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ค าน า 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment - ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีเจตนารมณ์ท่ีมุ่งหวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้น าข้อมูลผลการประเมินไปช่วยในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
การด าเนินงานของหน่วยงานตนเองได้อย่างเหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการขับเคล่ือน
มาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมท้ังความพยายามในการยกระดับมาตรฐาน   
การด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ของหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ให้เป็นท่ี
ประจักษ์ต่อสาธารณะท้ังในระดับชาติและระดับสากล อันจะส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีภาพลักษณ์          
การคอร์รัปชัน (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น 
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment - ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนน
จาก 10 ตัวชี้วัด  ได้แก่ 1) การปฏิบัติหน้าท่ี 2) การใช้งบประมาณ 3) การใช้อ านาจ 4) การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 6) คุณภาพการด าเนินงาน 7) ประสิทธิภาพการส่ือสาร 8) การ
ปรับปรุงระบบการท างาน 9) การเปิดเผยข้อมูล และ 10) การป้องกันการทุจริต โดยประเมินผลจาก
แหล่งข้อมูลส าคัญ 3 แหล่ง ได้แก่ 1) บุคลากรและเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานภาครัฐ ( Internal) 2) ผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) และ 3) จากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based)    
ซึ่งผลคะแนน ครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลละแอ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประเมินผลครั้งนี้จะเป็นการสนับสนุน ส่งเสริม 
และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานอย่างได้ผล เพื่อขับเคล่ือนให้หน่วยงาน
ภาครัฐ บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาลร่วมกัน และเป็นแบบอย่างของหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ และ    
ประการส าคัญ คือ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จะเป็นกลไก  
ในการป้องกันการทุจริตของประเทศท่ีจะส่งผลต่อการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศ 
(Corruption Perception Index : CPI) โดยองค์กรความโปร่งใสนานาชาติ ให้มีคะแนนเพิ่มขึ้นน าไปสู่        
การจัดอันดับท่ีดีขึ้นได้อีกทางหนึ่ง 
 
 
        องค์การบริหารส่วนต าบลละแอ 
           อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 
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บทสรุปผู้บริหาร 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

**************************** 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment - ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นเครื่องมือ  
ในการส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ หน่วยงานภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมไปถึง
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการประเมินเพื่อเป็นศูนย์กลาง ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและบริหารจัดการ
ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และท าให้สามารถประเมินได้อย่างรวดเร็ว และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งผลการ
ประเมินจะสะท้อนให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใสเพื่อน าไปสู่การปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงานให้มีคุณธรรม ความโปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ให้สูงขึ้น โดยไม่ได้มุ่งบ่งช้ีถึง        
การทุจริตหรือการกระท าผิดของหน่วยงานแต่อย่างใด ซึ่งการท่ีหน่วยงานภาครัฐ มีธรรมาภิบาลท่ีดีก็ย่อมจะ
ส่งผลท่ีดีต่อประชาชนและประเทศได้ รวมไปถึงส่งเสริมให้เกิดการยกระดับดัชนีการรับรู้ การทุจริตของประเทศ
ไทยในอนาคตได้ต่อไป  
 รายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการ
สนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของ
ประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการ
พัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อน าไปสู่การ
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์
ประเด็นการส ารวจของแต่ละแหล่งข้อมูลท่ีองค์กรความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) 
น ามาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบกับการศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพิ่มเติม การเช่ือมโยง
ให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิม และการเช่ือมโยงกับเครื่องมืออื่นท่ีเกี่ยวข้อง ท าให้เกณฑ์การ
ประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริต ท้ังท่ีมีลักษณะการ
ทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อม รวมไปถึงบริบทแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานในการน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเส่ียงท่ีจะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และ
ส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้โดยจ าแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  1) การปฏิบัติหน้าท่ี  
  2) การใช้งบประมาณ 
  3) การใช้อ านาจ  
  4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ  
  5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
  6) คุณภาพการด าเนินงาน  
  7) ประสิทธิภาพการส่ือสาร  
  8) การปรับปรุงระบบการท างาน  
  9) การเปิดเผยข้อมูล  
  10) การป้องกันการทุจริต 
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โดยประเมินผลจากแหล่งข้อมูลส าคัญ 3 แหล่ง ได้แก่  
1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and TransparencyAssessment : IIT)  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรในหน่วยงาน ต้ังแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อ านวยการ/หัวหน้า 
ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ท่ีท างานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ า จ านวนร้อยละ 10 ของจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน        
แต่จะต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 30 ตัวอย่าง กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจ านวนน้อย (น้อยกว่า 
30 คน) ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในท้ังหมด ส่วนกรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
จ านวนมาก (มากกว่า 1,000 คน) ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจ านวนไม่น้อยกว่า 100 ตัวอย่าง 

2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)  
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นท่ีมารับ
บริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ า จ านวนร้อยละ 10 ของจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก        
แต่จะต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 30 ตัวอย่าง กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจ านวนน้อย (น้อยกว่า 
30 คน) ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกท้ังหมด ส่วนกรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
จ านวนมาก (มากกว่า 1,000 คน) ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจ านวนไม่น้อยกว่า 100 
ตัวอย่าง 

3) ข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based)  สรุปผลได้ดังนี้ 
  1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน 

ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดเนินงาน โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
89.71 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานระดับสูง (ระดับผลการประเมิน A) 
  

ภาพที่ 1 สรุปภาพรวมผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน 
 

คะแนน ITA = 89.71 
ระดบัผล 

การประเมิน 
A 

ตัวชี้วัด 
คะแนนตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ระดบัผล 

การประเมิน 
การปฏิบัติหน้าท่ี 98.32 สูงมาก 
การใช้งบประมาณ 95.37 สูงมาก 
การใช้อ านาจ 95.88 สูงมาก 
การใช้ทรัพย์สินของราชการ 90.29 สูงมาก 
การแก้ไขปัญหาการทุจริต 94.12 สูงมาก 
คุณภาพการด าเนินงาน 87.74 สูง 
ประสิทธิภาพการส่ือสาร 90.21 สูงมาก 
การปรับปรุงระบบการท างาน 86.46 สูง 
การเปิดเผยข้อมูล  74.13 ปานกลาง 
การป้องกันการทุจริต 100.00 สูงมาก 
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ตารางท่ี 1 สรุปผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ าแนกตามตัวชี้วัด 

ท่ี ดัชนีในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส แหล่งข้อมูล 
ค่าน้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

คะแนนท่ีได้ 
คะแนนหลัง
ถ่วงน้ าหนัก 

1 การปฏิบัติหน้าที่ IIT + EBIT 100.00 98.32 98.32 
 1.1 การปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ IIT + EBIT  97.16  

 
1.2 การปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อท่ัวๆ ไป กับ
ผู้มาติดต่อท่ีรู้จักเป็นการส่วนตัวเท่าเทียมกัน 

IIT + EBIT  96.59 
 

 1.3 พฤติกรรมในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน IIT + EBIT  96.21  

 

1.4 การเรียกรับส่ิงดังต่อไปนี้  (เงิน / ทรัพย์สิน / 
ประโยชน์อื่น ๆ ท่ีอาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลด
ราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น) จากผู้มาติดต่อ เพื่อ
แลกกับการปฏิบั ติงาน การอนุมั ติ อนุญาต หรือ
ให้บริการ 

IIT  100.00 

 

 

1.5 ในช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่าง  ๆ ตาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหน่วยงานของ
ท่าน  มีการรับ ส่ิ ง ดัง ต่อ ไปนี้  ( เงิน  /  ทรัพย์ สิน  / 
ประโยชน์อื่น ๆ ท่ีอาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลด
ราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น) นอกเหนือจากการรับ
โดยธรรมจรรยา 

IIT  100.00 

 

 

1.6 การให้ส่ิงดังต่อไปนี้ (เงิน / ทรัพย์สิน / ประโยชน์
อื่น ๆ ท่ีอาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับ
คว ามบัน เ ทิ ง  เป็ น ต้น )  แก่บุ คคลภายนอกหรื อ
ภาคเอกชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีและคาดหวังให้มี
การตอบแทนในอนาคต 

IIT  100.00 

 

2 การใช้งบประมาณ IIT + EBIT 100.00 95.37 95.37 
 2.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน IIT + EBIT  90.90  
 2.2 การค านึงถึงใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน IIT + EBIT  93.71  

 
2.3 การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม 
หรือพวกพ้อง 

IIT  98.86  

 
2.4 การเบิกจ่ายเงินท่ีเป็นเท็จ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ 

IIT + EBIT  100.00  

 
2.5 การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับ
พัสดุ 

IIT + EBIT  93.69  

 
2.6 การเปิดโอกาส ในการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณ 

IIT + EBIT  95.05  
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ท่ี ดัชนีในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส แหล่งข้อมูล 
ค่าน้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

คะแนนท่ีได้ 
คะแนนหลัง
ถ่วงน้ าหนัก 

3 การใช้อ านาจ IIT 100.00 95.88 95.88 
 3.1 ความชอบธรรมในการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา IIT  90.86  

 
3.2 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพ
ของผลงาน 

IIT  94.28 
 

 
3.3 การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน 
หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม 

IIT  95.45 
 

 3.4 การส่ังการให้ท่านท าธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา IIT  96.59  

 
3.5 การส่ังการให้ท่านท าในส่ิงท่ีไม่ถูกต้องหรือมีความ
เส่ียงต่อการทุจริต 

IIT  98.86 
 

 3.6 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน IIT  99.24  
4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ IIT + EBIT 100.00 90.29 90.29 

 
4.1 การเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัว 
หรือน าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 

IIT + EBIT  98.86  

 
4.2 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ
ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 

IIT + EBIT  77.10  

 
4.3 กรณีท่ีต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้
ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงาน มีการขออนุญาตอย่าง
ถูกต้อง 

IIT + EBIT  94.31  

 
4.4 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สิน
ของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จาก
หน่วยงาน 

IIT + EBIT  98.80  

 
4.5 แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการท่ีถูกต้อง 

IIT + EBIT  82.90  

 
4.6 หน่วยงานมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 

IIT + EBIT  89.69  

5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต IIT + EBIT 100.00 94.12 94.12 
 5.1 การให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริต IIT + EBIT  96.59  
 5.2 การด าเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต IIT + EBIT  91.38  
 5.3 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน IIT + EBIT  87.38  
 5.4 การด าเนินการต่อการทุจริตในหน่วยงาน IIT + EBIT  96.20  

 
5.5 การน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ท้ัง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการท างาน 
เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

IIT + EBIT  96.59  

 5.6 แนวโน้มการทุจริตท่ีจะเกิดขึ้นในหน่วยงาน IIT + EBIT  96.59  
6 คุณภาพการด าเนินงาน EIT 100.00 87.74 87.74 
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ท่ี ดัชนีในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส แหล่งข้อมูล 
ค่าน้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

คะแนนท่ีได้ 
คะแนนหลัง
ถ่วงน้ าหนัก 

 6.1 ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มารับบริการ EIT  87.59  

 
6.2 ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ ผู้มารับบริการกับผู้มา
ติดต่ออื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกัน 

EIT  86.35  

 
6.3 การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการแก่
ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 

EIT  88.85  

 
6.4 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีผู้มารับบริการติดต่อร้อง
ขอให้ จ่ ายหรือ ให้ ส่ิ ง ดั ง ต่อ ไปนี้  เพื่ อแลกกับการ
ปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ 

EIT  91.25  

 
6.5 การด าเนินงาน โดยค านึ งถึ งประโยชน์ของ
ประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 

EIT  84.65  

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร EIT + EBIT 100.00 90.21 90.21 
 7.1 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน EIT + EBIT  85.89  

 
7.2 การเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลท่ีสาธารณชนควร
รับทราบอย่างชัดเจน 

EIT + EBIT  84.61  

 
7.3 ช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ 

EIT + EBIT  97.50  

 
7.4 การช้ีแจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัย
เกี่ยวกับการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน 

EIT + EBIT  86.78  

 
7.5 ช่องทางให้ ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน 

EIT + EBIT  96.25  

8 การปรับปรุงระบบการท างาน EIT + EBIT 100.00 86.46 86.46 
 8.1 การปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการ EIT + EBIT  87.16  

 
8.2 การปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/
การให้บริการดีข้ึน 

EIT + EBIT  87.16  

 
8.3 การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/การ
ให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น 

EIT + EBIT  97.50  

 
8.4 เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น 

EIT + EBIT  78.38  

 
8.5 การปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้มี
ความโปร่งใสมากขึ้น 

EIT + EBIT  82.11  

9 การเปิดเผยข้อมูล  OIT + EBIT 100.00 74.13 74.13 
 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน OIT + EBIT    
 9.2 การบริหารงาน OIT + EBIT    
 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ OIT + EBIT    
 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล OIT + EBIT    
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ท่ี ดัชนีในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส แหล่งข้อมูล 
ค่าน้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

คะแนนท่ีได้ 
คะแนนหลัง
ถ่วงน้ าหนัก 

 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส OIT + EBIT    
10 การป้องกันการทุจริต OIT + EBIT 100.00 100.00 100.00 

 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต OIT + EBIT    
 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต OIT + EBIT    

คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานโดยรวม 100.00 89.71  

2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการท างานของหน่วยงานภาครัฐ 
2.1 ข้อเสนอแนะจากการประเมินเชิงภาพลักษณ์ (Perception - Based) 

โดยการวิเคราะห์ดัชนีและตัวช้ีวัดท่ีเป็นจุดบกพร่องจากข้อค าถามการประเมินเชิงภาพลักษณ์
(Perception-Based) พบว่า ดัชนีท่ีเป็นจุดบกพร่องมีจ านวน 3 ดัชนี ได้แก่ 

ตัวชี้วัดที่บกพร่อง 
แหล่งข้อมูล 

ตัวชีวั้ดที่ต้องปรับปรุง ประเด็นที่ต้องปรับปรุง 
IIT EIT 

คุณภาพการด าเนินงาน -  คุณภาพการด าเนินงาน ในการปฏิบัติงานควรให้มีความเท่าเทียมใน
การให้บริการมากกว่านี้ 

ประสิทธิภาพการส่ือสาร -  ประสิทธิภาพการส่ือสาร อยากให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูล เผยแพร่
ข้อมูลให้มากกว่านี้ 

ประสิทธิภาพการส่ือสาร -  ประสิทธิภาพการส่ือสาร ควรช้ีแจ้งกิจกรรม โครงการต่างๆ ให้มาก
ยิ่งขึ้น 

ประสิทธิภาพการส่ือสาร -  ประสิทธิภาพการส่ือสาร อยากให้ทางหน่วยงานเผยแพร่ข้อมู ล
ข่าวสารกับทางประชาชนโดยตรงโดยไม่ต้อง
ผ่านตัวแทน 

การปรับปรุงการท างาน -  การปรับปรุงการท างาน ควรเข้าถึงประชาชนมากกว่านี้ 
การปรับปรุงการท างาน -  การปรับปรุงการท างาน อยากให้ทางหน่วยงานพูดคุยกับประชาชน

มากกว่านี้ 

2.2 ข้อเสนอแนะจากการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) 
ประเด็นส าคัญท่ีหน่วยงานจะต้องปรับปรุงด า เนินงานตามแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ 

(Evidence-Based) มี 1 ประเด็น ดังนี้ 

EBIT ที่บกพร่อง ประเด็นที่ต้องปรับปรุง 
การเปิดเผยข้อมูล 
- ขาดข้อมูลแผนท่ี และ E-mail 
- ไม่พบข้อมูลบนเว็บไซต์ (Social Network) 
- ไม่พบข้อมูลเกี่ยวกับแผนการด าเนินงาน ปี 2562 
- ไม่พบข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2562 
- ไม่พบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
ปี 2562 และข้อมูลไม่ครบก าหนดตามจ านวนเดือน 

หน่วยงานวางแผนการด าเนินงานในส่วนท่ียังมีข้อติดขัดอยู่บ้าง
เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะในชุดข้อมูลย่อยโดยเฉพาะ
ชุดข้อมูลด้านการบริหารงาน ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดท่ีพบว่ายังไม่
เผยแพร่เป็นปัจจุบันมากท่ีสุดเมื่อเทียบกับตัวช้ีวัดอื่นๆ  น่าจะ
ท าให้หน่วยงานสามารถยกระดับตนเองสู่ระดับดีมากได้ใน
อนาคตอันใกล้ 
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2.3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจ ากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบส ารวจ 

1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and TransparencyAssessment : IIT)  
1.1 ควรมีการให้ความรู้เรื่องคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรทุกระดับรวมถึงระดับหัวหน้างาน 

สร้างความรู้ความเข้าใจต่อเจ้าหน้าท่ีอย่างสม่ าเสมอ ควรน าตัวอย่างภารกิจ/กิจกรรมของหน่วยงานท่ีเป็นแบบท่ี
ดีและไม่ดีมาเป็นโจทย์ในการแสดงออกทางความคิดเห็น 

1.2 ควรมีการประชาสัมพันธ์หรือจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังการต่อต้านการกระท าทุจริตให้กับ
บุคลากรในหน่วยงานอย่างสม่ าเสมอ 

1.3 ควรมีการปลูกฝังจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมและเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมโดยการจัดกิจกรรมสัมมนาอบรมให้ความรู้และก าหนดแนวทางปฏิบัติต่อไป 

2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)  
2.1 ควรมีการรณรงค์ให้เกิดจิตส านึกอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น

จากแผนงานขององค์กร ไม่ควรเรียกร้องผลประโยชน์อื่นใดจากองค์กรเอกชนต่างๆและให้เกียรติองค์กรเอกชน
ในการเข้าแสดงความคิดเห็น 

2.2 ควรปลูกฝังค่านิยมในการตรงต่อเวลา การเปล่ียนทัศนคติในการรับผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง
และพวกพ้อง มีความกระตือรือร้น และให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับผู้มาขอรับบริการ 

2.3 ควรมีการความคืบหน้าและผลงานอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสและเพิ่มช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้ร่วมแสดงความเห็น 
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รายงานผล 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment - ITA) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลละแอ อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  

******************************** 
1. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งช าติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก     
ให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ช่ือว่า “การประเมินคุณธรรมและ  
ความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment - ITA)”  
 ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนด
เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 
2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ท่ีหน่วยงานภาครัฐท่ัวประเทศจะต้องด าเนินการโดยมุ่งหวัง
ให้หน่วยงานภาครัฐท่ีเข้ารับการประเมิน ได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนา และยกระดับ
หน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม และท่ีผ่านมาพบว่า         
หลายหน่วยงานน าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปเป็นกรอบ
ในการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพ    
ในการให้บริการและการอ านวยความสะดวกต่อประชาชน ให้เข้าถึงการบริการสาธารณะด้วยความเป็นธรรม
ผ่านการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน มีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการอย่างชัดเจน 
นอกจากนี้ ในด้านบริหารจัดการในหน่วยงานก็ยังพบว่าหน่วยงานให้ความส าคัญกับการป้องกันในประเด็นท่ี
อาจเป็นความเส่ียง หรือเป็นช่องทางท่ีอาจจะก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
และสามารถยับยั้งการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีอาจเกิดขึ้นได้อย่างเท่าทันสถานการณ์ ซึ่งเมื่อหน่วยงาน
ภาครัฐท่ัวประเทศมีการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ในลักษณะดังกล่าว ก็จะท าให้การทุจริตในภาพรวมของ
ประเทศลดลงได้ในท่ีสุด ตลอดจนยังผลักดันให้เกิดทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงการท างานภายในหน่วยงาน
ในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้เริ่มด าเนินการ       
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นตามล าดับ ท้ังนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ  
ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามท่ี
ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ด าเนินการโดยใช้หลักการประเมิน 
เครื่องมือการประเมิน เกณฑ์การประเมิน ระเบียบวิธีการประเมิน รวมถึงการก าหนดกลุ่มเป้าหมายและ
หน่วยงานรับผิดชอบการประเมิน เช่นเดียวกับการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และในปี พ.ศ. 2562 
– 2564 ให้ด าเนินการโดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมิน ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาของส านักงาน 
ป.ป.ช. โดยจะมีการศึกษาทบทวนและปรับปรุงแนวทางการประเมิน จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล       
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ทางวิชาการเกี่ยวกับเครื่องมือวัดเกี่ยวกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐจากท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ ร่วมกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนระบบการประเมิน     
รวมไปถึง ให้หัวหน้าส่วนราชการให้ความส าคัญกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐและน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมและความโปร่งใส         
อย่างเคร่งครัด และให้หน่วยงานก ากับดูแลส่วนราชการพิจารณาน าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในขอบเขต
ความรับผิดชอบ 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 2.๑ เพื่อประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสการด า เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 2.๒ เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะส าหรับปรับปรุง/พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
 2.3 เพื่อให้ได้มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ท้ังในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 
 2.4 เพื่อให้ได้แนวทางการน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐไปสู่การยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย 

3. ขอบเขตการด าเนินงาน 
 3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

รายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้
เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) 
ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนว
การพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อน าไปสู่
การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์
ประเด็นการส ารวจของแต่ละแหล่งข้อมูลท่ีองค์กรความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) 
น ามาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบกับการศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพิ่มเติม การเช่ือมโยง
ให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิม และการเช่ือมโยงกับเครื่องมืออื่นท่ีเกี่ยวข้อง ท าให้เกณฑ์การ
ประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริต ท้ังท่ีมีลักษณะการ
ทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อม รวมไปถึงบริบทแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานในการน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเส่ียงท่ีจะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และ
ส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้โดยจ าแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่   

1) การปฏิบัติหน้าที่  
การปฏิบัติหน้าท่ี เป็นตัวช้ีวัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน

หน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
โดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาท่ีก าหนดไว้
อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อท่ัวไปหรือผู้มาติดต่อท่ีรู้จักกันเป็น
การส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าท่ี        
ท่ีรับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะเจ้าหน้าท่ีของรัฐอย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้       
ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ ของ
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บุคลากรอื่นในหน่วยงานท้ังในกรณีท่ีแลกกับการปฏิบัติหน้าท่ี และในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่างๆ 
ตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ ต่อบุคคลภายนอก     
ซึ่งถือเป็นความเส่ียงท่ีอาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต 

2) การใช้งบประมาณ 
การใช้งบประมาณ เป็นตัวช้ีวัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน

หน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ นับต้ังแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะ
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือ
พวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือ      
ค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญกับ
การเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 

3) การใช้อ านาจ  
การใช้อ านาจ เป็นตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน

ต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการมอบหมายงานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
รวมไปถึงการใช้อ านาจส่ังการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือท าในส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง 
นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลท่ีอาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ การซื้อขาย
ต าแหน่ง หรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 

4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ  
การใช้ทรัพย์สินของราชการ เป็นตัวช้ีวัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากร

ภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ใน
การน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืม
ทรัพย์สินของราชการ ท้ังการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่ง
หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตท่ีชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการจัดท า
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการท่ีถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและ
น าไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของ
หน่วยงานด้วย 

5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
การแก้ไขปัญหาการทุจริต เป็นตัวช้ีวัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากร

ภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของ
ผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ท่ีจะต้องท าให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย
และจะต้องสร้างความเช่ือมั่นให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย
นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการน าผล
การตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการท างาน เพื่อป้องกันการ
ทุจริต 
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6) คุณภาพการด าเนินงาน  
คุณภาพการด าเนินงาน เป็นตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการผู้มา

ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการคุณภาพการด าเนินงาน ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาท่ีก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้อง
เป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการของหน่วยงาน
แก่รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึง
การปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าท่ีเรียกรับ
เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าท่ีด้วย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับ
การบริหารงานและการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน ท่ีจะต้องค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและ
ส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
ประสิทธิภาพการส่ือสาร เป็นตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการผู้มา

ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการส่ือสาร ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่
ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่ายแ ละไม่
ซับซ้อน โดยข้อมูลท่ีเผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการด าเนินงานของ
หน่วยงานและข้อมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ และมีการช้ีแจงใน
กรณีท่ีมีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อ
สามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการส่ือสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

8) การปรับปรุงระบบการท างาน 
การปรับปรุงระบบการท างาน เป็นตัวช้ีวัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของ

ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ท้ังการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีและกระบวนการท างานของ
หน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย ท้ังนี้ นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้นแล้วยังควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้น
อีกด้วย 

9) การเปิดเผยข้อมูล  
การเปิดเผยข้อมูล เป็นตัวช้ีวัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน

บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ 
(1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การ

บริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน 
ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลใน
ประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน 
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10) การป้องกันการทุจริต 
การป้องกันการทุจริต เป็นตัวช้ีวัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็น

ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 
2 ประเด็น คือ (1) การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความ
เส่ียงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานท่ีจะป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
ให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดข้ึนได้ 

3.2 วิธีการศึกษา 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment - ITA) ใช้วิธีการศึกษาวิจัยท่ีส าคัญ 2 วิธี คือ 
1) การวิจัยจากเอกสาร (Document Research) โดยจัดเก็บข้อมูลเอกสารหรือหลักฐาน

ต่างๆ ตามแบบประเมินเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) โดยให้หน่วยงานภาครัฐตามกลุ่มเป้าหมายตอบ
ค าถามต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงาน กระบวนการหรือกิจกรรมท่ีหน่วยงานด าเนินการจริงและมีหลักฐาน
ประกอบท่ีมีคุณลักษณะท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสส าหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ 

2) การวิจัยจากกลุ่มส ารวจตัวอย่าง (Sample Survey Research) โดยจัดเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบค าถามแบบประเมินจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตาม
ประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ (External) และบุคลากรรวมท้ังเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน
ภาครัฐ (Internal) ในด้านความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ของผู้ตอบแบบส ารวจ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
กระบวนการและพฤติกรรมของบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ ในเรื่องความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความ
ปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน วัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร และคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
โดยการก าหนดกลุ่มตัวอย่างให้สอดคล้อง เหมาะสม และมีลักษณะความเป็นตัวแทนท่ีดี 

3.3 เกณฑ์ระดับผลการประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน 
เกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน จะเป็นการรายงานในลักษณะค่าคะแนน

ควบคู่กับระดับผลการประเมิน (Rating Score) โดยจ าแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 

คะแนน ระดับ 
95.00 - 100.00 AA 
85.00 - 94.99 A 
75.00 - 84.99 B 
65.00 74.99 C 
55.00 - 64.99 D 
50.00 - 54.99 E 

0 - 49.99 F 
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แผนภาพแสดงเกณฑ์ระดับผลการประเมิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 ขอบเขตด้านกลุ่มประชากรเป้าหมาย และการเลือกตัวอย่าง 
1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  

ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  หมายถึง บุคลากรในหน่วยงาน ต้ังแต่ระ ดับผู้บริหาร 
ผู้อ านวยการ/หัวหน้าข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ท่ีท างานให้กับหน่วยงานมาเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ า จ านวนร้อยละ 10 ของจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน แต่จะต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 30 ตัวอย่าง กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจ านวนน้อย 
(น้อยกว่า 30 คน) ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในท้ังหมด ส่วนกรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในจ านวนมาก (มากกว่า 1,000 คน) ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจ านวนไม่น้อยกว่า 100 
ตัวอย่าง 

การรวบรวมข้อมูล 
 หน่วยงานระบุจ านวนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ลงในระบบ ITAS เพื่อให้ระบบ

สามารถก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าของหน่วยงาน 
 หน่วยงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบส ารวจ IIT แก่ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียภายใน ท้ังนี้ หน่วยงานควรค านึงถึงการเผยแพร่ช่องทางการเข้าตอบให้ท่ัวถึงและส่งเสริมให้มีการ
กระจายตัวของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในท่ีครอบคลุมทุกส่วนงานและทุกระดับ 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน เข้ามาตอบแบบส ารวจ IIT ด้วยตนเองทางระบบ ITAS ท้ังนี้
หน่วยงานจะต้องก ากับติดตามและส่งเสริมให้มีการตอบไม่น้อยกว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าหรือตามท่ี
ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดรายละเอียดการด าเนินการเพื่อรวบรวมข้อมูลตามหัวข้อ “ขั้นตอนการประเมิน” 

2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ

อื่นท่ีมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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 การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ า จ านวนร้อยละ 10 ของจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก แต่จะต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 30 ตัวอย่าง กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจ านวนน้อย 
(น้อยกว่า 30 คน) ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกท้ังหมด ส่วนกรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอกจ านวนมาก (มากกว่า 1,000 คน) ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจ านวนไม่น้อย
กว่า 100 ตัวอย่าง 

การรวบรวมข้อมูล 
 หน่วยงานระบุจ านวนประมาณการจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ลงในระบบ 

ITAS เพื่อใหร้ะบบสามารถก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าของหน่วยงาน จากนั้น หน่วยงานกรอกรายช่ือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของหน่วยงานตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดในระบบ ITAS ท้ังนี้หน่วยงานควรค านึงถึง
ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ท่ีสอดคล้องและครอบคลุมตามบทบาทหน้าท่ีและภารกิจตามกฎหมายของ
หน่วยงาน 

 ผู้รับจ้างประเมินจัดเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบส ารวจ EIT จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกตามฐานข้อมูลบัญชีรายช่ือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยผู้รับจ้างประเมินอาจมีการขอข้อมูล
เพิ่มเติมหรือขออนุญาตเก็บข้อมูลภาคสนามจากหน่วยงานท่ีเข้าร่วมการประเมิน หรือเก็บข้อ มูลจาก
แหล่งข้อมูลท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด จากนั้น ท าการบันทึกข้อมูลในระบบ ITAS ท้ังนี้ ผู้รับจ้างประเมินจะมี
การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีมีคุณภาพและมีลักษณะความเป็นตัวแทนท่ีดี
ทางวิชาการและทางสถิติ รวมท้ังมีข้อมูลการตอบไม่น้อยกว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าหรือตามท่ีส านักงาน 
ป.ป.ช. ก าหนด 

 หน่วยงานจะมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบส ารวจ EIT เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามาตอบแบบส ารวจ EIT ได้ด้วยตนเองในระบบ ITAS อีกช่องทางหนึ่งรายละเอียด
การด าเนินการเพื่อรวบรวมข้อมูลตามหัวข้อ “ขั้นตอนการประเมิน 

3) หน่วยงาน 
หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานภาครัฐท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายในการประเมิน 
การรวบรวมข้อมูล 
 หน่วยงานตอบแบบส ารวจ OIT ลงในระบบ ITAS 
 ผู้รับจ้างประเมินจะตรวจสอบข้อมูลตามแบบ OIT โดยตรวจสอบการเผยแพร่ข้อมูลบน

เว็บไซต์ของหน่วยงานจากค าตอบของหน่วยงานท่ีเข้าร่วมการประเมิน ตามเกณฑ์การประเมินท่ีส านักงาน 
ป.ป.ช. ก าหนด จากนั้น ท าการให้คะแนนและให้ความเห็นตามแบบส ารวจ OIT และบันทึกข้อมูลในระบบ 
ITAS ท้ังนี้ กรณีท่ีค าตอบของหน่วยงานไม่ชัดเจนจนไม่สามารถให้คะแนนได้หรือกรณีมีข้อสงสัย ผู้รับจ้าง
ประเมินอาจมีการประสานงานเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานท่ีเข้าร่วมการประเมินประกอบการ
พิจารณารายละเอียดการด าเนินการเพื่อรวบรวมข้อมูลตามหัวข้อ “ขั้นตอนการประเมิน” 
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แผนภาพแสดงประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวัง 
 4.1 หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของตนเอง ท าให้เกิด
ความตระหนักและให้ความส าคัญในการปฏิบัติหน้าท่ีตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น 
 4.2 หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบแนวทางในการพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อใช้เป็น
แนวทางประกอบการก าหนดนโยบายและการด าเนินงานของหน่วยงานต่อไป 
 4.3 องค์การบริหารส่วนต าบลละแอ มีข้อมูลในการจัดท ามาตรการในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตท้ังในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติ 
 4.4  องค์การบริหารส่วนต าบลละแอมีแนวทางการน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปสู่การยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย 

 
5. กรอบแนวคิดในการด าเนินงาน 
 ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ก าหนดรายละเอียดของการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะต้องด าเนินการผ่านระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System: ITAS) โดยจ าแนก
ขั้นตอนการด าเนินการต่าง ๆ ออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ (1) ช่วงเตรียมการประเมิน (2) ช่วงด าเนินการประเมิน 
และ (3) ช่วงรายงานผลการประเมนิ ซึ่งในแต่ละช่วงจะมีขั้นตอนด าเนินการและมีกรอบระยะเวลาด าเนินการ
พอสังเขป ดังนี้ 
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แผนภาพแสดงกรอบระยะเวลาการประเมนิ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : กรอบระยะเวลาข้างต้นอาจมีการปรับเปล่ียนตามสถานการณ์โดยส านักงาน ป.ป.ช. จะแจ้งให้ 
     หน่วยงานท่ีเข้ารับการประเมินทราบล่วงหน้า 
 
 

ม.ค. 
 

ก.พ. 
 

มี.ค. 

เม.ย. 

พ.ค. 

มิ.ย. 

ก.ค. 

ส.ค. 

ก.ย. 

หน่วยงานปรับปรุงแก้ไขระบบงานและการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 
รวมทั้งเตรียมตัวบุคลากรผู้รับผิดชอบ ได้แก่ ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน (Admin 
หน่วยงาน) และผู้บริหารที่รับผิดชอบการประเมินของหน่วยงาน 

ลงทะเบียนและเปิดใช้งานรหัสผ่านในระบบ ITAS น าเข้าข้อมูลเพ่ือเตรียมการ
ประเมิน ได้แก่ จ านวนผู้มีส่วนได้เสียภายใน และข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 

หน่วยงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบส ารวจ IIT เพ่ือให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายในเข้ามาตอบในระบบ ITAS พร้อมทั้งก ากับติดตามให้ได้
ตามท่ีก าหนดหน่วยงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบส ารวจ 
EITเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามาตอบในระบบ ITAS อีกทางหน่ึง 

หน่วยงานตอบค าถามแบบส ารวจ OIT 

ผู้รับจ้างประเมินเก็บรวบรวมข้อมูลแบบส ารวจ EIT 
และตรวจสอบและให้คะแนนแบบส ารวจ OIT 

ผู้รับจ้างประเมินสรุปผลและให้ข้อเสนอแนะระบบประมวลผลการประเมิน 

รายงานผลการประเมินแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะรัฐมนตรี 
รวมทั้งเสนอเพ่ือประกาศผลการประเมินและมอบรางวัล 
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6. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน 
6.1 การจัดอันดับผลคะแนน 

เมื่อท าการจัดอันดับผลคะแนนระดับองค์การบริหารส่วนต าบล พบว่า หน่วยงานได้คะแนน ITA 
เท่ากับร้อยละ 89.71 ซึ่งอยู่ในอันดับท่ี 118 ของจ านวน 5,170 หน่วยงาน ดังแสดงภาพที่ 2 

 
 

6.2 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน  
จ าแนกตามแหล่งข้อมูลจากการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน จ าแนกตาม

แหล่งข้อมูล พบว่า คะแนนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนอก (EIT) เท่ากับร้อยละ 88.14 คะแนนจากกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน (IIT) เท่ากับร้อยละ 94.80 และคะแนนจากหน่วยงาน (OIT) เท่ากับร้อยละ 87.06 ดังแสดง
ในภาพที่ 3 
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6.3 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน จ าแนกรายละเอียดตามตัวชีว้ัด  
6.3.1 ตารางท่ี 1 แบบวัดการรับรู้ IIT (ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี) 

I1 บุลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ใหบ้ริการแก่ผู้มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพยีงใด 97.16 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

- โปร่งใสเป็นไปตามข้ันตอนท่ีก าหนด 
- โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

10.34 
6.90 

89.66 
93.10 

96.59 
97.72 

I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จัก 
เป็นการส่วนตัวเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

96.59 

- บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มา
ติดต่อท่ัวๆ ไป กับผู้มาติดต่อท่ีรู้จักเป็นการส่วนตัวเท่าเทียมกัน 
มากน้อยเพียงใด 

0.00 0.00 10.34 89.66 96.59 

I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 96.21 
- มุ่งผลส าเร็จของงาน 
- ให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว 
- พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

10.34 
17.24 
6.90 

89.66 
82.76 
93.10 

96.59 
94.31 
97.72 

I4 บุคลกรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการปฏิบติังาน  
การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 

100.00 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี 100.00 
- เงิน 
- ทรัพย์สิน 
- ประโยชน์อื่นๆ ท่ีอาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 

0.00 
0.00 
0.00 

100.00 
100.00 
100.00 

100.00 
100.00 
100.00 

I5 ในช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่างๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหน่วยงานของท่าน  
มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา หรือไม่ 

100.00 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี 100.00 
- เงิน 
- ทรัพย์สิน 
- ประโยชน์อื่นๆ ท่ีอาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 

0.00 
0.00 
0.00 

100.00 
100.00 
100.00 

100.00 
100.00 
100.00 

I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน  
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่ 

100.00 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี 100.00 
- เงิน 
- ทรัพย์สิน 
- ประโยชน์อื่นๆ ท่ีอาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 

0.00 
0.00 
0.00 

100.00 
100.00 
100.00 

100.00 
100.00 
100.00 
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6.3.2 ตารางท่ี 2 แบบวัดการรับรู้ IIT (ตัวชี้วัดท่ี 2 การใช้งบประมาณ) 

I7  ท่านรู้เก่ียวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 90.90 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

- ท่านรู้ เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของ
หน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

0.00 0.00 27.59 72.41 90.90 

I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 93.71 
- คุ้มค่า 
- ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีต้ังไว้ 

0.00 
6.90 

0.00 
0.00 

10.34 
6.90 

89.66 
86.21 

96.59 
90.83 

I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพยีงใด 98.86 
- หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 
กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

96.55 3.45 0.00 0.00 98.86 

I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เปน็เท็จ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์  
หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 

100.00 

- บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินท่ีเป็นเท็จ 
เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ 
มากน้อยเพียงใด 

100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซ้ือจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้  
มากน้อยเพียงใด 

93.69 

- โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
- เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 

0.00 
86.21 

0.00 
3.45 

3.45 
0.00 

96.55 
10.34 

98.86 
88.52 

I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ  
ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

95.05 

- สอบถาม 
- ทักท้วง 
- ร้องเรียน 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
3.45 
3.45 

10.34 
6.90 

13.79 

89.66 
89.66 
82.76 

96.59 
95.41 
93.14 

6.3.3 ตารางท่ี 3 แบบวัดการรับรู้ IIT (ตัวชี้วัดท่ี 3 การใช้อ านาจ) 

I13 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มอบหมายงานแก่ทา่นอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพยีงใด 90.86 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

- ผู้บังคับบัญชาของท่าน มอบหมายงานแก่ท่านอย่างเป็นธรรม 
มากน้อยเพียงใด 

0.00 3.45 20.69 75.86 90.86 

 



รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

23 

 

I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงาน มากน้อยเพียงใด 94.28 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

- ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพ
ของผลงาน มากน้อยเพียงใด 

0.00 3.45 10.34 86.21 94.28 

I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา  
อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

95.45 

- ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อย
เพียงใด 

0.00 0.00 13.79 86.21 95.45 

I16 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการให้ท่านท าธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพยีงใด 96.59 
- ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการส่ังการให้ท่านท าธุระส่วนตัวของ
ผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 

89.66 10.34 0.00 0.00 96.59 

I17 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการให้ท่านท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต  
มากน้อยเพียงใด 

98.86 

- ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการส่ังการให้ท่านท าในส่ิงท่ีไม่
ถูกต้องหรือมีความเส่ียงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด 

96.55 3.45 0.00 0.00 98.86 

I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 99.24 
- ถูกแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ 
- มีการซื้อขายต าแหน่ง 
- เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 

96.55 
100.00 
96.55 

3.45 
0.00 
3.45 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

98.86 
100.00 
98.86 

6.3.4 ตารางท่ี 4 แบบวัดการรับรู้ IIT (ตัวชี้วัดท่ี 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ) 

I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่ม 
หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

98.86 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

- บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ
ไปเป็นของส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อย
เพียงใด 

96.55 3.45 0.00 0.00 98.86 

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก 
มากน้อยเพียงใด 

77.10 

- ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก มากน้อย
เพียงใด 
 

13.79 0.00 27.59 58.62 77.10 
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I21 กรณีที่ต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน  
มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

94.31 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

- กรณีท่ีต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน 
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง 
มากน้อยเพียงใด 

0.00 0.00 17.24 82.76 94.31 

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง 
จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

98.86 

- บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงาน
ของท่าน มากน้อยเพียงใด 

96.55 3.45 0.00 0.00 98.86 

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เก่ียวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 82.90 
- ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการท่ีถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

3.45 0.00 41.38 55.17 82.90 

I24 หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ใหมี้การน าไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

89.69 

- หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

6.90 0.00 10.34 82.76 89.69 

6.3.5 ตารางท่ี 5 แบบวัดการรับรู้ IIT (ตัวชี้วัดท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต) 

I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพยีงใด 96.59 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

- ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความส าคัญกับการ
ต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด 

0.00 0.00 10.34 89.66 96.59 

I26 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่ 91.38 
หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

- ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
- จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 

93.10 
89.66 

6.90 
10.34 

93.10 
89.66 

I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด 87.38 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

- ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข  
มากน้อยเพียงใด 

10.34 0.00 6.90 82.76 87.38 



รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

25 

 

I28 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพยีงใด 96.20 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

- เฝ้าระวังการทุจริต 
- ตรวจสอบการทุจริต 
- ลงโทษทางวินัย 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
3.45 

10.34 
10.34 
6.90 

89.66 
89.66 
89.66 

96.59 
96.59 
95.41 

I29 หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  
ไปปรับปรุงการท างาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

96.59 

- หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่าย
ตรวจสอบ ท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการ
ท างาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

0.00 0.00 10.34 89.66 96.59 

I30 หากท่านพบเหน็แนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็น
ดังต่อไปนี้ อย่างไร 

96.59 

- สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก 
- สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ 
- มั่นใจว่าจะมีการด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา 
- มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

10.34 
10.34 
10.34 
10.34 

89.66 
89.66 
89.66 
89.66 

96.59 
96.59 
96.59 
96.59 

6.3.6 ตารางท่ี 6 แบบวัดการรับรู้ EIT (ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการด าเนินงาน) 

E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 87.59 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

- โปร่งใสเป็นไปตามข้ันตอนท่ีก าหนด 
- โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

0.00 
0.00 

3.75 
3.75 

28.75 
31.25 

67.50 
65.00 

88.00 
87.18 

E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออื่นๆ อย่างเท่าเทียมกัน
มากน้อยเพียงใด 

86.35 

- เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่
ท่าน กับผู้มาติดต่ออื่นๆ อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด 

0.00 3.75 33.75 62.50 86.35 

E3 เจ้าหนา้ที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเก่ียวกับการด าเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา 
ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด 

88.85 

- เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือ
บิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด 

0.00 1.25 31.25 67.50 88.85 
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E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือ 
ให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 

91.25 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 
- เงิน 
- ทรัพย์สิน 
- ประโยชน์อื่นๆ ท่ีอาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 

8.75 
8.75 
8.75 

91.25 
91.25 
91.25 

91.25 
91.25 
91.25 

E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก  
มากน้อยเพียงใด 

84.65 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

- หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์
ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด 

0.00 8.75 28.75 62.50 84.65 

6.3.7 ตารางท่ี 7 แบบวัดการรับรู้ EIT (ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร) 

E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 85.89 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

- เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 
- มีช่องทางหลากหลาย 

1.25 
1.25 

7.50 
7.50 

23.75 
23.75 

67.50 
67.50 

85.89 
85.89 

E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน  
มากน้อยเพียงใด 

84.61 

- หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลท่ี
สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

1.25 11.25 20.00 67.50 84.61 

E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเก่ียวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ 
หรือไม่ 

97.50 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 
- หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่ 

97.50 2.50 97.50 

E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบค าถาม เม่ือมีข้อกังวลสงสัยเก่ียวกับการด าเนินงานได้อย่าง
ชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

86.78 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการช้ีแจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อ
กังวลสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อย
เพียงใด 
 

0.00 2.50 35.00 62.50 86.78 
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E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ 96.25 
หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีใน
หน่วยงานหรือไม่ 

96.25 3.75 96.25 

6.3.8 ตารางท่ี 8 แบบวัดการรับรู้ EIT (ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงการท างาน) 

E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น 
มากน้อยเพียงใด 

87.16 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

- เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพ
การปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 

1.25 3.75 27.50 67.50 87.16 

E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและข้ันตอนการด าเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น  
มากน้อยเพียงใด 

87.16 

- หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการ
ด าเนินงาน/การให้บริการดีข้ึน มากน้อยเพียงใด 

1.25 3.75 27.50 67.50 87.16 

E13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/การใหบ้ริการ ให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วมากข้ึน หรือไม่ 

97.50 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 
- หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้
เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ 

97.50 2.50 97.50 

E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วม 
ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

78.38 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

- หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมี ส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มาก
น้อยเพียงใด 

0.00 17.50 30.00 52.50 78.38 

E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น  
มากน้อยเพียงใด 

82.11 

- หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการด าเนินงาน/การ
ให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด 

0.00 15.00 23.75 61.25 82.11 
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6.3.9 ตารางท่ี 9 แบบวัดการรับรู้ OIT (ตัวชี้วัดท่ี 9 การปรับปรุงการท างาน) 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 
01 
02 
03 
04 
05 
06 

โครงสร้าง   
ข้อมูลผู้บริหาร   
อ านาจหน้าท่ี   
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 
ข้อมูลการติดต่อ   
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
ขาดข้อมูลแผนท่ี และ E-mail 

100.00 
100.00 
100.00 
100.00 

0.00 
100.00 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 
07 ข่าวประชาสัมพันธ์  100.00 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 
08 
09 

Q&A 
Social Network 

 
ไม่พบข้อมูลบนเว็บไซต์ 

100.00 
0.00 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 
แผนการด าเนินงาน 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 
010 
011 
012 

แผนด าเนินงานประจ าปี 
รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน 
รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 

ไม่พบข้อมูลปี 2562 
ไม่พบข้อมูลปี 2562 

 

0.00 
0.00 

100.00 

การปฏิบัติงาน 
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  100.00 
การให้บริการ 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 
014 
015 
016 
017 

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ 
E-Service 

 
ไม่พบข้อมูลปี 2562 

 

100.00 
0.00 

100.00 
100.00 
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ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 
018 
019 

 
020 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี  
รอบ 6 เดือน  
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

 100.00 
100.00 

 
100.00 

การจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

021 
022 
023 

 
024 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี 

ไม่พบข้อมูลปี 2562 
ไม่พบข้อมูลปี 2562 
ข้อมูลไม่ครบก าหนด 

ตามจ านวนเดือน 

0.00 
0.00 
0.00 

 
100.00 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 
025 
026 
027 
028 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   
การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี 

 100.00 
100.00 
100.00 
100.00 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
การจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 
029 
030 
031 

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจ าปี 

 100.00 
100.00 
100.00 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

032 
033 

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น   
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

 100.00 
100.00 
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6.3.10 ตารางท่ี 10 แบบวัดการรับรู้ OIT (ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต) 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพือ่ปอ้งกันการทุจริต 
เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 
034 
035 

เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 

 100.00 
100.00 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

036 
037 

การประเมินความเส่ียงการทุจริตประจ าปี 
การด าเนินการเพื่อจัดการความเส่ียงการทุจริต 

 100.00 
100.00 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 
038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  100.00 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

039 
040 

 
041 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี 
รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต
ประจ าปี รอบ 6 เดือน 
รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี 

 

100.00 
100.00 

 
100.00 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพือ่ป้องกันการทุจริต 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 
042 
043 
044 
045 
046 
047 

 
048 

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม   
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   
มาตรการป้องกันการรับสินบน   
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนร่วม   
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 

 100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 

 
100.00 
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7. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการท างานของหน่วยงานภาครัฐ 
หน่วยงานมีคะแนน IIT อยู่ในระดับดีมาก (Very Good) ช้ีให้เห็นว่าบุคลากรส่วนใหญ่มีความ

เช่ือมั่นในการด าเนินงานท่ีโปร่งใส และการมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยผลประเมินยังบ่งช้ีให้เห็นว่า 
หน่วยงานค่อนข้างให้ความส าคัญกับการด าเนินงานท่ีมุ่งให้เกิดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วน
บุคคล นอกจากนี้ผู้ปฏิบัติงานยังสะท้อนว่าบุคลากรภายในหน่วยงานส่วนใหญ่ไม่มีพฤติกรรมการเรียกรับเงิน 
หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ ซึ่งถือเป็นความเส่ียงต่อการรับสินบนในอนาคต ในส่วนของการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในส่วนใหญ่สะท้อนว่าหน่วยงานมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
เพื่อประโยชน์ของพวกพ้องน้อยมาก โดยกระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีการใช้จ่าย
งบประมาณอย่างตรงไปตรงมา ไม่บิดเบือนไปจากวัตถุประสงค์ ในขณะท่ีผู้บริหารในองค์การเป็นแบบอย่างท่ีดี
ในการใช้อ านาจอย่างเป็นธรรม ซึ่งท าให้บุคลากรภายในหน่วยงานส่วนใหญ่เช่ือมั่นว่าจะเป็นปัจจัยส าคัญท าให้
หน่วยงานลดปัจจัยเส่ียง ในการทุจริต รวมถึงสามารถสร้างกลไกการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตท่ีมี
ประสิทธิภาพ    

ในส่วนของ EIT มีคะแนนอยู่ในระดับดีมาก (Very Good) ช้ีให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการ
ส่วนใหญ่มีความเช่ือมั่นในคุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน โดยมีการให้ข้อมูลท่ี
ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ ในส่วนของประสิทธิภาพ
การส่ือสาร ช้ีให้เห็นว่าหน่วยงานมีการวางระบบการส่ือสารที่ดี โดยเผยแพร่ข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทาง
ท่ีหลากหลายแก่สาธารณชน รวมถึงจัดการข้อร้องทุกข์ร้องเรียนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมี
ความพยายามปรับปรุงกระบวนการท างานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการให้บริการท่ีมีคุณภาพ โดยมีการพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อใช้ในการด าเนินงาน และพัฒนาระบบการท างานท่ียึดโยงกับความโปร่งใส โดยเนื้องานส่วนใหญ่
เปิดกว้างให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วยงานให้ดีขึ้น ท้ังนี้ หากหน่วยงาน
สามารถสร้างความเข้าใจในการด าเนินงานท่ีโปร่งใสแก่ประชาชนและผู้รับบริการในวงกว้าง และวางแผนการ
ด าเนินงานในส่วนท่ียังมีข้อติดขัดอยู่บ้างเกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการท างานท่ีมีคุณภาพ น่าจะท าให้
หน่วยงานสามารถยกระดับตนเองสู่ระดับยอดเย่ียมได้ในอนาคตอันใกล้  

เมื่อพิจารณา OIT หน่วยงานมีคะแนนอยู่ในระดับดีมาก (Very Good) โดยมีการวางระบบท่ีดี   
เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลท้ังหมด
แสดงถึงความพยายามของหน่วยงานท่ีจะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 
ท้ังนี้ หากหน่วยงานวางแผนการด าเนินงานในส่วนท่ียังมีข้อติดขัดอยู่บ้างเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  
ในชุดข้อมูลย่อยโดยเฉพาะชุดข้อมูลด้านการบริหารงาน ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดท่ีพบว่ายังไม่เผยแพร่เป็นปัจจุบันมาก
ท่ีสุดเมื่อเทียบกับตัวชี้วัดอื่นๆ น่าจะท าให้หน่วยงานสามารถยกระดับตนเองสู่ระดับดีมากได้ในอนาคตอันใกล้ 

 

 

 

 

 
 


