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คำนำ
โครงการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
(Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีเจตนารมณ์มุ่งหวัง
ให้หน่วยงานภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและ
นาข้อมูลผลการประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดาเนินงานของ
หน่วยงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อน
มาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของรัฐบาล
ในการยกระดับมาตรฐานการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์
ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากดัชนีทั้ง 5 ดัชนี ได้แก่ 1) ดัชนีความโปร่งใส 2) ดัชนีความพร้อมรับผิด
3) ดัช นี ความปลอดจากการทุจ ริ ต ในการปฏิบั ติงาน 4) ดัช นีวัฒ นธรรมคุณธรรมในองค์ก ร และ
5) ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน โดยประเมินผลจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (Internal) ความคิ ดเห็ นของผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ยภายนอก (External) และข้ อมู ล หลั กฐาน
เชิ งประจั กษ์ (Evidence - Based) ซึ่ ง ผลคะแนนครั้ ง นี้ จ ะสะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
หน่วยงานในรอบปีงบประมาณ
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.) เชื่อมั่น
เป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายได้ร่วมกัน
ขับเคลื่อนการบริหารงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการสาคัญ คือ ได้มีบทบาทในการ
ผลั กดันกลไกในการป้ องกั นการทุ จริ ตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้ อนภาพลั กษณ์ เชิ งบวกให้ กั บ
หน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index :
CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

คณะผู้จัดทา
กันยายน 2561
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หน่วยงานระดับ กรม
รหัสหน่วยงาน 00004

บทสรุปผู้บริหำร
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
---------------------------------------------------------------------------การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment - ITA) ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 มี วั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่อประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุง/พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และเพื่อให้มีการจัดทามาตรการในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ตทั้งในระดับ นโยบายและในระดับปฏิบัติของหน่วยงานภาครั ฐ ที่เข้ารับการ
ประเมิน โดยประเมินจาก 3 แหล่งข้อมูล คือ 1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and
Transparency Assessment: EIT) จานวน 105 คน 2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and
Transparency Assessment: IIT) จานวน 131 คน และ 3) หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based
Integrity and Transparency Assessment: EBIT) ดัชนีที่ทาการประเมินมี 5 ดัชนี คือ 1) ดัชนีความโปร่งใส
2) ดัชนีความพร้อมรับผิด 3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4) ดัชนีวัฒนธรรม
คุณธรรมในองค์กร และ 5) ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน สาหรับผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงาน สรุปผลได้ดังนี้
1. ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน
ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน โดยภาพรวมได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 83.55 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานระดับสูงมาก
เมื่อพิจารณาตามดัชนี พบว่า ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ได้คะแนนสูงสุด
เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 94.78 รองลงมา คื อ ดั ช นี ค วามโปร่ งใส ได้ ค ะแนนเท่ า กั บ ร้ อ ยละ 92.48 ดั ช นี
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 75.86 ดัชนีความพร้อมรับผิด ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 74.89 และดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 72.39
ดังแสดงผลคะแนนในภาพที่ 1

-4-

ภำพที่ 1 สรุปภำพรวมผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน

92.48
ความโปร่งใส

72.39

ดัชนี

74.89

คุณธรรมการ
ทางานใน
หน่วยงาน

ความพร้อมรับผิด

วัฒนธรรม
คุณธรรมใน
องค์กร

ความปลอดจาก
การทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน

75.86

ระดับผล
กำรประเมิน
สูงมำก

คะแนน ITA = 83.55
(ถ่วงนำหนัก)

94.78

1. ความโปร่งใส
2. ความพร้อมรับผิด
3. ความปลอดจากการทุจริต
ในการปฏิบัติงาน
4. วัฒนธรรมคุณธรรม
ในองค์กร
5. คุณธรรมการทางานใน
หน่วยงาน

คะแนนดัชนี
(ร้อยละ)
92.48
74.89

ระดับผล
กำรประเมิน
สูงมาก
สูง

94.78

สูงมาก

75.86

สูง

72.39

สูง

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

2. กำรจัดอันดับผลคะแนน
เมื่อทาการจัดอันดับผลคะแนนระดับกรม พบว่า หน่วยงานได้คะแนน ITA เท่ากับร้อยละ 83.55
ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 102 ของจานวน 146 หน่วยงาน ดังแสดงในภาพที่ 2
คะแนน
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3. ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
3.1 ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมิน
3.1.1 ข้ อ เสนอแนะตำมแบบส ำรวจควำมคิด เห็ น ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภำยใน
(Internal) ดัชนีและตัวชี้วัดที่ควรพัฒนา มีรายละเอียดดังนี้
ดัชนี
ดัชนีคุณธรรมการทางาน
ในหน่วยงาน

ตัวชีวัด
มาตรฐานและความเป็น
ธรรมในการปฏิบัติงานและ
การให้บริการ
คุณธรรมการบริหารงาน

ประเด็นที่ควรพัฒนำ
การก ากั บ หรื อ ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของ
เจ้ า หน้ า ที่ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามคู่ มื อ หรื อ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานอยู่เสมอ (I14)
1) การปราศจากการซื้อขายตาแหน่งหรือใช้เส้นสาย
ในกา ร บ ร ร จุ แ ต่ งตั้ ง โ ย กย้ า ย เ ลื่ อนร ะดั บ
เลื่อนตาแหน่งของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ (I15)
2) การพิจารณาความดีความชอบ คัดเลือกเจ้าหน้าที่
เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ทุนการศึกษา
อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม (I16)
3) การ เบิ ก เงิ น ที่ เ กิ น จริ ง หรื อ เป็ น เท็ จ เช่ น
ค่ า ปฏิ บั ติ งานล่ ว งเวลา (O.T.) ค่ า เดิ น ทาง เป็ น ต้น
(I17)

3.1.2 ข้ อ เสนอแนะตำมแบบส ำรวจควำมคิ ด เห็ น ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภำยนอก
(External) ดัชนีและตัวชี้วัดที่ควรพัฒนา มีรายละเอียดดังนี้
ดัชนี
ดัชนีความโปร่งใส

ตัวชีวัด
การเปิดเผยข้อมูล
การมีส่วนร่วม

ดัชนีความพร้อมรับผิด

การดาเนินงานตามภารกิจ

ประเด็นที่ควรพัฒนำ
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงานของหน่วยงาน
อย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน (E1)
การเปิดโอกาสให้ประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย แสดงความคิดเห็นต่อการดาเนินงานต่างๆ
ของหน่วยงาน (E3)
ก าหนดโครงการหรื อ การด าเนิ น งานต่ า งๆ ที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชน (E5)

เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร ผู้ บ ริ ห ารของหน่ ว ยงานควรมุ่งมั่ น ปฏิ บั ติงานอย่าง
โปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริต (E9)
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3.1.3 ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence - Based)
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ที่ควรได้รับการปรับปรุง คือ EB5 ,
EB10(1) , EB10(2) และ EB12(1) ในประเด็นดังนี้
EBIT
EB5 การกาหนดมาตรการ
กลไก หรือการวางระบบใน
การบริหารผลการ
ปฏิบัติงานและการ
ดาเนินการกับเจ้าหน้าทีผ่ ู้มี
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่า

EB10 (1) การวิเคราะห์
ความเสีย่ งและการจัดการ
ความเสีย่ งเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ในหน่วยงาน

ประเด็นที่ควรปรับปรุง
ตามที่หน่วยงานจัดส่ง ข้อมูล หลักฐานเป็นหลักการกว้างๆ ของเกณฑ์การ
ประเมิ น ผลสัมฤทธิ์ ก ารปฏิบั ติงานของบุ ค ลากรตามกฎ ก.พ. ซึ่ งเน้ น ไปที่การ
ประเมินเพื่อการปฏิบัติราชการต่อหรือการให้ออกจากราชการหากไม่ผ่านการ
ประเมินตามเกณฑ์ที่กาหนด หรือประเมินเพื่อการเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากร
โดยปกติ จึงยังไม่ชัดเจนว่าการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในมิติอื่นๆ
ดังนั้น เพื่อให้เห็นภาพรวมการกาหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ
ในการบริหารผลการปฏิ บัติงานและการดาเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์
การปฏิบัติงานต่า หน่วยงานควรกาหนดวิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
บริ ห ารผลการปฏิ บั ติ ง านและการด าเนิ น การกั บ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์
การปฏิบัติงานต่าให้ชัดเจน ตลอดจนควรมีการกาหนดกลไกการกากับติดตามที่ มี
ลักษณะของการขับเคลื่อนกระบวนงานตามรูปแบบ PDCA ที่ก่อให้เกิดการพัฒนา
และการปรั บ ปรุ ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ เป็ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพของเจ้ า หน้ า ที่
ให้ ป ฏิ บั ติ งานได้ อ ย่ า งเต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและมุ่ งตอบสนองต่ อ ผู้ รับ บริ ก ารหรือ
ประชาชนอย่างเต็มที่
ตามที่ ห น่ ว ยงานจั ด ส่ ง ข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งเรื่ อ งผลประโยชน์
ทั บ ซ้ อ น เป็ น ผลการวิ เคราะห์ต ามหลั กการขององค์ค วามรู้เ รื่อ งผลประโยชน์
ทับซ้อนโดยทั่วไปเท่านั้น และเป็นลักษณะของการดาเนินการภายหลังจากกรอบ
ระยะเวลาที่กาหนดให้ส่งหลักฐานเชิงประจักษ์ (1 มิ.ย. 61) ซึ่งอาจแสดงให้เห็นว่า
กระบวนการดาเนินงานดังกล่าวไม่ได้มีการดาเนินการมาตั้งแต่ต้น
ดังนั้น เพื่อให้เห็นภาพรวมการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน หน่วยงานควรมีการวิเคราะห์เชิงลึก
ในแต่ละประเด็นของแต่ละภารกิจให้ชัดเจน ไม่ใช่เพียงแค่การใช้รถหลวง หรือ
การรั บ ของขวั ญ ในเทศกาลต่ า งๆ เท่ า นั้ น เพราะผลการวิ เ คราะห์ ดั ง กล่ า ว
อาจสามารถน าไปใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ส าหรั บ การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต หรือการกาหนดมาตรการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้ อน
ในภาพรวมของหน่วยงานได้
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EBIT
EB10 (2) การกาหนด
มาตรการ กลไก หรือการ
วางระบบในการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ในหน่วยงาน

ประเด็นที่ควรปรับปรุง
หน่วยงานควรกาหนดกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิด
จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงลึกในแต่ละประเด็นของแต่ละภารกิจ และการ
กาหนดกลไกการกากับติดตามกระบวนการดาเนินงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนในหน่วยงานที่ชัดเจน
ดังนั้น การจัดทากรอบแนวทางเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หน่วยงาน
จะต้องนาผลการวิเคราะห์ปัญหาหรือความเสี่ยงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะขึ้น
จากพฤติ ก ารณ์ ข องเจ้ า หน้ า ที่ ใ นภาพรวมของภารกิ จ ของหน่ ว ยงาน มาเป็ น
แนวทางในการก าหนดมาตรการ กลไก หรื อ การวางระบบในการป้ อ งกั น
ผลประโยชน์ทับซ้อนและต้องผลักดันให้มีการดาเนินการตามมาตรการดังกล่าวให้
เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมตามกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมในช่วงปีงบประมาณ
EB12 (1) การกาหนด
หน่วยงานควรมี คาสั่งหรือข้อสั่งการอย่างเป็นทางการจากผู้บริหารสู งสุด
มาตรการ กลไก หรือการ
หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอานาจ ที่เกี่ยวกับประเด็น การกาหนดมาตรการ กลไก
วางระบบในการตรวจสอบ หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ มาตรฐานการปฏิบัติงานในภาพรวม พร้อมทั้งกาหนดกรอบแนวทางของการ
ตามคู่มือหรือมาตรฐานการ ตรวจสอบซึ่งจะต้องมีรายละเอียดของวิธีการตรวจสอบและขั้นตอนการตรวจสอบ
ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานในทุกภารกิจ
ของหน่วยงาน รวมถึงกลไกการกากับติดตามกระบวนการตรวจสอบในภาพรวม
อย่างชัดเจน

3.2 ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่ำง
ข้อเสนอแนะในหัวข้อนี้เป็นการนาความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างจากแบบสารวจ
ในส่วนที่ 3 ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อหน่วยงาน เพื่อให้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เกิดคุณธรรม
และความโปร่งใส และป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกระทาการทุจริตต่อหน้าที่ ดังนี้
3.2.1 ควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (Internal) โดยมีประเด็นที่
ควรพัฒนาและปรับปรุง ดังนี้
1) ผู้บังคับบัญชา ผู้บริหาร ควรพิจารณาความเหมาะสมในการเลื่อนขั้น
เลื่อนตาแหน่งอย่างเป็นธรรม โดยควรพิจารณาถึงความรู้ความสามารถเป็นสาคัญก่อนระดับอาวุโส
และไม่พิจารณาเห็นแก่พวกพ้องของตนเองจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร
2) หน่ ว ยงานควรมี ก ารรณรงค์ ปลู ก จิ ต ส านึ ก เพื่ อ สร้ า งคุ ณ ธรรม
จริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
3) ควรสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เป็นองค์กรที่มีความซื่อสั ตย์ โปร่งใส
ตรวจสอบได้ นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิต
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3.2.2 ควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภำยนอก (External) โดยมีประเด็น
ที่ควรพัฒนาและปรับปรุง คือ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานควรมีความมุ่งมั่นในการทาหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
และผลักดันองค์กรให้เป็นหน่วยงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกกระบวนการ
4. ข้อเสนอแนะในกำรจัดทำมำตรกำรในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
4.1 ข้อเสนอแนะระดับนโยบำย
ผู้บริหารของหน่วยงานควรพิจารณาจัดทามาตรการในการป้องกันและปราบปราม
การทุจ ริ ตของหน่ ว ยงานขึ้น โดยการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ช าติว่าด้ว ยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) เข้ากับภารกิจหลักของหน่วยงาน โดยมีมาตรการที่ ครอบคลุม
ประเด็นยุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ผู้บริหารของหน่วยงานควรพิจารณา
ดาเนินการปรับฐานความคิดของบุคลากรภายในหน่วยงานให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม จัดให้มีกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมภายในหน่วยงานเพื่ อสร้าง
แนวคิดต่อต้านการทุจริต ดาเนินการประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดาเนิน
ชีวิตของบุคลากร และเสริมพลังการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานเพื่อร่วมกัน
ต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุ จริต ผู้บริหารของ
หน่วยงานควรแสดงเจตจานงในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน และให้มีการกาหนดมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของบุคลากรของหน่วยงานในทุกระดับ
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 สกั ด กั้ น การทุ จ ริ ต เชิ ง นโยบาย ผู้ บ ริ ห ารของหน่ ว ยงานควรให้
ความสาคัญและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในกระบวนการทางนโยบายทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นก่อตัว
นโยบาย กาหนดนโยบาย ตัดสินใจนโยบาย ปฏิบัตินโยบาย และประเมินนโยบาย
ยุ ทธศาสตร์ ที่ 4 พัฒ นาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ผู้ บริห ารของหน่วยงานควร
พั ฒ นากลไกและกระบวนงานด้ า นการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ของหน่ ว ยงานให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง และ
มีป ระสิ ทธิภ าพมากยิ่ งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทาให้ การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น
โดยอาศัยทั้งการกาหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ
ยุ ทธศาสตร์ ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต ผู้บริห ารของ
หน่วยงานควรพิจารณาปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
ให้มีประสิทธิภาพ และควรเปิดเผยข้อมูลผู้กระทาความผิดให้สาธารณชนรับทราบเพื่อตระหนักถึงโทษ
ของการกระทาการทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจ ริต (Corruption Perception
Index – CPI) ของประเทศไทย ผู้บริหารของหน่วยงานควรพิจารณากาหนดมาตรการเพื่อปรับปรุง
กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ และการอนุมัติ อนุญาตให้มีความสะดวก มีประสิทธิภาพ
และปลอดจากการทุจริต เพื่อยกระดับการรับรู้ของประชาชน และนักลงทุนต่างชาติ
4.2 ข้อเสนอแนะระดับปฏิบัติ
ในระดับปฏิบัติ ผู้บริหารของหน่วยงานควรพิจารณาจัดทามาตรการในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมดังต่อไปนี้
1) การเปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการดาเนินงานของหน่วยงาน โดยหน่วยงานภาครัฐแต่ละแห่งควรมีการกาหนด มาตรการ กลไก
หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในภาพรวมภารกิจของ
หน่วยงานที่ชัดเจน โดยเฉพาะการกาหนดกลไกที่จะต้องมีลักษณะของการขับเคลื่อนกระบวนงานตาม
รูปแบบ PDCA ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง แม้ในปัจจุบันหลายหน่วยงานยัง
ไม่ได้กาหนดกลุ่มภารกิจหรือลักษณะงานเพื่อวางระบบให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการดาเนินงานโดยตรง แต่ในอนาคตหน่วยงานควรมีการดาเนินการในเรื่องนี้ เนื่องจาก
กระบวนการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมถือเป็นกระบวนการ
เบื้องต้นของการประสานพลังและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆ (Collaboration) ใน
การยกระดับการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต
2) การส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยหน่วยงานภาครัฐแต่ละแห่งควรมี
การกาหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดาเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้างในภาพรวมของหน่วยงานให้ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเด็นเกี่ยวกับแนวทางการ
เผยแพร่ แผนการจั ดซื้อจั ดจ้ างประจาปี งบประมาณ แนวทางการบันทึกรายละเอียดวิธีการและ
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ และแนวทางการป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดาเนินการในการจัดซื้อ
จั ด จ้ า งเป็ น ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย กั บ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอหรื อ คู่ สั ญ ญา ตลอดจนกลไกการก ากั บ ติ ด ตาม
กระบวนการดาเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงาน รวมถึงการกาหนด
กลไกที่จะต้องมีลักษณะของการขับเคลื่อนกระบวนงานตามรูปแบบ PDCA ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและ
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นไปด้วย
ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิ ทธิผล สามารถตรวจสอบได้ มีความคุ้มค่า และก่อให้ เกิด
ประโยชน์สูงสุด หน่วยงานจึงควรผลักดันให้มีการดาเนินการตามมาตรการดังกล่าวให้เกิดขึ้นอย่างเป็น
รูปธรรมตามกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมในช่วงปีงบประมาณ
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3) การบริหารผลการปฏิบัติงานและการดาเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การ
ปฏิบัติงานต่า โดยหน่วยงานภาครัฐแต่ละแห่งควรมีการกาหนด วิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดาเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่าให้
ชัดเจน ตลอดจนควรมีการกาหนดกลไกการกากับติดตามที่มีลักษณะของการขับเคลื่อนกระบวนงาน
ตามรูปแบบ PDCA ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ
ของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมุ่งตอบสนองต่อผู้รับบริการหรือประชาชน
อย่างเต็มที่
4) การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนใน
หน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานภาครัฐแต่ละแห่งจะต้องทาการวิเคราะห์ความเสี่ยงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
โดยการวิเคราะห์เชิงลึกในแต่ละประเด็นของแต่ละภารกิจให้ชัดเจน เช่นภารกิจในการให้บริการในการ
อนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง และการใช้ อ านาจหน้ า หน้ า ที่ แ ละต าแหน่ ง เพราะผลการวิ เ คราะห์ ดั ง กล่ า ว
อาจสามารถนาไปใช้เป็นข้อมูลสาหรับการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรื อ
การกาหนดมาตรการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในภาพรวมของหน่วยงานได้
5) การกาหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ในหน่ ว ยงาน โดยหน่ ว ยงานภาครั ฐ แต่ ล ะแห่ ง จะต้ อ งมี ก ารจั ด ท ากรอบแนวทางเพื่ อ ป้ อ งกั น
ผลประโยชน์ทับซ้อน ด้วยการนาผลการวิเคราะห์ปัญ หาหรือความเสี่ยงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ที่จะเกิดขึ้นจากพฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ในภาพรวมของภารกิจของหน่วยงาน มาเป็นแนวทางในการ
กาหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และต้องผลักดันให้มี
การดาเนินการตามมาตรการดังกล่าวให้เกิดขึ้นอย่างเป็น รูปธรรมตามกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม
ในช่วงปีงบประมาณ
6) การตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
โดยหน่วยงานภาครัฐแต่ละแห่งต้องมีการดาเนินการที่สอดคล้องกันทั้งในระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติการตามกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมในช่วงปีงบประมาณ โดยเฉพาะการกาหนดกลไกที่จะต้องมี
ลักษณะของการขับเคลื่อนกระบวนงานตามรูปแบบ PDCA ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น หน่วยงานควรมีการกาหนดกรอบแนวทางที่แสดงถึงการให้ความสาคัญกับการ
กากับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามคู่มือหรื อมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
ในทุกภารกิจ โดยจะต้องมีลักษณะเป็นคาสั่งหรือข้อสั่งการอย่างเป็นทางการจากผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอานาจที่เกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้ในภาพรวม และต้องผลักดันให้มี
การดาเนินการตามมาตรการดังกล่าวให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
_______________……________________
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รำยงำนผล
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ของสำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
--------------------------------------------------------------------1. ข้อมูลโครงกำร
1.1 หลักกำรและเหตุผล
ปัจจุบันประเทศไทยให้ความสาคัญกับการวางแผนเพื่อพัฒนาประเทศในระยะยาว
โดยได้กาหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ซึ่งเน้นที่การพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยให้สอดรับ
กับความเปลี่ยนแปลงที่สาคัญทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งการจะดาเนินยุทธศาสตร์ดังกล่าว
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กาหนดจะต้องแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่อยู่ในระดับรุนแรง
ไปด้วยในเวลาเดียวกัน เพื่อไม่ให้การทุจริตกลายเป็นตัวแปรสาคัญที่ฉุดรั้งการพัฒนาประเทศ อย่างไรก็ตาม
แม้ในห้วงที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีความพยายามในการต่อสู้กับปัญหาการทุจริตมาอย่างต่อเนื่อง
แต่ ก็ยั งไม่ ส ามารถแก้ ไ ขปั ญหาให้ ห มดสิ้ น ไปได้ จากดัช นีการรั บรู้ ก ารทุจ ริ ต ประจ าปี พ.ศ. 2560
ซึ่งจั ดทาขึ้นโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ประเทศไทยได้
คะแนน 37 คะแนน อยู่ในลาดับที่ 96 จาก 180 ประเทศ แม้จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี พ.ศ. 2559
ซึ่งประเทศไทยมีคะแนน 35 คะแนน อยู่ในลาดับที่ 101 จากประเทศที่เข้าร่วมประเมิน 176 ประเทศ
แต่ยังแสดงให้เห็นว่า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของไทยยังคงอยู่ในระดับรุนแรง (Transparency
International, 2017)
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน
ป.ป.ท.) ถือเป็นหน่วยงานหลักที่มีความสาคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการต่อสู้กับปัญหาการ
ทุจริตตามนโยบาย “โกงเก่าหมดไป โกงใหม่ไม่เกิด และไม่เปิดโอกาสให้โกง” และตามยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่กาหนดเป้าหมายการ
ยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยให้เพิ่มขึ้นเป็น 50 คะแนน ภายในปี พ.ศ. 2564 โดย
ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ได้กาหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) เป็ น เครื่ อ งมื อ ส าคั ญ
ในการป้องกันการทุจริตเชิงรุกด้วยการยกระดับธรรมาภิบาลเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีการดาเนินงาน
อย่างโปร่งใส มีแนวทางในการป้ องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิด การทุจริต รวมทั้งสามารถยับยั้ง
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การทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะนาไปสู่การลดการทุจริตในภาพรวมของประเทศไทย
และสามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างยั่งยืน (สานักงาน ป.ป.ช., 2560, น. 91)
สานักงาน ป.ป.ท. เป็นผู้ร่วมรับผิดชอบงบประมาณและดาเนินการประเมิน ITA
อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีหน่วยงานภาครัฐที่
สานักงาน ป.ป.ท. รับผิดชอบการประเมิน ITA จานวน 222 หน่วยงาน ประกอบด้วย ส่วนราชการ
ระดับกรม จานวน 146 หน่วยงาน และจังหวัด จานวน 76 จังหวัด ดังนั้น เพื่อให้การประเมิน ITA
ที่อยู่ในความรั บผิ ดชอบของส านักงาน ป.ป.ท. เป็นไปอย่างมีประสิ ทธิภ าพ จึงดาเนินการร่ว มกับ
โรงเรียนนายร้อยตารวจในฐานะสถาบันการศึกษาที่มีบุคลากรซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
ด้านการประเมิน ITA ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 โครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีเจตนารมณ์ที่มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้นาข้อมูล
ผลการประเมินไปเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล อันจะส่งผลต่อการยกระดับ
ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น และ
บรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่กาหนดไว้ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero
Tolerance & Clean Thailand)” ร่วมกันต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1.2.1 เพื่ อ ประเมิ น ผลด้ า นคุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของ
หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน
1.2.2 เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ เสนอแนะในการปรั บ ปรุ ง /พั ฒ นาด้ า นคุ ณ ธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน
1.2.3 เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการจัดทามาตรการในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติ
1.3 ขอบเขตกำรดำเนินงำน
1.3.1 ขอบเขตด้ำนเนือหำ
1.3.1.1 ดัชนีควำมโปร่งใส (Transparency Index) ประเมินจากผู้มีส่ วนได้
ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) และหลักฐานเชิงประจักษ์
(Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT) ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ดังนี้
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ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้หน่วยงานที่รับการประเมินมีการเปิดเผยข้อมูล
ของหน่วยงานอย่างตรงไปตรงมา มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และสามารถตรวจสอบการดาเนิน งานของหน่วยงานตามนโยบายที่
ประกาศไว้
ตัวชี้วัดที่ 2 การมีส่วนร่วม เพื่อให้หน่วยงานที่รับการประเมินมีกระบวนการใน
การเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
ของหน่วยงาน เช่น การแสดงความคิดเห็น ร่วมรับรู้ และร่วมคิด หรือร่วมเสนอความเห็นในการ
ตั ดสิ น ใจปั ญหาส าคั ญ หรื อยกระดั บไปสู่ การมี ส่ ว นร่ ว มในการประสานพลั งระหว่ างภาครั ฐ และ
ภาคส่ ว นอื่ น ๆ (Collaboration) เพื่ อ ยกระดั บ การพั ฒ นาประเทศ พั ฒ นาระบบงาน พั ฒ นา
การให้บริการ หรือการสร้างนวัตกรรมในการต่อยอด ทั้งในรูปของนวัตกรรมเชิงนโยบาย นวัตกรรม
การให้ บ ริ การ หรื อนวัตกรรมการบริห ารองค์กร หรือการแก้ปัญหาความต้องการของประชาชน
ที่มีความสลับซับซ้อน และรับผิดชอบต่อความสาเร็จร่วมกัน
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 3 การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานที่ รั บ การประเมิ น มี ก าร
ดาเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้
และมีความคุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
1.3.1.2 ดั ชนีค วำมพร้ อมรั บผิด (Accountability Index) ประเมินจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) และหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
(Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT) ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1 การดาเนินงานตามภารกิจ เพื่อให้หน่วยงานที่รับการประเมิน
มีการเผยแพร่ ร ายงานการประเมิน ผลการปฏิ บัติ งานตามแผนปฏิ บัติร าชการในปี ที่ผ่ านมา และ
มีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจาปี เพื่อให้สาธารณชนได้ติดตามตรวจสอบว่าหน่วยงานได้
ดาเนินภารกิจตามพันธกิจของหน่วยงานและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนหรือไม่
ตลอดจนประเมินกลไกการกากับติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของหน่วยงาน
ตัว ชี้วัดที่ 2 การปฏิบัติงานตามหน้าที่ เพื่อให้ ห น่ว ยงานที่รับการประเมิ น
มีการกากับ ตรวจสอบเจ้ าหน้ า ที่ข องหน่ว ยงาน เพื่อให้ ปฏิบัติห น้าที่อย่า งเต็ มประสิ ทธิภ าพ และ
มุ่งตอบสนองต่อผู้รับบริการหรือประชาชน
ตัวชี้วัดที่ 3 เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยงานที่รับ
การประเมินได้แสดงถึงเจตจานงสุจริตและความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สาเร็จตามพันธกิจของ
หน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล
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ตัวชี้วัดที่ 4 การจัดการเรื่องร้องเรียน เพื่อให้หน่วยงานที่รับการประเมินให้
ความสาคัญในการรับฟังเสียงสะท้อนหรือข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ
สาธารณชน และจะต้องมีกระบวนการจัดการและตอบสนองต่อข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม
1.3.1.3 ดัชนีควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน (Corruption –
Free Index) ประเมิ น จากผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายใน (Internal Integrity and Transparency
Assessment: IIT) ผู้มีส่วนได้ส่ วนเสี ยภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment:
EIT) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT)
ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัด คือ ตัว ชี้วัดการรับสิ นบน เพื่อให้ ห น่ว ยงานที่รับ การประเมิน ได้รับ ทราบ
สถานการณ์การทุจริต การรับสินบนที่เกิดขึ้นอันจะนาไปสู่การกาหนดมาตรการ กลไก หรือการวาง
ระบบในการป้องกันการรับสินบน ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
1.3.1.4 ดัช นีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index)
ประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) และ
หลั กฐานเชิ งประจั กษ์ (Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT)
ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต เพื่อให้หน่วยงานที่รับการประเมิน
มีการส่งเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและไม่ทนต่อการทุจริต และ
พัฒนาให้เป็นวัฒนธรรมและค่านิยมของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้ หน่วยงานที่รับการประเมิน
มี การศึ กษาวิ เคราะห์ ความเสี่ ยงและการจั ดการความเสี่ ยงเกี่ ยวกั บการเกิ ดผลประโยชน์ ทั บซ้ อน
ในหน่วยงาน เพื่อพัฒนาไปสู่การกาหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 3 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้หน่วยงานที่รับการ
ประเมินให้ความสาคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน โดยจัดทาเป็นแผนปฏิบัติ
การที่ชัดเจนและมีการดาเนินการอย่างจริงจัง
ตัวชี้วัดที่ 4 การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน เพื่อให้หน่วยงานที่รับการประเมิน
มี ก ลไกการตรวจสอบภายในหน่ ว ยงาน ที่ มี ค วามเป็ น อิ ส ระ ไม่ ถู ก แทรกแซง ปราศจากอคติ
มีความเป็นกลาง และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการป้องกันการทุจริต รวมไปถึงมีกระบวนการ
ลงโทษทางวินัยต่อเจ้าหน้าที่ผู้กระทาการทุจริตอย่างจริงจัง
1.3.1.5 ดั ชนี คุณธรรมกำรทำงำนในหน่วยงำน (Work Integrity Index)
ประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) ผู้มีส่วน
ได้ ส่ ว นเสี ย ภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) และหลั ก ฐาน
เชิ งประจั กษ์ (Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT) ประกอบด้ ว ย
2 ตัวชี้วัด ดังนี้
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ตัวชี้วัดที่ 1 มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
เพื่อให้หน่วยงานที่รับการประเมินมีการกากับดูแล มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและ
การให้บริการ ที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
ตัวชี้วัดที่ 2 คุณธรรมการบริหารงาน เพื่อให้หน่วยงานที่รับการประเมินได้
รับทราบและตระหนักถึงการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานทั้งด้านทรัพยากรบุคคล ด้านงบประมาณ
และด้านการมอบหมายงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้การบริหารงานภายในของหน่วยงานมีคุณธรรมมากขึ้น
2. ระเบียบวิธีกำรประเมิน
2.1 วิธีกำรประเมิน
การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
(Integrity and Transparency Assessment - ITA) ใช้วิธีการศึกษาวิจัยที่สาคัญ 3 วิธี คือ
1) แบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) เก็บข้อมูลโดยให้หน่วยงาน
ที่เข้ารั บ การประเมิน ตอบคาถามพร้อมแนบเอกสาร/หลั กฐานประกอบการตอบและจัดส่ ง ให้ แ ก่
ที่ปรึกษาการประเมิน
2) แบบส ารวจความคิ ด เห็ น ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายใน (Internal) เก็ บ ข้ อ มู ล
โดยการสั ม ภาษณ์ แ บบเผชิ ญ หน้ า ทางไปรษณี ย์ ทางโทรศั พ ท์ ทางไปรษณี ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ทางแบบสอบถามออนไลน์ หรือวิธีการซึ่งที่ปรึกษาเห็นว่ามีความเหมาะสมในการวิจัย
3) แบบส ารวจความคิ ด เห็ น ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายนอก (External) เก็ บ ข้ อ มู ล
โดยการสั ม ภาษณ์ แ บบเผชิ ญ หน้ า ทางไปรษณี ย์ ทางโทรศั พ ท์ ทางไปรษณี ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ทางแบบสอบถามออนไลน์ หรือวิธีการซึ่งที่ปรึกษาเห็นว่ามีความเหมาะสมในการวิจัย
2.2 เกณฑ์กำรแปลผลคะแนนคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรดำเนินงำน
80 - 100
60 - 79.99
40 - 59.99
20 - 39.99
0 - 19.99

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

=
=
=
=
=

มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานสูงมาก
มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานสูง
มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานปานกลาง
มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานต่า
มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานต่ามาก
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2.3 ขอบเขตด้ำนกลุ่มประชำกรเป้ำหมำย และกำรเลือกตัวอย่ำง
คณะที่ปรึกษาโครงการฯ กาหนดกลุ่มประชากรเป้าหมาย และเลือกตัวอย่างที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1) แบบส ารวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ (Evidence-Based) ประชากรเป้ า หมาย
คือ หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน โดยจัดเก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมด
2) แบบสารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) ประชากรเป้าหมาย
คือ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินซึ่งปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และมีอายุ
การทางานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป โดยที่ปรึกษาจะประสานงานหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินให้จัดส่งฐานข้อมูล
รายชื่อเจ้าหน้าที่ทั้งหมดหรือเท่าที่มีจานวนมากที่สุด เพื่อวิเคราะห์และกาหนดกลุ่มตัวอย่างและขนาด
ตัวอย่างที่เหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน โดยจะต้องครอบคลุมตามโครงสร้าง ระดับตาแหน่ง รวมถึงมี
ลักษณะของความเป็นตัวแทนที่ดีตามหลักวิชาการ
3) แบบส ารวจความคิ ด เห็ น ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายนอก (External) ประชากร
เป้ า หมาย คื อ ผู้ รั บ บริ ก ารหรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ตามภารกิ จ ของหน่ ว ยงาน ในปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2561 โดยที่ปรึกษาจะต้องศึกษาภารกิจของแต่ละหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน เพื่อกาหนด
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน และประสานงานหน่วยงานที่รับการประเมินให้จัดส่งฐานข้อมูล
รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามที่กาหนด เพื่อวิเคราะห์และกาหนดกลุ่มตัวอย่างและขนาดตัว อย่าง
ที่เหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน โดยจะต้องครอบคลุ มตามโครงสร้าง ระดับตาแหน่ง และพื้นที่/สาขา
ของหน่วยงาน รวมถึงมีลักษณะของความเป็นตัวแทนที่ดีตามหลักวิชาการ
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2.4 กรอบแนวคิดในกำรดำเนินงำน
โครงการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่ว ยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment) จาแนกตามดัชนีที่มีความสัมพันธ์กัน ดังนี้
กรอบแนวคิดกำรประเมิน
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งITA
ใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment)

ดัชนีความโปร่งใส
(Transparency
Index)

ดัชนีความพร้อมรับผิด
(Accountability
Index)

Integrity &
Transparency
Assessment :
ITA

ดัชนีความปลอดจากการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน
(Corruption – Free Index)

ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรม
ในองค์กร
(Integrity Culture Index)
IIT ประเมินจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน (Internal)
EIT ประเมินจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก (External)
Evidence – based ประเมินจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์

ดัชนีคุณธรรมการทางาน
ในหน่วยงาน
(Work Integrity Index)

เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจยั

การเปิดเผยข้อมูล

EIT & EBIT

การมีสว่ นร่วม

EIT & EBIT

การจัดซื้อจัดจ้าง

EBIT

การดาเนินงานตามภารกิจ

EIT & EBIT

การปฏิบัติงานตามหน้าที่

EIT & EBIT

เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร

IIT+EIT & EBIT

การจัดการเรื่องร้องเรียน

IIT+EIT & EBIT

การรับสินบน

IIT+EIT & EBIT

การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต

IIT & EBIT

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

IIT & EBIT

แผนป้องกันและปราบปราม
การทุจริต

IIT & EBIT

การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน

IIT

มาตรฐานและความเป็นธรรม
ในการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการ

IIT+EIT & EBIT

คุณธรรมการบริ
การทุจริตหารงาน

IIT

ภำพที่ 3 กรอบแนวคิดกำรประเมิน ITA
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3. ข้อมูลพืนฐำนของหน่วยงำน และบทวิเครำะห์ภำรกิจหลักของหน่วยงำน
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานสังกัดส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อ
นายกรัฐมนตรี ตั้งอยู่ที่สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สานักนายกรัฐมนตรี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 0 2288 4000 เว็บไซต์ของหน่วยงาน www.spm.thaigov.go.th
มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1) เสนอแนะการกาหนดยุทธศาสตร์และนโยบายการบริหารประเทศ
2) อานวยการ และประสานงานกิจการทางการเมืองกับรัฐสภา และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
3) ติดตาม และรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รับฟังความเห็นและประสาน
การให้ความช่วยเหลือประชาชน
4) เป็ น ศูน ย์ ส ารสนเทศเพื่ อ การบริห ารราชการแผ่ น ดิน ของนายกรัฐ มนตรี รวมทั้งเป็ น
ศูนย์กลางประสานข้อสนเทศในระดับรัฐบาล
5) ด าเนิ น งานเกี่ ย วกั บ งานพิ ธี ก ารและอ านวยบริ ก ารต่ า งๆ เพื่ อสนั บสนุ น ภาพลั ก ษณ์
ผู้นาประเทศ
6) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์นโยบาย ยุทธศาสตร์ และผลงานของรัฐบาล
7) ด าเนิ น การด้ า นการต้ อ นรั บ ประมุ ข ผู้ น า และบุ ค คลส าคั ญ ต่ า งประเทศ รวมทั้ ง
การเยือนต่างประเทศของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
8) เสนอความเห็นเพื่อการสั่งการของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจา
สานักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งการช่วยอานวยการในการติดตาม และประสานงานการจัดเตรียมข้อมูล
ประเด็นการประชุมหารือ และคากล่าวสุนทรพจน์
9) เสนอแนะข้อมูลหรือแนวทางเกี่ยวกับนโยบาย ท่าที ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และวางแผน
การเจรจาด้านการค้า
10) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ก ฎหมายก าหนดให้ เ ป็ น อ านาจหน้ า ที่ ข องส านั ก เลขาธิ ก าร
นายกรัฐมนตรี หรือตามที่นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
มีอัตรากาลังทั้งสิ้น จานวน 571 คน โดยจาแนกเป็นข้าราชการ จานวน 303 คน พนักงาน
ราชการ จานวน 147 คน และลูกจ้างประจา จานวน 121 คน
มี ภ ารกิ จ หลั ก คื อ ภารกิ จ เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ร าชการด้ า นการเมื อ ง ด้ า นวิ ช าการด้ าน
เลขานุ การ ตลอดจนเป็ น ศูน ย์ ป ระสานการบริห าราชการของนายกรัฐ มนตรี รองนายกรัฐ มนตรี
และรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งข้าราชการการเมืองสังกัดสานักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้
การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีและเสริมสร้างภาพลักษณ์ผู้นาประเทศ (ที่มา : กฎกระทรวงแบ่ งส่วนราชการ
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2559)

- 19 -

4. ผลกำรประเมินของหน่วยงำน
ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน โดยภาพรวมได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 83.55 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานระดับสูงมาก
4.1 คะแนนกำรประเมิ น คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ ง ใสในกำรด ำเนิ น งำน จ ำแนก
รำยละเอียดตำมดัชนีและตัวชีวัด
เมื่ อ พิ จ ารณาตามดั ช นี พบว่ า ดั ช นี ค วามปลอดจากการทุ จ ริ ต ในการปฏิ บั ติ ง าน
ได้คะแนนสูงสุด เท่ากับร้อยละ 94.78 รองลงมา คือ ดัชนี ความโปร่งใส ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ
92.48 ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 75.86 ดัชนีความพร้อมรับผิด
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 74.89 และดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ
72.39 ดังแสดงผลคะแนนในภาพที่ 4 และรายละเอียดตัวชี้วัดดังแสดงในตารางที่ 1
ภำพที่ 4 สรุปภำพรวมผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน

92.48
72.39
คุณธรรมการ
ทางานใน
หน่วยงาน
วัฒนธรรม
คุณธรรมใน
องค์กร

75.86

ระดับผล
กำรประเมิน
สูงมำก

คะแนน ITA = 83.55
(ถ่วงนำหนัก)

ความโปร่งใส

74.89
ความพร้อมรับผิด

ความปลอดจาก
การทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน

94.78

ดัชนี
1. ความโปร่งใส
2. ความพร้อมรับผิด
3. ความปลอดจากการทุจริต
ในการปฏิบัติงาน
4. วัฒนธรรมคุณธรรม
ในองค์กร
5. คุณธรรมการทางาน
ในหน่วยงาน

คะแนนดัชนี
(ร้อยละ)
92.48
74.89

ระดับผล
กำรประเมิน
สูงมาก
สูง

94.78

สูงมาก

75.86

สูง

72.39

สูง

หมายเหตุ : 1. คะแนน ITA หมายถึง ผลรวมของคะแนนแต่ละดัชนีที่ถว่ งน้าหนักแล้ว
2. คะแนนดัชนีเป็นการคานวณคะแนนเฉลี่ยของทุกข้อคาถามจากทุกแบบสารวจในดัชนีที่ยังไม่ถ่วงน้าหนัก
สาหรับการเปรียบเทียบในแต่ละดัชนี
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4.2 กำรจัดอันดับผลคะแนน
เมื่อทาการจัดอันดับผลคะแนนระดับกรม พบว่า หน่วยงานได้คะแนน ITA เท่ากับร้อยละ
83.55 ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 102 ของจานวน 146 หน่วยงาน ดังแสดงในภาพที่ 5
คะแนน
100

ITA = 83.55

90
80

อันดับที่ 102

70
60

50
40
30
20
10
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

ภำพที่ 5 กำรจัดอันดับผลคะแนนของสำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี

150

อันดับที่
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4.3 คะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน จำแนกตำมแหล่งข้อมูล
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานจาแนกตามแหล่งข้อมูล
พบว่า คะแนนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) เท่ากับร้อยละ 81.09 คะแนนจากผู้ มีส่ วนได้
ส่วนเสียภายนอก (External) เท่ากับร้อยละ 81.46 และคะแนนจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์
(Evidence - Based) เท่ากับร้อยละ 81.82 ดังแสดงในภาพที่ 6
คะแนน
100.00
90.00

81.09

81.46

81.82

80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00

แหล่งข้อมูล

0.00

Internal

External

Evidence - Based

ภำพที่ 6 คะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนจำแนกตำมแหล่งข้อมูล
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ตำรำงที่ 1 สรุปผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสจำแนกตำมดัชนีและตัวชีวัด

ดัชนี/ตัวชีวัดย่อย
1. ดัชนีควำมโปร่งใส
1.1 การเปิดเผยข้อมูล
1.2 การมีส่วนร่วม
1.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
2. ดัชนีควำมพร้อมรับผิด
2.1 การดาเนินงานตามภารกิจ
2.2 การปฏิบตั ิงานตามหน้าที่
2.3 เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร
2.4 การจัดการเรื่องร้องเรียน
3. ดัชนีควำมปลอดจำกกำรทุจริต
ในกำรปฏิบัติงำน
การรับสินบน
*กรณีมีการชี้มูลความผิดและ
ไต่สวนข้อเท็จจริง
4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
4.1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต
4.2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
4.3 แผนป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
4.4 การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน
5. ดัชนีคุณธรรมกำรทำงำนใน
หน่วยงำน
5.1 มาตรฐานและความเป็นธรรม
ในการปฏิบัติงานและให้บริการ
5.2 คุณธรรมการบริหารงาน
คะแนนรายแบบสารวจ (100.00)

ค่ำนำหนัก
(ร้อยละ)

EBIT

IIT

EIT

26
100.00
100.00
100.00

76.41
78.45

18
100.00
0.00
100.00
100.00

84.06
83.55

75.62
75.93
73.27
80.50

22

คะแนน
ที่ได้
92.48
88.21
89.23
100.00
74.89
87.81
37.96
85.78
88.01
94.78

100.00

85.29

99.05

16
100.00
0.00

87.59
83.25

100.00

83.27

91.63

76.40

76.40
72.39

50.00

78.83

81.82

75.48
81.09

79.09

13.48

20.85

94.78

75.86
93.80
41.63

18

คะแนน
หลังถ่วง
นำหนัก
24.04

12.14

13.03

69.30
75.48

81.46

คะแนนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน

83.55
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5. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจาแนกตามดัชนี ของสานักงานเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ ละดัชนีที่แสดงให้เห็น
ถึงจุดแข็งและจุดที่จะต้องพัฒนาไว้ดงั ต่อไปนี้
5.1 ดัชนีควำมโปร่งใส (Transparency Index) โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.48
จาแนกคะแนนในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้
5.1.1 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.21 เป็นคะแนนจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) เท่ากับร้อยละ 76.41 และคะแนนจากหลักฐานเชิงประจักษ์
(Evidence - Based) เท่ากับร้ อยละ 100.00 เห็ นได้ว่ าคะแนน External ต่ากว่าคะแนน Evidence Based ดังนั้น ควรพัฒนา External ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงานของหน่วยงาน
อย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน (E1)
5.1.2 การมี ส่ ว นร่ ว ม โดยรวมได้ ค ะแนนเท่ า กั บ ร้ อ ยละ 89.23 เป็ น คะแนนจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) เท่ากับร้อยละ 78.45 และคะแนนจากหลักฐานเชิงประจักษ์
(Evidence - Based) เท่ากับร้อยละ 100.00 เห็นได้ว่าคะแนน External ต่ากว่าคะแนน Evidence Based ดังนั้ น ควรพัฒ นา External ในเรื่องการเปิดโอกาสให้ ประชาชน/ผู้ รับ บริ การ/ผู้ มี ส่ ว นได้
ส่วนเสีย แสดงความคิดเห็นต่อการดาเนินงานต่างๆ ของหน่วยงาน (E3)
5.1.3 การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นคะแนนจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based)
โดยได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100.00
5.2 ดัชนีควำมพร้อมรับผิด (Accountability Index) โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ
74.89 จาแนกคะแนนในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้
5.2.1 การด าเนิ น งานตามภารกิ จ โดยรวมได้ ค ะแนนเท่ า กั บ ร้ อ ยละ 87.81
เป็นคะแนนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) เท่ากับร้อยละ 75.62 และคะแนนจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์ (Evidence - Based) เท่ากับร้อยละ 100.00 เห็นได้ว่าคะแนน External ต่ากว่าคะแนน
Evidence - Based ดังนั้น ควรพัฒนา External ในเรื่องกาหนดโครงการหรือการดาเนินงานต่างๆ
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชน (E5)
5.2.2 การปฏิบัติงานตามหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 37.96 เป็นคะแนน
จากผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายนอก (External) เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 75.93 และคะแนนจากหลั ก ฐาน
เชิ ง ประจั ก ษ์ (Evidence - Based) เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 0.00 เห็ น ได้ ว่ า คะแนน Evidence-Based
ต่ากว่าคะแนน External ดังนั้น ควรปรับปรุง Evidence - Based ในเรื่องการกาหนดมาตรการ กลไก
หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดาเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การ
ปฏิบัติงานต่า (EB5) เนื่องจากข้อมูลที่หน่วยงานแสดงเป็นหลักการกว้างๆ ของเกณฑ์การประเมิน
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ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของบุคลากรตามกฎ ก.พ. ซึ่งเน้นไปที่การประเมินเพื่อการปฏิบัติราชการ
ต่อหรือการให้ออกจากราชการหากไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กาหนด หรือประเมินเพื่อการเลื่อน
ขั้นเงินเดือนของบุคลากรโดยปกติ จึงยังไม่ชัดเจนว่าการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในมิติอื่นๆ อีกทั้ง
การกาหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดาเนินการกับ
เจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่าดังกล่าว เป็นลักษณะของการดาเนินการภายหลังจากกรอบ
ระยะเวลาที่ ก าหนดให้ ส่ ง หลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ (1 มิ . ย. 61) ซึ่ ง อาจแสดงให้ เ ห็ น ว่ า กระบวน
การดาเนินงานดังกล่าวไม่ได้มีการดาเนินการมาตั้งแต่ต้น ดังนั้น หน่วยงานควรกาหนดวิธีการ ขั้นตอน
และผู้ ที่เกี่ย วข้องในการบริ ห ารผลการปฏิบัติ งานและการด าเนิน การกับ เจ้าหน้ าที่ผู้ มีผ ลสั ม ฤทธิ์
การปฏิ บั ติ ง านต่ าให้ ชั ด เจน ตลอดจนควรมี ก ารก าหนดกลไกการก ากั บ ติ ด ตามที่ มี ลั ก ษณะ
ของการขับเคลื่ อนกระบวนงานตามรูปแบบ PDCA ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและการปรับปรุง อย่ าง
ต่อเนื่ อง เพื่อเป็ น การพัฒ นาศั กยภาพของเจ้าหน้ าที่ ให้ ปฏิ บัติง านได้ อย่ างเต็ม ประสิ ทธิภ าพและ
มุ่งตอบสนองต่อผู้รับบริการหรือประชาชนอย่างเต็มที่
5.2.3 เจตจ านงสุ จ ริ ต ของผู้ บ ริ ห าร โดยรวมได้ ค ะแนนเท่ า กั บ ร้ อ ยละ 85.78
เป็นคะแนนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) เท่ากับร้อยละ 73.27 คะแนนจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน (Internal) เท่ากับร้อยละ 84.06 และคะแนนจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) เท่ากับร้อยละ 100.00 เห็นได้ว่าคะแนน External ต่ากว่าคะแนน Internal และ Evidence
- Based ดังนั้ น ควรพัฒ นา External ในเรื่อง ผู้ บริห ารของหน่ว ยงานควรมุ่ง มั่ นปฏิ บัติ ง านอย่ า ง
โปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริต (E9)
5.2.4 การจัดการเรื่องร้องเรียน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.01 เป็นคะแนน
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) เท่ากับร้อยละ 80.50 คะแนนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
(Internal) เท่ากับร้อยละ 83.55 และคะแนนจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) เท่ากับ
ร้อยละ 100.00 เห็นได้ว่าคะแนน External และ Internal สอดคล้องกับคะแนน Evidence - Based
5.3 ดั ชนี ค วำมปลอดจำกกำรทุจริ ตในกำรปฏิบัติงำน (Corruption – Free Index)
ในตัวชี้วัดการรับสินบน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.78 เป็นคะแนนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (External) เท่ากับร้อยละ 99.05 คะแนนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) เท่ากับ
ร้ อยละ 85.29 และคะแนนจากหลั กฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) เท่ากับร้อยละ 100.00
เห็นได้ว่าคะแนน External และ Internal สอดคล้องกับคะแนน Evidence - Based
5.4 ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) โดยรวมได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 75.86 จาแนกคะแนนในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้
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5.4.1 การเสริ ม สร้ า งวั ฒ นธรรมสุ จ ริ ต โดยรวมได้ ค ะแนนเท่ า กั บ ร้ อ ยละ 93.80
เป็นคะแนนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) เท่ากับร้อยละ 87.59 และคะแนนจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์ (Evidence - Based) เท่ากับร้อยละ 100.00 เห็นได้ว่าคะแนน Internal มีความสอดคล้อง
กับคะแนน Evidence - Based เห็นได้ว่าคะแนน Internal สอดคล้องกับคะแนน Evidence - Based
5.4.2 การป้ อ งกั น ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น โดยรวมได้ ค ะแนนเท่ า กั บ ร้ อ ยละ 41.63
เป็นคะแนนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) เท่ากับร้อยละ 83.25 และคะแนนจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์ (Evidence - Based) เท่ากับร้อยละ 0.00 เห็นได้ว่าคะแนน Evidence - Based ต่ากว่า
คะแนน Internal ดังนั้น ควรปรับปรุง Evidence - Based ในเรื่อง 1) การวิเคราะห์ความเสี่ยงและ
การจั ด การความเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นในหน่ ว ยงาน (EB10 (1)) เนื่ อ งจากข้ อ มู ล
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนที่หน่วยงานเสนอ เป็นผลการวิเคราะห์ตามหลักการ
ขององค์ความรู้ เรื่ องผลประโยชน์ ทับ ซ้อนโดยทั่ว ไปเท่านั้ น และเป็นลั กษณะของการดาเนิ น การ
ภายหลังจากกรอบระยะเวลาที่กาหนดให้ส่งหลักฐานเชิงประจักษ์ (1 มิ.ย. 61) ซึ่งอาจแสดงให้เห็นว่า
กระบวนการดาเนิน งานดังกล่าวไม่ได้มีการดาเนินการมาตั้งแต่ต้น จึงยังไม่ส ะท้อนถึงปัญหาหรือ
ความเสี่ ย งที่ จ ะขึ้ น จากพฤติ ก ารณ์ ข องเจ้ า หน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานที่ ชั ด เจน อี ก ทั้ ง ผลการวิ เ คราะห์
ยั งไม่ส ะท้อนถึงหรื อครอบคลุ มภารกิจในภาพรวมของหน่วยงาน ดั งนั้ น การวิเคราะห์ ความเสี่ยง
เรื่ อ งผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นจะต้ อ งวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ลึ ก ในแต่ ล ะประเด็ น ของแต่ ล ะภารกิ จ ให้ ชั ด เจน
ไม่ใช่เพียงแค่การใช้รถหลวง หรือการรับของขวัญในเทศกาลต่างๆ เท่านั้น เพราะผลการวิเคราะห์
ดังกล่าว อาจสามารถนาไปใช้เป็นข้อมูลสาหรับการจัดทาแผนปฏิบัติก ารป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตหรือการกาหนดมาตรการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในภาพรวมของหน่วยงานได้ และ
2) การกาหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
(EB10 (2)) เนื่องจากข้อมูลที่หน่วยงานแสดงยังไม่สะท้อนถึงกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนที่เกิดจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงลึกในแต่ละประเด็นของแต่ละภารกิจ และยังไม่สะท้อน
ถึงการมีกลไกการกากับติดตามกระบวนการดาเนินงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
ที่ชัดเจน อีกทั้งการกาหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ดั ง กล่ า วเป็ น ลั ก ษณะของการด าเนิ น การภายหลั ง จากกรอบระยะเวลาที่ ก าหนดให้ ส่ ง หลั ก ฐาน
เชิงประจักษ์ (1 มิ.ย. 61) ซึ่งอาจแสดงให้เห็นว่ากระบวนการดาเนินงานดังกล่าวไม่ได้มีการดาเนินการ
มาตั้งแต่ต้น ดังนั้น การจัดทากรอบแนวทางเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หน่วยงานจะต้องนาผล
การวิเคราะห์ปัญหาหรือความเสี่ยงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะขึ้นจากพฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่
ในภาพรวมของภารกิจของหน่วยงาน มาเป็นแนวทางในการกาหนดมาตรการ กลไก หรือการวาง
ระบบในการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน และต้องผลักดันให้มีการดาเนินการตามมาตรการดังกล่าว
ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมตามกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมในช่วงปีงบประมาณ
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5.4.3 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.63
เป็นคะแนนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) เท่ากับร้อยละ 83.27 และคะแนนจากหลักฐาน
เชิงประจั กษ์ (Evidence - Based) เท่ากับร้อยละ 100.00 เห็ นได้ว่าคะแนน Internal สอดคล้ องกั บ
คะแนน Evidence - Based
5.4.4 การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 76.40 เป็นคะแนน
จากผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายใน (Internal) โดยได้ เ ท่ า กั บ ร้ อ ยละ 76.40 ซึ่ ง ควรพั ฒ นาในเรื่ อ ง
การตรวจสอบและลงโทษทางวินัยต่อเจ้าหน้าที่ผู้กระทาการทุจริตอย่างจริงจัง (I11)
5.5 ดัชนีคุณธรรมกำรทำงำนในหน่วยงำน (Work Integrity Index) โดยรวมได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 72.39 จาแนกคะแนนในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้
5.5.1 มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ โดยรวมได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ 69.30 เป็นคะแนนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) เท่ากับร้อยละ
79.09 คะแนนจากผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ยภายใน (Internal) เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 78.83 และคะแนน
จากหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) เท่ากับร้อยละ 50.00 เห็นได้ว่าคะแนน Evidence Based ต่ ากว่ า คะแนน External และ Internal ดั ง นั้ น ควรปรั บ ปรุ ง Evidence - Based ในเรื่ อ ง
การกาหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ
หรื อ มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน (EB12 (1)) เนื่ อ งจากข้ อ มู ล ที่ ห น่ ว ยงานแสดงยั ง ไม่ ส ะท้ อ นถึ ง
การกาหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยจะต้องมีลักษณะเป็นคาสั่งหรือข้อสั่งการอย่างเป็นทางการจากผู้บริหาร
สูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอานาจ ที่เกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้ในภาพรวม พร้อมทั้งกาหนดกรอบ
แนวทางของการตรวจสอบซึ่งจะต้องมีรายละเอียดของวิธีการตรวจสอบและขั้นตอนการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานในทุกภารกิจของหน่วยงาน รวมถึง
กลไกการกากับติดตามกระบวนการตรวจสอบในภาพรวมอย่างชัดเจน
5.5.2 คุณธรรมการบริหารงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 75.48 เป็นคะแนน
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) โดยได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 75.48 ซึ่งควรพัฒนาในเรื่อง
1) การซื้อขายตาแหน่งหรือใช้เส้นสายในการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับ เลื่อนตาแหน่งของ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ (I15) 2) การพิจารณาความดีความชอบ คัดเลือกเจ้าหน้าที่เพื่อเข้ารับการ
ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ทุนการศึกษา อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม (I16) และ 3) การเบิกเงินที่เกินจริง
หรือเป็นเท็จ เช่น ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา (O.T.) ค่าเดินทาง เป็นต้น (I17)
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6. ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
6.1 ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมิน
6.1.1 ข้ อ เสนอแนะตำมแบบส ำรวจควำมคิด เห็ น ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภำยใน
(Internal) ดัชนีและตัวชี้วัดที่ควรพัฒนา มีรายละเอียดดังนี้
ดัชนี
ดัชนีคุณธรรมการทางาน
ในหน่วยงาน

ตัวชีวัด
มาตรฐานและความเป็น
ธรรมในการปฏิบัติงานและ
การให้บริการ
คุณธรรมการบริหารงาน

ประเด็นที่ควรพัฒนำ
การก ากั บ หรื อ ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของ
เจ้ า หน้ า ที่ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามคู่ มื อ หรื อ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานอยู่เสมอ (I14)
1) การซื้อขายตาแหน่งหรือใช้เส้นสายในการบรรจุ
แต่ ง ตั้ ง โยกย้ า ย เลื่ อ นระดั บ เลื่ อ นต าแหน่ ง ของ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ (I15)
2) การพิจารณาความดีความชอบ คัดเลือกเจ้าหน้าที่
เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ทุนการศึกษา
อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม (I16)
3) การเบิ กเงิ นที่ เกิ นจริ งหรื อเป็ นเท็ จ เช่ น
ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา (O.T.) ค่าเดินทาง เป็นต้น (I17)

6.1.2 ข้ อ เสนอแนะตำมแบบส ำรวจควำมคิ ด เห็ น ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภำยนอก
(External) ดัชนีและตัวชี้วัดที่ควรพัฒนา มีรายละเอียดดังนี้
ดัชนี
ดัชนีความโปร่งใส

ดัชนีความพร้อมรับผิด

ตัวชีวัด
การเปิดเผยข้อมูล

ประเด็นที่ควรพัฒนำ
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงานของหน่วยงาน
อย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน (E1)
การมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้ประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย แสดงความคิดเห็นต่อการดาเนินงานต่างๆ
ของหน่วยงาน (E3)
การดาเนินงานตามภารกิจ ก าหนดโครงการหรื อ การด าเนิ น งานต่ า งๆ ที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชน (E5)
เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร ผู้ บ ริ ห ารของหน่ ว ยงาน ควรมุ่ ง มั่ น ปฏิ บั ติ ง าน
อย่างโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริต (E9)
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6.1.3 ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence - Based)
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) ที่ควรได้รับการปรับปรุง คือ EB5, EB10(1), EB10
(2) และ EB12 (1) ในประเด็นดังนี้
EBIT
EB5 การกาหนด
มาตรการ กลไก หรือ
การวางระบบในการ
บริหารผลการ
ปฏิบัติงานและการ
ดาเนินการกับ
เจ้าหน้าที่ผมู้ ีผลสัมฤทธิ์
การปฏิบัติงานต่า

ประเด็นที่ควรปรับปรุง
ตามที่ ห น่ ว ยงานจั ด ส่ ง ข้ อ มู ล หลั ก ฐานเป็ น หลั ก การกว้ า งๆ ของเกณฑ์ ก าร
ประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของบุคลากรตามกฎ ก.พ. ซึ่งเน้นไปที่การประเมิน
เพื่อการปฏิบัติราชการต่อหรือการให้ออกจากราชการหากไม่ผ่านการประเมินตาม
เกณฑ์ ที่ ก าหนด หรื อ ประเมิ น เพื่ อ การเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นของบุ ค ลากรโดยปกติ
จึงยังไม่ชัดเจนว่าการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในมิติอื่นๆ
ดังนั้น เพื่อให้เห็นภาพรวมการกาหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการ
บริหารผลการปฏิบัติงานและการดาเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
ต่ า หน่ ว ยงานควรก าหนดวิ ธี ก าร ขั้ น ตอน และผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการบริ ห ารผลการ
ปฏิบัติงานและการดาเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่าให้ชัดเจน
ตลอดจนควรมี ก ารก าหนดกลไกการก ากั บ ติ ด ตามที่ มี ลั ก ษณะของการขั บ เคลื่ อ น
กระบวนงานตามรูปแบบ PDCA ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและ
มุ่งตอบสนองต่อผู้รับบริการหรือประชาชนอย่างเต็มที่
EB10 (1) การวิเคราะห์
ตามที่หน่วยงานจัดส่งข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ความเสีย่ งและการ
เป็นผลการวิเคราะห์ตามหลักการขององค์ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนโดยทั่วไป
จัดการความเสีย่ ง
เท่านั้นและเป็นลักษณะของการดาเนินการภายหลังจากกรอบระยะเวลาที่กาหนดให้ส่ง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ หลักฐานเชิงประจักษ์ (1 มิ.ย. 61) ซึ่งอาจแสดงให้เห็นว่ากระบวนการดาเนิ น งาน
ทับซ้อนในหน่วยงาน ดังกล่าวไม่ได้มีการดาเนินการมาตั้งแต่ต้น
ดังนั้น เพื่อให้เห็นภาพรวมการวิเคราะห์ค วามเสี่ย งและการจัดการความเสี่ ย ง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน หน่วยงานควรมีการวิเคราะห์เชิงลึกในแต่ละ
ประเด็นของแต่ละภารกิจให้ชัดเจน ไม่ใช่เพียงแค่การใช้รถหลวง หรือการรับของขวัญ
ในเทศกาลต่างๆ เท่านั้น เพราะผลการวิเคราะห์ดังกล่าว อาจสามารถนาไปใช้เป็น
ข้ อ มู ล ส าหรั บ การจัด ท าแผนปฏิบั ติ ก ารป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จริ ต หรือการ
กาหนดมาตรการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในภาพรวมของหน่วยงานได้
EB10 (2) การกาหนด
หน่วยงานควรกาหนดกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดจาก
มาตรการ กลไก หรือ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงลึกในแต่ละประเด็นของแต่ละภารกิจ และการกาหนดกลไก
การวางระบบในการ
การกากับติดตามกระบวนการดาเนินงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
ป้องกันผลประโยชน์
ที่ชัดเจน
ทับซ้อนในหน่วยงาน
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EBIT
EB10 (2) การกาหนด
มาตรการ กลไก หรือ
การวางระบบในการ
ป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนในหน่วยงาน
(ต่อ)
EB12 (1) การกาหนด
มาตรการ กลไก หรือ
การวางระบบในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือ
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน

ประเด็นที่ควรปรับปรุง
ดังนั้น การจัดทากรอบแนวทางเพื่อ ป้อ งกันผลประโยชน์ทั บซ้ อน หน่วยงาน
จะต้องนาผลการวิเคราะห์ปัญหาหรือความเสี่ยงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะขึ้นจาก
พฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ในภาพรวมของภารกิจของหน่วยงาน มาเป็นแนวทางในการ
กาหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และต้อง
ผลักดันให้มีการดาเนินการตามมาตรการดังกล่าวให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมตามกรอบ
ระยะเวลาที่เหมาะสมในช่วงปีงบประมาณ
หน่วยงานควรมีคาสั่งหรือข้อสั่งการอย่างเป็นทางการจากผู้บริหารสูงสุดหรือ
ผู้ บ ริ ห ารที่ ไ ด้ รั บ มอบอ านาจ ที่ เ กี่ ย วกั บ ประเด็ น การก าหนดมาตรการ กลไก หรื อ
การวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงานในภาพรวม พร้อมทั้งกาหนดกรอบแนวทางของการตรวจสอบซึ่งจะต้อง
มี ร ายละเอี ย ดของวิ ธี ก ารตรวจสอบและขั้ นตอนการตรวจสอบการปฏิ บัติ งานของ
เจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานในทุกภารกิจของหน่วยงาน รวมถึง
กลไกการกากับติดตามกระบวนการตรวจสอบในภาพรวมอย่างชัดเจน

6.2 ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่ำง
ข้อเสนอแนะในหัวข้อนี้เป็นการนาความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างจากแบบสารวจใน
ส่วนที่ 3 ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อหน่วยงาน เพื่อให้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เกิดคุณธรรม
และความโปร่งใส และป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกระทาการทุจริตต่อหน้าที่ ดังนี้
6.2.1 ควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (Internal) โดยมีประเด็นที่
ควรพัฒนาและปรับปรุง ดังนี้
1) ผู้บังคับบัญชา ผู้บริหาร ควรพิจารณาความเหมาะสมในการเลื่อนขั้น
เลื่อนตาแหน่งอย่างเป็นธรรม โดยควรพิจารณาถึงความรู้ความสามารถเป็นสาคัญก่อนระดับอาวุโส
และไม่พิจารณาเห็นแก่พวกพ้องของตนเองจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร
2) หน่ ว ยงานควรมี ก ารรณรงค์ ปลู ก จิ ต ส านึ ก เพื่ อ สร้ า งคุ ณ ธรรม
จริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
3) ควรสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เป็นองค์กรที่มีความซื่อสั ตย์ โปร่งใส
ตรวจสอบได้ นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิต
6.2.2 ควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External) โดยมีประเด็นที่
ควรพัฒนาและปรับปรุง คือ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานควรมีความมุ่งมั่นในการทาหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
และผลักดันองค์กรให้เป็นหน่วยงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกกระบวนการ
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7. ข้อเสนอแนะในกำรจัดทำมำตรกำรในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
7.1 ข้อเสนอแนะระดับนโยบำย
ผู้บริหารของหน่วยงานควรพิจารณาจัดทามาตรการในการป้องกันและปราบปราม
การทุจ ริ ตของหน่ ว ยงานขึ้น โดยการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ช าติว่าด้ว ยการป้องกันและปราบปราม
การทุ จ ริ ต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) เข้ า กั บ ภารกิ จ หลั ก ของหน่ ว ยงาน โดยมี ม าตรการ
ที่ครอบคลุมประเด็นยุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ผู้บริหารของหน่วยงานควรพิจารณา
ดาเนินการปรับฐานความคิดของบุคลากรภายในหน่วยงานให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม จัดให้มีกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมภายในหน่วยงานเพื่อสร้าง
แนวคิดต่อต้านการทุจริต ดาเนินการประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดาเนิน
ชีวิตของบุคลากร และเสริมพลังการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานเพื่อร่วมกัน
ต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ผู้บริหารของ
หน่วยงานควรแสดงเจตจานงในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน และให้มีการกาหนดมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของบุคลากรของหน่วยงานในทุกระดับ
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 สกั ด กั้ น การทุ จ ริ ต เชิ ง นโยบาย ผู้ บ ริ ห ารของหน่ ว ยงานค วรให้
ความสาคัญและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในกระบวนการทางนโยบายทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นก่อตัว
นโยบาย กาหนดนโยบาย ตัดสินใจนโยบาย ปฏิบัตินโยบาย และประเมินนโยบาย
ยุ ทธศาสตร์ ที่ 4 พัฒ นาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ผู้ บริห ารของหน่วยงานควร
พั ฒ นากลไกและกระบวนงานด้ า นการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ของหน่ ว ยงานให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง และ
มีป ระสิ ทธิภ าพมากยิ่ งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทาให้ การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น
โดยอาศัยทั้งการกาหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ
ยุ ทธศาสตร์ ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต ผู้บริห ารของ
หน่วยงานควรพิจารณาปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
ให้มีประสิทธิภาพ และควรเปิดเผยข้อมูลผู้กระทาความผิดให้สาธารณชนรับทราบเพื่อตระหนักถึงโทษ
ของการกระทาการทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception
Index – CPI) ของประเทศไทย ผู้บริหารของหน่วยงานควรพิจารณากาหนดมาตรการเพื่อปรับปรุง
กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ และการอนุมัติ อนุญาตให้มีความสะดวก มีประสิทธิภาพ
และปลอดจากการทุจริต เพื่อยกระดับการรับรู้ของประชาชน และนักลงทุนต่างชาติ
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7.2 ข้อเสนอแนะระดับปฏิบัติ
ในระดับปฏิบัติ ผู้บริหารของหน่วยงานควรพิจารณาจัดทามาตรการในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมดังต่อไปนี้
1) การเปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการดาเนินงานของหน่วยงาน โดยหน่วยงานภาครัฐแต่ละแห่งควรมีการกาหนด มาตรการ กลไก
หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี ส่วนร่วมในภาพรวมภารกิจของ
หน่วยงานที่ชัดเจน โดยเฉพาะการกาหนดกลไกที่จะต้องมีลักษณะของการขับเคลื่อนกระบวนงานตาม
รูปแบบ PDCA ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง แม้ในปัจจุบันหลายหน่วยงาน
ยังไม่ได้กาหนดกลุ่มภารกิจหรือลักษณะงานเพื่อวางระบบให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้า
มามีส่วนร่วมในการดาเนินงานโดยตรง แต่ในอนาคตหน่วยงานควรมีการดาเนินการในเรื่องนี้ เนื่องจาก
กระบวนการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมถือเป็นกระบวนการ
เบื้องต้นของการประสานพลังและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆ (Collaboration) ใน
การยกระดับการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต
2) การส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยหน่วยงานภาครัฐแต่ละแห่งควรมี
การกาหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดาเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้างในภาพรวมของหน่วยงานให้ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเกี่ยวกับแนวทางการ
เผยแพร่ แผนการจั ดซื้อจั ดจ้ างประจาปี งบประมาณ แนวทางการบันทึกรายละเอียดวิธีการและ
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ และแนวทางการป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดาเนินการในการจัดซื้อ
จั ด จ้ า งเป็ น ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย กั บ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอหรื อ คู่ สั ญ ญา ตลอดจนกลไกการก ากั บ ติ ด ตาม
กระบวนการดาเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงาน รวมถึงการกาหนด
กลไกที่จะต้องมีลักษณะของการขับเคลื่อนกระบวนงานตามรูปแบบ PDCA ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและ
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นไปด้วย
ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิ ทธิผล สามารถตรวจสอบได้ มีความคุ้มค่า และก่อให้ เกิด
ประโยชน์สูงสุด หน่วยงานจึงควรผลักดันให้มีการดาเนินการตามมาตรการดังกล่าวให้เกิดขึ้นอย่างเป็น
รูปธรรมตามกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมในช่วงปีงบประมาณ
3) การบริหารผลการปฏิบัติงานและการดาเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การ
ปฏิบัติงานต่า โดยหน่วยงานภาครัฐแต่ละแห่งควรมีการกาหนด วิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่เกี่ยวข้องใน
การบริหารผลการปฏิบัติงานและการดาเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่าให้ชัดเจน
ตลอดจนควรมีการกาหนดกลไกการกากับติดตามที่มีลักษณะของการขับเคลื่อนกระบวนงานตาม
รูปแบบ PDCA ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของ
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เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมุ่งตอบสนองต่อผู้รับบริการหรือประชาชนอย่าง
เต็มที่
4) การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนใน
หน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานภาครัฐแต่ละแห่งจะต้องทาการวิเคราะห์ความเสี่ยงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
โดยการวิเคราะห์เชิงลึกในแต่ละประเด็นของแต่ละภารกิจให้ชัดเจน เช่นภารกิจในการให้บริการในการ
อนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
การจัดซื้อจัดจ้าง และการใช้อานาจหน้าหน้าที่และตาแหน่ง เพราะผลการวิเคราะห์ดังกล่าว อาจ
สามารถนาไปใช้เป็นข้อมูลสาหรับการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือการ
กาหนดมาตรการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในภาพรวมของหน่วยงานได้
5) การกาหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ในหน่ ว ยงาน โดยหน่ ว ยงานภาครั ฐ แต่ ล ะแห่ ง จะต้ อ งมี ก ารจั ด ท ากรอบแนวทางเพื่ อ ป้ อ งกั น
ผลประโยชน์ทับซ้อน ด้วยการนาผลการวิเคราะห์ปัญหาหรือความเสี่ยงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะ
เกิดขึ้นจากพฤติการณ์ของเจ้าหน้ าที่ในภาพรวมของภารกิจของหน่วยงาน มาเป็นแนวทางในการ
กาหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และต้องผลักดันให้มี
การดาเนินการตามมาตรการดังกล่าวให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมตามกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม
ในช่วงปีงบประมาณ
6) การตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
โดยหน่วยงานภาครัฐแต่ละแห่งต้องมีการดาเนินการที่สอดคล้องกันทั้งในระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติการตามกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมในช่วงปีงบประมาณ โดยเฉพาะการกาหนดกลไกที่จะต้องมี
ลักษณะของการขับเคลื่ อนกระบวนงานตามรูปแบบ PDCA ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น หน่วยงานควรมีการกาหนดกรอบแนวทางที่แสดงถึงการให้ความสาคัญกับการ
กากับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
ในทุกภารกิจ โดยจะต้องมีลักษณะเป็นคาสั่งหรือข้อสั่งการอย่างเป็นทางการจากผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอานาจที่เกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้ในภาพรวม และต้องผลักดันให้มี
การดาเนินการตามมาตรการดังกล่าวให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

_______________……________________

