหาศาล  ซ่ึงจากผล

การศึกษาท่ีผานมาพบวา การทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใชชองวางทางกฎหมายเขาแสวงหาประโยชน

สวนตน โดยพบตั้งแตข้ันตอนการกําหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใชอํานาจอยางไมโปรงใสอยางไรก็

ตามแมวาผลการศึกษาไดชี้ใหเห็นวา โครงการพัฒนาสาธารณะตางๆ สามารถถูกใชเปนเครื่องมือในการทุจริต

ไดตลอดเวลา แตการทุจริตเชิงนโยบายก็มักจะเกิดข้ึนในข้ันการกําหนดโครงการตามแผนการบริหารราชการ

แผนดินเนื่องจากเปนวาระแรกท่ีนโยบายของพรรคการเมืองถูกกําหนดใหเปนรูปธรรมท่ีผานมามีหลายองคกร

อิสระ และหลายหนวยงานพยายามหาแนวทางแกไขปญหาดังกลาว แตเนื่องจากขอจํากัดในเรื่องอํานาจหนาท่ี

ตามกฎหมายไมไดมีการกําหนดใหมีอํานาจยับยั้งโครงการท่ีอาจนําไปสูการทุจริตได รวมถึงขาดการ

ประสานงานระหวางหนวยงานในการตรวจสอบนโยบายหรือโครงการตางๆ ท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต 

เชิงนโยบายรวมกันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 จึงไดกําหนดใหมี

ยุทธศาสตร “สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย” ซ่ึงเปนยุทธศาสตรท่ีมุงปองกันการทุจริตตลอดกระบวนการ

นโยบาย โดยการกําหนดมาตรการกลไกเสริมสรางธรรมาภิบาลตั้งแตเริ่มข้ันกอตัวนโยบาย (Policy 

formation) ข้ันการกําหนดนโยบาย (Policy Formulation) ข้ันตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ข้ันการ

นํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ข้ันการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และข้ันปอน

ขอมูลกลับ(Policy Feedback) ในแตละข้ันจะตองมีการดําเนินการอยางโปรงใส และมีกระบวนการตรวจสอบ

การใชอํานาจในทุกข้ันตอนได โดยในทุกกระบวนการดําเนินงานนั้น จะตองมีกระบวนการสรางฉันทามติในการ

ดําเนินงานท่ีการยึดหลักดังตอไปนี้ 

- เปนความตองการของคนทุกกลุม (Inclusive) 

- เปดชองทางการมีสวนรวมของประชาชน (Participatory) 

- มีการหาขอตกลงรวมกัน (Agreement seeking) 

- ฟงความเห็นเก่ียวกับการวิเคราะหผลกระทบของนโยบายในทุกระดับ (Impact assessment) 

- มีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับนโยบายและการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 

(Informative) 

  

 นอกจากนี้แลว ท่ีปรึกษามีขอเสนอแนะในการดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริตเชิงนโยบายใหสมบูรณ

ยิ่งข้ึน ดังตอไปนี้ 

- การกําหนดนโยบาย / แนวทางในการดําเนินการ / อนุมัต ิในโครงการท่ีสําคัญ การดําเนินงานตางๆ 

นั้นจะตองเปดโอกาสใหภาคสวนตางๆ เขารวมทําประชาพิจารณมีโอกาสใหขอเสนอแนะกอนดําเนิน

โครงการ 
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- เปดโอกาสใหประชาชน ผูท่ีมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวนสามารถเขาตรวจสอบรายละเอียดตางๆ  

ไมวาจะเปนนโยบาย / แนวทางในการดําเนินการโครงการตางๆ ของหนวยงานไดอยางสะดวก 

ในทุกข้ันตอนการดําเนินการ 

- มีการเผยแพร ประชาสัมพันธใหประชาชน / ผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย ทราบทุกชองทาง 

- หนวยงานตองมีการจัดทําแผน วางแผนตานทุจริตในหนวยงาน เพ่ือลดความเสี่ยงท่ีผูบริหารหรือ

เจาหนาท่ีจะดําเนินการทุจริตในสวนนี้ลง  

 

เรื่องช้ีมูลความผิด 

 ดัชนีความปลอดจากจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน จะมีการนําเรื่องชี้มูลความผิดและเรื่องกลาวหา

รองเรียนท่ีเก่ียวกับการทุจริตมาประกอบการประมวลคะแนน 

1) เรื่องท่ีมีการชี้มูลความผิด 

2) เรื่องกลาวหารองเรียนท่ีเก่ียวของกับการทุจริต โดยเปนเรื่องท่ีมีการไตสวนขอเท็จจริงในเรื่อง

กลาวหาดังกลาว 

ท้ังนี้จะใชขอมูลจากสํานักงาน ป.ป.ช. และสํานักงาน ป.ป.ท. และเปนเรื่องท่ีมูลเหตุเกิดข้ึนตั้งแตป 

พ.ศ. 2558 เปนตนมา 

ตัวชี้วัดนี้เปนขอมูลมาจากผลมาจากการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีมีพฤติกรรมอันเขาขาย

การทุจริตตอหนาท่ี โดยพิจารณาจากเรื่องท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. หรือ สํานักงาน ป.ป.ท. ไดมีมติชี้มูลความผิด

เจาหนาท่ีท่ีถูกกลาวหา หรือไดมีมติชี้เรื่องกลาวหารองเรยีนท่ีเก่ียวของกับการทุจริตกับเจาหนาท่ีท่ีถูกกลาวหา

ใหเปนเรื่องท่ีตองมีการไตสวนขอเท็จจริงในเรื่องท่ีโดนกลาวหา ซ่ึงเปนขอเท็จจริงอันนาเชื่อ เปนพฤติกรรม 

ท่ีสะทอนถึงพฤติกรรมการทุจริตในหนาท่ีของเจาหนาท่ีในหนวยงาน 

 ดวยเหตุดังกลาวขางตน หนวยงานควรท่ีจะพิจารณาดําเนินการรวบรวมขอรองเรียนท่ีเจาหนาท่ีมี

พฤติกรรมท่ีเขาขายการทุจริตตอหนาท่ี เพ่ือท่ีหนวยงานจะไดสามารถนํามาประมวลขอมูล เพ่ือท่ีจะปองกัน 

หรือลดปญหาการท่ีเจาหนาท่ีในหนวยงานอาจจะถูกชี้มูลความผิด และถูกกลาวหารองเรียนท่ีเก่ียวกับการ

ทุจริตลงได ดังตอไปนี้  

 รวบรวมขอมูลขอรองเรียน เรื่องท่ีถูกชี้มูล เรื่องท่ีกลาวหาเจาหนาท่ีมีพฤติกรรมท่ีเขาขายการทุจริต 

และสรุปเปนประเด็นตางๆ ท่ีสําคัญ รวมถึงการศึกษาจากหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะหนวยงานและ

บริบทการทํางานท่ีใกลเคียง 

 มีกระบวนการแสวงหาขอเท็จจริง เพ่ือสรุปผลวามีการทุจริตจริงหรือไม และการทุจริตท่ีเกิดข้ึนนั้นเกิด

จากเหตุใด 

 จัดทําการประเมินความเสี่ยงท่ีจะเกิดการทุจริตข้ึนในหนวยงาน ตามขอเท็จจริง ท่ี เ กิดข้ึน  

และพิจารณาหาทางท่ีจะลดความเสี่ยงดังกลาวลง 
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 จัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต และแผนบริหารความเสี่ยงท่ีจะเกิดการทุจริต 

 มีการดําเนินการกิจกรรมตามแผนงานท่ีไดกําหนดไว  

 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน เพ่ือท่ีจะปรับปรุงแผนดําเนินงานใหดียิ่งข้ึนในอนาคต 

 

3. ดัชนท่ีี 4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร 

  ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร เปนดัชนีท่ีประเมินเก่ียวกับความพยายามของหนวยงานในการ

เสริมสรางวัฒนธรรมและคานิยมสุจริตและการตอตานการทุจริตในหนวยงาน ตลอดจนการกําหนดมาตรการ 

กลไก หรือการวางระบบในการปองกันผลประโยชนทับซอน รวมถึงแนวทางในการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตในหนวยงานท่ีเปนรูปธรรม และชัดเจน ผานกลไกการจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต  

และการกํากับติดตามอยางตอเนื่อง รวมไปจนถึงการประเมินกลไกการตรวจสอบภายในหนวยงานท่ีมี 

ความเปนอิสระ ไมถูกแทรกแซง ปราศจากอคติ มีความเปนกลาง และใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการ

ปองกันการทุจริตในหนวยงาน สามารถพิจารณาเปนรายตัวชี้วัดไดดังตอไปนี้ 

 

 ตัวช้ีวัดท่ี 4.1 การเสริมสรางวัฒนธรรมสุจริต  

 เปนตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือใหหนวยงานท่ีรับการประเมินมีการสงเสริมและปลูกฝงพฤติกรรมการ

ปฏิบัติงานอยางซ่ือสัตยสุจริตและไมทนตอการทุจริต และพัฒนาใหเปนวัฒนธรรมและคานิยมของหนวยงาน 

 วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกรเปนดัชนีท่ีประเมินเก่ียวกับพฤติกรรมและทัศนคติในการปฏิบัติงานของ

หนวยงาน วามีการปลูกฝง สั่งสอน หรือถายทอดแกกันของเจาหนาท่ีในหนวยงานจากรุนสูรุน จนกลายเปน

แนวทางปฏิบัติประจําหรือวัฒนธรรมของหนวยงาน ซ่ึงวัฒนธรรมเหลานั้นควรเปนการปฏิบัติตนหรือทัศนคติท่ีดี 

เปนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ใหไมยอมรับพฤติกรรมการทุจริตตางๆ ในหนวยงาน จนกระท่ัง 

ไมทนตอการทุจริต และกอใหเกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) สงผลทําใหเจาหนาท่ีในหนวยงาน

เกิดความอายหรือความกลัวท่ีจะกระทําการทุจริตได รวมไปถึงกระบวนการของหนวยงานท่ีจะปลูกฝงและ

สรางใหเกิดวัฒนธรรมทางความคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม และกระบวนการ

ของหนวยงานท่ีมีการกําหนดแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงาน นอกจากนี้ยังมี

กระบวนการตรวจสอบถวงดุลภายในท่ีเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ สงผลใหเจาหนาท่ีในหนวยงานเห็น

ความสําคัญและเกิดความตระหนักถึงผลการทุจริต จนกอใหเกิดเปนวัฒนธรรมในการรวมตอตานการทุจริตข้ึน

ในหนวยงานข้ึน   

 การเสริมสรางวัฒนธรรมสุจริตในหนวยงาน ครอบคลุมไปถึงการสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต การไมทนตอ

การทุจริต และการอายและเกรงกลัวท่ีจะทุจริต หนวยงานจะตองสรางการรับรูใหแกผูมีสวนไดสวนเสียของ

หนวยงานไดรับทราบถึงวัฒนธรรมการตอตานการทุจริตในองคกร มีการเผยแพรหลักการแนวคิดท่ีเก่ียวของกับ

การตอตานทุจริต เชน มีเวที บอรด เว็บไซต หรือชองทางอ่ืนๆ ใหแกเจาหนาท่ีภายในหนวยงาน ดังนั้นเพ่ือให
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หนวยงานมีแนวทางการสรางเสริมวัฒนธรรมองคกรดานการตอตานการทุจริตท่ีดี ท่ีปรึกษาจึงมีขอเสนอ

แนวทางเก่ียวกับการจัดการปองกันปญหาการทุจริต ซ่ึงถือเปนฐานคิดในเรื่องวัฒนธรรมและคุณธรรมในการ

ทํางานของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับความรูสึกนึกคิดท่ีรูจักผิดชอบชั่วดี และการมีระบบท่ีจะเสริมการทํางาน

ของบุคลากรภายในหนวยงานใหมีหลักปฏิบัติงานท่ีชัดเจน ซ่ึงตองการการถายทอดความรูอยางเปนระบบไปยัง

บุคลากรภายในหนวยงานเพ่ือสรางการรับรูท่ีดี ซ่ึงท่ีปรึกษาเสนอใหมีการสรางระบบการจัดการความรู 

(Knowledge Management) เรื่องการสรางวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกรข้ึน โดยกอนท่ีจะพัฒนาระบบข้ึนมา

นั้น สิ่งสําคัญคือความเขาใจสถานการณในปจจุบันขององคกร วาพนักงานมีความรูและความตระหนักในเรื่อง

วัฒนธรรมและคุณธรรมในการทํางานมากนอยเพียงใด เพ่ือท่ีจะออกแบบระบบการจัดการความรูไดอยาง 

มีประสิทธิภาพ ท่ีปรึกษาไดเสนอแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

 ทบทวนแหลงความรู ท่ีองคกรมีอยู เชน นโยบายและหลักปฏิบัติเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน

จรรยาบรรณเจาหนาท่ีในหนวยงาน (Code of Conduct) ผลการประเมินองคกร (เนนไปท่ีความเสี่ยง

ดานการปฏิบัติการในเรื่องการทุจริตตางๆ ท่ีขัดตอจรรยาบรรณเจาหนาท่ี เชน ระบบการตรวจสอบ

ตัวแทนขาย / ผูผลิต / ลูกคาท่ีมีบทบาทสําคัญตอการจัดซ้ือจัดจาง บุคลากรภายในท่ีอยูในตําแหนงใด

นานๆ จนมีสายสัมพันธกับคนภายนอก หรือธุรกิจของครอบครัวตนเอง) ประวัติการฝกอบรม เอกสาร

ข้ันตอนในการทํางานในแผนกตางๆ รวมถึงกฎระเบียบของพนักงาน ซ่ึงในข้ันตอนนี้คณะกรรมการ

และคณะผูบริหารควรประชุมเพ่ือจัดตั้งคณะทํางานเพ่ือนําหลักการไปสูภาคปฏิบัติได 

 ประเมินความเสี่ยงท่ีอาจเกิดจากปญหาการทุจริต ตั้งแตระดับผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกองคกร 

แผนกงาน / ระบบงาน / ระบบตรวจสอบภายใน ลักษณะการทํางาน ข้ันตอนการทํางาน บุคลากรท่ีมี

หนาท่ีอนุมัติการปฏิบัติการตาง ๆ เพ่ือระบุจุดเสี่ยง (Hot Spots) ในการวางนโยบายในการปองกัน

การทุจริตและสรางเสริมวัฒนธรรมการทํางานท่ีดี 

 สรางนโยบายและหลักปฏิบัติท่ีชัดเจน เม่ือทําการวิเคราะหจุดเสี่ยงตางๆ ท่ีจะนําไปสูปญหาการทุจริต

หรือผลประโยชนทับซอนไดแลว หนวยงานควรวางนโยบายปองกันเหตุการณดังกลาว เพ่ือสรางความ

ตระหนักในผลกระทบของการทุจริตและการมีสวนรวมในการสรางวัฒนธรรมคุณธรรมในการทํางาน

วาพฤติกรรมใดท่ีถูกตอง พฤติกรรมใดท่ีไมควรทํา เชน การไมรับสินบน การไมรับของขวัญ การไม

จัดซ้ือจัดจางกับญาติตัวเอง การใชชองวางขององคกรเพ่ือประโยชนทับซอนตัวเอง (Business 

partners) 

 สรางรูปแบบการถายทอดความรู องคกรตองสรางใหเกิดความตระหนักผลกระทบของการทุจริตและ

การมีสวนรวมในการสรางวัฒนธรรมคุณธรรมในการทํางาน (ความรูดังกลาวตองผานการวิเคราะห

ความเปนไปไดจากคณะกรรมการ / ผูบริหาร หรือถูกทดสอบแลววาไดผลจริง อาจเปนนโยบาย  

วิธีปฏิบัติ การรวมกลุมเครือขาย ทําความเขาใจเง่ือนไขตางๆ ท่ีมีความเสี่ยง วิธีการแกปญหาหรือ

ชองทางรองเรียน / รายงานผล เม่ือตองตกอยูในสถานการณท่ีไมเหมาะสม) โดยอาจจะนําเสนอดวย
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การเลาเรื่องผานบุคคลท่ีไดรับการยอมรับ (Storytelling) การสรางคลังความรู (Knowledge 

repositories) เปนระบบออนไลน การสรางกลุมเครือขายภายในองคกร (Network connectivity) 

การแนะนําระบบงาน (Workflow) ใหมท่ีสรางเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน การ

เรียนรูดวยตนเองผานระบบ E-Learning หรือโปรแกรมสําเร็จรูป ความรู ท่ีรวบรวมไวนอกจาก

กิจกรรมตางๆ เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมคุณธรรมอันดีแลว จะตองมีการชี้แจงถึงข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

บางจุดท่ีมีความเสี่ยงนําไปสูปญหาทุจริตได เชน การเบิกคารับรอง เบิกเงินสด การเบิกคาเดินทาง  

คาดูงาน คาอบรม การจายคาท่ีปรึกษา / ตัวแทนขาย การจัดจางในรูปแบบพิเศษ รวมถึงการ

ตรวจสอบการฮ้ัวประมูล และสายสัมพันธระหวางคนในองคกรกับผูรับจาง เปนตน โดยเนื้อหาท่ีใช

ถายทอดความรูนี้ ตองมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ เพราะถาเสนอเนื้อหาเขมงวดมากไป อาจสงผล

ใหเกิดความทอแทจนทําใหโครงการไมประสบผลสําเร็จ 

 มีการประเมินผลและควบคุมองคกร ตองมีการประเมินผลระบบงานท่ีสรางข้ึน โดยองคประกอบใน

การประเมิน คือ 

- มาตรฐานและข้ันตอนการทํางานเปนไปตามท่ีกําหนดหรือไม (Employment procedures) เชน 

การดําเนินการเรื่องประโยชนทับซอน (การรับรูแผนงาน การรวมแชรประสบการณความรู

เก่ียวกับการตอตานทุจริต) ระบบตรวจสอบภายในเปนไปอยางอิสระ กระบวนการติดตาม 

ผูกระทําผิดและลงโทษสามารถดําเนินการไดจริง เปนตน  

- ระบบการอนุมัติตางๆ ตองไมเอ้ือใหกับการทุจริต และการเรียกรับผลประโยชนใดๆ มีระบบ

ตรวจสอบ หรือสุมอยางไมเปนทางการเกิดข้ึนเพ่ือการบริหารงานอยางโปรงใสหรือไม 

 สรุปผลและสื่อสารใหท่ัวถึงองคกร ถอดบทเรียนผลสําเร็จเก่ียวกับแนวทางการจัดการผลประโยชน 

ทับซอน และถายทอดแนวปฏิบัติท่ีเหมาะสมสรางเปนวัฒนธรรมองคกร จัดทําแผนสื่อสารในชองทาง

ท่ีเหมาะสมกับคนในแตละชวงอายุและวิถีชีวิต (Life style) ซ่ึงผูท่ีเหมาะสมในการเปนผูนํากิจกรรม

สรางเสริมวัฒนธรรมคุณธรรมในการทํางานท่ีดีนั้น คือ ผูนําองคกร 

 ท้ังนี้การสรางวัฒนธรรมสุจริตในหนวยงานนั้น จะเปนยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

ทุกภาคสวนในองคกรแบบบูรณาการ และจะตองมีกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบใหมี

มาตรฐานสากล 

 การเสริมสรางวัฒนธรรมสุจริตในหนวยงาน ครอบคลุมไปถึงการสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต การไมทนตอ

การทุจริต และการอายและเกรงกลัวท่ีจะทุจริต ดังนี้ 

1) การสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต 

 การสรางวัฒนธรรมสุจรติในหนวยงาน ควรสรางการสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตของหนวยงาน  มีการสั่ง

สอนหรือถายทอดการปฏิบัติตนท่ีดีระหวางเจาหนาท่ีในหนวยงาน เปนพฤติกรรมท่ีสงเสริมใหเกิดคุณธรรมและ

ความซ่ือสัตยสุจริตของหนวยงาน โดยจะตองมีหลักการ ดังตอไปนี้ 
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 สงเสริมใหผูบริหารของหนวยงานมีการถายทอดพฤติกรรมการทํางานท่ีดี มีคุณธรรม และซ่ือสัตย

สุจริตใหแกกันอยูเสมอ มีการปฏิบัติตัวใหเปนตัวอยางท่ีดีของพนักงานหรือผูบริหารคนอ่ืนๆ ในเรื่อง

ของความซ่ือสัตยสุจริต และจะปฏิบัติตนเองใหเปนตัวอยางแกพนักงานรุนตอๆ ไป การท่ีจะไดรับการ

ยอมรับวาเปนคนท่ีซ่ือสัตยสุจริตไดนั้น ตองตั้งเปาหมายความเปนตัวตนของเราใหมีความหนักแนน 

ตั้งใจจะเปนตนแบบท่ีดีใหผูอ่ืน 

 สงเสริมใหเจาหนาท่ีของหนวยงานมีการทํางานดวยความมุงม่ันจริงจัง จริงใจอยางตอเนื่องตรงเวลา

และไมเอาเปรียบเวลาหนวยงานในเวลาการปฏิบัติงาน 

 การเก็บขอมูลขององคกรท่ีเปนความลับหรือทรัพยสินทางปญญา จะไมเผยแพรท้ังในและนอกองคกร

ท้ังในขณะท่ีเปนพนักงาน และเม่ือพนสภาพจากการเปนพนักงานขององคกร  

 เจาหนาท่ีของหนวยงานจะตองรายงานขอมูลของงานในหนาท่ีและท่ีเก่ียวของ ตองเปนความจริง  

มีการปลูกฝงคานิยมในการพูดความจริง 

 ไมนําทรัพยสินของหนวยงานไปใชเงินสวนตัวทุกกรณี แมแตสิ่งเล็กนอย หรือแมวาจะมีการนํามาคืน

ในภายหลังก็ตาม   

 ไมรับหรือจายผลประโยชนใดๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนกับความสะดวก หรือละเมิดกฎกติกา หรือเพ่ือใหยกเวน 

การรายงาน หรือการลงโทษใดๆ ท้ังสิ้น แมหลายคนมองวาเปนเรื่องของสินน้ําใจ เปนเรื่องเล็กๆ นอยๆ  

ท่ีใหกันเพ่ือเปนการขอบคุณ ท่ีชวยเหลือ อํานวยความสะดวกก็ตาม ซ่ึงจะกอใหเกิดวัฒนธรรมองคกรท่ี

ทุกอยางตองเริ่มตนดวยผลประโยชน และลงทายดวยการตางตอบแทนดวยสิ่งท่ีไมซ่ือสัตยตอหนาท่ี  

 แจงใหผูบริหารทราบดวยวิธีท่ีสรางสรรค เม่ือพบความผิดปกติ หรือชองวางของระบบอันอาจนําไปสู

ความไมซ่ือสัตยสุจริตในการทํางานได  โดยตองถือเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของทุกคนในองคกร 

และตองรวมกันเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 

 

2) การไมทนตอการทุจริต 

 หนวยงานจะตองดําเนินการ “สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต” เปนการมุงเนนใหความสําคัญ 

ในกระบวนการการปรับสภาพหนวยงานใหเกิดภาวะ “ท่ีไมทนตอการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแตกระบวนการกลอม

เกลาทางสังคมในหนวยงาน เพ่ือสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต และปลูกฝงความพอเพียง  มีวินัย ซ่ือสัตย 

สุจริต เปนการดําเนินการเพ่ือใหบุคลกากรของหนวยงานมีความเปนพลเมืองท่ีดี  มีจิตสาธารณะ จิตอาสา  

และความเสียสละเพ่ือสวนรวม และเสริมสรางใหทุกภาคสวนมีพฤติกรรมท่ีไมยอมรับ และตอตานการทุจริต 

ในทุกรูปแบบ ผานการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู อันจะนํามาสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตลอดจนสงเสริมและ

เสริมสรางบทบาทของบุคลากรในหนวยงานท่ีจะชวยกันการสรางสังคมโปรงใส บนพ้ืนฐานของการประยุกตใช

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และปลูกฝงคานิยมในความซ่ือสัตยสุจริต ตลอดจนไมยอมรับการทุจริต 

ทุกรูปแบบ เจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีไมยอมรับการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในหนวยงาน ไมทนเห็นการทุจริต 
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ในหนวยงาน พรอมท่ีจะดําเนินการเพ่ือหาทางตรวจสอบและยับยั้งการทุจริตนั้น เม่ือพบเห็นการทุจริตเกิดข้ึน

ในหนวยงานแลว ไมเพิกเฉย และพรอมท่ีจะดําเนินการ เชน รองเรียน แจงเบาะแส หรือใหขอมูลแกสวนงาน

ตรวจสอบท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน เพ่ือใหเกิดการตรวจสอบการทุจริตข้ึน 

 

3) การอายและเกรงกลัวตอการทุจริต 

 เปนพฤติกรรมและทัศนคติของเจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีเห็นวาการทุจริตเปนสิ่งท่ีนาอับอาย เนื่องจาก

จะไมไดรับการยอมรับใหอยูในสังคม และมีโอกาสท่ีจะถูกตอตานจากสังคม (Social Sanction) จนไมกลาท่ีจะ

กระทําการทุจริต หรือตระหนักถึงบทลงโทษและผลของการทุจริตจนไมกลาท่ีจะกระทําการทุจริต ท้ังนี้จะตอง

มีการสรางวัฒนธรรมในหนวยงานใหไมยอมรับเจาหนาท่ีท่ีทําการทุจริตในหนวยงาน สรางกระแสกดดันทาง

สังคมจากทุกสวนงานในหนวยงานในการกดดันคนท่ีทําการทุจริต ในหนวยงานมีการสรางวัฒนธรรมแนวคิด

ใหแก เจาหนาท่ีละอายเกรงกลัวท่ีจะทุจริต มีความคิดในหิริ  ความละอายตอการกระทําการทุจริต  

และโอตตัปปะ ความเกรงกลัวตอการกระทําการทุจริต เกิดเปนความละอายและความเกรงกลัวตอการกระทํา

การทุจริต กลัวตอผลของการกระทําท่ีจะเกิดข้ึน  เพราะการกระทําเหลานี้จะนํามาซ่ึงความทุกขความ

เดือดรอนในภายหลัง           

 

 ตัวช้ีวัดท่ี 4.2 การปองกันผลประโยชนทับซอน  

 เปนตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือใหหนวยงานท่ีรับการประเมินมีการศึกษาวิเคราะหความเสี่ยงและการ

จัดการความเสี่ยงเก่ียวกับการเกิดผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน เพ่ือพัฒนาไปสูการกําหนดมาตรการ

ปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน 

 หนวยงานควรจัดทํารายงานการวิเคราะหความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน 

ทับซอนในหนวยงาน และมีการเสนอรายงานดังกลาวผูบริหารสูงสุดของหนวยงานหรือผูบริหารท่ีไดรับมอบ

อํานาจไดรับทราบและสั่งการ 

 การจัดทํารายงานการวิเคราะหความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนใน

หนวยงาน เพ่ือใหหนวยงานมีแนวทางท่ีชัดเจนในการวางแผนตานทุจริตในองคกร หนวยงานจะตองมีการระบุ

ใหไดวา ณ ปจจุบันหนวยงานอยูในสถานการณความเสี่ยงเก่ียวกับการทุจริตและความเสี่ยงเก่ียวกับ

ผลประโยชนทับซอนท่ีจะเกิดข้ึนหรือไม และเพ่ือเปนการรับประกันถึงความสําเร็จผูบริหารจะตองแสดง

บทบาทและสรางวัฒนธรรมการตอตานทุจริตใหคนในองคกรเกิดจิตสํานึกเรื่องนี้อยูเสมอ  ดังนั้นหนวยงานควร

ท่ีจะมีการประเมินความเสี่ยงของโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตในการปฏิบัติงานภายในหนวยงานและความเสี่ยง

เก่ียวกับผลประโยชนทับซอนในหนวยงานมีมากนอยเพียงใด โดยมีข้ันตอนการประเมินความเสี่ยงจากการ

ทุจริตและความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนในการปฏิบัติงาน มีดังนี้ 
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• ประเมินความเสี่ยง (Assess Risks)  

ระบุปจจัยเสี่ยงวาเกิดจากประเด็นใด เชน ลักษณะกิจกรรม สถานท่ี ความสัมพันธกับผูรับจาง  

ชองโหวของกฎหมาย/ กฎระเบียบ จากนั้นจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงนั้นๆ และผูมีสวนเก่ียวของมี 

กลุมใดบาง ไดแก 

- ผูมีสวนไดสวนเสียทางธุรกิจ ไดแก ผูผลิตท่ีขายของใหหนวยงาน ตัวแทนขาย ตัวแทน                 

จัดจําหนาย ลูกคาโดยเฉพาะกลุมท่ีมีสายสัมพันธกับคนในหนวยงานเปนตน 

- ผู มีสวนไดสวนเสียท่ีเปนหนวยงานรัฐ ไดแก หนวยงานตรวจสอบ นักการเมือง 

ขาราชการ เปนตน 

 พัฒนากิจกรรมตอตานการทุจริต (Develop the program)  

ออกแบบกิจกรรมตอตานการทุจริตตามประเด็นความเสี่ยงในข้ันตอนการประเมิน กําหนด

นโยบายกระบวนการในการปฏิบัติและการควบคุม/ติดตามผลในทุกระดับการทํางาน เสนอ

เรื่องตอคณะกรรมการและผูบริหารใหวางกลยุทธพรอมท้ังเปาหมายระยะสั้น และระยะยาว 

เตรียมการเรื่องทรัพยากรท่ีใชและกระบวนการสื่อสารใหท่ัวถึงองคกร 

 กําหนดแนวทางปฏิบัติ (Define and Implement policies)  

เขียนนโยบายท่ีสอดรับกับกลยุทธกฎระเบียบ และกระบวนการทํางาน ตั้งผูรับผิดชอบท่ีมี

ศักยภาพในการขับเคลื่อนการปฏิบัติใหสัมฤทธิ์ผล สื่อสารไปยังผูมีสวนไดสวนเสียขององคกร 

เชน พนักงาน ผูประเมิน ผูตรวจสอบภายใน และลูกคา/ผูใชบริการตามภารกิจ รวมถึงระบุ

วิธีการประเมินผลไวดวย 

 สรางกระบวนการและการควบคุม (Build and Operate Controls)  

ระบุกระบวนการถายโอนความเสี่ยงและการควบคุมเพ่ือใหสัมฤทธิ์ผล เชน ข้ันตอน

ปฏิบัติงานการจัดหาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมนํามาใช ทรัพยากรบุคคล การควบคุมดวยอุปกรณ

หรือระบบมาตรฐานโดยตองพัฒนาออกมาเปนเอกสารหรือคูมือ 

 ฝกอบรมและใหความรู (Train and Educate)  

พัฒนาโปรแกรมฝกอบรมผูมีสวนไดสวนเสียใหตระหนักและมีความรูในข้ันตอนปฏิบัติ รวมถึง

กระบวนการควบคุมท่ีจะเกิดข้ึนโดยจะตองบอกใหทราบวาแตละตําแหนง แตละระดับมี

บทบาทและเปาหมายตางกันอยางไร  ซ่ึงการพัฒนาเนื้อหาจะตองคํานึงถึงกลุมผูเขารับการ

อบรมเปนหลัก เอกสารท่ีใชตองสอดรับกันแตละกลุม รวมถึงออกแบบระบบการประเมินผล

ไวเพ่ือใหทราบผลจากการฝกอบรม 
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 ติดตามและประเมินผล (Monitor and Evaluate) ตามข้ันตอนดังนี้ 

- สรางระบบคัดกรองขอมูลออกแบบวิธีการตรวจสอบ/ติดตามขอมูลภายในและภายนอกเพ่ือ

ระบุวาขอมูลประเภทใดท่ีเปนความเสี่ยงเปรียบเทียบขอมูลในแตละกลุม เชน กลุมคูคา  

ผูรับจางลูกคา  ผูรับบริการวามีรูปแบบเหมือนกันหรือไม 

- ตั้งศูนยรับเรื่อง (Hotline) เปดชองทางใหแจงขอมูลทุจริต เพ่ือนําขอมูลมาวิเคราะหสรุป

เปนรายงาน 

- การตรวจสอบขอมูล ตั้งหนวยรับเรื่องยืนยันขอมูลท่ีสงสัยวาจะเปนการประพฤติมิชอบ         

โดยใชทีมท่ีมีความสามารถและนาเชื่อถือมาทํางานนี้ เชน ผูตรวจบัญชี ผูเชี่ยวชาญทางดาน

ไอที นักกฎหมาย หรือผูเชี่ยวชาญอ่ืนๆ รวมท้ังพยานดวย 

- วิเคราะหสาเหตุทําการวิเคราะหวาปญหาดังกลาวเก่ียวโยงกับใคร สถานท่ีไหน และมี

วิธีการอยางไร โดยจะตองคนหาวาขอมูลสําคัญ คือ สิ่งใดบาง มีรูปแบบเปนอยางไร ขอมูล

เชื่อถือไดหรือไม  

- สรางแนวทางปองกันปญหาทุจริต นําผลวิเคราะหท่ีไดมาเปนแนวทางในการตรวจสอบ

ภายในเพ่ือควบคุมมิใหเกิดการทุจริตในองคกร รวมถึงพัฒนาระบบวิเคราะหขอมูล (Data 

Analytics) ซ่ึงจําเปนตองมีการทบทวนและปรับปรุงวิธีการใหทันสมัยรับกับบริบทอยูเสมอ 

 ประเมินผลการดําเนินงานและทบทวนแผนการดําเนินงาน 

ท้ังนี้ตองมีการประเมินผลอยางตอเนื่องเพ่ือจะใหม่ันใจไดวากิจกรรมท่ีไดออกแบบไวสามารถ

ตอตานกับสถานการณทุจริตในการดําเนินงานท่ีมีรูปแบบซับซอนมากข้ึนและจะตองรายงาน

ผลใหคณะกรรมการและผูบริหารทราบเปนระยะๆ และตองทบทวนมาตรการตางๆ วายัง

เหมาะสมอยูหรือไม รวมถึงถาเปนไปไดควรใชระบบท่ีเปนมาตรฐานสากลหรือผานการรับรอง

จากหนวยงานตรวจประเมินภายนอกองคกร โดยประเด็นท่ีตองทําการตรวจประเมินในทุกป

จะประกอบไปดวย 

- ความชัดเจนของกฎระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการตอตานการทุจริตหรือการปองกัน

ผลประโยชนทับซอน เชน กฎระเบียบท่ีใหอํานาจคนใดคนหนึ่งตัดสินใจหรือใชดุลพินิจ 

การไมมีระบบควบคุมท่ีดี หรือการเปดโอกาสใหใชงบประมาณโดยใชดุลพินิจ หรือโอกาส

เรียกรับสินบนจากการปฏิบัติงานได เปนตน 

- การบังคับใชกฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับการตอตานทุจริต ซ่ึงประสิทธิภาพการปองกัน

ความเสี่ยงจากปญหาการทุจริตอยูท่ีระบบบังคับใช หากหนวยงานใดไมสามารถคนหา

ผูกระทําผิด หรือลงโทษ หรือปดชองทางหลบเลี่ยงตางๆ ได ปญหาดังกลาวก็จะยังคงอยู

ในหนวยงานตอไป 
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 การปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน ผลประโยชนทับซอนเปนความขัดแยงกันระหวาง

ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม (Conflict of Interest) เปนสถานการณหรือการกระทําท่ีบุคคลไม

วาจะเปนผูบริหารหนวยงาน ขาราชการ เจาหนาท่ี พนักงานของรัฐมีผลประโยชนสวนตัวมากจนมีผลตอการ

ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงหนาท่ีท่ีบุคคลนั้นรับผิดชอบอยู และสงผลกระทบตอประโยชนสวนรวม 

หรือสงผลใหบุคคลนั้นขาดการตัดสินใจท่ีเท่ียงธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชนสวนตนเปนหลัก ผลเสียจึงเกิด

ข้ึนกับประเทศชาติ เปนการกระทําผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณจึงอาจถือไดวาเปนเหตุพ้ืนฐานของการทุจริต 

ในรูปแบบตางๆ ตามมาอีกมากมาย ดังนั้นในการท่ีจะพัฒนาประเทศใหมีความโปรงใส เพ่ือกอใหเกิดความศรัทธา

และความเชื่อม่ันท้ังในประเทศและตางประเทศ จึงมีความจําเปนและสําคัญอยางยิ่ง  ในการท่ีจะตองใหพลเมือง

ของรัฐไมวาจะอยูในสถานะใดก็ตาม มีความตระหนักและใหความสําคัญในการดํารงตนใหสามารถแยกแยะระหวาง

ผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม เพ่ือเปนการปองกันการทุจริตมิใหเกิดข้ึนตอไป เพ่ือลดระบบ

อุปถัมภ และสรางนิยมรวมตานการทุจริตข้ึนในหนวยงาน 

 การปองกันผลประโยชนทับซอน เปนการพิจารณาถึงการดําเนินการเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนใน

หนวยงาน สงเสริมใหเจาหนาท่ีในหนวยงานมีความเขาใจเก่ียวกับการกระทําท่ีเปนผลประโยชนทับซอน สามารถ

แยกแยะผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมได สรางพฤติกรรมของเจาหนาท่ีไมใหมีพฤติกรรมเขาขายมี

ผลประโยชนทับซอน หนวยงานจะตองสรางพฤติกรรมของเจาหนาท่ีไมใหนําวัสดุอุปกรณ และของใชในราชการไป

ใชประโยชนสวนตน ไมมีการบริหารงานและปฏิบัติงานท่ีเปนการเอ้ือประโยชนตอบุคคลบางกลุม  

 การดําเนินการเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงานนั้น ควรจะตองมีการพิจารณาปรับปรุง

ดําเนินการใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน ดังตอไปนี้ 

 มีการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 

 จัดทําคูมือเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

 หนวยงานมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการปองกันผลประโยชนทับซอน

ในหนวยงาน โดยการจัดทําคําสั่ง/ขอสั่งการอยางเปนทางการโดยผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน

หรือผูบริหารท่ีไดรับมอบอํานาจ กําหนดกรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนใน

หนวยงาน และกําหนดกลไกการกํากับติดตามอยางตอเนื่อง มีขอสั่งการใหนําคูมือเก่ียวกับการ

ปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนใหพนักงานในหนวยงานถือปฏิบัติ 

 จัดประชุมสัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรูภายในหนวยงานเพ่ือใหความรูเรื่องการปองกัน

ผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาท่ี 

 ปรับปรุงแนวทาง/ข้ันตอน การปฏิบัติ รวมท้ังระเบียบและข้ันตอนการปฏิบัติเพ่ือปองกัน

ผลประโยชนทับซอน 

 รายงานผลการปฏิบัติตามระเบียบ และขอเสนอแนะจากผลการปฏิบัติ เพ่ือเปนขอมูลในการ

ดําเนินการตอไป 

 

  
 

5-25 



รายงานผลการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ รายหนวยงาน 

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

สถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 
 ท้ังนี้แนวทางสําคัญในการดําเนินการปองกันผลประโยชนทับซอน ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชน

สวนตนและผลประโยชนสวนรวมนั้นหนวยงานจะตองจัดใหมีการพัฒนาหลักสูตร บทเรียน อบรม นําเสนอใน

รูปแบบการปองกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวมในทุกระดับ

ใหแกเจาหนาท่ีในหนวยงานอยางสมํ่าเสมอ 

 

 ตัวช้ีวัดท่ี 4.3 แผนปองกันและปราบปรามการทุจริต  

 เปนตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือใหหนวยงานท่ีรับการประเมินใหความสําคัญในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตในหนวยงาน โดยจัดทําเปนแผนปฏิบัติการท่ีชัดเจนและมีการดําเนินการอยางจริงจัง 

 การดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงานนั้น หนวยงานควรท่ีจะนํายุทธศาสตร

ชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) มารวมพิจารณาดําเนินการ 

โดยในยุทธศาสตรชาติ ไดกําหนดพันธกิจไวดังนี้ “สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลใน

การบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตท้ัง

ระบบใหมีมาตรฐานสากล” มีการแปลงนโยบายสูแผนงานการปฏิบัตกิารเพ่ือปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 แผนปองกันและปราบปรามการทุจริต เปนกระบวนการของหนวยงานท่ีแสดงถึงการใหความสําคัญใน

การปองกันการทุจริต โดยการจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงานนั้น นอกจากจะตองมี

การวิเคราะหผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการในปท่ีผานมาแลว ยังตองมีการนําไปสูการปฏิบัติอยางเปน

รูปธรรมและมีประสิทธิภาพเชนกัน ในการดําเนินการเพ่ือจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต  

ควรจะตองมีการพิจารณาปรับปรุงดําเนินการใหมีความสมบูรณข้ึน ดังตอไปนี้ 

- มีการวิเคราะหผลการดําเนินการตามแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน 

เพ่ือนํามาปรับแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตในปถัดไป 

- มีการจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยในแผนดังกลาวจะตองมีลักษณะเปน

แผนปฏิบัติการ มีรายละเอียดอยางนอย รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม วัตถุประสงคของ

โครงการหรือกิจกรรม ระยะเวลาท่ีจะดําเนินการของแตละโครงการหรือกิจกรรม โดยแผนนี้

จะตองไดรับการเห็นชอบหรือลงนามโดยผูบริหารสูงสุดของหนวยงานหรือผูบริหารท่ีไดรับ

มอบอํานาจ เพ่ือแสดงใหเห็นถึงเจตจํานงของผูบริหารท่ีจะปองกันและปราบปรามการทุจริต 

- นําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต ไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

- วิเคราะหผลตามแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตวาสามารถยับยั้งการทุจริตในหนวยงาน

ไดมีประสิทธิภาพเพียงใด 

- รายงานผลการดําเนินการตามแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต แสดงถึงผลการกํากับ

ติดตามการดําเนินงาน/ความกาวหนาของโครงการหรือกิจกรรมท่ีระบุในแผนปองกันและ
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ปราบปรามการทุจริต ท้ังนี้จะตองมีการเสนอผูบริหารสูงสุดของหนวยงานหรือผูบริหารท่ีไดรับ

มอบอํานาจเพ่ือท่ีจะไดพิจารณาและสั่งการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

  

 แตสวนท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีจะตองพิจารณา คือ การจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ในหนวยงานแมจะไดสมบูรณเพียงใด หากไมมีการดําเนินการท่ีจะปองกันและปราบปรามอยางจริงจัง ผูมีสวน

ไดสวนเสียท้ังภายนอกและภายในยอมจะสะทอนผานทางการประเมินความรับรู หรือทัศนคติตอหนวยงานถึง

การดําเนินงานของหนวยงาน ดังนั้นหนวยงานจะตองมีการดําเนินการในเรื่องนี้อยางจริงจัง เม่ือพบการทุจริต

ข้ึนในหนวยงานตองมีการดําเนินงานลงโทษอยางจริงจังและรวดเร็ว และมีการประชาสัมพันธใหรับทราบเปน

การท่ัวไป เพ่ือใหผูท่ีมีสวนไดสวนเสียท้ังภายนอกและภายในรับทราบถึงความมุงม่ัน ความตั้งใจจริงของ

หนวยงานท่ีจะดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 

 ตัวช้ีวัดท่ี 4.4 การตรวจสอบถวงดุลภายใน  

 เปนตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือใหหนวยงานท่ีรับการประเมินมีกลไกการตรวจสอบภายในหนวยงานท่ี

มีความเปนอิสระไมถูกแทรกแซง ปราศจากอคติ มีความเปนกลาง และใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการ

ปองกันการทุจริตรวมไปถึงมีกระบวนการลงโทษทางวินัยตอเจาหนาท่ีผูกระทําการทุจริตอยางจริงจัง 

 การตรวจสอบถวงดุลภายในหนวยงาน เปนกระบวนการในการตรวจสอบถวงดุลภายในเก่ียวกับการ

ดําเนินงานท่ีมีความเสี่ยงหรือมีโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตข้ึนในหนวยงาน ซ่ึงการดําเนินการเพ่ือจัดทําการ

ตรวจสอบถวงดุลภายใน หนวยงานควรจะตองมีการพิจารณาปรับปรุงดําเนินการใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน 

ดังตอไปนี้ 

- จัดใหกลุมงานตรวจสอบภายในเปนหนวยงานสามารถตรวจสอบ ยับยั้ง หรือปองกันการทุจริต 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถดําเนินการไดอยางเปนอิสระ มีความเปนกลาง ปลอดจากการ

แทรกแซง ปราศจากอคติ สามารถดําเนินการตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานไดอยาง

จริงจัง มีการจัดทําแผนการตรวจสอบ แนวทางการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบท่ีเปนมาตรฐาน  

มีการรายงานผลการตรวจสอบเสนอและขอเสนอแนะตางๆ ใหผูท่ีมีอํานาจพิจารณาเพ่ือแกไข 

ปรับปรุง เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงาน และหากพบการกระทําความผิดทุจริตจะตองมี

การรายงานผล และหนวยงานจะตองมีการลงโทษทางวินัยตอเจาหนาท่ีผูกระทําการทุจริตอยาง

จริงจัง  

 

 แตสวนท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีจะตองพิจารณาในการตรวจสอบถวงดุลภายใน คือ การจัดทําแผนการ

ตรวจสอบถวงดุลในหนวยงานแมจะดําเนินการไดสมบูรณเพียงใด หากไมมีการดําเนินการท่ีจะตรวจสอบ

ถวงดุลในหนวยงานอยางจริงจัง ผูมีสวนไดสวนเสียท้ังภายนอกและภายในยอมจะสะทอนผานทางการประเมิน
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ความรับรู หรือทัศนคติตอหนวยงาน สําคัญท่ีสุดเม่ือหนวยงานพบการทุจริตข้ึน จะตองมีการดําเนินงานลงโทษ

อยางจริงจังและรวดเร็ว และมีการประชาสัมพันธใหรับทราบเปนการท่ัวไป เพ่ือใหผูท่ีมีสวนไดสวนเสียท้ัง

ภายนอกและภายในรับทราบถึงความมุงม่ัน ความต้ังใจจริงของหนวยงานท่ีจะดําเนินการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต  

 

4. ดัชนท่ีี 5 คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน 

  ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงานเปนดัชนีท่ีประเมินเก่ียวกับกระบวนการของหนวยงานท่ีแสดงถึง

การใหความสําคัญเก่ียวกับการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีใหเปนไปตามคูมือหรือมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานอยางเครงครัด สงผลใหเกิดมาตรฐานและความเปนธรรมในการปฏิบัติงานและการใหบริการ และ

ประเมินกระบวนการมุงตอบสนองตอผูรับบริการหรือประชาชน ดวยการพัฒนากระบวนการอํานวยความสะดวก 

การใหบริการประชาชน ดวยการแสดงข้ันตอน ระยะเวลาท่ีใช (กรณีท่ีเปนหนวยงานใหบริการ อนุมัติ อนุญาต) 

และประเมินกระบวนการของหนวยงานท่ีแสดงถึงการมีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลภายในหนวยงาน  

ท้ังในดานการบริหารทรัพยากรบุคคล เชน การคัดเลือก การบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย พิจารณาความดีความชอบ  

ดานกระบวนการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและการธํารงรักษาคนดี คนเกง และดานการพัฒนาทรัพยากร

บุคคล การบริหารงบประมาณ เชน การใชจายเงินงบประมาณจะตองเปนไปอยางโปรงใส และจะตองพิจารณาใช

จายในสิ่งท่ีจําเปนตอการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงานอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด โดยเม่ือมีการใช

จายเงินงบประมาณแลว ก็จะตองมีการรายงานตามขอเท็จจริงเชนกัน การมอบหมายงานใหแกผูใตบังคับบัญชา

จะตองคํานึงถึงขอบเขตอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย ขอบเขตตามคําบรรยายลักษณะงานท่ีหนวยงานกําหนด หรือ

ขอบเขตตามภารกิจ หนาท่ี และความรับผิดชอบ มีความเปนธรรม เทาเทียม ไมเลือกปฏิบัติ ซ่ึงหนวยงานจะตองมี

การกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบแกเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของใหดําเนินการอยางเปนรูปธรรม สามารถ

พิจารณาเปนรายตัวชี้วัดไดดังตอไปนี้ 

 

 ตัวช้ีวัดท่ี 5.1 มาตรฐานและความเปนธรรมในการปฏิบัติงานและการใหบริการ  

 เปนตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือใหหนวยงานท่ีรับการประเมินมีการกํากับดูแล มาตรฐานและความ

เปนธรรมในการปฏิบัติงานและการใหบริการ ท่ีเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน  

 มาตรฐานและความเปนธรรมในการปฏิบัติงานและการใหบริการแยกการพิจารณา ดังนี้ 1) มาตรฐาน

การปฏิบัติงาน 2) ความเปนธรรมในการปฏิบัติงานและการใหบริการ ดังตอไปนี้ 
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1) มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 มาตรฐานการปฏิบัติงานเปนการใหความสําคัญเก่ียวกับการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในหนวยงาน 

หนวยงานตองกําหนดใหมีคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และมีการกํากับดูแลเจาหนาท่ีให

ปฏิบัติงานตามคูมือหรือมาตรฐานท่ีไดกําหนดไว รวมท้ังเจาหนาท่ีตองมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานอยางเปน

มาตรฐาน และเปนไปตามระเบียบข้ันตอนอยางเครงครัดอยู เสมอ ดังนั้นในหนวยงานจะตองมีการ

ประชาสัมพันธใหบุคคลภายนอกหนวยงานใหทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติงานของหนวยงานใหเปนท่ีรับรู 

รับทราบโดยท่ัวไป มีการเผยแพรมาตรฐานการปฏิบัติงานผานทางสื่อประชาสัมพันธตางๆ ท่ีหนวยงานสามารถ

ดําเนินการใหผูมีสวนได     สวนเสียรับรูรับทราบได ท้ังนี้ข้ันตอนในการดําเนินการ หนวยงานควรจะตองมีการ

พิจารณาดําเนินการใหมีความสมบูรณในดานตางๆ ดังตอไปนี้ 

 มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักโดยการติดไวท่ี

หนวยงาน 

 มีการเผยแพรคูมือการปฏิบัติงาน หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ใหผูมีสวนไดสวน

เสียรับรู รับทราบทางชองทางตางๆ ท่ีเหมาะสมเชน แผนพับ เว็บไซตของหนวยงาน สง E-mail            

ถึงผูรับบริการ มีระบบ Call Center เปนตน 

 เจาหนาท่ีมีการปฏิบัติงานตามระเบียบข้ันตอน เปนมาตรฐาน และยึดหลักความถูกตองอยูเสมอ

ท้ังนี้ผูบริหารของหนวยงานจะตองสรางระบบเพ่ือมีการตรวจสอบถึงการปฏิบัติหนาท่ีของ

เจาหนาท่ีวามีการดําเนินการตามคูมือท่ีจัดทําไวหรือไม หากไมดําเนินการจะตองพิจารณาหา

แนวทางเพ่ือปองกัน  

 รายงานผลการปฏิบัติงานตามคูมือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักรวมถึงการ

ประเมินผลการดําเนินงาน ท้ังนี้หนวยงานควรมีการวิเคราะหปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไข

ปญหา เพ่ือท่ีจะมีการปรับปรุงคูมือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานในอนาคตตอไป 

 มีชองทางใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียแจงผลหรือรองเรียนการใหบริการของหนวยงานวา

ไดรับการบริการตามท่ีไดกําหนดไวในคูมือหรือไม รวมท้ังมีระบบการแจงกลับใหกับผูรองเรียน 

  

 ท้ังนี้หนวยงานควรกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ

เจาหนาท่ีตามคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยควรจะจัดทําเปนคําสั่ง/ขอสั่งการอยางเปนทางการโดย

ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานหรือผูบริหารท่ีไดรับมอบอํานาจ กําหนดกรอบแนวทางการตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตามคูมือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยจะตองมีรายละเอียดอยางนอย ดังนี้คือ 

วิธีการตรวจสอบ ข้ันตอนการตรวจสอบ และการกําหนดกลไกการกํากับติดตามอยางตอเนื่อง เผยแพรให 

ผูมีสวนไดสวนไดท้ังภายในและภายนอกไดรับรูรับทราบ  
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2) ความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน 

 ความเปนธรรมในการปฏิบัติงานเปนการใหความสําคัญกับการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในหนวยงาน

วาใหบริการอยางเปนธรรมตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การใหบริการท่ีเทาเทียมกัน มีกระบวนการ

แสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการใหทราบอยางชัดเจน มีระบบตรวจสอบเพ่ือ

ปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ี สรางพฤติกรรมใหเจาหนาท่ีมีการปฏิบัติงานอยางเปนธรรม เทาเทียม  

ไมเลือกปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนั้นหนวยงานควรจะตองมีการดําเนินการใหมี

ความสมบูรณยิ่งข้ึน ดังนี้ 

 เผยแพรกระบวนการอํานวยความสะดวก หรือการใหบริการประชาชน ดวยการแสดงข้ันตอนการ

ปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการใหผูใชบริการ หรือผูมีสวนไดสวน

เสียรับทราบอยางชัดเจนโดยการติดท่ีทําการของหนวยงาน และแสดงในเว็บไซตของหนวยงาน 

ท้ังนี้ในรายละเอียดนั้น จะตองมี ประเภทงานบริการ ข้ันตอนในการดําเนินการ และระยะเวลาท่ี

ใชในแตละข้ันตอน 

 มีการเผยแพรรายละเอียดใหผูใชบริการ หรือผู มีสวนไดสวนเสียรับทราบทางชองทางตางๆ  

ท่ีเหมาะสม เชน แผนพับ เว็บไซตของหนวยงาน สง E-Mail ถึงผูรับบริการ มีระบบ Call Center  

เปนตน 

 สรางระบบ หรือกําหนดหลักเกณฑเพ่ือปองกัน หรือตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติ

หนาท่ีตามภารกิจหลัก 
 

 นอกจากนี้แลวหนวยงานจะตองสรางจิตสํานึกใหเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติตามแนวทางตอไปนี้ เพ่ือให

ประชาชน ผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เกิดการรับรูรับทราบถึงความเปนธรรมในการปฏิบัติงานของ

หนวยงาน ดังนี้ 

 เจาหนาท่ีของหนวยงานปฏิบัติงานตามข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนดอยางเครงครัด  

เปนมาตรฐาน และยึดหลักความถูกตองอยูเสมอ 

 เจาหนาท่ีของหนวยงานปฏิบัติงานโดยยึดหลักความเปนธรรม เทาเทียม ไมเลือกปฏิบัติ 
 

 ตัวช้ีวัดท่ี 5.2 คุณธรรมการบริหารงาน  

 เปนตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือใหหนวยงานท่ีรับการประเมินไดรับทราบและตระหนักถึงการรับรู

เก่ียวกับการบริหารงานท้ังดานทรัพยากรบุคคล ดานงบประมาณ และดานการมอบหมายงาน เพ่ือปรับปรุง

แกไขใหการบริหารงานภายในของหนวยงานมีคุณธรรมมากข้ึน 
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 ในแตละดานนั้น ท่ีปรึกษามีขอเสนอแนะท่ีหนวยงานควรพิจารณาปรับปรุงในบางดาน ดังตอไปนี ้
 

1) การบริหารงานบุคคล 

 การบริหารงานบุคคล เปนตัวชี้วัดท่ีเก่ียวกับกระบวนการของหนวยงานท่ีแสดงถึงความมีคุณธรรม 

ในการบริหารงานบุคคลภายในหนวยงาน ในดานตางๆ ดังนี้ 

- ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) เชน การคัดเลือก การบรรจุ 

แตงตั้ง โยกยาย พิจารณาความดีความชอบ  

- ดานกระบวนการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และการธํารงรักษาคนดี คนเกง (Motivation) 

- ดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development) 

 

 ซ่ึงท่ีปรึกษามีขอเสนอแนะใหแกหนวยงาน เพ่ือท่ีหนวยงานจะสามารถพิจารณาปรับปรุงการ

ดําเนินงานในสวนนี้ใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน ดังตอไปนี้ 

- หนวยงานสรางระบบการประเมินผลงานท่ีเปนธรรม มีประสิทธิภาพ  

- มีการจัดคาตอบแทนท่ีเปนธรรม เหมาะสมกับความรู ความสามารถ และสรางสภาพแวดลอมในการ

ทํางานและสวัสดิการมีความเหมาะสม ท้ังนี้ระบบคาตอบแทนจะตองถายทอดจากความสามารถ

อยางแทจริง (Performance based) 

- สรางกระบวนการคัดเลือก บรรจุ แตงตั้ง โยกยาย เลื่อนระดับ การพิจารณาความดีความชอบ หรือ

การใหสิทธิประโยชนตางๆ ในหนวยงาน ใหปลอดจากการการยึดโยงกับระบบอุปถัมภ ระบบเสนสาย 

หรือผลประโยชนอ่ืนๆ แอบแฝง 

- สรางใหหนวยงานมีระบบการธํารงรักษาคนดี คนเกง และเสริมสรางแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีใน

หนวยงานปฏิบัติงานใหกับหนวยงานอยางจงรักภักดี มีการวางแผนการพัฒนาสรางความผูกพันกับ

บุคลากรของหนวยงาน 

- หนวยงานมีระบบการพัฒนาบุคลากร การคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน 

การใหทุนการศึกษา อยางโปรงใส เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดประโยชนตอหนวยงานสูงสุด 

- มีการสรางระบบความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีอยางชัดเจน โดยการจัดทําเสนทางความกาวหนาใน

สายอาชีพ (Career path)  กระบวนการวางแผนเพ่ือใหงานในตําแหนงงานหลักของหนวยงานมีความ

ตอเนื่อง (Succession plan) และระบบการบริหารงานบุคลากรท่ี มีความสามารถ (Talent 

Management Process) 

- หนวยงานจะตองมีการจัดระบบการสื่อสารสองทางระหวางผูบริหาร และเจาหนาท่ีของหนวยงาน

เพ่ือใหเกิดการปรึกษาหารือในการดําเนินงานดานการบริหารทรัพยากรมนุษย รวมถึงการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยของหนวยงาน 
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2) การบริหารงบประมาณ 

 การบริหารงานงบประมาณ เปนกระบวนการของหนวยงานท่ีแสดงถึงความมีคุณธรรมในการบริหาร

งบประมาณ มีการใชจายงบประมาณอยางโปรงใส มีการพิจารณาใชจายในสิ่งท่ีจําเปนตอการดําเนินตาม

ภารกิจของหนวยงานอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด มีการรายงานผลการใชจายงบประมาณตาม

ขอเท็จจริง  

 ท่ีปรึกษามีขอเสนอแนะใหหนวยงานพิจารณาดําเนินการการบริหารงานงบประมาณ ดวยเหตุท่ีวา 

ในการบริหารงบประมาณในหนวยงานจะตองสามารถตรวจสอบประเมินและมีระบบปองกันการทุจริตท่ีมี

ประสิทธิภาพ ท้ังนี้การบริหารงบประมาณจะตองมีแนวทาง ดังนี้  

 มีหลักบริหารงบประมาณท่ีมีความโปรงใสตรวจสอบได 

 มีการใชจายงบประมาณตามความจําเปน โดยคํานึงถึงความคุมคาสูงสุดและประหยัด  

 มีระบบตรวจสอบและปองกันการเบิกจายท่ีเปนเท็จ เชน การเบิกจายคาทํางานลวงเวลา หรือการ

เบิกจายวัสดุ อุปกรณ หรือคาเดินทางท่ีไมเปนไปตามจริง  

 มีควบคุมการใชจายงบประมาณใหตรงกับวัตถุประสงค  
 

3) คุณธรรมในการมอบหมายงาน 

 คุณธรรมในการมอบหมายงาน เปนพฤติกรรมของหัวหนางานท่ีแสดงถึงการมีคุณธรรมในการสั่งงาน 

มอบหมายงานใหแกผูใตบังคับบัญชา ท่ีจะตองคํานึงถึงขอบเขตอํานาจหนาท่ีตามระเบียบหรือกฎหมายท่ี

เก่ียวของ ขอบเขตตามคําบรรยายลักษณะงานท่ีหนวยงานกําหนด หรือขอบเขตตามภารกิจ หนาท่ีและความ

รับผิดชอบ ไมสั่งงานในเรื่องท่ีเก่ียวของกับธุระสวนตัว มีความเปนธรรม เทาเทียม ไมเลือกปฏิบัติ มีการสื่อสาร

สรางความเขาใจ เอาใจใสติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาอยูเสมอ และพรอมเขา

ชวยเหลือเม่ือผูใตบังคับบัญชาเกิดปญหาในการปฏิบัติงาน 
 

 โดยท่ีปรึกษามีขอเสนอแนะใหหนวยงานพิจารณาปรับปรุงดําเนินการเก่ียวกับการมอบหมายงานให

สมบูรณยิ่งข้ึน ควรจะตองมีแนวทาง ดังนี้  

- กําหนดหนา ท่ี รับผิดชอบ (Responsibility) ท่ี เหมาะกับความรู  ทักษะความสามารถ  

และมาตรฐานกําหนดตําแหนงของบุคลากร และแตละคนจะตองทราบถึงความรับผิดชอบใน

หนาท่ีของตัวเองอยางชัดเจน 

- การใหอํานาจหนาท่ี (Authority) ตองเปดโอกาสใหทํางานไดอยางอิสระ เปดโอกาสใหเสนอ

แนวคิดท่ีแตกตาง คําสั่งมีความเปนธรรม ผูท่ีเปนหัวหนาไมควรใชอํานาจในทางมิชอบ หรือไม

ออกคําสั่งผูใตบังคับบัญชาเพ่ืองานท่ีไมไดอยูในความรับผิดชอบของหนวยงาน 
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- การสรางภาระผูกพันในงาน (Accountability) ผูท่ีเปนหัวหนางานจะตองเปนพ่ีเลี้ยงและชี้แนะ

ใหผูใตบังคับบัญชาหรือผูรวมงานตระหนักในวัฒนธรรมความเปนธรรมและความโปรงใสของ

องคกร รวมถึงทราบถึงความคาดหวังในผลลัพธขององคกรจากการปฏิบัติหนาท่ีของตัวเอง 

- ท้ังนี้การมอบหมายงาน หัวหนางานจะตองคํานึงถึง คือ 

 หัวหนางานจะตองไมมีพฤติกรรมการสั่งงานในเรื่องท่ีเก่ียวกับธุระสวนตัว 

 หัวหนางานในหนวยงานตองมีการมอบหมายงานตอผูใตบังคับบัญชาอยางเปนธรรมไมเลือก

ปฏิบัติ 

 หัวหนางานในหนวยงานตองมีการอธิบายรายละเอียดของงาน กําหนดเปาหมาย และ

ติดตามใหคําแนะนํา และรวมแกไขปญหาในงานท่ีไดมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชาเสมอ 

 

5.4 ขอคิดเห็นจากแบบสํารวจ 

จากผลสรุปตามแบบสํารวจท้ังหมดของหนวยงาน ผูตอบแบบสํารวจใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือให

หนวยงานมีการดําเนินการใหไดรับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ ดีข้ึน มีดังนี้ 

5.4.1 ขอคิดเห็นจากแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 

ผู ตอบแบบสํารวจความคิดเห็นผู มี ส วนได ส วนเสี ยภายในมีประเด็นขอเสนอแนะ 

โดยเรียบเรียงลําดับประเด็นท่ีมีผูเสนอแนะมากเปนลําดับตนๆ ดังนี้ 

1) ดานมาตรฐาน/กฎระเบียบ 

ผูมีสวนไดสวนเสียภายในมีขอเสนอแนะใหองคกรปรับปรุงดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน และ

กฎระเบียบท่ีเก่ียวของ อาทิ 

• สรางกฎระเบียบและมาตรการบทลงโทษกับผูกระทําผิดอยางจริงจัง 

• พัฒนา/ปรับปรุงโครงสรางและระบบงานตางๆ ขององคกรใหดียิ่งข้ึน 

• ควรมีระบบการตรวจสอบผูบริหารในทุกระดับ 

• การจัดสรรงบประมาณท่ีเหมาะสมในหนวยงาน 

 

2) ดานการปฏิบัติงาน 

ผูมีสวนไดสวนเสียภายในมีขอเสนอแนะใหองคกรปรับปรุงดานการปฏิบัติงาน อาทิ 

• ระบบการตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใสและรวดเร็ว 

• ยกเลิกระบบอุปถัมภและการแบงพรรคแบงพวกในการปฏิบัติงาน 

• มีความเทาเทียมกันในพนักงานทุกระดับ 

• มีการตรวจสอบจากหนวยงานภายนอก 
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• ปฏิบัติงานดวยความโปรงใส ซ่ือสัตย สุจริต  

• การจัดซ้ือจัดจางท่ีโปรงใส 
 

3) ดานเจาหนาท่ี 

ผูมีสวนไดสวนเสียภายในมีขอเสนอแนะใหองคกรปรับปรุงดานการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี อาทิ 

• การจัดกิจกรรมอบรม สรางคุณธรรม จริยธรรมและความรูใหบุคลากรในองคกร 

• สรางขวัญกําลังใจใหพนักงาน ยกยอง บุคลากรท่ีดี 

• คัดบุคลากรเขาหนวยงานดวยความโปรงใสยุติธรรม 

• คัดสรรพนักงานใหปฏิบัติงานไดตรงกับความรูและความสามารถท่ีมี 
 

 

4) ดานการอํานวยความสะดวกและการประชาสัมพันธ 

ผูมีสวนไดสวนเสียภายในมีขอเสนอแนะใหองคกรปรับปรุงดานการอํานวยความสะดวกและการ

ประชาสัมพันธ อาทิ 

• เปดเผย เผยแพรการปฏิบัติงาน ขอมูลตางๆ เชน บทบาท ภารกิจ ใหทราบสมํ่าเสมอ

ท้ังภายในและภายนอกองคกร 
 

5) ดานอ่ืนๆ 

ผูมีสวนไดสวนเสียภายในมีขอเสนอแนะใหองคกรปรับปรุงดานอ่ืนๆ อาทิ 

• ควรปรับปรุงการประเมินและแบบสอบถาม ITA ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

5.4.2 ขอคิดเห็นจากแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 

ผูตอบแบบสํารวจความคิดเห็นผู มีสวนไดสวนเสียภายนอกมีประเด็นขอเสนอแนะ 

โดยเรียบเรียงลําดับประเด็นท่ีมีผูเสนอแนะมากเปนลําดับตนๆ ดังนี้ 

1) ดานการปฏิบัติงาน 

ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกมีขอเสนอแนะใหหนวยงานของรัฐปรับปรุงดานการปฏิบัติงาน อาทิ 

• ดําเนินงานใหรวดเร็วข้ึน 

• เจาหนาท่ีตองปฏิบัติตามกฎระเบียบอยางเครงครัด 

• ตรวจสอบและประเมินการทํางานเปนประจํา 

• ใสใจประชาชนผูใชบริการใหมากยิ่งข้ึน 

• จัดสรรงบประมาณท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
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2) ดานการอํานวยความสะดวกและการประชาสัมพันธ 

ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกมีขอเสนอแนะใหหนวยงานของรัฐปรับปรุงดานการอํานวยความสะดวก

และการประชาสัมพันธ อาทิ 

• มีเทคโนโลยีทีทันสมัยในการทํางาน 

 

3) ดานอ่ืนๆ 

ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกมีขอเสนอแนะใหหนวยงานของรัฐปรับปรุงดานอ่ืนๆ อาทิ 

• รับฟงความคิดเห็นของประชาชนใหมากยิ่งข้ึน 

 

5.5 ขอเสนอแนะในการจัดทํามาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริตท้ังในระดับนโยบายและ             

ในระดับปฏิบัติ 

  ปญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยนั้น มีสาเหตุท่ีสําคัญนั้นเกิดจากการท่ีเจาหนาท่ีใชอํานาจหนาท่ี

โดยมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐ การใชดุลพินิจของเจาหนาท่ีของรัฐ เพ่ือเอ้ือประโยชนตอพวกพอง เปนการกระทํา

ของเจาหนาท่ีของรัฐ ท่ีเขาขายการขัดกันแหงผลประโยชน (Conflict of Interest) มีการทุจริตเชิงนโยบาย  

โดยผูบริหารของหนวยงาน หรือผูมีอํานาจสั่งการ เปนการทุจริตเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง มีการเรียกรับ หรือยอม

จะรับผลประโยชนอ่ืนใดจากประชาชน ผูรับบริการ หรือผูท่ีมีสวนไดสวนเสียกับหนวยงาน การบริหารทรัพยากร

บุคคล รวมถึงการมอบหมายงานอยางไมเปนธรรม มีระบบเลนพรรคเลนพวก ระบบอุปถัมภ การบริหาร

งบประมาณท่ีไมโปรงใส ทําใหการทุจริตกลายเปนวัฒนธรรมขององคกร เกิดพฤติกรรมการทุจริตข้ึนในหนวยงาน

เพราะเหน็พฤติกรรมการทุจริตแลวไมโดนลงโทษ 

ดวยสาเหตุของปญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึน และผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงในในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ท่ีปรึกษามีขอเสนอแนะมาตรการท่ีเหมาะสม 

ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตท้ังในระดับนโยบาย และในระดับปฏิบัติ ดังนี้ 

 

5.5.1 มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับนโยบาย 

 มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับนโยบายนั้น รัฐบาลจะตองดําเนินการใหหนวยงาน   

ของรัฐดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

1) รัฐบาลตองเรงรัด กํากับ ติดตามใหหนวยงานของรัฐทุกหนวยงานนําเอายุทธศาสตรชาติวาดวย        

การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) ท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในการประชุมเม่ือ

วันท่ี 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 และเห็นชอบใหทุกหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตรชาติ

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 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 ท้ังนี้ ในยุทธศาสตรดังกลาว 

มีความครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประกอบไป

ดวย 6 ยุทธศาสตร คือ (1) สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต (2) ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการ

ทุจริต (3) สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย (4) พัฒนาระบบการทุจริตเชิงรุก (5) ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ

ปราบปรามการทุจริต (6) ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)          

ของประเทศไทย 

 หากรัฐบาลไดมีการกํากับ ติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป แผนปฏิบัติ

ราชการ 4 ป ของทุกหนวยราชการ ท่ีไดกําหนดไวตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยอมจะทําใหการปฏิบัติงานเพ่ือการปองกัน และปราบปรามการทุจริต         

ในทุกสวนราชการมีความกาวหนามากยิ่งข้ึน 

 

2) รัฐบาลตองกําหนดนโยบาย และผลักดันใหทุกหนวยงานเปดเผยขอมูลตางๆ ของหนวยงาน            

ท่ีสามารถเปดเผยไดสูสาธารณะ ผานชองทางตางๆ ท่ีสามารถเขาถึงไดโดยงาย โดยเปดโอกาสใหมีระบบการ

สื่อสารสองทาง (Two way communication) ระหวางเจาหนาท่ีหนวยงานของรัฐกับประชาชน และตองมีการ

กํากับ ติดตามใหหนวยงานของรัฐทุกหนวยดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ         

พ.ศ. 2540 อยางเครงครัด 
 

3) รัฐบาลควรพิจารณาจัดตั้งคณะทํางานเพ่ือออกแบบดําเนินการจัดทําแบบประเมินตนเองเก่ียวกับ

มาตรการตอตานการทุจริตของหนวยงานภาครัฐ และใหหนวยงานของรัฐดําเนินการตามแบบประเมินนี้อยางจริงจัง 

โดยการพิจารณาดําเนินการในสวนนี้โดยการนําเอาแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการตอตานการทุจริตของ

บริษัทเอกชนไทย ท่ีไดจัดทําข้ึนโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors หรือ 

IOD) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต หรือ 

Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) โดยอางอิงจากแบบประเมินตนเอง

ตนฉบับของ Transparency International ซ่ึงมาตรการนี้ไดจัดทํามาจากบางสวนของ Business Principles for 

Countering Bribery และนํามาประยุกตใหบริษัทเอกชนไทยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีมี

ความประสงคจะข้ึนทะเบียนเปนสวนหนึ่งของแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการตอตานการทุจริตหรือ 

Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (Thai Institute of Directors หรือ IOD) ท่ีจะคัดเลือกเฉพาะบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ท่ีสมัครเขารวมโครงการ และไดผลการประเมินผานตามเกณฑท่ีกําหนดเพ่ือเขาเปนแนวรวมดังกลาวขางตน        

การประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการตอตานการทุจริตในสวนนี้ เปนการประเมินท่ีมีจุดมุงหมายเพ่ือใหสามารถ

ประเมินจุดแข็ง ความครบถวน และประสิทธิผลของนโยบายและกระบวนการตอตานการทุจริตของ
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บริษัทเอกชนไทย เนื่องจากนโยบายท่ีชัดเจนของการไมยอมรับกับการทุจริต อันเปนจุดเริ่มตนในการตอตานการ

การทุจริต หนวยงานจึงควรจัดทํานโยบายอยางชัดเจน พรอมท้ังจัดโครงสรางองคกรใหเหมาะสม กําหนดความ

รับผิดชอบของบุคลากร จัดทําข้ันตอนการปฏิบัติอยางเปนลายลักษณอักษร แบบประเมินนี้สามารถนําไปใชไดกับ

บริษัทในทุกประเภทธุรกิจ และทุกขนาดของกิจการ เพ่ือใหม่ันใจวาบริษัท มีนโยบายและข้ันตอนการปฏิบัติ อยาง

เหมาะสมตอความเสี่ยงดานการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน และเพ่ือใหการดําเนินงานสามารถสรางความม่ันใจตอผูมีสวนได

เสียของบริษัท แบบประเมินนี้ยังสามารถใชสําหรับการรายงานตอบุคคลภายนอก และเปนพ้ืนฐาน สําหรับการ

ตรวจสอบภายในและการตรวจสอบเพ่ือความเชื่อม่ันจากหนวยงานภายนอก (External Assurance) ดวย ซ่ึงหาก

สามารถนําการประเมินตนเองใชกับหนวยงานของรัฐตางๆ ยอมจะทําใหแนวนโยบายและกระบวนการตอตานการ

ทุจริตของหนวยงานของรัฐไดรับการพัฒนามากยิ่งข้ึน ท้ังนี้ในแบบประเมินดังกลาวนี้จัดทําข้ึนเพ่ือแสดงหลักเกณฑ

ท่ีเปนพ้ืนฐาน (Base line) ของหลักการปฏิบัติท่ีดีและเปนท่ียอมรับในการตอตานการทุจริต คําถามหลักสําหรับ

หลักเกณฑมีดังตอไปนี้  (1) หนวยงานมีนโยบายตอตานการทุจริตหรือไม (2) หนวยงานมีข้ันตอน เพ่ือนํานโยบาย

ตอตานการทุจริตไปปฏิบัติหรือไม (3) หนวยงานไดนําข้ันตอนเหลานั้นไปปฏิบัติหรือไม (4) หนวยงานไดมีการ

รายงานตอสาธารณชนเก่ียวกับการปฏิบัติเพ่ือตอตานการทุจริตหรือไม   

 รัฐตองกํากับ ติดตามใหหนวยงานของรัฐทุกแหงพัฒนาคู มือ ข้ันตอน กระบวนการทํางาน  

และหลักเกณฑในการพิจารณา สรางระบบในการปฏิบัติงานในทุกกระบวนงาน เพ่ือลดการใชดุลพินิจเจาหนาท่ี

ของรัฐลง และกําหนดใหมีการเผยแพรคู มือ กระบวนการทํางานทํางานท่ีมีมาตรฐาน เปดเผยข้ันตอน  

และระยะเวลาในการดําเนินงานท่ีชัดเจน ตามชองทางสื่อตางๆ เพ่ือใหประชาชนไดรับรู ตามพระราชบัญญัติการ

อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และจะตองมีการพัฒนาระบบงานตางๆ 

ใหทันสมัยอยูเสมอ 

 

4) รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหภาคี องคกรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และ

เครือขายตางๆ สามารถท่ีจะมารวมดําเนินงานกับหนวยงานภาครัฐ สามารถสอดสอง เฝาระวัง ตรวจสอบการ

ดําเนินการท่ีอาจจะเขาขายการทุจริตและประพฤติมิชอบในหนวยงานภาครัฐ 

 

5) ดําเนินการใหเจาหนาท่ีของรัฐเขาใจในระบบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดําเนินงาน

ของหนวยงานภาครัฐ ตามท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. ไดพัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเปนมาตรการปองกัน  

การทุจริต และเปนกลไกในการสรางความตระหนักใหหนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม 

ท่ีมีชื่อวา “การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) ซ่ึงเปนท่ีประจักษวาเครื่องมือดังกลาวนี้ชวยยกระดับการปองกันการทุจริต

ของหนวยงานภาครัฐตางๆ ไดดีข้ึน อีกท้ังหนวยงานหลายแหงมีการพัฒนาระบบงานอ่ืนๆ ในลักษณะทํานอง

เดียวกันนี้ใหดียิ่งข้ึนอีกดวย  
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เม่ือการประเมิน ITA มีประโยชนมากมายหลายประการ จึงมีความจําเปนอยางมากท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. 

ควรท่ีจะผลักดันใหยังคงมีการประเมิน ITA ตอไป และควรอยางยิ่งท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. ควรจะประสานงานกับ

รัฐบาล เพ่ือใหผูบริหารหนวยงานภาครัฐตางๆ รวมท้ังบุคลากรภายในหนวยงานของรัฐเห็นความสําคัญของการ

ประเมิน ITA และเขารวมโครงการนี้ดวยความเต็มใจ การท่ีบุคลากรใหความรวมมือดวยจิตใจท่ีจะยกระดับการ

ปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดความโปรงใสและมีคุณธรรมแลว ยอมเปนท่ีเชื่อไดวาการบริหารราชการของหนวยงาน

ภาครัฐตางของไทยจะเปนไปดวยความโปรงใส ปราศจากการทุจริต อันจะสงผลดีตอประเทศชาติสืบไป หลาย

หนวยงานพัฒนาระบบงานใหเกิดความโปรงใสและมีคุณธรรมมากข้ึน จนสงผลใหไดคะแนน ITA สูงข้ึน แตก็ยังมี

อีกหลายหนวยงานท่ียังไดคะแนน ITA ในระดับต่ํา ซ่ึงอาจจะเปนเพราะหลายหนวยงานยังไมตระหนักถึง

ความสําคัญของ ITA ท่ีจะชวยใหหนวยงานนั้นยกระดับความโปรงใสและความมีคุณธรรมใหสูงข้ึน ดังนั้นเพ่ือให

หนวยงานเหลานั้นตระหนักถึงความสําคัญของการประเมิน ITA จึงควรมีการพิจารณากําหนดมาตรการตางๆ        

ท่ีจําเปนใหหนวยงานเหลานั้นไดพิจารณาปรับปรุง เชน ผลกระทบกับการจัดสรรงบประมาณใหแกหนวยงานนั้น 

ข้ันตอนในการพิจารณาอนุมัติโครงการใหแกหนวยงาน เปนตน ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดการตระหนักและชวยกันพัฒนา

ระบบการปฏิบัติงานใหดีข้ึน อันจะสงผลใหมีการปองกันการทุจริต ใหมีการดําเนินงานของหนวยงานท่ีโปรงใส

และมีคุณธรรมมากข้ึนในท่ีสุด 

 

6) รัฐบาลจะตองมีการประชาสัมพันธเชิงรุกเก่ียวกับกฎ ระเบียบ ท่ีมีความเก่ียวของกับการดําเนินงาน

ของรัฐท่ีประชาชนเก่ียวของ หรือประชาชนสามารถมีสวนรวมในการตรวจสอบการดําเนินงานของเจาหนาท่ีของรัฐ

ได เนื่องจากตามขอเท็จจริงแลว ประเทศไทยมีกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามทุจริตมากมาย 

เชน พระราชบัญญัติจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540 

พระราชบัญญัติอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 พระราชกฤษฎีกาการ

ทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติการจัดตั้งศาลทุจริตและการยึดคืนทรัพยสิน 

พระราชบัญญัติคุมครองติดตามทรัพยสินของแผนดินคืนจากการทุจริต เปนตน แตปรากฏวาการรับรูของผูท่ีมีสวน

เก่ียวของและภาคประชาชนเก่ียวกับเรื่องนี้นับวานอยมาก อีกท้ังยังเปนภาษากฎหมายท่ียากตอความเขาใจของ

ประชาชน ดังนั้นเพ่ือใหกฎหมายหรือกฎระเบียบตางๆ นั้นงายตอการทําความเขาใจ และสามารถนําไปสูการปฏิบัติ

ใชเปนการท่ัวไป การประชาสัมพันธเชิงรุกจะชวยใหเกิดการเขาถึงประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคประชาชน       

ท่ีเก่ียวของท้ังทางตรงและทางออม ยิ่งถาหากการประชาสัมพันธเชิงรุกนั้นชวยทําใหกฎหมายหรือกฎระเบียบตาง

เปนเรื่องเขาใจงาย พรอมท้ังเชื่อมโยงใหเห็นวาจะมีผลกระทบกับสวนตัวและสวนรวมอยางไร การประยุกต          

ใชกฎหมายและกฎระเบียบเพ่ือปองกันและปราบปรามการทุจริตจะมีประสิทธิผลเปนอยางยิ่ง 
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7) ระบบการจัดการปองกันการติดสินบน (ISO 37001) ประเทศสิงคโปรจัดอยูในลําดับตนของโลก

ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต มาตรการหนึ่งท่ีสิงคโปรใชในแนวทางการปองกันการทุจริต คือ  

การสงเสริมใหบริษัทเอกชนใชระบบการจัดการปองกันการติดสินบนท่ีเรียกวาระบบมาตรฐาน ISO 37001 

  ระบบมาตรฐาน ISO 37001 ออกแบบมาเพ่ือชวยใหองคกรท่ีดําเนินงานการจัดการเพ่ือตานการ

รับสินบน มีมาตรชี้วัดอยางเปนข้ันตอน เพ่ือชวยใหองคกรสามารถปองกัน ตรวจจับ และชี้จุดการรับสินบน 

รวมท้ังใหคําแนะนําท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานขององคกรแตละแหงดวย 

  ระบบมาตรฐาน ISO 37001 กําหนดใหหนวยงานดําเนินงานตามมาตรฐานท่ีชี้วัดดวยขอปฏิบัติ       

ท่ีสมเหตุสมผล และเหมาะสมแกสภาพ ประกอบดวยการตอบรับนโยบายตอตานการรับสินบน ซ่ึงตองอาศัยการ

จัดการระดับผูนํา แตงต้ังผูท่ีจะสอดสองดูแลความรวมมือในการตานการรับสินบน ฝกอบรมบุคลากร รองรับและ

บริหารความเสี่ยงของการรับสินบนท่ีเกิดข้ึนกับทรัพยสิน โครงการ และธุรกิจท่ีเก่ียวของ จัดเตรียมการควบคุม

ดานการพาณิชยและบัญชี รวมท้ังรายงานและสืบสวนกระบวนการตางๆ ดังนั้นหากหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตไดประชาสัมพันธ หรือผลักดันใหหนวยงานของรัฐตางๆ ไดมีการใชระบบ

มาตรฐาน ISO 37001 กันอยางจริงจัง ยอมจะเปนการชวยปองกันการทุจริตไดเปนอยางดี 

 

8) สงเสริมและสนับสนุนใหใชมาตรการสากลเพ่ือการปองกันและปราบปรามการทุจริต ดังนี้ 

- มาตรการเชิงสนับสนุน เชน มาตรการสํารวจทัศนคติ มาตรการศึกษาและฝกอบรมเพ่ือสราง

คานิยมสังคมปลอดการทุจริต มาตรการการสรางเครือขายเพ่ือการตอตานการทุจริต มาตรการ

การสรางความโปรงใสโดยการเนนการเปดเผยขอมูลของหนวยงานของรัฐ เปนตน 

- มาตรการเชิงปราบปราม เชน มาตรการลงโทษท่ีรวดเร็ว และจริงจัง เพ่ือเชือดไกใหลิงดู เปนตน 

- มาตรการเชิงปองกัน เชน มาตรการคุมครองและใหรางวัลแกผูแจงเบาะแส มาตรการประมวล

จริยธรรม เปนตน 

 

5.5.2 มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจรติในระดับปฏิบัติการ 

  ในสวนของมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับปฏิบัติการนั้น ทุกหนวยงานของรัฐ

สามารถดําเนินการโดยพิจารณาออกเปนแตละมาตรการ โดยออกเปน 3 มาตรการ ดังนี้ 

 

  มาตรการเชิงปองกัน 

1) ขอตกลงคุณธรรม 

  จากแนวนโยบายของรัฐบาลท่ีจะสกัดก้ันการทุจริตประพฤติมิชอบในวงการราชการ คณะรัฐมนตรีจึงมี

มติเม่ือวันท่ี 3 กุมภาพันธ พ.ศ.2558 เห็นชอบใหนําขอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ซ่ึงเปนเครื่องมือ ท่ีพัฒนา

โดยองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International: TI) ท่ีใชในการปองกันการทุจริตในโครงการ
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จัดซ้ือจัดจางมาใชเพ่ือใหเกิดความโปรงใสในโครงการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงานภาครัฐ และกําหนดใหมีขอตกลง

คุณธรรมในพระราชบัญญัติจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร 

พ.ศ. 2540 

  ขอตกลงคุณธรรมเปนการจัดทําขอตกลงรวมกันระหวางหนวยงานของรัฐเจาของโครงการ  

และผูประกอบการท่ีจะเขายื่นขอเสนอ โดยตกลงกันวาจะไมกระทําการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจาง และมี 

ผูสังเกตการณซ่ึงมีความรู ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณท่ีจําเปนตอโครงการจัดซ้ือจัดจางนั้นๆ เขารวม

สังเกตการณในการจัดซ้ือจัดจาง ตั้งแตการจัดทํารางขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จนถึง

สิ้นสุดสัญญา โดยผูสังเกตการณท่ีถือเปนบุคคลท่ี 3 นั้นตองมีความเปนกลาง และไมเปนผูมีสวนไดสวนเสียใน

โครงการจัดซ้ือจัดจางนั้น แลวรายงานความเห็นพรอมขอเสนอแนะตอคณะกรรมการความรวมมือปองกันการ

ทุจริต (คปท.) 

  คณะกรรมการ คปท. ไดประกาศใหโครงการจัดซ้ือจัดจางท่ีมีวงเงินตั้งแต 1,000 ลานบาทข้ึนไป 

หรือโครงการจัดซ้ือจัดจางท่ีสาธารณชนสนใจ ตองจัดทําขอตกลงคุณธรรมขางตน ซ่ึงการใชขอตกลงคุณธรรม   

ท่ีผานมาก็ประสบความสําเร็จชวยใหเกิดความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจางในหนวยงานภาครัฐระดับหนึ่ง  

ท้ังนี้เพราะหลักการท่ีมีบุคคลท่ี 3 เขามาสังเกตการณนั่นเอง ดังนั้นจึงเห็นสมควรใหมีการใชขอตกลงคุณธรรม

ในการจัดซ้ือจัดจางในทุกระดับ ไมใชมีการใชแคโครงการใหญเทานั้น นอกจากนี้บุคคลท่ีจะมาทําหนาท่ีเปน 

ผูสังเกตการณนั้นจะตองยึดหลักการท่ีโปรงใส คือ ไมเปนผูมีสวนไดสวนเสียกับการจัดซ้ือจัดจางนั้นๆ ท้ังนี้

บุคคลท่ีเปนสมาชิกสมาคมวิชาชีพท่ีมีการกํากับดูแลสมาชิกอยางเขมงวด ควรท่ีจะไดรับการพิจารณาเขามา

เปนผูสังเกตการณในขอตกลงคุณธรรม 

 

2) นโยบายและแนวทางการปองกันการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจาง  

  คณะกรรมการ คปท. ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561  

ใหผูประกอบการท่ีจะเขารวมการเสนอราคาในโครงการท่ีมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจางตั้งแต 500 ลานบาทข้ึนไป 

ตองจัดใหมีนโยบายและแนวทางการปองกันการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจางท่ีเหมาะสม และระบุเปนลายลักษณ

อักษร เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของประกาศแลวเห็นวามีประโยชนอยางยิ่งตอการปองกันการทุจริตของ

ภาคเอกชนท่ีจะเขาเสนองานตอภาครัฐ แตขอวิเคราะหท่ีควรพิจารณาจะเปนเชนเดียวกับการใชขอตกลงคุณธรรม

ท่ีกลาวแลวขางตน คือ เห็นสมควรใหมีการใชแนวทางนี้ในการจัดซ้ือจัดจางในทุกระดับ ไมใชมีการใชแคโครงการ

ใหญเทานั้น  

 

3) แผนปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงาน  

หนวยงานตองมีการวิเคราะหผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตของหนวยงานในปท่ีผานมา เม่ือมีการวิเคราะหแลวนําผลการวิเคราะหมาปรับเปนแผนปฏิบัติการปองกัน
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และปราบปรามการทุจริตในปปจจุบัน โดยเปนแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ท่ีมีเปาหมาย

ท่ีชัดเจน มีการดําเนินการปฏิบัติตามแผนท่ีไดกําหนดไว รวมท้ังการติดตาม ประเมินผล วิเคราะหผลตาม

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตวาสามารถยับยั้งการทุจริตในหนวยงานไดมีประสิทธิภาพ

เพียงใด และรายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตในปปจจุบันและ

รายงานในดานพัฒนาการท่ีดีข้ึนหรือลดลงอยางไรดวยใหหัวหนาหนวยงาน หรือคณะกรรมการของหนวยงาน

รับทราบ และใหความเห็น 

 

4) การเปดเผยขอมูลขาวสาร  

  การเปดเผยขอมูลขาวสารเปนมาตรการท่ีสําคัญท่ีจะสงผลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีภาครัฐ 

เพราะเม่ือมีเหตุอันจะสงผลใหเกิดการทุจริตในงานหรือโครงการตางๆ แลวมีบุคคลภายนอกรับรู นอกจากจะทําให

การกระทําดังกลาวตองหยุดชะงักลงแลว อาจนําไปสูการพัฒนาระบบหรือข้ันตอนท่ีจะปองกันการทุจริตอีกดวย 

ซ่ึงจะเกิดประโยชนอยางมากตอท้ังหนวยงานและสวนรวม การสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐตางๆ เปดเผยขอมูล

ท้ังแบบ Online และ Offline โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับการทุจริตในข้ันตอนตางๆ ท้ังใน

รูปแบบสงเขา Link ของหนวยงาน หรือสงใหกับสื่อมวลชนตางๆ ไปเผยแพรสูสาธารณะตอไป 

หนวยงานจะตองมีการดําเนินการเผยแพรขอมูลของหนวยงาน เชน โครงสรางและอํานาจหนาท่ี

ของหนวยงาน วิสัยทัศน พันธกิจ และแผนปฏิบัติการประจําป นอกจากนี้หนวยงานควรจัดใหมีการกําหนด

หลักเกณฑและข้ันตอนการปฏิบัติงานของหนวยงานเผยแพรใหทราบท่ัวกัน มีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติ

การประจําป และจัดใหมีการทําแผน และการดําเนินการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการของ

หนวยงาน 

 

5) ดานการจัดหาพัสดุ (การจัดซ้ือจัดจาง)  

 หนวยงานตองมีการจัดทําแผนการจัดหาพัสดุ และการดําเนินการจัดหาพัสดุตองเปนไปตามแผนการ

จัดหา ท้ังนี้จะตองจัดใหมีการกําหนด และการประกาศหลักเกณฑในการพิจารณาและการตัดสินผลการจัดหา

พัสดุแตละรายการหรือแตละโครงการใหสาธารณชนรับทราบอยางชัดเจน เม่ือจัดหาพัสดุแลวจะตองมีการสรุปผล

การจัดหาพัสดุในแตละรอบระยะเวลาท่ีกําหนด มีการประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุใน

ปงบประมาณ และมีการเปดเผยในทุกข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจาง โดยใหสาธารณชนเขาถึงขอมูลไดงายและทันกาล  

 

6) ดานการใหบริการของหนวยงาน  

หนวยงานตองดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา

อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยหนวยงานจะตองมีการดําเนินการอยางนอย  ดังนี้  

- มีการกําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนในการใหบริการแกประชาชน  
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- มีการใหบริการตามหลักเกณฑและข้ันตอนท่ีกําหนดอยางไมเลือกปฏิบัติ  

- มีการกําหนดและเลือกใชชองทางการใหบริการท่ีเหมาะสมกับการใหบริการ  

- จัดใหมีชองทางและกลไกในการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนของประชาชน  

- มีการประเมินผลความพึงพอใจในการใหบริการจากประชาชน  

- มีการจัดทําขอมูลสถิติและสรุปผลการดําเนินงานในการใหบริการ  

 

7) ดานการบริหารงานทรัพยากรมนุษย  

หนวยงานตองมีการดําเนินการ ดังนี้  

- มีการกําหนดหลักเกณฑในการสรรหา และการคัดเลือกบุคลากร  

- มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  

- มีการกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคลากรในหนวยงาน  

- มีแผนและดําเนินการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหนวยงาน  

- มีการพัฒนาระบบการใหคุณ ใหโทษ และการสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

- มีแผนงานสรางความพึงพอใจ และความผูกพันกับหนวยงาน และมีการประเมินผลเพ่ือ

ปรับปรุงการดําเนินงาน 

- มีการจัดทําหลักเกณฑการประเมินผลในการเลื่อนข้ัน เลื่อนตําแหนงท่ีชัดเจน โปรงใส 

- มีการประเมินผลการดําเนินงานดานบริหารบุคคลของหนวยงานในรอบระยะเวลา 

-    การโยกยายตําแหนง การทํางานในตําแหนงเดิมเปนระยะเวลานาน แมวาจะทําใหเกิด 

ความชํานาญ แตในทางกลับกันอาจเกิดความเบื่อหนายในการปฏิบัติงาน ไมมีการพัฒนาใน

การปฏิบัติงาน และหากเปนตําแหนงงานท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติในเรื่อง

ผลประโยชนของหนวยงานแลวอาจจะเปนเหตุใหเกิดการทุจริตไดโดยงาย ดังนั้นควรอยางยิ่ง

ท่ีจะมีการหมุนเวียนบุคลากรท่ีทําหนาท่ีในตําแหนงดังกลาว หากมีการหมุนเวียนบุคลากรท่ีมี

หนาท่ีดังกลาวขางตน    อยูเสมอ โอกาสท่ีกลุมบุคลากรท่ีจะทําเรื่องการทุจริตก็จะยากข้ึน  

 

8) ดานการบริหารงบประมาณ  

หนวยงานมีการดําเนินการ ดังนี้ 

- มีการจัดทําและเผยแพรแผนการใชเงินงบประมาณประจําปของหนวยงาน 

- มีรายงานการใชจายเงินงบประมาณท่ีตรงกับแผนงานและโครงการ 

- มีการจัดทํากลไกการติดตามและตรวจสอบแผนการใชจายเงินงบประมาณประจําป 

- มีการตรวจสอบการใชจายเงินงบประมาณตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

- มีการประเมินผลการดําเนินการตามแผนการใชจายงบประมาณประจําป 
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9) ดานการติดตามประเมินผล  

หนวยงานมีการดําเนินการ ดังนี้ 

- มีการจัดทําหลักเกณฑและตัวชี้วัดการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

- มีการจัดทําระบบและกลไกการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม 

- มีการจัดทําระบบและกลไกท่ีเหมาะสมเพ่ือรองรับใหผูตรวจประเมินจากภายนอกท่ีเปนอิสระ  

เขามาดําเนินการ 

- มีการสงเสริมการมีสวนรวมใหประชาชนเขามาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ

หนวยงาน 

- มีการรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของหนวยงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 

 

มาตรการเชิงปราบปราม 

1) คูมือจรรยาบรรณ (Code of Conduct)  

  ปจจุบันมีหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนกําหนดใหมีคูมือจรรยาบรรณ เพ่ือใชเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติหนาท่ีตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี บริหารงานอยางโปรงใส ซ่ือสัตยสุจริต ของบุคลากรในทุกระดับ

ของหนวยงานท่ีมีตอผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานท้ังภายในและภายนอก ซ่ึงคูมือจรรยาบรรณนี้จะมีการ

กําหนดใหบุคลาการปฏิบัติหนาท่ีอยางโปรงใสและมีคุณธรรม การฝาฝนขอกําหนดในคูมือจรรยาบรรณจะมี

บทลงโทษตั้งแตตักเตือน การทําทัณฑบน จนถึงการลงโทษทางวินัยขององคกร หากหนวยงานภาครัฐโดยท่ัวไป

กําหนดใหมีคูมือจรรยาบรรณเพ่ือใหปฏิบัติงานอยางโปรงใส ซ่ือสัตยสุจริต ตามท่ีกลาวขางตนแลว รวมท้ังหากมี

ผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคูมือจรรยาบรรณและไดรับโทษในระดับตางๆ ตามคูมือจรรยาบรรณ ท้ังนี้คูมือ

จรรยาบรรณนี้หนวยงานจะตองมีการบังคับใชอยางจริงจัง และมีการปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ 

 

2) การจัดการขอรองเรียน  

  เม่ือเจาหนาท่ีของหนวยงานภาครัฐมีการกระทําความผิดข้ึนแลว และไดรับการรองเรียนจาก

บุคคลภายนอก หนวยงานโดยผูเก่ียวของจะตองรีบดําเนินการพิจารณาขอรองเรียนดังกลาวอยางรวดเร็ว ท้ังนี้เพ่ือ

ความเปนธรรมกับผูท่ีถูกการรองเรียน ทางหนวยงานจะตองมีการสอบสวนขอเท็จจริง ดวยการจัดต้ังคณะทํางาน

สอบสวนขอเท็จจริง หากในระหวางการสอบสวนยังไมสามารถสรุปผลได ก็ควรจะชี้แจงใหผูรองเรียนไดรูถึงการ

ดําเนินการสอบสวน และไมเปดเผยขอพิจารณาใหผูท่ีไมเก่ียวของรับรู ท้ังนี้จะตองใหความคุมครองพยานและ 

ผูรองเรียนดวย หากผลการพิจารณาพบวาไมพบความผิดตามขอรองเรียน ใหแจงไปยังผูรองเรียนโดยเร็วรวมท้ัง

เหตุผลของการพิจารณา แตถาขอรองเรียนมีมูลและผูถูกรองเรียนมีความผิดจริง หนวยงานจะตองพิจารณาลงโทษ 

ผูถูกรองเรียนตามกฎระเบียบทางดานวินัย ท้ังนี้เพ่ือรักษาไวเพ่ือความโปรงใสในขบวนการพิจารณาตาม

กฎระเบียบตอไป 
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มาตรการเชิงสนับสนุน 

1) พัฒนาองคความรูตอตานการทุจริต  

  ปจจุบันการทุจริตมีความซับซอนมากข้ึนเม่ือเทียบกับในอดีต ท้ังนี้เนื่องจากเทคโนโลยีพัฒนา

กาวหนาอยางมาก สังคมจึงไดรับรูขอมูลจากทุกมุมโลกอยางมากมาย และไดขอมูลภายในเวลาอันสั้น ดวยเหตุ

ดังกลาวการทุจริตก็ไดพัฒนาใหซับซอนมากข้ึนตามไปดวย เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของการทุจริตใน

รูปแบบตางๆ หนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐ และภาคเอกชนควรท่ีจะรวมมือกันคนหาแนวทางการตอตาน

การทุจริตในรูปแบบตางๆ ใหทันตอเหตุการณ จากนั้นนําเสนอสูสังคมใหไดรับรูในวงกวาง เพ่ือท่ีสังคมทุกภาค

สวนจะสามารถชวยเปนแนวปองกันการทุจริตไมใหเกิดข้ึนอีกทางหนึ่ง 

 

2) ดานการสรางวัฒนธรรม “สุจริต” ในการทํางานของหนวยงาน  

หนวยงานควรจะตองมีการดําเนินการอยางนอย ดังนี้ 

- มีการประเมินความเสี่ยงท่ีจะเกิดการทุจริตในจุดตางๆ ข้ึนในหนวยงาน 

- มีการจัดทํานโยบาย หลักปฏิบัติ และแผนบริหารความเสี่ยงดานโอกาสในการทุจริตข้ึนใน

หนวยงาน 

- มีการดําเนินการตามแผนงานโครงการเพ่ือลดความเสี่ยง สรางวัฒนธรรมสุจริตในหนวยงาน 

- มีการถายทอดองคความรู สรางวัฒนธรรมการปฏิบัติงานท่ีสุจริตข้ึนในหนวยงาน การไมทน

ตอการทุจริต การอายและเกรงกลัวท่ีจะทุจริต 

- มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ในดานโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต

ข้ึนของหนวยงาน  

- มีการเผยแพรการดําเนินงานใหสาธารณชนรับทราบ 

 

3) คนดีประจําหนวยงาน  

  โดยหลักจิตวิทยาเบื้องตนนั้น มนุษยทุกคนอยากใหผูอ่ืนเห็นวาตัวเองสําคัญ ยิ่งถาทําสิ่งใดแลวมี 

ผูเห็นและชมเชยในสิ่งท่ีเขาทํา พวกเขาเหลานั้นยอมมีความภาคภูมิใจและเกิดแรงบันดาลใจท่ีจะทําสิ่งเหลานั้นใหดี

ยิ่งข้ึน หากสิ่งเหลานั้นเปนสิ่งท่ีดี ผลลัพธไมเพียงแตจะตกอยูบุคคลเหลานั้น แตจะเปนผลดีตอสวนรวมอีกดวย 

โครงการชื่นชมคนดีประจําหนวยงาน นับเปนสิ่งท่ีควรทําเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะเม่ือเก่ียวของกับการปองกันการ

ทุจริตภายในหนวยงาน การเชิดชูคนดีประจําหนวยงานประจําเดือนหรือประจําป โดยไดรับคําชื่นชมจาก

ผูบังคับบัญชาระดับตางๆ และเพ่ือนรวมงานในหนวยงานนั้น ยอมสงผลกระตุนใหคนอ่ืนอยากทําความดีมากข้ึนดวย 
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4) บูรณาการระหวางหนวยงาน  

 หนวยงานตางๆ ยอมมีองคความรูและประสบการณท่ีมีตอการปองกันทุจริตแตกตางกันไป ความรู

และประสบการณเหลานั้นอาจจะเกิดจากการไดรับความรูจากภายนอก หรือเปนประสบการณโดยตรง นับไดวา

ความรูและประสบการณเหลานั้นเปนทรัพยสินทางปญญาท่ีมีคุณคายิ่ง เม่ือหนวยงานตางๆ มีความรูและ

ประสบการณแตกตางกัน การแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณเหลานั้นซ่ึงกันและกัน ยอมจะสงผลดีกับ       

ทุกหนวยงาน เพราะเปนการเติมเต็มระหวางกัน เชนนี้แลวทุกหนวยงานก็จะไดรับประโยชนท่ีจะมีผลดีตอ

สวนรวม 
 

5) ประชาสัมพันธการตอตานการทุจริต  

 แตละหนวยงานมีองคความรูและประสบการณทางดานการตอตานการทุจริต และถือไดวาเปน

ทรัพยสินทางปญญาท่ีมีคารายการหนึ่ง ความรูและประสบการณเหลานี้จะมีประโยชนตอองคกรอ่ืนอยางมาก 

หนวยงานสามารถเผยแพรความรูและประสบการณท่ีตัวเองมีอยูตอสาธารณชนท่ัวไป อาจจะผานทาง Link 

หรือสื่อสารมวลชนชองทางอ่ืนๆ เม่ือมีผูไดรับขอมูลแลวนําไปใชประโยชนและเผยแพรแหลงท่ีมาของขอมูลนั้น 

ยอมจะเปนการประชาสัมพันธท่ีดีใหกับหนวยงานนั้น นําไปสูการเปนแบบอยางท่ีดีกับหนวยงานอ่ืนตอไป 

 

6) ประชาสัมพันธตานการทุจริต  

  การตอตานการทุจริตเปนขบวนการสรางจิตสํานึกใหกับสังคม โดยเฉพาะการปลูกจิตสํานึกตานทุจริต

ตั้งแตวัยเด็ก เม่ือเด็กไดรับการปลูกฝงจนมีจิตสํานึกท่ีดีแลว เม่ือเด็กเจริญเติบโตเปนผูใหญข้ึนยอมจะมีจิตสํานึกท่ีดี

ติดตัวมาดวย สังคมก็จะดีข้ึน และชวยกันตอตานการทุจริตกันโดยถวนหนา การรณรงคใหเกิดจิตสํานึกตอตานการ

ทุจริต สามารถทําไดในหลายรูปแบบ เชน การสรางเปนภาพยนตร หรือละครท่ีเผยแพรในรายการโทรทัศนท่ัวไป 

หรือการสรางเปนภาพยนตรสั้นท่ีผานการประกวดจนไดรางวัลชนะเลิศ แลวนําไปฉายในโรงภาพยนตรกอนจะฉาย

เปนการท่ัวไป หรือ Clip ท่ีไดรับการกด Like หรือเผยแพร (Share) ไปทางสื่อ Social media ซ่ึงเม่ือมีการรณรงค

อยางกวางขวางเชนนี้แลว หากมีบุคคลท่ีทําผิด ทําการทุจริตจะถูกสังคมประณามตอตานเกิดในลักษณะ Social 

Sanction ดวยเหตุผลนี้ผูท่ีคิดจะทําการทุจริตก็จะยับยั้งไมกลาท่ีจะกระทําการทุจริตในท่ีสุด 
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รายละเอียดของคะแนนตามแบบสํารวจใชหลักฐานเชิงประจักษ   

(Evidence-Based) 

 

หัวขอคําถามตามท่ีแสดงในแบบสํารวจการใชหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence-Based) ตามท่ีแสดงใน

ตารางขางลางนี้ อางอิงจากคูมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีขอคําถาม และผลคะแนน ดังนี้ 

ขอคําถาม คะแนน 

EB1 (1) หนวยงานมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบใน

การเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน 
100.00 

EB1 (2) หนวยงานมีการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปนปจจุบัน 100.00 

EB2 (1) หนวยงานมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให

ภาคประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน 
100.00 

EB2 (2) หนวยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ

ใหภาคประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการ

ดําเนินงาน 

100.00 

EB3 (1)  หนวยงานมีการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจําป  

(ท่ีผานมา) 
100.00 

EB3 (2) หนวยงานมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบใน

การดําเนินการเพ่ือสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง 
100.00 

EB3 (3)  หนวยงานมีการเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจางประจําป 100.00 

EB3 (4) หนวยงานมีการเผยแพรบันทึกรายละเอียดวิธีการและข้ันตอน

การจัดซื้อจัดจางอยางเปนระบบ 
100.00 

EB4 (1) หนวยงานมีการเผยแพรแผนปฏิบัติราชการประจําป 100.00 

EB4 (2)  หนวยงานมีการเผยแพรรายงานการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป (ท่ีผานมา 
100.00 

EB4 (3) หนวยงานมีการเผยแพรการกํากับติดตามการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติราชการประจําป 
100.00 

EB5 หนวยงานมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการ

บริหารผลการปฏิบัติงาน และการดําเนินการกับเจาหนาท่ีผูมี

ผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานต่ํา 

100.00 

EB6 หนวยงานมีการเผยแพร เจตจํานงสุจริตของผูบริหารตอ

สาธารณชน 
100.00 

EB7 หนวยงานมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการ

จัดการเรื่องรองเรียนของหนวยงาน 
100.00 
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ขอคําถาม คะแนน 

EB8 หนวยงานมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการ

ปองกันการรับสินบน 
0.00 

EB9 หนวยงานมีการเสริมสรางวัฒนธรรมและคานิยมสุจริต และการ

ตอตานการทุจริตในหนวยงาน 
100.00 

EB10 (1) หนวยงานมีการวิเคราะหความเสี่ยง และการจัดการความ

เสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน ในหนวยงาน 
0.00 

EB10 (2) หนวยงานมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ

ในการปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน 
100.00 

EB11 (1) หนวยงานมีการจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต

หรือแผนท่ีเก่ียวของ 
100.00 

EB11 (2) หนวยงานมีการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปองกัน

และปราบปรามการทุจริต หรือแผนท่ีเก่ียวของ 
100.00 

EB12 (1) หนวยงานมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ

ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตามคูมือหรือมาตรฐาน

การปฏิบัติงาน 

100.00 

EB12 (2) หนวยงานมีการเผยแพรกระบวนการอํานวยความสะดวก

หรือการใหบริการประชาชน ดวยการแสดงข้ันตอน ระยะเวลาท่ีใช 

(เฉพาะหนวยงานท่ีมีภารกิจใหบริการประชาชน อนุมัติ หรืออนุญาต) 

100.00 

รวมคะแนน 2,000 
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